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تأثير دما روي تداخل متقابل كفشدوزك شكارگر Cryptolaemus montrouzieri
با تغذيه از شپشک آردآلود مركبات Planococcus citri
 .1الهام محصصيان؛  .2حسين رنجبر اقدم*؛  .3الدن صديقي
 .1دانشآموختۀ کارشناسي ارشد حشرهشناسي کشاورزي ،گروه گياهپزشکي ،دانشگاه آزاد اسالمي تاکستان ،ايران
 .2دانشيار ،مؤسسۀ تحقيقات گياهپزشکي کشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،تهران ،ايران
 .3دانشجوي دکتراي تخصصي حشرهشناسي کشاورزي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايران
(تاريخ دريافت - 1334/4/12 :تاريخ تصويب)1334/3/24 :

چكيده
کفشدوزك  Cryptoleamus montrouzieriمهمترين دشمن طبيعي شپشک  Pseudococcus citriاست.
در اين پژوهش ،تأثير دماهاي مختلف و تراکمهاي مختلف کفشدوزك کريپتولموس روي شکار
سرانه ،توان جستجوگري و تداخل متقابل کفشدوزك يادشده با تغذيه از پورههاي  P. citriبررسي و
ارزيابي شد .به منظور برآورد ضريب تداخل از مدل هسل و وارلي استفاده شد .تجزيۀ واريانس نتايج
نشان داد ،سرانۀ شکار کفشدوزكهاي نر و ماده در سطح اطمينان  33درصد متأثر از اثرات متقابل دما
و تراکم شکارگر نيست .درحاليکه تغيير تراکم شکارگر و دما روي سرانۀ شکار هر دو جنس
کفشدوزك مؤثر بودند .بيشينه و کمينۀ سرانۀ شکار کفشدوزكهاي نر  11/33و  7/31عدد پورۀ
شپشک به ترتيب در تراکمهاي يک و هشت عدد کفشدوزك برآورد شد .از سوي ديگر ،بيشينه و
کمينۀ سرانۀ شکار کفشدوزكهاي ماده  24/17و  3/93عدد پورۀ شپشک در تراکمهاي يک و هشت
عدد کفشدوزك بود .بر پايۀ نتايج بهدستآمده مشخص شد افزايش تراکم کفشدوزك موجب کاهش
سرانۀ شکار و توان جستجوگري آنها ميشود .درحاليکه افزايش دما موجب افزايش شکار سرانه و
توان جستجوگري کفشدوزكها ميشود .درنهايت مشخص شد تغيير دما و نسبت شکارگر-شکار
روي ميزان تداخل متقابل کفشدوزك کريپتولموس مؤثر است.
كليدواژگان :تداخل متقابل ،رفتار کاوشگري ،شکار-شکارگر ،کفشدوزك کريپتولموس.
مقدمه
شپشکهاي آردآلود متعلق به خانوادۀ ،Pseudococcidae
باالخانوادۀ  Coccoideaو راستۀ  Hemipteraبوده و از
گذشتۀ دور بهعنوان آفات مهم کشتزارها ،باغها و گلخانهها
اهميت داشته و مورد توجه خاص بودهاند ( .)Cox 1989در
بررسيهاي کيهانيان گونۀ غالب شپشکهاي آردآلود در
بيشتر گلخانههاي ايران  Planococcus citri Rissoمعرفي
* تلفن51922629190 :

