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چکیده 
سن شکارگر  Nabis pseudoferusدر مزارع یونجه تراکم باالیی دارد و از طعمههای مختلفی تغذیه میکند.
در این تحقیق ،برخی از ویژگیهای زیستی این شکارگر با تغذیه از شتة جالیز در شرایط آزمایشگاهی
(دمای  22±1درجة سلسیوس ،رطوبت نسبی  63±13درصد و دورة نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت
تاریکی) بررسی شدند .تجزیة دادهها براساس روش جدول زندگی سن -مرحله دوجنسی انجام شد .نتایج
نشان دادند که میانگین طول دورة تخم و پورة سن اول تا پنجم ،بهترتیب ،2/83±3/32 ،3/33±3/23
 2/86±3/32 ،1/66±3/31 ،1/13±3/31 ،2/86±3/32و حشرة کامل  13/46±3/22روز برآورد شد .مقادیر
آمارههای جدول زندگی شامل  λ ،GRR ،R0 ،rو  Tبهترتیب 3/36±3/332 ،بر روز 16/13±1/33 ،تخم به
ازای هر فرد 23/28±6/16 ،تخم به ازای هر فرد 1/36±3/332 ،بر روز و  41/36±3/11روز تخمین زده
شد .نرخهای مرگ و میر و تولد نیز بهترتیب  3/32و  3/38محاسبه شدند .با توجه به شکارگری بیشتر
مراحل زندگی سن شکارگر  N. pseudoferusبه نظر میرسد این شکارگر میتواند یکی از کاندیداهای
بالقوه برای کاهش جمعیت شتة جالیز بهحساب آید.

کلیدواژگان :کنترل بیولوژیک ،نرخ ذاتی افزایش طبیعی.Aphis gossypii ،Nabis pseudoferus ،
مقدمه 
در سالهای اخیر ،با توسعة کشاورزی پایدار در
کشورهای مختلف جهان و ضررهای استفاده از سموم
شیمیایی ،توجه چشمگیری به کاربرد دشمنان طبیعی
برای مهار جمعیت آفات شده است و امروزه ،یکی از
روشهای مؤثر و ایمن کنترل آفات محسوب میشود.
راستة ناجورباالن عالوه بر داشتن گونههای گیاهخوار،
تعداد چشمگیری گونههای شکارگر نیز دارند .یکی از
خانوادههای شکارگر مهم این راسته ،خانوادة Nabidae
است که در انگلیسی معروف به  Damsel bugsاست
) (Modarres Awal 2009و بیش از  083گونه در قالب
 43جنس در سراسر جهان دارد ( Kerzhner and Henry
* تلفن384-02242443 :

