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ترجيح و کارايي سن شکارگر  Orius niger Wolffبر هفت ژنوتيپ سيبزميني
آلوده به Thrips tabaci Lindeman
 .1سيد علياصغر فتحي*؛  .2مهدی حسنپور؛  .3علي گليزاده
 2 ،1و  .3دانشیار ،استادیار و دانشیار گروه گیاهپزشکی ،دانشکدة علوم کشاورزی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
(تاریخ دریافت - 1311/1/11 :تاریخ تصویب)1311/7/11 :

چکيده
سن شکارگر  Orius niger Wolffشکارگر مهم تریپس پیاز ،Thrips tabaci Lindeman ،در مزارع
سیبزمینی منطقة اردبیل است .در این تحقیق میزان جلبشوندگی ،میزان تغذیه از شکار ،جثة بدن و
برخی ویژگیهای چرخة زیستی سن شکارگر  O. nigerبر هفت ژنوتیپ سیبزمینی (شامل

،Savalan

 PI397082-2 ،Diamant ،Kondor ،Morene ،Agriaو  )PI397097-2آلوده به تریپس پیاز تحت شرایط
آزمایشگاهی بررسی شد .در آزمایشهای ترجیح میزبانی پس از گذشت  14 ،21و  72ساعت از
رهاسازی ،مادههای سن شکارگر در بین ژنوتیپهای مورد مطالعه روی برگهای رقم  Savalanآلوده
به تریپس پیاز بیشتر جلب شدند .در آزمایشهای کارایی شکارگر ،تعداد تریپس خوردهشده توسط
پورة سن شکارگر روی رقم  Savalanبهطور معنیداری بیشتر از سایر ژنوتیپهای مورد مطالعه بود.
همچنین ،مادههای شکارگر رشدیافته روی برگهای رقم  Savalanآلوده به تریپس پیاز وزن بدن بیشتر
و جثة بزرگتری را در بین هفت ژنوتیپ سیبزمینی مورد مطالعه داشتند .طول دورة پورگی سن
شکارگر روی برگهای رقم  Savalanآلوده به تریپس بهطور معنیداری کوتاهتر از ژنوتیپهای
 Diamant ،Kondorو  PI397097-2بود .همچنین ،درصد بقای پورههای سن شکارگر روی برگهای
رقم  Savalanآلوده به تریپس بهطور معنیداری بیشتر از ژنوتیپهای

PI397082-2 ،Diamant ،Kondor

و  PI397097-2بود .بنابراین ،میتوان نتیجهگیری کرد که ترجیح و کارایی سن شکارگر  O. nigerروی
رقم  Savalanدر بین هفت ژنوتیپ سیبزمینی مورد مطالعه ،بیشتر است.
کليدواژگان :برهمکنش سهجانبه ،جثة بدن ،نرخ شکارگری ،ویژگیهای زیستی.
مقدمه
سيبزميني ( ،)Solanum tuberosum L.يکي از محصوالت
مهم کشاورزي در کشور ايران بهخصوص استان اردبيل
است .در استان اردبيل سطح زير کشت اين محصول
بيش از بيست و يک هزار هکتار در هر سال زراعي است
(.)Anonymous 2012
تريپس پيازThrips tabaci Lindeman (Thys.: ،
* تلفن36545114990 :