شده است ( .)Kihaniyan 2002شپشک آردآلود مرکبات،
 P. citriتا حدودي در سراسر جهان انتشار دارد
( .)Bodenheimer 1951شپشک آردآلود مرکبات P. citri
با داشتن بيش از  981ميزبان گياهي از مهمترين آفات
اقتصادي و در بسياري از موارد در بين گونههاي
شپشکهاي آردآلود زيانبارترين گونه در بيشتر مناطق
جهان است و بيشترين پراکندگي و انتشار را دارد
E-mail: hrap1388@gmail.com
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( )Bodenheimer 1951و ايران نيز در زمرۀ مناطق انتشار
آن به شمار آمده است ( Modares-aval and Kazemi
 .)2005کريوخين در نخستين مقالهاي که در مورد
شپشکهاي گياهي منتشر کرد ،اظهار داشت که در
آمريکاي شمالي ،روسيه و فلسطين از کفشدوزک
 Cryptolaemus montrouzieri Mulsantبراي کنترل
شپشکها استفاده شده است (.)Kiriokhin 1947
کفشدوزک  C. montrouzieriاز خانوادۀ  Coccinellidaeو
زيرخانوادۀ  Scymninaeاست ( .)Hodek 1973اين شکارگر
مهمترين و کارآترين دشمن طبيعي شپشکها است و
بومي کشور استراليا بوده و نخستين بار براي کنترل
بيولوژيک کالسيک شپشکها وارد کاليفرنيا شد ( Clausen
 .)1915بررسي منابع علمي نشان ميدهند که کفشدوزک
 C. montrouzieriميتواند افزون بر تغذيه از شپشک
آردآلود مرکبات  P. citriو شپشک آردآلود چاي
 ،Pseudococcus viburni Signoretبه ديگر آفات چاي
مانند شتۀ سياه چاي Toxoptera aurantii Boyer de
 Fonscolombeو کنۀ قرمز چاي Donnadieu
 Brevipalpus obovatusنيز حمله کند (.)Murray 1978
معيارهاي مختلفي براي ارزيابي و انتخاب عاملهاي
کنترل بيولوژيک وجود دارد که يکي از آنها بررسي نقش
تداخل در ميزان کاوشگري شکارگرها و انگلواره
(پارازيتوييد)ها است ( .)Hassell 1978عاملهاي چندي
باعث ايجاد تعادل در واکنشهاي حاکم بين دشمنان
طبيعي و ميزبانهايشان ميشود .يکي از اين عاملهاي
ايجادکنندۀ تعادل ،ايجاد مزاحمت دشمنان طبيعي براي
يکديگر در هنگام جستجو براي پيدا کردن ميزبان يا
شکار است .اين موضوع نوعي از رقابت درونگونهاي
بهشمار ميآيد .هنگامي دو انگلواره يا شکارگر در يک

لکۀ ميزبان (طعمه) به هم برخورد ميکنند ،ممکن است
بدون توجه به هم به کار جستجوگري خود ادامه دهند
يا جستجوي خود را رها کرده و با هم برخورد متقابل
کنند و يا يکي يا هر دو آنها پرگاله (پچ) ميزبان را ترک
کنند .هر يک از اين واکنشهاي رفتاري باعث ميشود
کارايي جستجوگري در يک پرگاله کاهش پيدا کند .اين
پديده با نام تداخل متقابل معرفي ميشود ( Jervis and
.)Copland 1996
دما از عاملهاي محيطي مؤثر بر تحرک کنهها،

حشرات و دشمنان طبيعي آنهاست (
 .)1999آفات و دشمنان طبيعي آنها ممکن است در
محدودههاي دمايي متفاوت قادر به فعاليت باشند که
شناخت آن دماها پيش از هر اقدامي ضروري است
( .)Roy et al. 2002بررسي تأثير دماهاي مختلف روي
زيستشناسي ،رفتار و کارايي دشمنان طبيعي در
استفاده موفقيتآميز از آنها نقش اساسي دارد ( Zamani
 .)et al. 2006براي ارزيابي ميزان کارايي يک شکارگر
روي جمعيت ميزبان مربوطه ،نياز به بررسي ويژگيهاي
پرشماري از جمله واکنش تابعي ،واکنش عددي ،ترجيح
گونه ،قابليت جستجوگري و پتانسيل توليدمثلي آن است
( .)Badii et al. 1999بنابراين ،در اين تحقيق تأثير دما
روي تداخل متقابل حشرات بالغ کفشدوزک شکارگر
 C. montrouzieriبهعنوان بخش مهمي از رفتارهاي
کاوشگري دشمنان طبيعي بررسي شد ،تا ضمن مشخص
کردن تأثير تغيير تراکم شکارگر روي توان جستجوگري
آن ،در سطحي باالتر نقش تغييرپذيري دما روي توان
جستجوگري و ميزان تداخل بين افراد اين عامل
بيولوژيک ارزشمند بررسي و ارزيابي شد.
Huffaker et al.

