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چکیده 
کیفیت گیاه میزبان نه تنها بر آفات گیاهخوار ،بلکه بهصورت غیرمستقیم میتواند بر توانایی زیستی
دشمنان طبیعی آنها نیز اثر بگذارد .این پژوهش بهمنظور بررسی اثر مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن
در گیاه کلزا ( )Brassica napus L.بر پارامترهای جدول زندگی پشة شکارگر (
 )aphidimyza Rondani; Diptera: Cecidomyiidaeدر تغذیه از شتة خردل (

Aphidoletes

;Lipaphis erysimi Kalt.

 )Hemiptera: Aphididaeتحت شرایط کنترلشدة دما (روز  25 2و شب 13 2درجة سلسیوس) و
رطوبت ( 01 11درصد) انجام شد .برای ایجاد کیفیتهای مختلف شتة خردل ،ابتدا شتههای خردل
روی گیاهان کلزا ،تحت چهار تیمار کودی صفر 1/11 ،1/155 ،و  1/105گرم نیتروژن بر کیلوگرم
خاک پرورش یافتند و سپس ،مورد تغذیة پشة شکارگر قرار گرفتند .دورة نشو و نمای مراحل مختلف
رشدی پشة شکارگر به صورت روزانه ثبت شد و برآورد پارامترهای جدول زندگی با استفاده از رویة
جدول زندگی دوجنسی انجام شد .نتایج نشان داد که افزایش کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا ،دورة
رشد و نمو الرو و شفیرة شکارگر را بهطور معنیداری کاهش داد و به افزایش معنیدار دورة
تخمریزی حشرات ماده منجر شد .همچنین ،با افزایش کوددهی نرخ انتقال نیز کاهش یافت .در
مجموع سطوح میانی و باالی کوددهی نیتروژن به بهبود توانایی زیستی پشة شکارگر منجر شدند .با
توجه به آنکه بیشترین نرخ خالص تولید مثل ( 31/54تخم به ازای هر فرد) و نرخ ذاتی افزایش
جمعیت ( 1/103بر روز) نیز با اختالف معنیدار در سطح میانی کوددهی نیتروژن ( 1/11گرم نیتروژن
در کیلوگرم خاک) مشاهده شدند ،میتوان این سطح را بهعنوان سطح مطلوب پشة شکارگر معرفی
کرد.

کلیدواژگان :سطح غذایی ،کیفیت شکار ،نرخ ذاتی افزایش جمعیت. Cecidomyiidae ،
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مقدمه 
در دهههای اخیر ،مصرف کودهای حاوی نیتروژن عاملی
کلیدی برای افزایش عملكرد گیاهان زراعی بوده است
( .)Rathke et al. 2006مصرف نامناسب این کودها
میتواند با تأثیر بر کیفیت گیاه میزبان ،بر جنبههای
فیزیولوژیكی و اکولوژیكی حشرات آفت و تأثیرات متقابل
آنها با دشمنان طبیعی اثر بگذارد و بدین ترتیب
خسارت وابسته به انبوهی آفات و عملكرد قابل برداشت
گیاهان زراعی را تحت تأثیر قرار دهد ( Denno et al.
 .)2003, Daugherty 2011تغییر محتوای نیتروژن
( ،)Hocking et al. 1997, Ahmad et al. 2007نسبت
کربن به نیتروژن و محتوای ترکیبات ثانویة گیاه
( )Thakral et al. 1996, Chen et al. 2006در نتیجة
کوددهی در پژوهشهای متعدد نشان داده شده است.
همچنین ،بیشتر مطالعات بهبود تواناییهای زیستی
(،)Zehnder and Hunter 2008, Zarghami et al. 2010
سرعت رشد جمعیت ( )Nevo and Coll 2010و افزایش
فراوانی ( )Hosseini et al. 2010, Gash 2012حشرات
گیاهخوار را با افزایش مقدار نیتروژن گیاه گزارش
کردهاند .در نهایت ،چنین تأثیراتی از طریق غیرمستقیم
میتواند در سطح جامعه نمود یابد و در کنترل زیستی
آفات بر کارایی دشمنان طبیعی اثرگذار باشد.
در سیستمهای دارای سه سطح غذایی ،پویایی
جمعیت مصرفکنندۀ سطح میانی (آفت) از طریق
فرآیندها و تأثیرات سطح غذایی پایینتر (منبع غذایی) و
سطح غذایی باالتر (دشمن طبیعی) و تعامالت آنها
تنظیم میشود (.)Price et al. 1980, Daugherty 2011
از آنجا که بندپایان شكارگر و پارازیتوئید نیازمند مقادیر
بیشتری از نیتروژن نسبت به گیاهخواران خویشاوندند،
تغذیة آنها از شكار دارای کیفیت مطلوب از لحاظ
محتوای نیتروژن میتواند رشد و نمو ،تولید مثل و بقای
دشمنان طبیعی را بهبود دهد ( Denno et al. 2003,
 .)Aqueel et al. 2014همچنین ،کوددهی نیتروژن در
گیاه با تأثیری که بر اندازۀ جثه و فراوانی حشرات آفت
میگذارد ،بر قدرت جستوجوگری دشمنان طبیعی
اثرگذار است ( Kagata et al. 2005, Kagata and
.)Ohgushi 2007
سطح زیر کشت گیاه کلزا در ایران بهطور فزایندهای در