 .)2008از جنسهای معروف این خانواده ،جنس
است .دامنة شکارگری در سنهای این جنس بسیار
باالست و از شتهها ،تخم و الرو بالپولکداران ،دوباالن
کوچک ،پسیلها ،تریپسها ،مراحل اولیة پورگی ملخها،
الرو سرخرطومی یونجه ،تخم و الرو سختبالپوشان ،تخم
و پورة سایر سنها ،کنهها و حتی عنکبوتهای کوچک
تغذیه میکنند ( Al-Azawi 1984, Lattin1989, Cornelis
 .)and Coscaron 2013گونة Nabis pseudoferus
 Remaneدر مزارع یونجه تراکم بسیار باالیی دارد و در
تمام مراحل کشت یونجه در مزرعه یافت میشود ،اما در
مزارع خیار و کدو به نسبت تراکم کمتری دارد .این
گونه ،به رنگ قهوهای متمایل به خاکستری ،روی قسمت
Nabis
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عقبی سر یا جلوی پیشگرده یک لکة نواری تیره،
نیمبالپوشهای طویلتر از طول شکم دارد و در قسمت
انتهایی کوریوم  43-03عدد مو دیده میشود
( .)Linnavuori and Modarres Awal 1999پنج سن
پورگی دارد و درون بافت گیاهی تخمگذاری میکند و
زمستان را بهصورت حشرة کامل میگذراند.
با توجه به اینکه خانواده  Nabidaeباالترین تراکم را
در بین عوامل بیولوژیک کنترل کننده آفات در بسیاری
از مزارع از جمله پنبه ،یونجه و سویا دارند و در کنترل
آفاتی که دارای سطح زیان اقتصادی بوده میتوانند موثر
باشند ( ،)Braman and Yeargan 1988بنابراین،
درنظرداشتن و گنجاندن این شکارچیان در راهبردهای
آیندة مدیریت آفات نیازمند درک صحیحی از
زیستشناسی و خصوصیات رفتاری آنهاست.
مجموعة دادههای حاصل از جدول زندگی برای
گونههای مرتبط با سطوح مختلف تغذیهای در یک زنجیرة
غذایی برای مدیریت تلفیقی آفت بسیار مهم و اساسی است
( .)Maia et al. 2014همچنین ،نتایج جدول زندگی
شکارگر و شکار برای پرورش انبوه و بهکارگیری یک دشمن
طبیعی در سیستمهای کنترل بیولوژیک ضروری مینماید
( .)Chi 2008جدول زندگی به بررسی تغییرات کمّی
جمعیت حشرات در طول یک نسل یا نسلهای متوالی
میپردازد و میتواند عوامل مؤثر در تغییرات جمعیت را نیز
معرفی کند ( ،)Radjabi 2008از طرف دیگر ،مطالعة جدول
زندگی ،اطالعات جامعی را دربارة زندهمانی ،رشد و نمو و
میزان زادآوری جمعیت فراهم میکند (.)Yu et al. 2005
دربارة بررسی آمارههای زیستی و جدول زندگی سن
شکارگر  N. pseudoferusمنبعی به زبان فارسی وجود
ندارد ،اما مطالعههای بسیار اندکی دربارة سایر گونههای
جنس  Nabisدر داخل و خارج از کشور وجود دارد ،به
طوری که ،ویژگیهای زیستی سن شکارگر Nabis
،N. roseipennis Reuter ،capsiformis Ramber
 N. americoferus Carayon ،N. rufusculus Reuterو
 N.kinbergii Reuterروی طعمههای مختلف مطالعه شده
و نتایج آنها منتشر شده است ( Pena 1971, Samson
.and Blood 1979, Nagauda and Pitre 1986, Guppy
.1986, Siddique and Chapman 1987, Braman and
.)Yeargan 1988, Fathipour and Jafari 2008

هدف از این تحقیق ،بررسی زیستشناسی و
آمارههای مختلف جدول زندگی  N. pseudoferusبا
تغذیه از شتة جالیز  Aphis gossypii Gloverدر شرایط
آزمایشگاه است تا از این طریق عالوه بر مطالعة روند
رشد و نمو و تولید مثل سن شکارگر ،به پتانسیل و
کارایی این شکارگر در کنترل جمعیت آفت مذکور پی
برده شود.
موادوروشها 

کلنی اولیة حشرات کامل سن شکارگر ،N. pseudoferus
از مزارع یونجة روستای دستجرد ،در استان همدان
(طول جغرافیایی  03درجه و  4دقیقة شمالی و عرض
جغرافیایی  28درجه و  04دقیقة شرقی) و به روش
تورزنی تهیه ،جمعآوری و به آزمایشگاه منتقل شدند.
حشرات مذکور ،درون ظرفهای استوانهای پالستیکی ،به
طول  44و عرض  8سانتیمتر و به نسبت مساوی نر و
ماده (بهازای هر ظرف  43جفت) قرار داده شدند .کلنی
شتة جالیز نیز با جمعآوری تعدادی شته از مزارع خیار
آلودة همدان و انتقال آنها به بوتههای خیار رقم  ،PSدر
شرایط گلخانه تشکیل شد.
به هریک از ظروف ،یک غالف لوبیای سبز بهعنوان
بستر تخمگذاری و کاغذ چیندار برای جلوگیری از
همخواری اضافه شد .روزانه تعدادی پوره و حشرات
کامل شتة جالیز برای تغذیة سنهای بالغ استفاده شد.
غالفهای لوبیا روزانه یکبار تعویض و با غالف جدید
جایگزین میشد.
بعد از تفریخ تخمها ،پورهها بهطور انفرادی درون
پتری منتقل شدند و با توجه به توانایی کم پورههای سن
اول در شکارگری و احتمال ناتوانی در تغذیه از شتة
جالیز به میزان کافی ،از تخم پروانة بید آرد Ephestia
 kehniella Zellerفقط برای تغذیه در این مرحله و از
شتة جالیز برای تغذیة سنین دوم پورگی به بعد و از
تکههای غالف لوبیا بهمنظور تأمین رطوبت مورد نیاز
استفاده شد.
همة مراحل پرورش و تهیة جدول زندگی دوجنسی
ویژة سن -مرحله درون ژرمیناتور با شرایط دمای 43±4
درجة سلسیوس ،رطوبت نسبی  53±3درصد و دورة
نوری  45ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی انجام شد.