مواد و روشها
کلني اوليۀ شپشک آردآلود  P. citriو کفشدوزک
 C. montrouzieriاز آزمايشگاه کنترل بيولوژيک آمل
تهيه شد .بنا بر اظهار مسئوالن آزمايشگاه يادشده،
نمونههاي اوليه براي تشکيل کلنيهاي آزمايشگاهي از
باغهاي چاي استان مازندران گردآوري شده بود.
کلنيهاي شپشک و کفشدوزک براي تثبيت کلني و
انجام آزمايشهاي موردنظر به انسکتاريوم بخش تحقيقات
کنترل بيولوژيک مؤسسۀ تحقيقات گياهپزشکي کشور
منتقل شدند .الزم به يادآوري است که اين پژوهش در
سال  9111انجام شد.
پرورش شپشک آردآلود در اتاق دمای ثابت

براي اين منظور از کدوتنبلهاي با قطر همسان و داراي
شيارهاي طولي استفاده شد .دو عدد کيسۀ تخم شپشک
آردآلود به ازاي هر کدوي حدود  2کيلوگرم روي آنها
قرار داده شد .پرورش شپشکهاي آردآلود در اتاق
پرورش حشرات با دماي ثابت  21±9درجۀ سلسيوس،

محصصيان و همکاران :تأثير دما روي تداخل متقابل کفشدوزک شکارگر ...

رطوبت نسبي  65±95درصد و دورۀ نوري )L:D( 96:8
ساعت انجام شد.
پرورش کفشدوزک کریپتولموس

پس از اينکه جمعيت شپشکهاي آردآلود روي کدوها
افزايش يافت ،حشرات کامل کفشدوزکهاي
 C. montrouzieriروي آنها رهاسازي شد .پرورش
کفشدوزک در ظرفهاي مناسب پالستيکي با درپوش
توري به ابعاد  65×05×05سانتيمتر در اتاق پرورش
حشرات با دماي  21±9درجۀ سلسيوس ،رطوبت نسبي
 65±95درصد و دورۀ نوري  )L:D( 96:8ساعت انجام
شد .پرورش کفشدوزکها تا سه نسل بهمنظور تثبيت
کلني ادامه يافت و از نسل سوم کفشدوزکها براي انجام
آزمايشهاي موردنظر استفاده شد.
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کفشدوزکهاي نر و مادۀ  C. montrouzieriدر هر يک از
تيمارهاي مورد بررسي با بهکارگيري معادلۀ Nicholson
) (1933بهصورت زير برآورد شد:
⁄

⁄

که در آن  ،Ntتراکم اوليۀ ميزبان (که در اين بررسي
 915عدد در نظر گرفته شده بود) Na ،شمار طعمۀ
خوردهشده P ،شمار شکارگر T ،مدتزمان انجام آزمايش
(که در اينجا براي يک روز T = 1 ،در نظر گرفته شد)
و  lnلگاريتم طبيعي است.
تجزيۀ واريانس نتايج ناشي از آزمايشهاي يادشده
بهصورت فاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفي با
استفاده از نرمافزار  SASانجام و گروهبندي تيمارها با
استفاده از آزمون توکي انجام شد.
بررسی پدیدۀ تداخل متقابل در کفشدوزک کریپتولموس

بررسی تأثیر تراکمهای مختلف شكارگر و دما روی سرانۀ
شكار و توان جستجوگری کفشدوزک کریپتولموس