) ،Thripidaeيکي از آفات مهم سيبزميني است و با
تغذيه از شيرة سلولهاي گياهي و انتقال ويروس عامل
پژمردگي گوجهفرنگي ( )TSWVبه گياهان سيبزميني
خسارت ميزند ( Lewis 1997, Pourrahim et al. 2001,
 .)Jenser et al. 2003کشاورزان براي کنترل خسارت
ناشي از تريپس پياز از حشرهکشهاي مختلف استفاده
ميکنند که استفادة مداوم از حشرهکشها عالوه بر
E-mail: saafathi@gmail.com
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تأثيرات جانبي مضر روي محيط زيست موجب بروز
مقاومت تريپس پياز به حشرهکشها نيز خواهد شد
( .)Yarahmadi et al. 2009بنابراين ،الزم است که از
روشهاي جايگزين و سالم نظير کاربرد تلفيقي رقمهاي
مقاوم به تريپس پياز به همراه عوامل بيوکنترل در
کنترل تريپس پياز استفاده شود .کاربرد رقم مقاوم از
يک سو موجب کاهش تراکم جمعيت آفت و از سوي
ديگر افزايش در معرض قرارگيري مراحل مختلف زيستي
آفت نسبت به شکارگرها ميشود (.)Price et al. 1980
Orius (Hemiptera:
گونههاي مختلف جنس
) Anthocoridaeاز تريپس پياز تغذيه ميکنند و در کنترل
اين آفت نقش مهمي دارند (.)Lattin 1999, Fathi 2009
براي مثال (2009) Fathi ،گزارش کرد که سن شکارگر
 Orius niger Wolffکارايي بااليي در کنترل تريپس پياز
دارد .در اغلب موارد کنترل بيولوژيکي به تنهايي در کنترل
آفات کافي نيست و الزم است در تلفيق با ساير روشهاي
کنترل آفات نظير کاربرد رقمهاي مقاوم استفاده شود
( Vanlaerhoven et al. 2000, Venzon et al. 2001 and
 .)2002, Sabahi et al. 2009چرا که گياه ميزبان در
برهمکنش آفت ـ شکارگر مؤثر و ممکن است موجب
افزايش يا کاهش کارايي شکارگر در تغذيه از آفت شود
(.)Verkerk et al. 1998, Yang 2000
در ايران ،گونههاي مختلفي از سنهاي شکارگر Orius
در کنترل آفات مختلف روي محصوالت زراعي مؤثرند که از
آن جمله ميتوان به کارايي باالي  O. nigerدر کنترل
تريپس پياز (،)Baniameri et al. 2005 and 2006
 O. albidipennis Rueterدر کنترل کنة دولکهاي و نيز
تريپس پياز ( Vafaei et al. 2008, Madadi et al. 2009,
 O. laevigatus Fieber ،)Yari et al. 2011در کنترل
تريپس پياز ( )Rajabpour et al. 2011و  O. minutusدر
کنترل کنة دولکهاي (Fathi 2009, Fathi and Nouri-
 )Ganbalani 2010اشاره کرد .پژوهشگران پيشين تأثير
گياهان ميزبان در کارايي گونههاي مختلف سنهاي
شکارگر  Oriusرا گزارش کردهاند ( Vafaei et al. 2008,
 .)Madadi et al. 2009تاکنون ،با وجود اهميت زياد
 O. nigerدر کنترل تريپس پياز ()Fathi 2009
مطالعهاي دربارة کارايي سن شکارگر  O. nigerدر
کنترل تريپس پياز روي ژنوتيپهاي مختلف سيبزميني

انجام نشده است .بنابراين ،اين تحقيق با اهداف مطالعة
ميزان جلبشوندگي سن شکارگر  O. nigerروي برگهاي
هفت ژنوتيپ سيبزميني آلوده به تريپس و نيز بررسي
اندازة جثة بدن ،تعداد تريپس خوردهشده و برخي از
ويژگيهاي زيستي سن شکارگر با تغذيه از تريپس پياز
روي هفت ژنوتيپ سيبزميني آلوده به اين آفت در
شرايط آزمايشگاهي ،انجام شد.
مواد و روشها
کلنی حشرات و گیاهان میزبان

کلني اولية تريپس پياز و سن شکارگر  O. nigerاز
مزرعة آزمايشي يونجه ،واقع در دشت اردبيل (با طول
جغرافيايي  44درجه و  51دقيقة شرقي؛ عرض
جغرافيايي  04درجه و  51دقيقة شمالي و ارتفاع 5002
متر از سطح دريا) در سال  ،5065جمعآوري شدند.
غدههاي هفت ژنوتيپ سيبزميني به نامهاي ،Savalan
 PI397082-2 ،Diamant ،Kondor ،Morene ،Agriaو
 PI397097-2که بهطور متداول در منطقه کشت
ميشوند ،از مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع
طبيعي استان اردبيل تهيه شدند .غدهها داخل
گلدانهاي پالستيکي با قطر دهانة  23سانتيمتر داخل
خاک مزرعه در اواسط ارديبهشتماه کشت شدند .اين
گلدانها در شرايط گلخانهاي در دماي  20±2درجة
سلسيوس ،رطوبت نسبي  13±53درصد و دورة نوري
طبيعي از اواسط ارديبهشتماه تا اواخر تيرماه نگهداري
شدند .همچنين ،گياهان در مرحلة رشدي به ساقه رفتن
با هشت برگ کامل براي انجام آزمايشهاي بعدي
استفاده شدند.
میزان جلبشوندگی سن شکارگر به گیاهان میزبان
آلوده به تریپس پیاز

آزمايشهاي ميزان جلبشوندگي سن شکارگر به گياهان
ميزبان آلوده به تريپس پياز در اتاقک رشد در دماي
 20±5درجة سلسيوس ،رطوبت نسبي  13±1درصد و
دورة نوري  54ساعت روشنايي و  53ساعت تاريکي با
استفاده از ظروف پالستيکي (به قطر  533سانتيمتر و
ارتفاع  13سانتيمتر) انجام شدند .براي بهدستآوردن
حشرات کامل مادة همسن و يکروزة سن شکارگر

فتحي و همکاران :ترجيح و کارايي سن شکارگر  Orius niger Wolffبر ...