حال افزایش است و کاربرد کودهای نیتروژندار از جمله
اولین اقداماتی است که تولیدکنندگان برای افزایش عملكرد
این گیاه انجام میدهند .بهبود کیفیت گیاه کلزا از طریق
کوددهی نیتروژن ( Hocking et al. 1997, Svečnjak and
 )Rengel 2006و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر
آفات ( Aslam et al. 2004, Veromann et al. 2013,
 )Fallahpour et al. 2015و دشمنان طبیعی آنها ( Fox et
 )al. 1990, Sarfraz et al. 2009, Zaller et al. 2009در
پژوهشهای متعدد نشان داده شده است .از جمله آفات
اقتصادی گیاه کلزا در ایران ،شتة خردل ( Lipaphis
 )erysimi Kalt.است که فعالیت آن باعث کاهش کیفیت و
کمیت محصول میشود و پتانسیل خسارت باالیی دارد
( .)Khajehzadeh et al. 2009, 2010مطالعات پیشین اثر
مثبت کوددهی نیتروژن و کیفیت گیاه میزبان بر افزایش
جمعیت و خسارت وابسته به انبوهی این آفت را نشان
دادهاند ( )Aslam et al. 2004, Fallahpour et al. 2015در
حالی که ،اطالعات کاملی دربارۀ تأثیرات متقابل این عوامل
بر خصوصیات زیستی و کارایی دشمنان طبیعی آن در
دسترس نیست .از میان دشمنان طبیعی اختصاصی شتهها،
پشة شكارگر ( )Aphidoletes aphidimyza Rondaniبا
پراکنش جهانی و دامنة میزبانی باال ،بیش از  05گونه شته
را تغذیه میکند و در سطح وسیعی بهعنوان عامل مناسب
برای کنترل بیولوژیک گونههای مختلف شته استفاده شده
است ( Malais and Ravensberg, 1992, Yukawa et
 .)al.1998, Xie et al. 2000ملكشی و همكاران نیز حضور
این شكارگر را یكی از عوامل کنترل بیولوژیک شتهها در
مزارع کلزای استان خوزستان گزارش کردهاند ( Malkeshi
 .)et al. 2004بهمنظور مدیریت مناسب گیاه کلزا و
دستیابی به عملكرد مطلوب ،همراه با کاهش مصرف سموم
و سایر نهادههای شیمیایی کشاورزی از جمله کود ،تعیین
تأثیرات پیچیده و متقابل میزبان گیاهی (بهخصوص کیفیت
گیاه میزبان) بر خصوصیات آفات و دشمنان طبیعی آنها
ضروری به نظر میرسد .جدول زندگی روشی مناسب برای
مطالعة تأثیرات عوامل مختلف زیستی و غیرزیستی بر نمو،
بقا و تولید مثل حشرات است ( Ricklefs and Miller
 )1999و نتایج حاصل از آن نقش مهمی در انتخاب
دشمنان طبیعی مناسب ایفا میکند .در جدولهای
زیستباروری بر پایة جنس ماده عالوه بر اینكه امكان

فالحپور و همكاران :برهمکنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در ...

تفكیک مراحل رشدی مختلف حشره وجود ندارد ،جنس نر
نیز در محاسبة پارامترهای مختلف جمعیتی در نظر گرفته
نمیشود .برای مثال در حشرات شكارگر ،حشرۀ نر نیز در
تعداد شكار خوردهشده و مقادیر نهایی محاسبهشده برای
پارامترهایی از جمله نرخ شكارگری ویژۀ سن ـ مرحلة
رشدی و نرخ خالص شكارگری سهیم است .چنانکه در
بررسی جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata
 Goezeنشان داده شد که با استفاده از جدول
زیستباروری ،مقادیر نرخ خالص شكارگری بیش از مقادیر
واقعی تخمین زده شدند ( .)Farhadi et al. 2011بنابراین،
در این پژوهش جدول زندگی سن ـ مرحلة دوجنسی برای
برآورد پارامترهای زیستی پشة شكارگر در تغذیه از
شتههای خردل پرورشیافته روی سطوح مختلف کوددهی
نیتروژن در گیاه کلزا استفاده شد.
موادوروشها 

پرورش گیاه و کلنی شتة خردل ()Lipaphis erysimi
و پشة شکارگر ()Aphidoletes aphidimyza