به منظور بررسي تغييرپذيري سرانۀ شکار و توان
جستجوگري کفشدوزکهاي نر و مادۀ کريپتولموس در
تراکمهاي مختلف کفشدوزک و دماهاي مختلف،
آزمايشهايي بهصورت فاکتوريل در قالب طرح آزمايشي
کامل تصادفي انجام شد .تراکمهاي شکارگر به ترتيب
شمار  8 ،0 ،2 ،9عدد از کفشدوزکهاي ماده و نر هر
يک بهطور جداگانه با عمر کمتر از  20ساعت از کلني
کفشدوزکها و از يک نسل آزمايشگاهي بودند .افزون بر
اين عامل دما نيز در سه سطح  20 ،25و 15درجۀ
سلسيوس در نظر گرفته شد .براي تغذيۀ کفشدوزکها
تراکم ثابتي از پورههاي سن سوم شپشک آردآلود
مرکبات ( 915عدد) به مدت  20ساعت در اختيار هر
يک از افراد در هر تراکم قرار داده شد .تراکم ميزبانها
طوري انتخاب شد که بيشتر از ظرفيت شکارگري
باالترين تراکم کفشدوزک (هشت عدد) باشد .هر يک از
تيمارهاي اين آزمايشها در شش تکرار و در شرايط
نوري شانزده ساعت روشنايي و هشت ساعت تاريکي و
رطوبت نسبي  65±95درصد در اتاق رشد انجام شد.
پس از گذشت  20ساعت ،شمار شپشکهاي خوردهشده
ثبت و سرانۀ شکار به ازاي هر کفشدوزک در هر تيمار
مشخص شد .در ادامه ،سرانۀ توان جستجوگري ()a

در راستاي بررسي رخداد پديدۀ تداخل در هر يک از
دماهاي  20 ،25و  15درجۀ سلسيوس ،با استفاده از
دادههاي آزمايش قبل ،از مقدارهاي  aو  Pلگاريتم گرفته و
ارتباط رگرسيوني لگاريتم شمار شکارگرها ()Log P
بهعنوان متغير مستقل و لگاريتم توان جستجو ()Log a
بهعنوان متغير وابسته بررسي شد .به منظور بررسي وجود
تداخل متقابل ،مقدارهاي مشاهدهشده براي لگاريتم توان
جستجوگري سرانه به ازاي لگاريتم هر يک از تراکمهاي
شکارگر ،با استفاده از مدل خطي زير که توسط Hassel
 (1969) and Varleyارائه شده بود ،برازش داده شد:
Log a = Log Q – m Log P

که در اين رابطه m ،شيب خط رگرسيون يا ضريب
تداخل است و نشاندهندۀ شدت تداخل است و  Qثابت
جستجو است که با استفاده از عرض از مبدأ خط
رگرسيون ترسيمشده قابل برآورد است .در صورت
معنيدار بودن رابطه بين تراکم کفشدوزک و توان
جستجو ،نشانۀ منفي شيبخط رگرسيون ()m
نشاندهندۀ کاهش توان جستجو به ازاي افزايش تراکم
کفشدوزک است .در اين رابطه m ،فراسنجه (پارامتر)
مشخصکنندۀ تداخل در اثر تعاملهاي رفتاري ميان
شکارگرها (يا انگلوارهها) است .مقدار اين فراسنجه
ميزان درجۀ تداخل را بين شکارگرها (يا انگلوارهها)
نشان ميدهد ( ،)Beddington 1975ولي اين فراسنجه
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تداخل کاذب ايجادشده در اثر سودمندي پرگاله را به
روشني نشان نميدهد (.)Free et al. 1977
تجزيۀ تحليل دادههاي بهدستآمده از آزمايشهاي
تداخل و ترسيم شکلهاي مربوطه با استفاده از
نرمافزارهاي  Excel 2007و  Minitab ver.14انجام شد.

نتايج
بررسی تأثیر تراکمهای مختلف شكارگر و دما روی
سرانۀ شكار کفشدوزک کریپتولموس

بررسي تأثير تراکمهاي مختلف شکارگر و دما بر ميزان
شکار کفشدوزکهاي ماده و نر کريپتولموس نشان داد
در هر يک از تراکمهاي شکارگر ،با افزايش دما و کاهش
تراکم شکارگر شمار طعمههاي شکارشده افزايش
مييابد .تجزيۀ واريانس نتايج آزمايش بررسي تأثير

تراکمهاي مختلف شکارگر و دما روي سرانۀ شکار
کفشدوزک کريپتولموس نشان داد ،اثر متقابل دما و
تراکم شکارگر روي سرانۀ شکار کفشدوزکهاي نر