مهدوی و مددی :زیستشناسی و آمارههای جدول زندگی سن شکارگر ...

پس از دو نسل پرورش سن شکارگر با تغذیه از رژیم
غذایی اشارهشده در شرایط آزمایشگاه ،تعداد  454تخم
با طول عمر حداکثر  40ساعت بهعنوان کوهورت یا گروه
همزادگان انتخاب شدند .پس از گذشت شش روز ،برای
جداسازی تخمهای گذاشتهشده داخل غالف لوبیا ،غالف
برش داده شد .هر تخم درون یک پتری به قطر 5
سانتیمتر منتقل و شمارهگذاری شد .برای حفظ رطوبت
غالف لوبیا و زندهماندن تخمها ،قطعة برشدادهشدة
غالف لوبیای حاوی تخم روی پنبة مرطوب قرار داده
شد .سپس ،غالفها روزانه بازدید و تاریخ خروج پورهها
از تخم ،درصد تفریخ و نیز زندهمانی پورهها ثبت شدند.
برای تغذیة پورهها روزانه حداقل  83و حشرات کامل
بیش از  433عدد شتة جالیز و از تکههای غالف لوبیا
برای تأمین رطوبت مورد نیاز شکارگر استفاده شد و هر
روز عالوه بر تعویض ظرف و تکههای لوبیا غذای مورد
نیاز در اختیار پورهها قرار میگرفت .پس از طی مراحل
پورگی و ظهور حشرات کامل ،هر سن شکارگر ماده به
همراه یک سن نر و یک غالف لوبیا و غذای کافی به
درون ظروف تخمگذاری منتقل و در شرایط ذکرشده
نگهداری شدند .در نهایت ،غالفها روزانه تعویض و تعداد
تخمهای گذاشتهشده توسط هر ماده شمارش و ثبت
شدند .فرآیند آزمایش و ثبت اطالعات روزانه تا مرگ
آخرین فرد انجام شد.
تجزیه و تحلیل دادهها

