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  كفشدوزك  نسبت نر به ماده بر ميزان زادآوري و باروريتأثير

 Hippodamia variegata(Col.: Coccinellidaea)  
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  چكيده
 تكرار ةپديد. نددار يگير جفت رفتار تكرار ، مثل خوديد تولجريان از حشرات در بسياري
 نسبت نر به ماده يير پژوهش از تغين ادر.  مشاهده شده استيزها ن  در كفشدوزكيگير جفت
 Hippodamia variegatea Goeze كفشدوزكر د دوباره يگير جفت دفعات و احتمال ييرتغ براي

 شكارگر اين جمعيت از درصد 50 حدود كهاست  نشان داده يشين پهاي پژوهش. استفاده شد 
ة ماد و نر هاي كفشدوزك از ، نر به مادهنسبت يير تغي بررسبراي. دنده مي تشكيل نرها را

 در ماده 10، بدون حضور نرماده 10 شامل تيمارها. شد استفاده نكرده يگير  جفتو روزه يك
 جفت نر و 10 نر و 8 ماده در كنار 10 ، نر6 ماده در كنار 10 ، نر4 ماده در كنار 10 نر، 2كنار 

. دش شمارش و ثبت متوالي روز 20 طيشده  يد تخم تولميزان .ندشد آماده ،ماده در كنار هم
 نشان يجنتا.  شدي بررسها تخم تفريخ درصد و زادآوري بر كلني در نرها نسبت تأثير، سپس
 يگردعبارت  به وجود ندارد، داري ي تفاوت معنيگذار تخم يزان از نظر ميمارها تينداد ب
. ها نداشته است  مادهيگذار تخم يزان بر مي منفتأثير ،ها در پرورش  نسبت نرها به مادهكردن كم

 عمومي، تصور برخالف كه داد نشان مختلف تيمارهاي در بارور تخم توليد ميزان بررسي
 را باروري ميزان بلكه نشد، ها تخم باروريسبب افزايش  تنها نه ماده، 10 كنار در نر 10 وجود
 وقوع كه دهد مي نشان امر اين. داد كاهش داري معني شكل به تيمارها ةبقي به نسبت
 ثبح نيز يدكاربر ةجنب از يافته اين. شود مي ها ماده شايستگي كاهش باعث مكرر يگير جفت
  .است شده

 
 بيولوژيك، كنترل نرها، فراواني تخم، ماني زنده ي،گذار تخم ،انبوه پرورش :واژگان كليد

Hippodamia variegata  
  

  مقدمه
بسياري از حشرات به شكل دوجنسي توليد مثل 

ي گير جفت و براي توليد تخم بارور نيازمند كنند مي
د ي موفق، جزء اصلي توليگير جفت است هيبدي. هستند

ي به معناي ناباروري گير جفتنتاج است و نبود شرايط 
از آنجا كه . نشدن نسل آينده است ها و توليد تخم

در مقايسه با كل ( طوالني ة در يك دورحشرات معموالً
كنند، نياز دارند كه  ي ميگذار تخماقدام به )  زندگيةدور

ها در  كردن تخم در اين دوره، اسپرم الزم را براي بارور
گويي به اين نياز  براي پاسخ. يار داشته باشنداخت

افته ي   در حشرات تكامل،باره ي دوباره و چندينگير جفت

هاي متعدد گزارش  و اين پديده به فراواني در مقالهاست 
Abraham and Ni(شده است  lsson, 2000; Omkar, 

2005; Aguilera-Reyes et al., 2006; Arnqvist et al., 
 ماده ةآيد كه حشر يعت، مواردي پيش ميدر طب). ,2006

ي گير جفت و نر مناسبي براي استي گذار تخمدر دوران 
در كنار خود ندارد، براي تضمين توليد تخم بارور در 

سازي اسپرم   ماده توانايي ذخيرهةچنين شرايطي، حشر
ي بيشتر به گير جفت تئوريك، انجام ةاز جنب. را دارد

هاي  ها بتوانند ژن د آنشو  و باعث مياستسود نرها 
ديگر عبارت  به ؛بيشتري را در جمعيت باقي بگذارند

شود؛  رفتن سازگاري نرها مي ي بيشتر باعث باالگير جفت
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 ها با توليد تخم بارور  سازگاري براي ماده،كه در حالي
 Arnqvistet(ي بيشتر گير جفت نه با ،يابد افزايش مي

al., 2006 .(ي گير جفت ةديدنشان داده شده است كه پ
ها را  بر است و سازگاري آن ها هزينه اضافي براي ماده

 ,.Hurst et al., 1995; Watson etal(دهد  افزايش نمي

1998; Omkar, 2005 .(ي براي گير جفتبر بودن  هزينه
ي، گير جفتها بدين معناست كه با افزايش احتمال  ماده