بذر گیاه کلزا ،رقم هایوال  ،559از مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی تهیه
شد و در اردیبهشتماه  9292در گلدانهای  5لیتری
حاوی نسبت مساوی خاک و ماسه در گلخانة تحقیقاتی
دانشكدۀ کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،کاشته
شدند .کوددهی در دو نوبت با فاصلة زمانی هفت و ده
روز پس از سبزشدن گیاهچههای کلزا ،انجام شد.
تیمارهای کودی معادل مقادیر صفر 5/99 ،5/500 ،و
 5/960گرم نیترات آمونیوم( 9بر مبنای نیتروژن خالص)
در کیلوگرم خاک بود .آبیاری گلدانها در فواصل چهار
روزه انجام و بهمنظور جلوگیری از آبشویی نیتروژن در
تمام گلدانها از زیرگلدانی استفاده شد.
برای ایجاد کلنی شتة خردل در هریک از سطوح تیمار
نیتروژن ،یک هفته پس از اعمال آخرین نوبت کوددهی
تعداد  95عدد شتة بالغ بدون بال به آخرین برگ
توسعهیافتة گیاهان کلزای موجود در هریک از گلدانها
منتقل شد و برای جلوگیری از جابهجایی شتهها میان
گلدانهای تیمارهای مختلف از میكروکاسم ،3استوانة
1. NH4NO3, ScharlauChemie S.A., Made in Spain.
2. Microcosm

2

پالستیكی شفاف به ارتفاع  955cmو قطر دهانة 05cm
استفاده شد که انتها و طرفین آن با توری ارگانزا پوشیده
شده بود .برای حفظ کلنی تحت شرایط یكسان در صورت
مشاهدۀ شتههای بالدار در هریک از تیمارها ،گیاهان جدید
که تحت شرایط رشدی مشابه بودند ،جایگزین گیاهان
قبلی شدند.
برای تشكیل کلنی پشة شكارگر از گلخانههای خیار
دانشكدۀ کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،بازدید شد
و الروهای پشة شتهخوار جمعآوری و برای تكمیل
سیكل زندگی به آزمایشگاه منتقل شدند .شناسایی
2
حشرات جمعآوریشده توسط Dr. Raymond J. Gagné
انجام شد .حشرات بالغ نمویافته برای تخمریزی به
جعبههای پرورش (طول ×05cmعرض ×05cmارتفاع
 )955cmحاوی گلدانهای تیمارشده با سطوح کود
نیتروژن و آلوده به شتة خردل انتقال یافتند .پس از
تكمیل حداقل  0نسل از پشة شتهخوار در هریک از
سطوح تیمار نیتروژن ،خصوصیات زیستی آنها بررسی و
آزمون شد .در طول آزمایش تمامی کلنیهای
تشكیلشده ،در شرایط کنترلشدۀ دما (روز  30±3و
شب 99±3درجة سلسیوس) و رطوبت ( 65±95درصد)
و دورۀ نوری  96ساعت روشنایی در اتاقک رشد نگهداری
شدند.
ارزیابی خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی
Aphidoletes aphidimyza

برای بهدستآوردن افراد با شرایط سنی مشابه ،در هر
تیمار  95جفت پشة شتهخوار به جعبههای تخمریزی
حاوی دیسک برگی و شتههای تیمارشده تحت شرایط
مشابه منتقل شدند .پس از گذشت  35ساعت ،تعداد 20
عدد تخم پشة شتهخوار از هر تیمار به ظروف جداگانه به
ابعاد  ،9/0×9cm2حاوی کاغذ صافی ،واتر آگار ( 3درصد)،
یک برگ تازه از تیمار کودی مشابه و  30عدد پورۀ سه
روزۀ شتة خردل منتقل شدند .پس از تفریخ تخمها،
تمام پورههای موجود در هر ظرف بهصورت روزانه با
پورههای همسن جدید جایگزین شدند .در طول آزمایش
هیچیک از الروها تمام جیرۀ غذایی را مصرف نكرده
بودند؛ بنابراین ،تغذیة الروها فقط تحت تأثیر کیفیت
3. Systematic Entomology Laboratory, Agricultural
Research Service, USDA, USA
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شكار قرار گرفت .با توجه به اینكه شفیرۀ پشة شتهخوار
عمدتاً در خاک تشكیل میشود ( ،)Alotaibi 2008پیش
از تشكیل شفیره ،ظروف پرورش با ظروف جدید حاوی
الیة نازکی به قطر  9میلیمتر از کوکوپیت مرطوب
جایگزین شدند .با ظهور حشرات بالغ ،افراد هریک از
تیمارها بهمنظور جفتگیری به ظروف یكسان منتقل
شدند و پس از  35ساعت ،در ظروف پرورش حاوی
دیسک برگی و پورههای سه روزۀ شتة خردل قرار
گرفتند .برای دستیابی به پورههای همسن در طول
آزمایش ،از روش همسنسازی استفاده شد ،بدین ترتیب
که افراد بالغ شتة خردل برای پورهزایی داخل قفسهای
گیره ای ،روی گیاهان هر تیمار قرار گرفتند ،پس از 93
ساعت ،افراد بالغ حذف شدند و از پورههای سه روزه
برای تغذیه و تخمریزی پشة شتهخوار استفاده شد .دورۀ
نشو و نمای هریک از مراحل رشدی و تخمریزی افراد
مادۀ شكارگر بهصورت روزانه ثبت شد و آزمایش تا مرگ
تمامی پشههای بالغ ادامه یافت.
بهمنظور برآورد پارامترهای جدول زیستی شامل
نسبت بقا ویژۀ سن ـ مرحلة رشدی ( :x ،sxjسن و :j
مرحلة رشدی) ،باروری ویژۀ سن ـ مرحلة رشدی (،)fxj
نسبت بقا ویژۀ سن ( ،)lxباروری ویژۀ سن ( ،)mxنرخ
ذاتی افزایش جمعیت ( ،)rنرخ متناهی افزایش جمعیت
(  ،)   e rنرخ خالص تولید مثل (  ) R0  l x m xو
میانگین طول یک نسل ( ،)T=lnR0/rاز رویة جدول
9
زندگی دوجنسی ویژۀ سن ـ مرحلة رشدی ( Chi and
 )Liu 1985, Chi 1988, Farhadi et al. 2011استفاده
شد.
نسبت بقا ویژۀ سن ( )lxبا استفاده از معادلة 9
بهدست آمد:
β