برآورد آمارههای جدول زندگی با استفاده از روش جدول
زندگی سن ـ مرحلة دوجنسی ( Age – Stage, two sex
 )life table program version 2014.116انجام شد
( .)Chi 2014از مزایای این روش لحاظکردن تلفات
مراحل پیش از بلوغ و برآوردکردن نقش حشرات نر در
افزایش جمعیت موجودات مورد بررسی ،محاسبة طول
دورههای مختلف سنی و رشدی به تفکیک جنسیت
است (.)Kavousi et al. 2009
بر این اساس ،برآورد آمارههای مهم جدول زندگی
شامل ،نرخ ذاتی افزایش جمعیت ( ،)rنرخ خالص تولید مثل
( ،)R0نرخ ناخالص تولید مثل ( ،)GRRنرخ متناهی افزایش
جمعیت ( )λو متوسط زمان یک نسل ( )Tمحاسبه شدند،
همچنین ،برآورد خطای استاندارد آمارههای فوق با استفاده
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از روش ( Bootstrapبا  23333تکرار) اجرا شد .بهمنظور
مقایسة طول عمر حشرات کامل ماده و نر و با توجه به
نرمالنبودن دادهها از آزمون غیرپارامتری Mann- Whitney
 U Statisticاستفاده شد .ترسیم نمودارها نیز با استفاده از
نرمافزار  Sigmaplot spw11انجام شد.
نتایجوبحث 
از  454تخم که بهعنوان کوهورت اولیه انتخاب شدند،
 425عدد به پورة سن اول تبدیل شدند که طول دورة
نمو مراحل مختلف سنی پیش از بلوغ و حشرات کامل
در جدول  4درج شده است .همانطور که در جدول 4
مشاهده میشود ،بهطور میانگین کمترین طول دورة
رشد و نمو پیش از بلوغ مربوط به پورة سن دوم با
 4/85±3/34روز و بیشترین طول دوره ،مربوط به مرحلة
تخم با 4/33±3/33روز است.
بهطور میانگین طول عمر (از مرحلة تخم تا مرگ
حشرة کامل) ،در حشرات ماده  30/0±3/30و برای
حشرات نر  20/33±3/3روز و حداکثر طول عمر حشرة
کامل بهترتیب  02و  44روز محاسبه شد؛ همچنین،
حداکثر طول دورة رشد و نمو برای حشرة ماده  54روز و
برای حشرة نر  33روز محاسبه شد و نیز نسبت جنسی
با اختالف اندکی به نفع افراد ماده بود (ماده  34/4و
حشرات نر  23/8درصد) که از لحاظ آماری اختالف
معنیداری با نسبت  4:4نداشت.
مقایسة طول دورة زندگی مراحل مختلف در حشرات نر
و ماده نشان میدهد که در مراحل پیش از بلوغ اختالف
معنیداری در طول دورة زندگی وجود ندارد (،P=3/448
 ،)Mann – Whitney U Statistic =4444/3اما برای طول
عمر حشرات کامل این اختالف معنیدار است (،P>3/334
.)Mann–Whitney U Statistic =543/3
در حشرات ماده ،طول دورة پیش از تخمریزی ،یعنی
از زمانی که تبدیل به حشرة کامل میشوند تا شروع
تخمریزی که با ( 4)APOPنشان داده میشود
 43/43±3/44روز و کل دورة پیش از تخمریزی ،از
زمان تشکیل تخم تا شروع تولید مثل (،4)TPOP
 03/58±3/44روز است (جدول .)4
1. Adult preoviposition period

2. Total preoviposition period
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جدول  .4طول مراحل مختلف سنی و رشدی (میانگین±خطای
دورة رشدی
و سنی

کل جمعیت
4/33±3/33
4/84±3/34
4/85±3/34
0/4±3/30
0/53±3/30
3/83±3/33
43/05±3/44
44/23±3/34
—
—
25/80±3/32

تخم
پورة سن اول
پورة سن دوم
پورة سن سوم
پورة سن چهارم
پورة سن پنجم
کل مرحلة رشدی پیش از بلوغ
حشرة کامل
دورة پیش از تخمریزی
کل دورة پیش از تخمریزی
دورة کامل زندگی

با بررسی جدول  4که مربوط به تبدیل جمعیت
اولیه (کوهورت) به هریک از مراحل رشدی و سنی و در
ادامة آن از یک مرحله به مرحلة دیگر ،مشاهده میشود
که درصد بقا برای تبدیل تخم به تعداد افراد ماده بیشتر
از نرها ،برای افراد ماده  45/04و در مورد افراد نر 42/45
درصد است .همچنین ،بیشترین تلفات پیش از مرحلة
بلوغ ،بهترتیب مربوط به پورههای سنین پنجم ،اول و
سوم و کمترین تلفات نیز مربوط به مرحلة پورگی سن
دوم است.

استاندارد) N. pseudoferus

طول دوره (روز)
حشرات نر
8/40± /34
4/40±3/30
4/80±3/33
0/42±3/35
0/53±3/35
5/30±3/38
43/4±3/43
43/83±3/23
—
—
20/33±3/33

حشرات ماده
8/84± /34
4/42±3/30
4/43±3/32
0/30±3/33
0/54±3/35
3/54±3/38
43/34±3/43
44/34±3/34
43/43±3/44
03/58±3/44
33/33±3/30