 ،O. nigerپورههاي سن آخر اين شکارگر تا زمان تکميل
نشوونما و تبديل آنها به حشرات کامل در ظروف
پرورشي پالستيکي با ابعاد  53×51×03سانتيمتر و
حاوي برگهاي يونجة آلوده به تريپس پياز نگهداري
شدند .پس از ظهور حشرات کامل سن شکارگر،
مادههاي يکروزه (شناسايي با توجه به داشتن تخمريز و
قرينهايبودن حلقة آخر شکم) با استفاده از آسپيراتور
جداسازي شدند ( .)Pericart 1996همچنين ،مادههاي
سن شکارگر قبل از انجام هر آزمايش بهمدت  24ساعت
گرسنه نگه داشته شدند ( Fathi and Nouri-Ganbalani
 .)2010براي آزمايش ميزان جلبشوندگي سن شکارگر
به گياهان ميزبان آلوده به تريپس پياز ،يک ديسک
برگي به قطر  2سانتيمتر از هريک از هفت ژنوتيپ مورد
مطالعة سيبزميني در حول يک محيط دايرهاي با قطر
حدود  03سانتيمتر و با فواصل يکسان از يکديگر بهطور
تصادفي چيده شدند .هر ديسک برگي به  43عدد الرو
سن دوم تريپس پياز آلوده شد .سپس ،تعداد بيست و
پنج حشرة کامل مادة يکروزه سن شکارگر و گرسنه
نگه داشتهشده بهمدت  24ساعت در مرکز محيط
دايرهاي در هر ظرف رهاسازي شدند .اين آزمايشها
مطابق روش  (2004) Reddy et al.در سه سري جداگانه
هريک بهمدت  44 ،24و  12ساعت انجام شدند .در
پايان هر آزمايش ،تعداد مادههاي سن شکارگر جلبشده
روي ديسکهاي برگي هريک از ژنوتيپهاي مورد
مطالعه شمارش و يادداشت شدند .هر سري آزمايش در
بيست تکرار انجام شد.
تعداد تریپس خوردهشده ،جثة بدن و ویژگیهای
زیستی سن شکارگر