l x  s xj

()9

j 1

که در این معادله  sxjنسبت بقا ویژۀ سن ـ مرحلة رشدی
و  βآخرین مرحلة رشدی است.
برای محاسبة باروری ویژۀ سن ( )mxاز معادلة 3
استفاده شد:


()3

xj

 s f


 s
j 1 xj

mx

j 1 xj

1. Age-stage, two sex life table

که در این معادله  fxjباروری ویژۀ سن ـ مرحلة رشدی
است و سایر پارامترها مشابه معادلة  9است.
نرخ ذاتی افزایش جمعیت نیز با استفاده از معادلة
اولر ـ لوتكا 3محاسبه شد (معادلة :)2
lx mx  1

()2

 r  x 1



e
0

تجزیه و تحلیل آماری

خطاهای استاندارد دورۀ نشو و نمو ،طول عمر مراحل
رشدی مختلف و پارامترهای جدول زندگی دوجنسی با
2
استفاده از روش بوت استرپ محاسبه شدند ( Sokal
 )and Rohlf 1995و در تمامی تیمارها 95555 ،تكرار
بوت استرپ استفاده شد ( Efron and Tibshirani 1993,
 .)Huang and Chi 2012بهمنظور تعیین معنیداربودن
یا بدون معنیبودن تفاوت میان پارامترهای بهدستآمده
در سطوح مختلف کوددهی نیتروژن نیز از آزمون بوت
استرپ جفتشده در نرمافزار TWOSEX-MSChart
استفاده شد (.)Chi 2014
نتايجوبحث 
نتایج نشان داد که دورۀ رشد الروی و شفیرگی پشة
شتهخوار بهطور معنیداری تحت تأثیر کیفیت تغذیهای
شتة خردل قرار گرفت و الروهای تغذیهشده از شتههای
خردلی که روی سطوح باالتر تیمار نیتروژن پرورش یافته
بودند ،دورۀ رشد الروی و شفیرگی کوتاهتری داشتند
(جدول  .)9میانگینهای بهدستآمده برای دورۀ رشدی
مراحل مختلف پشة شكارگر در این مطالعه مشابه
گزارشهای هاولكا و زمک ( Havelka and Zemek 1988,
 )1999است .کوددهی تأثیر معنیداری در طول دورۀ
زندگی افراد بالغ نداشت ،ولی بهطور کلی تغذیه از شتههای
پرورشیافته روی سطوح باالی نیتروژن به افزایش طول
دورۀ زندگی افراد بالغ پشة شكارگر منجر شد .طوالنیترین
دورۀ رشدی در افراد نر و ماده در سطح  330کیلوگرم
نیتروژن در هكتار مشاهده شد و در تمام تیمارها ،زمان
زندهمانی افراد ماده بیش از افراد نر بود (جدول  .)9تغذیة
سختبالپوش گیاهخوار  Plagiodera versicoloraاز
درختان  Salix chaenomeloidesدارای محتوای نیتروژن
2. Euler-Lutka
3. Bootstrap
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بیشتر ،عالوه بر آنكه به افزایش درصد بقا ،کاهش دورۀ رشد
و نمو و افزایش وزن زندۀ سختبالپوش گیاهخوار منجر شد،
افزایش وزن زنده وکاهش دورۀ رشد و نمو کفشدوزک
شكارگر  Aiolocaria hexaspilotaرا نیز در پی داشت
( .)Kagata and Ohgushi 2007کوددهی نیتروژن در گیاه
لوبیا نیز نه تنها دورۀ رشدی مگس مینوز Liriomyza
 trifolii Burgessرا تحت تأثیر قرار داد؛ بلكه بهطور
معنیداری بر دورۀ رشدی افراد نر و مادۀ زنبور