و برابر با تعداد  8/0تخم بهازای هر فرد ماده بهدست آمد
(شکل  .)4همچنین ،با توجه به منحنی باروری ویژة
سنی کل جمعیت ( ،)mxشروع تولید مثل برای این
شکارگر با شرایط ذکرشده روز  02بود و تا روز  23روند
صعودی داشت و پس از آن ،کاهش یافت تا اینکه در روز
 33به صفر رسیده است (شکل .)4

جدول  .4درصد زندهمانی مراحل مختلف رشدی و سنی
مرحلة رشدی
تبدیل تخم به پورة سن 4
تبدیل تخم به پورة سن 4
تبدیل تخم به پورة سن 0
تبدیل تخم به پورة سن 2
تبدیل تخم به پورة سن 3
تبدیل تخم به حشرة کامل ماده
تبدیل تخم به حشرة کامل نر
تبدیل پورة سن  4به پورة سن 4
تبدیل پورة سن  4به پورة سن 0
تبدیل پورة سن  0به پورة سن 2
تبدیل پورة سن  2به پورة سن 3
تبدیل پورة سن  3به حشرة کامل

درصد زندهمانی
44/23
84/45
38/33
58/33
54/34
45/04
42/45
84/82
43/34
88/43
84/30
84/40

تعداد روزهای تخمگذاری در حشرات ماده
 4/43±3/23روز و متوسط تعداد تخم تولیدشده
 54/44±/34عدد بهازای هر فرد ماده تخمین زده شد.
حداکثر تخمگذاری در چهلوپنجمین روز از آغاز زندگی

شکل  .4نرخ بقا ویژة سنی ( ،)lxباروری ویژة سنی کل جمعیت
( ،)mxزایش ویژة سنی ( ،)lx.mxباروری ویژة سن ـ مرحلة ماده
(( )fx7حشرة ماده بهعنوان هفتمین مرحلة زندگی)
 N. pseudoferusبا تغذیه از شتة جالیز

توزیع سنی -مرحلهای پایدار نشاندهندة نسبت
افراد متعلق به مرحلة سنی  xو مرحلة زندگی  jدر
جمعیت است و حاوی اطالعات مفیدی دربارة ساختار
داخلی رشد جمعیت است ( Carey 1982, Khodaverdi
 .)et al. 2010این آماره ویژة سنی برای مرحلة تخم،
پورة سن اول ،دوم ،سوم ،چهارم و پنجم بهترتیب
 3/52 ،5/55 ،8/334 ،43/33 ،33/04و  5/35و برای
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حشرات کامل نر و ماده  0/05و  2/03درصد تخمین زده
شد و حاکی از آن است که کمترین مشارکت در پایداری
جمعیت را حشرات نر و بیشترین را تخمها داشتند.
سهم یک فرد در هر سن و مرحلة مشخص در
بهوجودآوردن نسل بعدی ارزش تولید مثل نامیده شده
است و با  vxjنشان داده میشود ( Atlihan and Chi
 ،)2008در حقیقت ،در جدول زندگی دوجنسی سن-
مرحلة زندگی ،شاخص  vxjمعیاری است که سهم هر فرد
دارای سن  xو مرحلة  jرا در تشکیل جمعیت نسل آینده
نشان میدهد ( .)Yang and Chi 2006ارزش تولید مثلی
سن ـ مرحله با آغاز تولید مثل شروع به افزایش میکند.
بر این مبنا ،برای یک فرد تازه متولدشده ،مقدار ارزش
تولید مثلی  4/353بهدست آمد که برابر با مقدار نرخ
متناهی افزایش جمعیت ( )λاست و حداکثر میزان آن
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در روز  08برابر  22/8است .با توجه به شکل  ،4حشرات
ماده بهدلیل تخمگذاری دارای ارزش تولید مثلی باالتری
هستند .شایان توضیح است که چنانچه حشرة مادهای
نتاجی تولید نکند ،هرچند نرخ تولید مثل آنها صفر
میشود ،منحنی بقا همچنان ادامه مییابد ( Hu et al.
( )2010شکل .)4
در منحنی بقای ویژة سنی -مرحلهای ،احتمال
رسیدن یک فرد تازه متولدشده به هر سن و مرحلة
زیستی نمایش داده میشود ،همانطور که در شکل 0
دیده میشود منحنی بقا مربوط به مراحل مختلف
زندگی سن شکارگر دارای همپوشانی مشخصی است .در
حقیقت ،این همپوشانی به این دلیل بروز میکند که
افراد متعلق به مراحل مختلف زندگی با نرخهای متفاوتی
رشد و نمو میکنند (.)Chi and Su 2006
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شکل  .4منحنی ارزش تولید مثلی ویژة سن ـ مرحلة  N. pseudoferusبا تغذیه از شتة جالیز
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شکل  .0منحنی نرخ بقا ویژة سن -مرحلة  N. pseudoferusبا تغذیه از شتة جالیز
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زندگی  N. pseudoferusبا تغذیه از شتة جالیز ،در جدول 0
درج شده است بر این اساس نرخ ذاتی افزایش جمعیت ()r
که بیانگر قدرت تولید مثل ،رشد و نمو و بقای جمعیت
است برای این شکارگر  3/35±3/34بر روز بهدست آمد.
مقدار سایر آمارهها نیز در جدول  0آورده شده است .مقادیر
نرخ بقا ،مرگ و میر و تولد نیز بهترتیب  3/34 ،3/48و
 3/38محاسبه شدند .در حقیقت ،نرخ بقاء احتمال رشد
یک تخم تازه گذاشته شده با سن  xو مرحله  jرا نشان
میدهد (.)Chi and Su 2006