تعداد تريپس خوردهشده بهازاي يک پورة شکارگر ،جثة
بدن حشرات کامل و برخي از ويژگيهاي چرخة زيستي
سن شکارگر در دماي  20±5درجة سانتيگراد ،رطوبت
نسبي  13±1درصد و دورة نوري  54ساعت روشنايي و
 53ساعت تاريکي در اتاقک رشد با استفاده از ظروف
پتري (به قطر  6سانتيمتر و داراي سوراخي براي تهويه)
مطالعه شد .ابتدا ،در اين آزمايشها يک عدد پورة سن
اول يکروزة سن شکارگر با استفاده از قلمموي ظريف
داخل ظرف پتري انتقال داده شد .سپس ،روزانه  43الرو
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سن دوم تريپس يکروزه روي سطح پشتي يک برگ از
همان ژنوتيپ سيبزميني براي تغذية پورة سن اول
شکارگر داخل ظرف پتري فراهم شد .همچنين ،دور تا
دور برگ با الية پنبة خيسشده با آب براي جلوگيري از
فرار الروهاي تريپس احاطه شده بود .برگها روزانه
تعويض ميشدند .تعداد تريپسهاي زندهمانده در هر روز
براي تعيين تعداد ترييپس خوردهشده بهازاي يک پوره
روي برگ هريک از هفت ژنوتيپ مورد مطالعه زير
استريوميکروسکوپ شمارش و يادداشت ميشد .بررسي
روزانة ظروف پتري تا زمان تکميل نشوونماي پورههاي
سن شکارگر ادامه يافت .اين آزمايشها با  43پورة سن
اول سن شکارگر براي هر رقم انجام شدند .از دادههاي
حاصل از اين آزمايش براي محاسبة تعداد کل تريپس
خوردهشده بهازاي يک پورة سن شکارگر (از پورة سن
اول تا زمان ظهور حشرة کامل) درصد بقاي پورگي و
طول دورة نشوونماي پورگي روي هريک از هفت ژنوتيپ
مورد مطالعة سيبزميني استفاده شد .همچنين ،تعداد
تريپس الزم براي تغذية روزانة پورة سن شکارگر براساس
آزمايشها ي قبلي تعيين شد تا سن شکارگر با
محدوديت شکار مواجه نشود .در ادامة آزمايشها ،تعداد
حشرات کامل ماده و نر يکروزة سن شکارگر ظاهرشده
روي هريک از هفت ژنوتيپ سيبزميني آلوده به تريپس
پياز براي تعيين درصد مادههاي ظاهرشده شمارش و
يادداشت شدند و سپس ،حشرات کامل نر و ماده بهطور
جداگانه با استفاده از ترازوي حساس  3/3335گرم وزن
شدند .همچنين ،حشرات کامل ماده و نر بهصورت مجزا
در گروههاي دهتايي وزن ميشدند و سپس ،براي تعيين
وزن هر حشرة کامل به عدد  53تقسيم ميشدند .پس از
آن ،عرض پيشگرده ،طول ران پاي عقبي ،طول و
مساحت بال جلويي آنها با استفاده از ميکرومتر و
عدسي شطرنجي استريوميکروسکوپ اندازهگيري شدند.
جثة بدن حشرات با اندازهگيري قسمتهاي مختلف بدن
حشرات نظير بال ،پا ،قفسسينه و نيز وزن بدن تعيين
ميشود ( .)Yang 2000, Jervis 2005اين کار براي
مادهها در دوازده تکرار و براي نرها در ده تکرار انجام
شدند.
براي تعيين باروري مادههاي سن شکارگر رشديافته
روي هفت ژنوتيپ سيبزميني آلوده به تريپس پياز ،يک
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جفت حشرة کامل نر و ماده رشديافته روي هريک از
ژنوتيپهاي مورد مطالعه داخل ظرف پتري حاوي يک
برگ آلوده به  43الرو سن دوم تريپس پياز از همان
ژنوتيپ که دورة پورگي سن شکارگر روي آن رشد يافته
بود ،رهاسازي شد .برگهاي آلوده به الرو سن دوم
تريپس روزانه تعويض ميشدند و برگ ديگري از همان
ژنوتيپ و آلوده به  43الرو سن دوم تريپس در اختيار
يک جفت حشرة کامل سن شکارگر قرار داده ميشد.
اين کار بهمدت هشت روز ادامه يافت و در روز هشتم
حشرات کامل ماده تشريح شدند و تعداد اووسيت
توليدشده در تخمدان آنها شمارش و يادداشت شدند؛
گزارش شده است تعداد اووسيت توليدشده در تخمدان
سنهاي  Oriusدر روز هشتم همبستگي بااليي با
باروري آنها دارد ( .)Bonte and De Clercq 2011اين
آزمايشها با پانزده تکرار براي هريک از ژنوتيپهاي
مورد مطالعه انجام شدند .در هر تکرار در طي هشت روز
قبل از تشريح ماده تعداد تخمهاي گذاشتهشده بهازاي
يک ماده نيز شمارش و به تعداد اووسيت توليدشده در
تخمدان همان ماده اضافه شد.
تجزیة آماری دادهها

قبل از تجزية دادهها آزمون نرمالبودن دادهها انجام شد
و از تبديل داده ) Log(Xبراي يکنواختي واريانس
دادههاي ميزان جلبشوندگي سن شکارگر ،طول دورة
پورگي و تعداد تريپس خوردهشده بهازاي يک پورة

شکارگر استفاده شد .دادههاي ميزان جلبشوندگي،
تعداد تريپس خوردهشده بهازاي يک پورة شکارگر ،جثة
بدن حشرات کامل نر و ماده و نيز ويژگيهاي زيستي
سن شکارگر روي هفت ژنوتيپ سيبزميني در قالب
طرح کامالً تصادفي تجزية واريانس شدند و در صورت
وجود اختالفات معنيدار ،ميانگينها با استفاده از آزمون
توکي مقايسه شدند .براي تجزيه و تحليل دادهها از
نرمافزار  )version 9.1, 2005( SASاستفاده شد.
نتايج
میزان جلبشوندگی سن شکارگر به سیبزمینیهای
آلوده به تریپس پیاز