( )F=9/00 ،dfe=65 ،dft=6 ،P=5/9111و مادۀ
( )F=9/16 ،dfe=65 ،dft=6 ،P=5/2000کريپتولموس در
معنيدار نيست .در برابر هر

سطح اطمينان  11درصد
يک از تيمارهاي تراکم شکارگر و دما از نظر آماري تأثير
معنيداري روي سرانۀ شکار هر دو جنس کفشدوزک

کريپتولموس داشتند .بر اين پايه مشخص شد سرانۀ
شکار کفشدوزکهاي نر در سطح اطمينان  11درصد
متأثر از تغييرپذيري تراکم (،dfe=65 ،dft=1 ،P=5/5559
 )F=11/01و دماي محيط (،dfe=65 ،dft=2 ،P=5/5559
 )F=11/60است .همينطور مشخص شد سرانۀ شکار
کفشدوزکهاي ماده نيز در سطح اطمينان  11درصد
متأثر از تغييرپذيري تراکم (،dfe=65 ،dft=1 ،P=5/5559
 )F=18/21و دماي محيط (،dfe=65 ،dft=2 ،P=5/5559
 )F=61/96است .ميانگين سرانۀ شکار کفشدوزک
کريپتولموس در تراکمهاي مختلف شکارگر و دماهاي
مورد بررسي و گروهبندي ميانگين تيمارها بر پايۀ آزمون
توکي در جدولهاي  9و  2ارائه شده است.

جدول  .9ميانگين (±خطاي استاندارد) شمار سرانۀ شکار پورههاي شپشک آردآلود مرکبات  Planoccocus citriتوسط کفشدوزک
شکارگر  Cryptolaemus montrouzieriدر تراکمهاي مختلف کفشدوزک
Table 1. Mean (±SE)number of per capita preying of Planoccocus citri nymphs by Cryptolaemus montrouzieri in
different densities of predator
male
16.83 ± 1.52 a
14.17 ± 1.30 b
12.14 ± 1.31 b
7.96 ± 0.77 c

Per capita preying of C. montrouzieri
female
24.17 ± 2.48 a
20.22 ± 1.67 b
15.96 ± 1.57 c
9.59 ± 0.97 d

)Initial number of prey (n
18
18
18
18

گروهبندي تيمارها با استفاده از آزمون توکي در سطح احتمال  0درصد انجام شده است.

No. of Predator
1
2
4
8

Mean comparison was done by Tukey test at p < 0.05.

جدول  .2ميانگين (±خطاي استاندارد) شمار سرانۀ شکار پورههاي شپشک آردآلود مرکبات  Planoccocus citriتوسط کفشدوزک
شکارگر  Cryptolaemus montrouzieriدر دماهاي مورد بررسي
Table 2. Mean (±SE) number of per capita preying of Planoccocus citri nymphs by Cryptolaemus montrouzieri at
examined temperatures
male
17.37 ± 1.14 a
14.15 ± 0.75 b
6.80 ± 0.67 c

Per capita preying of C. montrouzieri
female
22.74 ± 1.79 a
20.51 ± 1.38 a
9.20 ± 0.97 b

گروهبندي تيمارها با استفاده از آزمون توکي در سطح احتمال  0درصد انجام شده است.

بررسی تأثیر تراکمهای مختلف شكارگر و دما روی توان
جستجوگری سرانۀ کفشدوزک کریپتولموس

کفشدوزکهاي

در بررسي تغييرپذيري توان جستجوگري
مورد بررسي ،مشخص شد با افزايش دماي محيط تا 15

)Initial number of Prey (n
24
24
24

Temperature
)(°C
30
25
20

Mean comparison was done by Tukey test at p < 0.05.

درجۀ سلسيوس و کاهش تراکم شکارگر در محيط ،توان
سرانۀ جستجوگري کفشدوزک کريپتولموس افزايش
مييابد (جدولهاي  1و  .)0تجزيۀ واريانس دادههاي
بهدستآمده از برآورد توان جستجوگري با بهکارگيري

محصصيان و همکاران :تأثير دما روي تداخل متقابل کفشدوزک شکارگر ...