د كاهش خواه) يگذار تخمميزان (ها  سازگاري ماده
 Fortes(اي در سن سبز پنبه  بروز چنين پديده .افتي

and Cônsoli, 2011( در پرورش سن . گزارش شده است
زادآوري  نيز Orius laevigatus  (Fieber)شكارگر

ي در كنار نرها قرار گذار تخم ةهايي كه در طول دور ماده
دو تا سه روز هايي كه بعد از   نسبت به ماده،دارند
داري نشان  ها جدا شوند، كاهش معنيي از نرگير جفت
نرها از محيط پرورش دو تا سه روز پس حذف و دهد  مي

ها منجر  ي در مادهگذار تخم به افزايش ميزان ،از بلوغ
 نتايج ،همچنين. )Leon-Beck and Coll, 2009( شود مي

هاي اين  دهد كه در نرها و ماده اين مطالعه نشان مي
و مونوگامي ) همسري چند(گامي  پليترتيب  بهگونه 

هايي كه   مادهبنابراين، .شود  مشاهده مي)همسري تك(
هاي  يگير جفتي كردند از گير جفتبار  حداقل يك

 Hippodamia دوزكــكفش .دــكنن ز ميـهير پرــبيشت

variegata (Col.: Coccinellidaea) همانند ديگر ،
كند و اين  جنسي توليد مثل مي ها به شكل دو كفشدوزك

ي گير جفترايط دن شكر امكان وجود دارد كه فراهم
 شكارگر ةهاي اين حشر مكرر باعث كاهش سازگاري ماده

اين كفشدوزك در اروپاي شرقي، نواحي درياي . شود
. دارد يمديترانه و آفريقاي شمالي و آسيا پراكنش وسيع

هاي گوناگون  شته اين گونه از دشمنان طبيعي مهم
عنوان شكارگر  آيد و به شمار مي محصوالت كشاورزي به

هاي گياه فلفل در بلغارستان، ذرت در   شتهربيشت
فرنگي در ايتاليا، غالت در هند و كتان در  اوكراين، توت

 Kontodimas and)تركمنستان شناخته شده است

Stathas 2005). مكرر طور   به در ايران نيز اين كفشدوزك
و بيولوژي،  هاي مختلف گزارش شده بوم از زيست

 نسبت هرچند. ده استشكارگري و رفتار آن بررسي ش
، )Farhadi, 2008 (است 1:1جنسي در اين گونه 

ي دوباره و چندباره در اين گونه به فراواني گير جفت

 ذخيرهرا   اسپرمتوانند ميها  با اينكه ماده. شود ديده مي
 ،)Parker,1970; Hodek, 2000; Omkar, 2006(ند كن

ها  همجدد، سازگاري ماد يگير جفترسد بروز  به نظر مي
كردن  كه امكان محدود از آنجا .دهد مي قرار تأثيررا تحت 

ي مكرر وجود ندارد، گير جفتها براي جلوگيري از  ماده
منظور  به(در اين تحقيق اثر كاهش نسبت نر به ماده 

ها بررسي  بر سازگاري ماده) يگير جفتكاهش احتمال 
  .شد

 
  ها مواد و روش

  پرورش كفشدوزك
از  ،1387فرهادي در سال را وزك اين كفشدة اوليةتود

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه  ة يونجةمزرع
اكولوژي آوري و به آزمايشگاه   جمع،كرج واقع در ،تهران

بردن   براي حفظ و باال.كردمنتقل جمعيت حشرات 
هاي جديدي به  بهار و پاييز، نمونهدر  جمعيت،كيفيت 

  . ند وارد شدهي آزمايشگاةتود
 ةشت  به همراه مقداري گياه آلوده بهها ككفشدوز
 Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae) سياه باقال

اخورده  ت كاغذهاي كوچكهمراه باو نيز  براي تغذيه
 دار سوراخ ريزي در ظروف پالستيكي  تخممحيط عنوان به

. گذاشته شدندمتر   سانتي12 ژرفاي و 20×15به ابعاد 
 70و رطوبت نسبي C˚1±23(باتور و انكرون دها ظرف
 ساعت 8 ساعت روشنايي و 16 نوري ة و دوردرصد
حشره  50حدود در هر ظرف  .اري شدندد  نگه)تاريكي

  براي هر آزمايش). Farhadi, 2008(داري شد  نگه
نكرده  گيري روزه و جفت  يكةهاي نر و ماد كفشدوزك