ميزان جلبشوندگي مادههاي سن شکارگر روي
ژنوتيپهاي آلوده به تريپس پياز پس از گذشت  44 ،24و
 12ساعت از رهاسازي در شکل  5ارايه شده است .پس از
گذشت  24ساعت از رهاسازي ،تعداد مادههاي سن
شکارگر جلبشده روي برگهاي رقمهاي Agria ،Savalan
و  Diamantآلوده به تريپس در مقايسه با ساير ژنوتيپهاي
مورد مطالعه بهطور معنيداري بيشتر بود ( 500و ،df=9
( )P=3/3335 ،F=53/13شکل  .)5پس از گذشت  44و
 12ساعت از رهاسازي ،تعداد مادههاي جلبشده روي رقم
 Savalanبهطور معنيداري بيشتر از ساير ژنوتيپهاي مورد
مطالعه بود ( 500و  P=3/3335 ،F=54/22 ،df=9براي
آزمايش  44ساعت و  500و P=3/3335 ،F=52/41 ،df=9
براي آزمايش  12ساعت) (شکل .)5

تعداد مادههای  Orius nigerبهازای یک دیسک برگی

شکل  .5ميانگين ( )±SEتعداد مادههاي سن شکارگر  Orius nigerجلبشده روي هريک از هفت ژنوتيپ سيبزميني آلوده به تريپس پياز
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تعداد شکار خوردهشده بهازای یک پوره شکارگر

شکل  .2ميانگين ( )±SEتعداد الرو سن دوم تريپس پياز خوردهشده بهازاي يک پورة  Orius nigerروي هفت ژنوتيپ سيبزميني
تعداد تریپس خوردهشده ،جثة بدن و برخی از
ویژگیهای زیستی سن شکارگر

تعداد تريپس خوردهشده بهازاي يک پورة سن شکارگر
بين هفت ژنوتيپ سيبزميني آلوده به تريپس پياز
اختالف معنيداري را نشان داد ( 513و ،F=1/65 ،df=9
 .)P=3/3335طوري که ،تعداد تريپس خوردهشده
بهازاي يک پورة شکارگر روي رقم  Savalanآلوده به الرو
سن دوم تريپس پياز در مقايسه با ساير ژنوتيپهاي
مورد مطالعه بهطور معنيداري بيشتر بود (شکل .)2
در حشرات کامل ماده وزن بدن ( 11و ،df=9
 ،)P=3/3335 ،F=52/91عرض پيشگرده ( 11و ،df=9
 ،)P=3/3335 ،F=4/36طول ران پاي عقبي ( 11و ،df=9
 ،)P=3/3332 ،F=1/25طول بال جلويي ( 11و ،df=9
 )P=3/3335 ،F=4/11و مساحت بال جلويي ( 11و ،df=9

 )P=3/3335 ،F=54/40با تغذيه از تريپس پياز روي هفت
ژنوتيپ سيبزميني متفاوت بود .همچنين ،در حشرات
کامل نر نيز وزن بدن ( 90و ،F=50/64 ،df=9
 ،)P=3/3335عرض پيشگرده ( 90و ،F=9/41 ،df=9
 ،)P=3/3335طول ران پاي عقبي ( 90و ،F=6/00 ،df=9
 ،)P=3/3335طول بال جلويي ( 90و ،F=23/25 ،df=9
 )P=3/3335و مساحت بال جلويي ( 90و ،df=9
 )P=3/3335 ،F=03/02با تغذيه از تريپس پياز روي هفت
ژنوتيپ سيبزميني اختالف معنيداري را نشان داد .طوري
که ،وزن بدن ،عرض پيشگرده ،طول ران پاي عقبي ،طول
بال جلويي و مساحت بال جلويي حشرات کامل ماده و نر
رشديافته روي برگهاي رقم  Savalanآلوده به تريپس در
مقايسه با ساير ژنوتيپهاي مورد مطالعه بهطور معنيداري
بيشتر بود (جدولهاي  5و .)2

جدول  .5ميانگين ( )±SEوزن بدن ،عرض پيشگرده ،طول ران پاي عقبي ،طول بال و مساحت بال جلويي مادههاي سن شکارگر
 Orius nigerرشديافته روي هريک از هفت ژنوتيپ سيبزميني آلوده به تريپس پياز
وزن بدن

عرض پيشگرده

طول ران پاي عقبي

طول بال جلويي

مساحت بال جلويي

(ميليگرم)

(ميليمتر)

(ميليمتر)

(ميليمتر)

(ميليمتر مربع)