امید به زندگی ویژة سن -مرحلة زندگی ( )exjبه
معنی مدت زمانی است که انتظار میرود فردی با سن x
و در مرحلة زندگی  jزنده بماند (.)Yang and Chi 2006
منحنی امید به زندگی سنی این سن شکارگر نیز در
شکل  2آورده شده است .همانطور که در شکل دیده
میشود ،با افزایش سن امید به زندگی شکارگر بهصورت
یکنواختی کاهش مییابد.
اما بدون شک مهمترین خروجی جدول زندگی ،برآورد
مقادیر آمارههای زیستی است .مقادیر آمارههای جدول
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شکل  .2منحنی امید به زندگی ویژة سن ـ مرحلة زندگی  N. pseudoferusبا تغذیه از شتة جالیز
جدول  .0آمارههای جدول زندگی  N. pseudoferusبا تغذیه
از شتة جالیز
آمارة زیستی

مقدار±خطای استاندارد

واحد

r

2/26±2/20

بر روز

R0

16/39±1/99

تخم به ازای هر فرد

GRR

89/85±6/16

تخم به ازای هر فرد

λ

1/27±2/220

بر روز

T

33/97±2/31

روز

4

1. Eggs / individual

با بررسی منابع مشخص میشود که دربارة مطالعة
جدول زندگی یا آمارههای زیستی گونة N. pseudoferus
مطالعههای بسیار اندکی انجام شده است و بیشتر
محدود به چندین مقاله دربارة گونههای مشابه است.
 (2008) Fathipour and Jafariطول دورههای
مختلف رشد پورگی  N. capsiformisرا با تغذیه از سنک
قوزة پنبه برای مرحلة تخم تا پورة سن پنجم بهترتیب