داري   و در شرايطي مشابه شرايط پرورش، نگهانتخاب
  .شدند

به حجم   آزمايش، ظروف پالستيكيواحدهاي
 3ليتر بود كه سوراخي به قطر   ميلي200 تقريبي
پوشانده ريز متر روي در ظروف ايجاد و با توري  سانتي

ي گير جفتهاي مختلف  براي ايجاد حالت .شده بود
،  جفت نر و ماده در كنار هم10مجدد، تيمارهايي شامل 

،  ماده10 نر در كنار  عدد6،  ماده10 عدد نر در كنار 8
،  ماده10 عدد نر در كنار 2،  ماده10 عدد نر در كنار 4

براي هر . آماده شد بدون حضور نر عدد ماده 10
هاي  تعداد تخمروزانه . در نظر گرفته شد تكرار 10تيمار
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در .  ثبت شدها  ميزان تفريخ آن، و سپسشده گذاشته
وايل ها در ا هاي موجود در ظرفنرنر يا صورت مرگ 

. جايگزين شدنرهاي مرده سن با  بالغ و هم نرآزمايش، 
 روز 20ها به مدت  ميزان توليد تخم و درصد تفريخ آن

  .ثبت شد
  

  ها  دادهةتجزي
 ميانگين توليد تخم در تيمارها، مجموع ةبراي مقايس

ها  داده. شده در هر تكرار محاسبه شد هاي گذاشته تخم
 ة تجزيSASفزار ا  در نرم GLMةبا استفاده از روي

 درصد تفريخ تخم در تيمارها ،همچنين. ندواريانس شد
 ةپيش از انجام تجزي. شدنيز به همين شيوه مقايسه 

ها بررسي و در صورت لزوم از  بودن داده واريانس، نرمال
  .ها استفاده شد كردن آن ها براي نرمال تبديل داده

 
  نتايج و بحث

ي طبيعي ذارگ تخمدر تمام تيمارهاي مورد بررسي 
هاي مربوط به   آماري دادهةتجزي. ها مشاهده شد ماده

بين شده در هر تيمار نشان داد كه  ميزان تخم گذاشته
، >0001/0P(دار آماري وجود دارد  تفاوت معنيتيمارها 

23/76=5،54F .(بندي تيمارها نشان داد كه اين  گروه
  تيمارها بودهةتفاوت حاصل تفاوت تيمار شاهد با بقي

، 4، 2ترتيب در حضور   ماده به10( تيمارها ة و بقياست
). 1جدول ( داري با هم ندارند تفاوت معني ) نر10 و 8، 6

تيماري مربوط به شده  گذاشتهكمترين ميزان توليد تخم 
داري  نگه) شاهد( ماده بدون حضور نر 10بود كه در آن 

  . شدند
  

  تأثير كاهش نسبت افراد نر به ماده بر زادآوري. 1جدول 
 خطاي استاندارد ميانگين توليد تخم تيمار

 b(0/208 856/20( ماده بدون حضور نر10
 a(7/1749  945/144(  نر2 ماده در حضور 10
  a(5/1935 776/163(  نر4 ماده در حضور 10
 a(9/1720 118/136(  نر6 ماده در حضور 10
  a(6/1524 285/175(  نر8ده در حضور  ما10
 a(5/1973 537/144(  نر 10 ماده در حضور 10

 5دار در سـطح       دهندة تفـاوت معنـي      حروف متفاوت در ستون، نشان    
  .F-LSD)آزمون (درصد است 

  
دهد كه در پرورش  خوبي نشان مي اين نتايج به

 درصدي حضور 80كاهش  H. variegataكفشدوزك 
 كاهش يا برداري   معنيتأثير ،ورشي پرةدر تود نرها

توان با  افزايش ميزان زادآوري ندارد و بدين ترتيب مي
تعداد  )مجموع نر و ماده(پرورش تعداد كمتري حشره 

ديگر، نتايج اين عبارت  به. دست آورد تخم مورد نظر را به
دهد كه حضور بيشتر نرها و در نتيجه  بخش نشان مي

 سازگاري ،اي كفشدوزكه ي مجدد براي مادهگير جفت
  .ده استكرايجاد ن )ي بيشترگذار تخم(

شده در  هاي گذاشته بررسي ميزان تفريخ تخم
گونه كه انتظار داشتيم  تيمارهاي مختلف نشان داد همان

چ تخمي تفريخ هي ماده بدون حضور نر، 10در تيمار 
هاي درصد تفريخ تخم در ديگر   واريانس دادهةتجزي. نشد

دار وجود  داد كه بين تيمارها تفاوت معنيتيمارها نشان 
 تفريخ بندي ميزان گروه). 0002/0P< ،15/7=4،45F( دارد
، 4، 2 در حضورترتيب  به  ماده10يي كه  تيمارهادر تخم