Savalan

3/444±3/335 a

3/104±3/335 a

3/469±3/335 a

5/144±3/335 a

3/151±3/335 a

Agria

3/445±3/335 b

3/101±3/335 b

3/464±3/335 b

5/142±3/335 ab

3/154±3/335 b

Morene

3/443±3/335 b

3/101±3/335 b

3/464±3/335 b

5/142±3/335 ab

3/150±3/335 b

Kondor

3/406±3/335 c

3/104±3/335 b

3/460±3/335 b

5/145±3/335 b

3/136±3/335 c

Diamant

3/404±3/335 c

3/101±3/335 b

3/460±3/335 b

5/143±3/335 b

3/134±3/335 c

PI397082-2

3/445±3/335 b

3/101±3/335 b

3/464±3/335 b

5/142±3/335 ab

3/152±3/335 b

PI397097-2

3/404±3/335 c

3/104±3/335 b

3/460±3/335 b

5/143±3/335 c

3/136±3/335 c

ژنوتيپها

حروف نامشابه در هر ستون نشاندهندة اختالف معنيدار در سطح احتمال  1درصد با استفاده از آزمون توکي هستند.
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جدول  .2ميانگين ( )±SEوزن بدن ،عرض پيشگرده ،طول ران پاي عقبي ،طول بال و مساحت بال جلويي نرهاي سن شکارگر
 Orius nigerرشديافته روي هريک از هفت ژنوتيپ سيبزميني آلوده به تريپس پياز
ژنوتيپها
Savalan
Agria
Morene
Kondor
Diamant
PI397082-2
PI397097-2

وزن بدن
(ميليگرم)
3/044±3/335 a
3/049±3/335 ab
3/041±3/335 bc
3/045±3/335 c
3/043±3/335 c
3/044±3/335 bc
3/043±3/335 c

عرض پيشگرده
(ميليمتر)
3/943±3/335 a
3/914±3/335 ab
3/914±3/335 ab
3/911±3/335 b
3/911±3/335 b
3/911±3/335 b
3/919±3/335 b

طول ران پاي عقبي
(ميليمتر)
3/421±3/335 a
3/424±3/335 ab
3/420±3/335 ab
3/422±3/335 b
3/422±3/335 b
3/425±3/335 b
3/423±3/335 b

طول بال جلويي
(ميليمتر)
5/414±3/335 a
5/410±3/335 ab
5/410±3/335 ab
5/412±3/335 ab
5/415±3/335 b
5/412±3/335 ab
5/413±3/335 b

مساحت بال جلويي
(ميليمتر مربع)
3/494±3/335 a
3/494±3/335 b
3/490±3/335 bc
3/495±3/335 c
3/493±3/335 c
3/492±3/335 bc
3/493±3/335 c

حروف نامشابه در هر ستون نشاندهندة اختالف معنيدار در سطح احتمال 1درصد با استفاده از آزمون توکي هستند.
جدول  .0ميانگين ( )±SEطول دورة پورگي و درصد بقاي پورگي Orius niger

با تغذيه از الرو سن دوم تريپس پياز روي هفت ژنوتيپ سيبزميني
ژنوتيپها
Savalan
Agria
Morene
Kondor
Diamant
PI397082-2
PI397097-2

طول دورة پورگي (روز)
50/6±3/2 b
54/2±3/2 ab
54/2±3/2 ab
54/1±3/2 a
54/9±3/2 a
54/1±3/5 a
54/1±3/2 a

درصد بقاي پورگي
15/4±5/4 a
96/2±5/0 ab
91/3±5/2 ab
90/2±5/2 b
90/4±5/0 b
94/9±5/2 b
90/6±5/0 b

حروف نامشابه در هر ستون نشاندهندة اختالف معنيدار در سطح احتمال  1درصد با استفاده از آزمون توکي هستند.

ژنوتيپهاي سيبزميني بهطور معنيداري طول دورة
پورگي ( 513و  )P=3/3335 ،F=1/01 ،df=9و درصد
بقاي پورگي ( 25و  )P=3/3335 ،F=53/25 ،df=9را
تحت تأثير قرار دادند .طوري که ،طول دورة پورگي سن
شکارگر روي برگهاي رقم  Savalanآلوده به تريپس
بهطور معنيداري کوتاهتر از ژنوتيپهاي ،Kondor
 Diamantو  PI397097-2بود ،ولي در مقايسه با
ژنوتيپهاي  Morene ،Agria ،Savalanو PI397082-2
اختالف معنيداري را نشان نداد (جدول  .)0همچنين،
درصد بقاي پورگي روي برگهاي رقم  Savalanآلوده به
الرو سن دوم تريپس بهطور معنيداري بيشتر از
ژنوتيپهاي  PI397082-2 ،Diamant ،Kondorو
 PI397097-2بود ،ولي در مقايسه با رقمهاي  Agriaو
 Moreneاختالف معنيداري را نشان نداد (جدول .)0
درصد مادههاي ظاهرشدة سن شکارگر بين هفت ژنوتيپ
سيبزميني مورد مطالعه اختالف معنيداري را نشان
نداد و از  15/0تا  13/1درصد بهترتيب روي ژنوتيپهاي
 Savalanو  Moreneدر نوسان بود .همچنين ،اختالف