،0/42±3/35 ،4/50±3/33 ،4/42±3/35 ،3/40±3/33
 4/44±3/38و  0/24±3/45و کل دورة پورگی را
42/33±3/03روز برآورد کردند که ارقام حاصله تا حدی
نزدیک به این تحقیق است .همچنین ،آنها اوج
تخمریزی روزانه را مربوط به اواخر دورة تخمریزی
تخمین زدند؛ در حالی که ،در این تحقیق ،اوج تخمریزی
روزانه با توجه به شکل  4مربوط به اواسط دورة
تخمریزی است.
 (1971) Penaطول دورة زندگی  N. capsiformisرا
در شرایط دمایی  43درجة سلسیوس و با تغذیه از الرو
شبپرة  03 Bacculatrix thuberiella Buackروز و
طول دورة پورگی را  43روز تخمین زد که بسیار نزدیک
به نتایج بهدستآمده در این تحقیق ( 48/04روز) است،
همچنین ،وی تعداد تخم تولیدشده توسط هر فرد ماده
را  444/2عدد ذکر کرد که از این تحقیق بیشتر است.
 ،(1979) Samson and Bloodنرخ ذاتی افزایش
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جمعیت  N. capsiformisبا تغذیه از الرو
 punctigera Wallرا در دمای  40 ،48و  48درجة
سلسیوس بهترتیب  3/54 ،3/48و  3/44تخم بر هفته و
میانگین تولید روزانه تخم توسط هر حشرة ماده را 43/2
عدد محاسبه کردند که هر دو آماره نسبت به دادههای
بهدستآمده بیشتر است که به نظر میرسد دلیل این
تفاوت در نوع رژیم غذایی و گونة شکارگر باشد.
 (1986) Nadgauda and Pitreطول هریک از مراحل
رشد پورگی (از سن اول تا پنجم) گونة  N. roseipennisبا
تغذیه از الرو هلیوتیس را بهترتیب 8/2 ،8/0 ،2/2 ،4/5 ،و
 4/3روز و با تغذیه از سن لیگوس بهترتیب،3/0 ،4/2 ،
 8/3 ،8/2 ،8/0روز برآورد کردند که تفاوت چشمگیری با
دادههای این تحقیق داشت .همچنین ،براساس آن
تحقیق ،میانگین تخم تولیدی روزانه  8/4عدد و زادآوری
کل  433عدد بهازای هر فرد ماده تخمین زده شد که
بیشتر از این تحقیق است.
 ،(1986) Guppyطول دورة پورگی را با تغذیه از
شتة نخود  48/5±3/35و الرو مینوز یونجه 43/8±3/03
روز و طول دورة قبل از تخمریزی را با تغذیه از شته
 3-43و دورة تخمریزی را  4-04روز برآورد کرد.
همچنین ،وی طول دورة پورگی را در دماهای ،40 ،48
 48و  04درجة سلسیوس ،بهترتیب 43/4 ،03/2 ،30/3
و  44روز محاسبه کرد که نشاندهندة اثر مثبت دما بر
طول دورة رشد و نمو است ،به این صورت که با افزایش
دما طول دورة رشد و نمو کاهش مییابد.
 ،(1987) Siddique and Chapmanبا اثر سه نوع
تغذیه روی  ،N. kinbergiiطول دورة رشد از تخم تا
حشرة کامل را با تغذیه از Sidnia kinbergii Stal
 Acyrthosiphon pisum Harrisو Plutella xylostella
 Linneausبهترتیب  44/3 ،44/4و  43/4روز محاسبه
کردند .آنها طول دورة پورگی را بهترتیب 43/3 ،42/2
و  42/2روز و تعداد کل تخم تولیدشده بهازای هر حشرة
ماده با تغذیه از شتة نخود  448و بید کلم را  342عدد
محاسبه کردند که مقایسة اعداد حاصله با تحقیق قبلی و
این تحقیق نشان از مناسببودن تغذیه از رژیم غذایی
الرو بالپولکداران برای سنهای خانواده  Nabidaeاست.
 (1988) Braman and Yearganطول دورة تخم در
سه گونة ،N. roseipennis ،43±3/4 ،N. americoferus
Heliothis
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 44/8±3/4و  44/5±3/4 N. rufusculusروز و همچنین،
طول کل دورة تخم و پورگی در دمای  42درجة سلسیوس
را برای گونههای فوق بهترتیب 44/4±3/3 ،43/4±3/0 ،و
 44/0±3/3روز محاسبه کردند.
تفاوت دادههای حاصل از تحقیقات فوق با این
پژوهش را میتوان ناشی از تفاوت گونة سن شکارگر و
نوع طعمة مربوط دانست.
نرخ ذاتی افزایش جمعیت یکی از مالکهای
بهکاررفته در انتخاب عوامل بیولوژیک (بهویژه
پارازیتوئیدها) برای محدودکردن جمعیت آفات است و
در این رابطه انتظار میرود ،عواملی که نرخهای نزدیک
یا بیشتر از شکار مورد نظر داشته باشند ،موفقیت
بیشتری در مهار آفت هدف داشته باشند ( Mohajeri
 .)Parizi et al. 2012با بررسی مقادیر آمارههای جدول
زندگی بهدستآمده مندرج در جدول  ،0مقدار  ،rبرای
این شکارگر  3/352بر روز برآورد شد که هرچند مقدار
آن براساس مقایسه با نرخ ذاتی افزایش جمعیت شتة
جالیز بهعنوان مثال روی خیار ،کدو مسمایی و خربزه
(بهترتیب  3/04 ،3/23و  3/24بر روز) ( Shirvani and
 )Hoseini naveh 2004و روی خیار رقم هلندی
( 3/234بر روز) ( ،)Mollashahi et al. 2009بسیار کمتر
است ،در عین حال نمیتوان گفت که این شکارگر توان
کنترل جمعیت شتة جالیز را ندارد ،زیرا ،برخالف
پارازیتوئیدها که هر تخم تولیدشده به مرگ یک فرد در
جمعیت آفت یا میزبان خود منجر میشود دربارة
شکارگرها اینگونه نیست و رابطة بین تعداد تخمهای
تولیدشده و مرگ و میر طعمه حالت خطی ندارد .در
حقیقت ،دربارة شکارگران ،بهازای هر تخم گذاشتهشده
چندین طعمه کشته میشود و برای آنکه بتوان اظهار
نظر دقیقتری دربارة توان شکارگری یک شکارگر داشت،
باید نرخ شکارگری آن نیز بهطور همزمان برآورد شود.
ب رای مثال مجموع نرخ کل شکارگری این گونه برای
حشرات کامل نر و ماده  4284/4±82/8شتة جالیز
تخمین زده شد ( .)Mahdavi 2015بنابراین ،نمیتوان
فقط با درنظر گرفتن این آماره نسبت به کارایی این
شکارگر در کنترل جمعیت آفت مزبور قضاوت کرد .در
حقیقت ،امکان دارد که یک شکارگر با نرخ مصرف باال
بتواند این کمبود را برطرف کند.