0

پارازیتوئید  Chrysocharis oscinidis Ashmeadمؤثر
بود و کوتاهترین دورۀ رشدی در حشرات تغذیهشده از
سطح میانی نیتروژن ( 355ppmنیتروژن) مشاهده شد
( .)Kaneshiro and Johnson 1996طول دورۀ پورگی
زنبور پارازیتوئید نیز همبستگی معنیداری با محتوای
آمینواسید میزبان داشت که خود متأثر از محتوای
ترکیبات نیتروژندار گیاه میزبان است ( Nadarajan and
.)Jayaraj 1975

جدول  .9دورۀ رشد و نمو ،طول عمر افراد بالغ ،باروری و دورۀ تخمریزی حشرات مادۀ پشة شكارگر،Aphidoletes aphidimyza،
(میانگین±خطای استاندارد) در تغذیه از شتههای خردل ،Lipaphis eryssimi ،پرورشیافته روی سطوح مختلف کوددهی نیتروژن
سطوح کوددهی نیتروژن (گرم بر کیلوگرم خاک)

پارامتر
دورۀ رشد و نمو الرو (روز)
دورۀ رشد و نمو شفیره (روز)
طول عمر حشرات بالغ ماده (روز)
طول عمر حشرات بالغ نر (روز)
***

TPOP

APOP

****

دورۀ تخمریزی
باروری (تخم بر ماده)

5

5/500

5/99

5/960

*0/77±5/99a
9/39±5/39 a
**6/39±5/07n.s
0/55±5/76n.s
35/69±5/50a
3/50±5/95n.s
3/00±5/55n.s
27/06±0/03b

0/67±5/50 a
9/56±5/30 a
6/57±5/56
5/00±5/72
35/05±5/23 a
3/95±5/90
3/92±5/20
52/57±5/09ab

0/99±5/57 b
0/06±5/35 b
7/55±5/00
0/25±5/63
99/59±5/26b
9/00±5/95
2/90±5/36
69/22±0/97a

0/57±5/90 b
0/67±5/32 b
7/60±5/50
0/95±5/00
99/56±5/29b
3/92±5/59
2/93±5/22
55/56±5/79ab

* خطاهای استاندارد با استفاده از رویة بوت استرپ با  95555تكرار محاسبه شدند و میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ردیف نشاندهندۀ نبود
اختالف معنیدار در سطح احتمال  0درصد با استفاده از آزمون بوت استرپ جفتشده هستند.
**  :n.sنشاندهندۀ نداشتن اختالف معنیدار در سطح احتمال  0درصد با استفاده از آزمون بوت استرپ جفتشده است.
***  :TPOPکل دورۀ پیش از تخمریزی
****  :APOPدورۀ پیش از تخمریزی افراد بالغ

تخمریزی در دامنة 3/95ـ 9/00روز پس از جفتگیری
انجام شد و دورۀ تخمریزی در تیمارهای مختلف
2/93ـ 3/65روز به طول انجامید .گرچه تغذیه از شتههای
تیمارشده با سطوح مختلف کود نیتروژن تأثیر معنیداری
بر دورۀ پیش از تخمریزی در افراد بالغ 9که نشاندهندۀ بازۀ
زمانی میان ظهور حشرۀ بالغ تا اولین تخمریزی است و
طول دورۀ تخمریزی نداشت ،ولی اثر آن بر کل دورۀ پیش
از تخمریزی 3معنیدار بود و بیشترین و کمترین زمان
بهترتیب در تیمار بدون کود نیتروژن ( 35/69±5/50روز) و
باالترین سطح کوددهی ( 99/56±5/29روز) مشاهده شد.
در واقع کوددهی زمان رسیدن به تخمریزی را در پشة
شكارگر کاهش داد (جدول .)9
1. APOP: Adult Preovipisition period
2. TPOP: Total Preoviposition period

تغذیة پشة شكارگر از شتههای پرورشیافته روی
سطوح مختلف کوددهی نیتروژن تأثیر معنیداری بر
باروری افراد ماده داشت و بیشترین ( )69/22±0/97و
کمترین ( )27/06±0/03تعداد تخم تولیدشده به ازای
هر فرد ماده بهترتیب در سطح میانی نیتروژن (905
کیلوگرم نیتروژن در هكتار) و سطح بدون کوددهی
مشاهده شد (جدول  .)9میزان باروری بهدستآمده در
این آزمایش مشابه دامنة باروری گزارششده در نتایج
سایر پژوهشگران است ،بهطوری که Madahi et al.
) (2013دامنة باروری پشة شكارگر را در تغذیه از
تراکمهای مختلف شتة ،Aphis gossypii Glover
 59/66-955/30و  (1999) Havelka and Zemekدامنة
باروری را در جمعیتهای مختلف پشة شكارگر 950ـ50
تخم بهدست آوردند .بهطور کلی تغذیة پشة شكارگر از
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تیمارهای تحت کوددهی نیتروژن نسبت به سطح بدون
کوددهی به  25درصد افزایش در میانگین تعداد کل
تخمهای تولیدشده توسط هر فرد ماده منجر شد.
کوددهی گیاه لوبیا نیز توانست تعداد نتاج حاصل از
زنبور پارازیتوئید  Chrysocharis oscinidis Ashmeadرا
در مگس مینوز  Liriomyza trifolii Burgessتحت تأثیر
قرار دهد و بیشترین افراد مادۀ تولیدشده در حشرات
تغذیهشده از سطح میانی نیتروژن ( 355ppmنیتروژن)
مشاهده شد و تعداد نتاج حاصل از تیمارهای تحت
کوددهی 55 ،درصد بیش از سطح بدون کوددهی
نیتروژن بود (.)Kaneshiro and Johnson 1996
نسبت بقا ویژۀ سن ـ مرحلة رشدی ( )sxjپشة
شكارگر در سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در شكل 9