در باروري حشرات کامل ماده بين هفت ژنوتيپ مورد
مطالعة سيبزميني معنيداري نبود ( 64و ،df=9
 )P=3/4436 ،F=3/41و از  4/2تا  6/4تخم بهازاي ماده
بهترتيب روي ژنوتيپهاي  PI397097-2و  Savalanدر
نوسان بود.
بحث
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که ميزان جلبشوندگي
مادههاي سن شکارگر  O. nigerروي هفت ژنوتيپ
سيبزميني آلوده به تريپس پياز متفاوت است .به اين
صورت که پس از گذشت  24ساعت از رهاسازي ،سن
شکارگر روي رقمهاي  Agria ،Savalanو Diamant
آلوده به تريپس در مقايسه با ساير ژنوتيپهاي مورد
مطالعه بيشتر جلب شدند .همچنين ،پس از گذشت 44
و  12ساعت از رهاسازي ،تعداد حشرات کامل مادة
 O. nigerجلبشده روي گياهان آلوده به تريپس پياز
رقم  Savalanبيشتر از ساير ژنوتيپهاي مورد مطالعه
بود .اختالفات در ميزان جلبشوندگي مادههاي سن
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شکارگر روي ژنوتيپهاي سيبزميني آلوده به تريپس
پياز ميتواند با نوع و حجم مواد شيميايي مترشحه از
گياهان ميزبان آلوده به تريپس پياز در ارتباط باشد.
براي مثال  ،(2001, 2002) Venzon et al.گزارش کردند
که سن شکارگر  O. laevigatusروي گياهان خيار آلوده
به کنة دولکهاي بيشتر از گياهان خيار آلوده به تريپس
جلب ميشود .در اين تحقيق اختالفات در نوع و حجم
مواد شيميايي مترشحه از ژنوتيپهاي مختلف
سيبزميني آلوده به تريپس پياز مطالعه نشد ،بنابراين،
الزم است در راستاي تعيين اختالفات در نوع و حجم
مواد شيميايي مترشحه از ژنوتيپهاي مختلف
سيبزميني آلوده به تريپس پياز تحقيقات بيشتري
انجام شود.
عالوه بر آن ،در اين تحقيق مشخص شد که
ژنوتيپهاي سيبزميني آلوده به تريپس پياز در نرخ
شکارگري ،جثة بدن حشرات کامل ،طول دورة پورگي و
درصد بقاي پورگي سن شکارگر  O. nigerتأثير
معنيداري دارند .طوري که ،سن شکارگر  O. nigerروي
رقم  Savalanآلوده به تريپس نرخ شکارگري بيشتر،
جثة بزرگتر ،طول دورة پورگي کوتاهتر و درصد بقاي
بيشتري داشت .اين نتايج نشان ميدهد که سن شکارگر
 O. nigerبه ويژگيهاي ريختشناسي و بيوشيميايي
ژنوتيپهاي مختلف سيبزميني آلوده به تريپس
واکنشهاي متفاوتي نشان ميدهد؛ محققان قبلي
گزارش کردهاند که ويژگيهاي بيوشيميايي گياهان
ميزبان نظير ميزان مواد فرّار مترشحه ،کيفيت غذايي،
مواد بازدارندة تغذيهاي و غيره و نيز ويژگيهاي فيزيکي
نظير تراکم تريکومهاي ساده و غدهاي بهطور مستقيم با
تحت تأثير قراردادن آفت و نيز بهطور غير مستقيم با
تحت تأثير قراردادن شکارگر در تعامالت شکار و شکارگر
مؤثرند (.)Price et al. 1980, Scott Brown et al. 1999
براي مثال  (1999) Scott Brown et al.گزارش کردند
که نرخ شکارگري  O. laevigatusاز تريپسهاي
) Franklinella occidentalis (Pergandeو Heliothrips
) haemorrhoidalis (Bouchéدر بين گونههاي مختلف
گياهان ميزبان متفاوت است .در اين تحقيق براساس
مشاهدات مستقيم برگهاي هفت ژنوتيپ سيبزميني
مورد مطالعه زير استريوميکروسکوپ مشخص شد که
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رقم  Savalanداراي تراکم کم تريکوم ،ژنوتيپهاي
 PI397082-2 ،Moreneو  PI397097-2داراي تراکم
متوسط تريکوم و رقمهاي  Kondor ،Agriaو Diamant
داراي تراکم زياد تريکوم بودند .بنابراين ،احتماالً
زيادبودن ميزان تغذية سن شکارگر از تريپس پياز روي
رقم  Savalanبا تراکم کمتر تريکوم روي برگهاي اين
رقم در ارتباط باشد؛ در تراکم کم تريکوم ،شکارگر
بهراحتي ميتواند به تريپس دسترسي داشته باشد؛
هرچند احتمال ميرود عالوه بر ويژگيهاي فيزيکي،
ويژگيهاي بيوشيميايي و کيفيت تغذيهاي هفت ژنوتيپ
سيبزميني نيز روي کارايي شکارگري  O. nigerمؤثر
باشند .در پژوهشي مشابه(2008) Vafaei et al. ،
گزارش کردند که رقمهاي مختلف سويا در کارايي