4042  پاییز و زمستان،4  شمارة،2  دورة،کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی

 این شکارگر میتواند،کامل نر و ماده به نظر میرسد
یکی از کاندیداهای مناسب برای محدودکردن جمعیت
 برای اظهارنظر قطعی بهتر است.شتة جالیز بهحساب آید
که کارایی و نرخ شکارگری این شکارگر با تغذیه از شتة
.جالیز نیز برآورد شود
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 است و به4 شکارگری عمومیN. pseudoferus سن
گونههای متعددی از طعمهها حمله میکند که این امر
میتواند سبب کاهش کارایی آن در برنامههای کنترل
 ولی با توجه به شکارگری بیشتر،بیولوژیک آفات شود
مراحل زندگی این سن شکارگر و نیز طول عمر حشرات
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ABSTRACT
Predatory damsel bug, Nabis pseudoferus Remane has a high density in the alfalfa fields and feeds on
different prey types. In this study, biological properties and life table statistics of N. pseudoferus by feeding
on melon aphids have been determined under controlled conditions (at 25±1 0C, 60±10% relative humidity
and under a photoperiod of 16h light/8h dark). Data analysis carried out based on age-stage two sex life table
program. The results indicated that the mean duration of eggs, 1 st instar, 2nd instar, 3rd instar, 4th instar, 5th
instar nymphs and adult longevity was 9.00±0.05, 2.89±0.02, 2.86±0.02, 3.10±0.03, 3.67±0.03, 5.87±0.05
and 19.47±0.52 days respectively. Life table statistics include r, R0, GRR, λ and T were estimated as
0.06±0.002 day-1, 16.39±1.99 eggs/individual, 59.58±6.16 eggs/individual, 1.07±0.002 day -1 and 43.97±0.31
days, respectively. The death and birth rates for this predator by feeding on melon aphid were determined
0.02 and 0.08, respectively. With regard to predatory habit of most life stages of N. pseudoferus and
longevity of adults, this predator could be considered as a potential candidate for reducing cotton aphid
populations.
Keywords: Aphis gossypii, bicontrol, intrinsic rate of population increase, Nabis pseudoferus.
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