نشان داده شده است .این نسبت همپوشانی مراحل
رشدی مختلف و احتمال زندهمانی هر فرد تا مرحلة
رشدی بعد را نشان میدهد .همپوشانی مراحل رشدی
نشاندهندۀ تفاوت در زمان نمو افراد مختلف یک
جمعیت است .نسبت زندهمانی مرحلة الروی و افراد مادۀ
پشة شكارگر ،با افزایش کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا
افزایش یافت و باالترین نرخ زندهمانی در تیمار  5/99و
 5/960گرم نیتروژن در کیلوگرم خاک مشاهده شد
(شكل  .)9افزایش بقا و زادآوری مگس سیرفید
 Episyrphus balteatusنیز در تغذیه از شتههای
سیبزمینی ( )Aulacorthum solaniپرورشیافته روی
گیاهان خیار کوددهیشده با نیتروژن گزارش شده است
(.)Hindayana et al. 2001

شكل  .9نسبت بقا ویژۀ سن ـ مرحلة رشدی پشة شكارگر ( )Aphidoletes aphidimyzaدر تغذیه از شتههای خردل ()Lipaphis eryssimi
پرورشیافته روی سطوح مختلف کوددهی نیتروژن .الف) صفر ،ب)  ،5/500ج)  5/99و د)  5/960گرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک

نسبت بقا ویژۀ سن ( ،)lxباروری ویژۀ سن ( ،)mxباروری
ویژۀ مرحلة رشدی ( )fi4و نرخ ناخالص باروری ویژۀ سن
( )lxmxاست در شكل  3نشان داده شده است .در طول
انجام آزمایش از آنجاکه تاریخ دقیق مرگومیر الروهایی که

پس از ورود به مرحلة شفیرگی از بین رفتند ،نامشخص
بود ،پایان دورۀ الروی آنها بهعنوان آخرین روز زندهمانی
در نظر گرفته شد ،بنابراین ،در بازۀ زمانی روزهای 9ـ 6دورۀ
رشدی ،کاهش شدید نسبت زندهمانی در شكلهای  9و 3
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مشاهده میشود ،پس از این دوره هر چهار تیمار دارای
روند ثابتی هستند که به دورۀ شفیرگی مربوط است .در 35
روز نخست آزمایش کمترین ( 35درصد) و بیشترین (05
درصد) درصد مرگ و میر بهترتیب در باالترین سطح و
سطح بدون کوددهی مشاهده شد (شكل .)3حداکثر مقادیر
باروری ویژۀ سن ( ،)mxباروری ویژۀ مرحلة رشدی ( )fi4و
نرخ ناخالص باروری ویژۀ سن ( )lxmxدر تیمار و  5/99گرم
نیتروژن در کیلوگرم خاک مشاهده شد (شكل.)3
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سایر محققان نیز نشان دادهاند که طول دورۀ رشد،
باروری و پارامترهای جدول زندگی پشة شكارگر میتواند
تحت تأثیر عوامل مختلف زیستی و غیرزیستی محیط
رشد ( ،)Yamane et al. 2012گیاه میزبان ( Haley and
 ،)Hogue 1990تراکم شكار (،)Madahi et al. 2013
گونة شتة مورد تغذیه ( )Jandricic et al. 2013و سایر
خصوصیات کمی و کیفی منبع تغذیهای الروها و
حشرات بالغ ( )Watanabe et al. 2014قرار گیرند.

شكل  .3نسبت بقا ویژۀ سن ( ،)lxباروری ویژۀ سن ( ،)mxنرخ ناخالص باروری ویژۀ سن ( )lxmxو باروری ویژۀ سن ـ مرحلة رشدی ()fi4
پشة شكارگر ( )Aphidoletes aphidimyzaدر تغذیه از شتههای خردل ( )Lipaphis eryssimiپرورشیافته روی سطوح مختلف کوددهی نیتروژن.
الف) صفر ،ب)  ،5/500ج)  5/99و د)  5/960گرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک

میانگین و خطاهای استاندارد بهدستآمده از روش بوت
استرپ برای پارامترهای جمعیتی پشههای شكارگر
تغذیهشده از کیفیتهای مختلف شتة خردل در جدول 3
نشان داده شده است .بیشترین نرخ خالص تولید مثل (،)R0
نرخ ذاتی افزایش جمعیت ( )rو نرخ متناهی افزایش
جمعیت ( )λبا اختالف معنیدار در تیمار  5/99گرم
نیتروژن بر کیلوگرم خاک بهدست آمد .همچنین ،کوددهی
بهطور معنیداری میانگین طول یک نسل را در پشة