شکارگري سن شکارگر  O. albidipennisتأثير دارند.
آنها گزارش کردند که کارايي اين شکارگر در کنترل
کنة دولکهاي روي گياهان رقم  DPXدر مقايسه با
رقمهاي  Gorgan3و  Williamsبيشتر است .سن
شکارگر با تغذيه از کنة دولکهاي روي گياهان رقم DPX
نشوونماي سريعتر ،درصد بقا و باروري بيشتر و نيز نرخ
ذاتي افزايش جمعيت ( )rmبيشتري در مقايسه با دو رقم
ديگر داشت (1997) Coll et al. .گزارش کردند که
کارايي سن شکارگر ) O. insidiosus (Sayدر کنترل
 F. occidentalisروي گياهان لوبيا و گوجهفرنگي بيشتر
از ذرت است .آنها دليل اين اختالفات را به کيفيت
تغذيهاي گياهان ميزبان نسبت دادند؛ اين شکارگر در
نبود شکار ،تغذيه از شيرة گياهان لوبيا و گوجهفرنگي را
بهعنوان منبع غذايي در مقايسه با گياهان ذرت ترجيح
داد .همچنين ،آنها گزارش کردند که اين شکارگر
تخمگذاري روي رگبرگهاي لوبيا و گوجهفرنگي را در
مقايسه با ذرت ترجيح داد (2009) Madadi et al. .نيز
گزارش کردند که کارايي سن شکارگر O. albidipennis
در کنترل تريپس پياز روي گياهان فلفل شيرين و
بادمجان در مقايسه با گياهان خيار بيشتر بود .آنها
دليل کارايي کمتر سن شکارگر در کنترل تريپس روي
گياهان خيار را تراکم باالي تريکوم و نيز کيفيت غذايي
مطلوبتر اين گياه نسبت به تريپس پياز ذکر کردند.
وجود تريکوم در برگ گياهان ميزبان از يک طرف
موجب کاهش کارايي تجسس شکارگرها شده است و از
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ژنوتيپ مورد مطالعه مناسبترين رقم براي فعاليت
 ولي براي رسيدن به نتيجة، استO. niger شکارگري
قطعي بايد کارايي سن شکارگر روي اين رقمها تحت
.شرايط مزرعهاي نيز آزمايش شود
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سوي ديگر موجب ايجاد پناهگاه براي حشرات با جثة
.)Lewis 1997( کوچک نظير تريپس و نيز کنه ميشود
براساس نتايج حاصل از کارهاي آزمايشگاهي اين
 در بين هفتSavalan تحقيق ميتوان گفت که رقم
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ABSTRACT
The predatory bug Orius niger Wolff is an important predator of the onion thrips, Thrips tabaci Lindeman in
the potato fields of Ardabil region. In this study, preference for prey, predatory rate, body size, and some life
history parameters of O. niger were studied on seven potato genotypes (including Savalan, Agria, Morene,
Kondor, Diamant, PI397082-2, and PI397097-2) infested to T. tabaci under laboratory conditions. In
preference test, the predator females were more attracted to the onion thrips-infested leaves of Savalan after
24, 48 and 72 hours from release. In test, prey consumption by O. niger nymphs on Savalan was significantly
higher than on the other tested genotypes. Moreover, the predator females reared on the onion thrips-infested
leaves of Savalan had higher body mass and greater body size among the seven tested genotypes of potato.
The development time of predator nymphs on the onion thrips-infested leaves of Savalan was significantly
shorter compared with Kondor, Diamant and PI397097-2. Furthermore, the survival rate of predator nymphs
on the onion thrips-infested leaves of Savalan was significantly greater than on Kondor, Diamant, PI3970822 and PI397097-2. Therefore, it can be concluded that the preference and performance of O. niger was more
significant on Savalan amongst the tested potato genotypes.
Keywords: body size, life history parameters, predatory rate, tritrophic interactions.
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