در   ولي،داري با هم نداشتند نر بودند، تفاوت معني 8  و6
ميزان درصد نر، عدد  10ماده در حضور عدد  10 تيمار

را نشان داري  يمعن تيمارها كاهش ة بقيتفريخ نسبت به
  ).2جدول (داد 

تأثير كاهش نسبت افراد نر به ماده بر درصد تفريخ . 2جدول 
  تخم 

 خطاي استاندارد درصد تفريخ تخم تيمار
 a (53/0 014/0(  نر2 ماده در حضور 10

 a(56/0 016/0(  نر4 ماده در حضور 10
 a(57/0 015/0(  نر6 ماده در حضور 10
 a (56/0 016/0(  نر8 ماده در حضور 10
 b (46/0 024/0(  نر 10 ماده در حضور 10

 5دار در سـطح       دهندة تفـاوت معنـي      حروف متفاوت در ستون، نشان    
  .F-LSD)آزمون (درصد است 

  
عبارتي افزايش تعداد نرها باعث كاهش ميزان   به

ها شده است كه معيار اساسي سازگاري  باروري تخم
بدين ترتيب افزايش نرها در توده نه تنها . استها  ماده

 منفي تأثير بلكه ،شود ها نمي باعث باالرفتن باروري تخم
ها منجر   و به كاهش ميزان تفريخ تخمدهد مينشان 

هاي حاصل از بررسي در  اين نتايج مشابه يافته .دشو  مي
 Coccinella septempunctata دو گونه كفشدوزك

 و Propylea dissecta (Omkar and Mishra, 2005)و
 O. leavigatusسن در (Leon-Beck and Coll, 2009) نيز

حضور  O. leavigatusسن   با اين تفاوت كه دراست
ي گذار تخمبر ميزان  بلندمدت نر در كنار ماده تنها

ي تأثير اما بر ميزان تفريخ تخم ، منفي داردتأثيرها  ماده
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 ،1980در سال  ،نسوناي متفاوت، رابي در يافته. ندارد
 نشان داد كه افزايش نسبت ماده به نر در پرورش

antiqua )Hylemya (= Deliaتواند به توليد بيشتر   مي
  . دشوتخم منجر 
بر بودن وقوع  ييد هزينهأحاضر ضمن ت بررسي

نشان  ،H. variegataي مكرر براي كفشدوزك گير جفت
تغيير نسبت جنسي اثر محسوسي روي نرخ داد كه 

نرخ توان نتيجه گرفت  مي ،بنابراين. ندارد آني گذار تخم
ي در افراد اين گونه محدود است و گير جفت ةنهيب

، به ي بيشترگير جفت و در نتيجه شدن افراد نر بيشتر
  . منجر نخواهد شديا تفريخ بيشتر توليد تخم بيشتر 
Leon-Beck  وColl پس از اثبات ،2009، در سال 

 O. leavigatusسن ي مكرر در يرگ جفت منفي تأثيرات
 3 تا 2 پرورش انبوه اين حشره، برايپيشنهاد كردند كه 

ي، نرها از گير جفتها و انجام  روز پس از خروج ماده
ها با سازگاري  ند تا هم مادهشوكلني پرورشي حذف 

 پرورش ةبيشتري به زندگي ادامه دهند و هم هزين
 بر  هزينهاين استمشكل چنين پيشنهادي . كاهش يابد

 و نياز به جداسازي تك تك افراد و حذف نرها بودن آن

شده در اين پژوهش،  اساس نتايج كسب اما بر. است
شود؛ بدين شكل كه به  تري ارائه مي پيشنهاد كاربردي

ي مكرر، گير جفت ةجاي حذف نرها براي كاهش هزين
 درصد معمول كاهش داده شود و با 80ها به  نسبت آن

 ماده، نه تنها 5 نر در برابر 1ه نسبت پرورش حشره ب
دست   ماده به5 نر در برابر 5نتاجي معادل نسبت 

 ،دشو  آيد، بلكه درصد تفريخ بيشتري نيز كسب مي مي
داري   پرورش و نگهةكاهش هزين( كمتر ةهم به هزين آن

  ). نرهاي اضافي
 

  سپاسگزاري
اين پژوهش با استفاده از اعتبارات قطب كنترل 

پزشكي پرديس كشاورزي و منابع   گروه گياهبيولوژيك
طبيعي دانشگاه تهران و كمك مالي صندوق پژوهشگران 

ه شدانجام ) 8610620 ةطرح شمار(و فناوران كشور 
همكاري مسئوالن مربوطه براي وسيله از  است، بدين

مين منابع مالي اجراي اين پژوهش سپاسگزاري أت
  . دشو مي
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