شكارگر کاهش داد و کوتاهترین طول یک نسل در تیمار
 5/960گرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک مشاهده شد
(جدول  .)3نرخ ذاتی افزایش جمعیت از مهمترین
پارامترهای جدول زندگی است که میتواند برای
پیشبینی چگونگی تغییرات جمعیت یک حشره تحت
شرایط محیطی خاص استفاده شود ( Ricklefs and
 )Miller 1999, Southwood and Henderson 2000و
در برنامههای مدیریت آفات میتوان بهمنظور پیشبینی
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شكارگر در این آزمایش مشابه نتایج سایر پژوهشگران
است ( Havelka and Zemek 1999, Madahi et al.
.)2013

تأثیرات متقابل احتمالی میان آفات و دشمنان طبیعی
آنها استفاده شود ( .)Roy et al. 2003دامنة
بهدستآمده برای نرخ ذاتی افزایش جمعیت پشة

جدول  .3پارامترهای جمعیت پشة شكارگر( ،Aphidoletes aphidimyza ،میانگین ±خطای استاندارد) در تغذیه از شتههای خردل،
 ،Lipaphis eryssimiپرورشیافته روی سطوح مختلف کوددهی نیتروژن
سطوح کوددهی نیتروژن (گرم بر کیلوگرم خاک)

پارامتر
تولیدمثل (offspring/individual) R0

نرخ خالص
نرخ ذاتی افزایش جمعیت ) r (d
میانگین طول یک نسل )T (d
-1
نرخ متناهی افزایش جمعیت ) λ (d
-1

5

5/500

5/99

5/960

*90/95±2/00b
5/990±5/59cd
33/93±5/59a
9/936±5/59c

90/56±5/93b
5/929±5/59c
33/37±5/22a
9/955±5/59b

29/05±0/70a
5/962±5/59a
39/90±5/29b
9/977±5/59a

39/55±5/25b
5/959±5/59bc
35/03±5/59b
9/969±5/592a

* خطاهای استاندارد با استفاده از رویة بوت استرپ با  95555تكرار محاسبه شدند و میانگین های دارای حروف مشابه در هر ردیف نشاندهندۀ نبود اختالف
معنیدار در سطح احتمال  0درصد با استفاده از آزمون بوت استرپ جفتشده هستند.

نرخ شكارگری ویژۀ سن ( )kxپشة شكارگر در شكل 2
نشان داده شده است .این شاخص نشاندهندۀ میانگین
تعداد شكار مصرفشده توسط پشة شكارگر در سن  xاست.
با توجه به اینكه پشة شكارگر تنها در دورۀ الروی از شتهها
تغذیه میکند ،بنابراین kx ،در ابتدا صفر و بهتدریج با تفریخ
تخمها و ظهور الروها ،مقدار این شاخص افزایش یافت و در
حدود ششروزگی به بیشترین مقدار خود رسید و حداقل و
حداکثر نرخ شكارگری ویژۀ سن بهترتیب در سطوح 5/960
و  5/500گرم نیتروژن در خاک با میانگین  5/73و 6/97
شكار خوردهشده ،بهدست آمد.

نتایج نرخ خالص شكارگری ( )C0و نرخ انتقال ()Qp
در جدول  2نشان داده شده است .نرخ خالص شكارگری
در بازۀ 95/50ـ 0/27شكار مصرفشده توسط هر فرد
شكارگر قرار داشت و کوددهی نیتروژن اثر معنیداری بر
این صفت نداشت .افزایش کوددهی نیتروژن ،نرخ انتقال
( )Qpپشة شكارگر را که نشاندهندۀ تعداد شكار
مورد نیاز بهمنظور تولید هر فرد جدید شكارگر است
بهطور معنیداری کاهش داد و باالترین نرخ انتقال در
شرایط دریافتنكردن کود نیتروژن مشاهده شد
(جدول.)2

شكل  .2نرخ شكارگری ویژۀ سن ( )kxپشة شكارگر ،Aphidoletes aphidimyza ،در تغذیه از شتههای خردل ،Lipaphis eryssimi ،پرورشیافته
روی سطوح مختلف کوددهی نیتروژن :N0 .صفر 5/99 :N2 ،5/500 :N1 ،و  5/960 :N3گرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک
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جدول  .2شاخصهای شكارگری پشة شكارگر( ،Aphidoletes aphidimyza ،میانگین±خطای استاندارد) در تغذیه از شتههای خردل،
 ،Lipaphis eryssimiپرورشیافته روی سطوح مختلف کوددهی نیتروژن
شاخص
*C0
Qp

سطوح کوددهی نیتروژن (کیلوگرم در هكتار)
5

70

905

330

** 95/50±9/96n.s
5/75±5/39a

95/96±9/50
5/00±5/95ab

9/55±5/03
5/59±5/59b

0/27±5/79
5/39±5/56b

*  :C0نرخ خالص شكارگری و  :Qpنرخ انتقال
** خطاهای استاندارد با استفاده از رویة بوت استرپ با  95555تكرار محاسبه شدند؛  n.sنشاندهندۀ نداشتن تفاوت معنیدار و میانگینهای دارای
حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهندۀ اختالف معنیدار در سطح احتمال  0درصد با استفاده از آزمون بوت استرپ جفتشده هستند.

تحقیقات متعدد نشان دادهاند که بندپایان شكارگر
نیازمند مقادیر بیشتری از نیتروژن نسبت به گیاهخواران
خویشاوندند و تغذیة حشرات شكارگر از شكار دارای
کیفیت مناسب از لحاظ محتوای نیتروژن میتواند رشد و
نمو ،تولید مثل و بقای آنها را بهبود دهد ( Denno et
 )al. 2003, Aqueel et al. 2014و بر رجحان غذایی،
تغذیه و جمعیت دشمنان طبیعی اثر بگذارد ( Fox et al.
.)1996, Bodo et al. 2002, Aqueel et al. 2014
بهعنوان مثال افزایش درصد پارازیتیسم پورههای سفید
بالک  Bemisia argentifoliiتوسط زنبور پارازیتوئید
 Encarsia formosaدر گیاهان کوددهیشده با نیتروژن
گزارش شده است ( .)Bentz et al. 1996تغذیة الروهای
شبپرۀ پشتالماسی ( )Plutella xylostella L.از
گیاهان کلزای تیمارشده با سطح میانی کود نیتروژن (2
گرم کود به ازای گلدان) به افزایش کارایی زنبورهای
پارازیتوئید  Diadegma insulare Cressonمنجر شد
( .)Sarfraz et al. 2009در مطالعهای دیگر نیز فراوانی
زنبور پارازیتوئید  D. insulareمستقیم تحت تأثیر
فراوانی شبپرۀ پشتالماسی قرار گرفت و فراوانی هر دو
گونه همبستگی معنیداری با محتوای نیتروژن برگ
گیاهان کلم زینتیBrassica oleracea var.acephala ،
 L.داشتند بهعالوه نسبت زنبورهای مادۀ پارازیتوئید در
سطح کوددهیشده افزایش یافت (.)Fox et al. 1990
نتایج مطالعة جانسن ( )Jansson 2003نیز بیان داشت،
بقا و نسبت زنبورهای مادۀ پارازیتوئید  Aphidius erviبا
پارازیتهکردن شتههای  Myzus persicaeو M.
 euphorbiaeروی گیاهان فلفل کوددهیشده با نیتروژن
بهطور معنیداری بیشتر بود و درصد پارازیتیسم
شتههای  M. euphorbiaeبا کوددهی افزایش یافت .در

حالیکه ،میزان پارازیتیسم سرخرطومی
Tersilochus
 sp.توسط زنبورهای پارازیتوئید
 obscurator Aub.و  T. fulvipes Grav.تحت تأثیر
کوددهی گیاه کلزا قرار نگرفت (.)Zaller et al. 2009
Ceutorhynchus

نتیجهگیری

نتایج این تحقیق نشان دادند که پشههای تغذیهشده از
شتههای خردل که روی گیاهان کلزای تیمارشده با
سطوح مختلف کوددهی نیتروژن پرورش یافته بودند،
دورۀ نمو و باروری متفاوتی داشتند که این عوامل بر
سایر پارامترهای جمعیت از جمله نرخ ذاتی افزایش
جمعیت ،نرخ خالص تولید مثل ،نرخ متناهی افزایش
جمعیت و میانگین طول یک نسل مؤثر بود .بهطور کلی
کوددهی نیتروژن افزایش معنیداری در توانایی زیستی
پشة شكارگر داشت و بیشترین باروری و نرخ ذاتی رشد
در پشههای تغذیهشده از سطح میانی تیمار نیتروژن
بهدست آمد .در حالی که ،نرخ شكارگری با افزایش
کوددهی کاهش یافت که علت آن را میتوان بهاندازۀ
جثه و کیفیت باالتر شتة خردل در سطوح باالی
کوددهی نیتروژن نسبت داد .همچنین ،افزایش جثه و
وزن حشرات گیاهخوار و افزایش جمعیت آنها در
گیاهان تحت تیمار نیتروژن میتواند به افزایش کارایی
جست و جوگری شكارگر منجر شود و از این طریق بر
کاهش جمعیت آفت اثر بگذارد .بنابراین ،پس از بررسی
تواناییهای زیستی آفت و شكارگر تحت شرایط
کنترلشده ،باید تأثیرات متقابل آنها در سطح جمعیت
نیز بررسی شود تا بتوان تفسیر دقیقی از چگونگی
اثرپذیری سطوح غذایی از یكدیگر و توانایی شكارگر در
کنترل جمعیت آفت پیشنهاد داد.
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