رابطۀ نيکلسون در تيمارهاي مورد ارزيابي نشان داد،
توان جستجوگري کفشدوزک نر کريپتولموس از نظر
آماري در سطح اطمينان  11درصد متأثر از دما
( ،)F=19/29 ،dfe=65 ،dft=2 ،P=5/5559تراکم شکارگر
( )F=901/56 ،dfe=65 ،dft=1 ،P=5/5559و نيز اثر متقابل
دما و تراکم شکارگر (،dfe=65 ،dft=6 ،P=5/5559
 )F=6/62است .در مورد کفشدوزکهاي ماده نيز تجزيۀ
واريانس نتايج بهدستآمده نشان داد توان جستجوگري
آنها نيز از نظر آماري در سطح اطمينان  11درصد متأثر
از دما ( ،)F=91/02 ،dfe=65 ،dft=2 ،P=5/5559تراکم
شکارگر ( )F=16/01 ،dfe=65 ،dft=1 ،P=5/5559و نيز اثر
متقابل دما و تراکم شکارگر (،dfe=65 ،dft=6 ،P=5/5559
 )F=0/19است (جدولهاي  1و .)0
بر اين پايه مشخص شد افزايش دما در دامنۀ دمايي
 15-25درجۀ سلسيوس که رخداد آن در دورههاي
فعاليت اين کفشدوزک در طبيعت بيشتر محتمل است،
ميتواند موجب افزايش توان جستجوگري و در ادامه
افزايش شمار سرانۀ آشکارشده شود .از سوي ديگر
مشخص شد ،افزايش تراکم کفشدوزک در هر دما موجب
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خوردهشده و همينطور

کاهش سرانۀ شمار طعمۀ
کاهش سرانۀ توان جستجوگري کفشدوزکهاي نر و
ماده ميشود .بنابراين بيشترين سرانۀ طعمۀ شکارشده
در تراکم يک عدد کفشدوزک ماده در دماي  15درجۀ
سلسيوس با مقدار عددي  15/05عدد پورۀ شپشک
آردآلود مرکبات تعيين شد .در برابر کمترين مقدار سرانۀ
طعمۀ شکارشده در تراکم هشت عدد کفشدوزک ماده و
در دماي  25درجۀ سلسيوس با مقدار عددي  0/10عدد
پورۀ شپشک آردآلود مشاهده شد .در همين راستا ،براي
کفشدوزکهاي نر نيز بيشترين و کمترين مقدار سرانۀ
طعمۀ شکارشده نيز به ترتيب در دماهاي  15و 25
درجۀ سلسيوس با مقدار عددي  22/91و  1/66پورۀ
شپشک آردآلود مرکبات ثبت شد .همانطور که مشاهده
ميشود شمار سرانۀ طعمۀ شکارشده در هر دو دامنۀ
بيشينه و کمينه در کفشدوزکهاي ماده بيشتر از نرها
بوده است ،که اين موضوع ميتواند به تفاوت در نيازهاي
غذايي آنها در طبيعت برگردد .شمار سرانۀ طعمۀ
خوردهشده يکي از عاملهاي مهم تأثيرگذار روي توان

جستجوي سرانه در هر دما و تراکم مورد بررسي ،است.

جدول .1ميانگين (±خطاي استاندارد) شمار سرانۀ شکار توسط کفشدوزک شکارگر مادۀ  Cryptolaemus montrouzieriو توان
جستجوي آنها روي شپشک آردآلود مرکبات  Planoccocus citriدر دماهاي مورد بررسي
Table 3. Mean (±SE) number of per capita preying of Planoccocus citri by female Cryptolaemus montrouzieri and
related per capita searching efficacy at studied temperatures
a
)(Per capita searching efficiency
0.1113 ± 0.0099
0.2470 ± 0.0215
0.2732 ± 0.0483
0.0519 ± 0.0084
0.0943 ± 0.0040
0.1144 ± 0.0028
0.0139 ± 0.0014
0.0412 ± 0.0010
0.0443 ± 0.0015
0.0043 ± 0.0008
0.0117 ± 0.0006
0.0129 ± 0.0005

Na
)(Per capita preying
13.66 ± 1.14
28.33 ± 2.22
30.50 ± 4.79
11.75 ± 1.99
22.33 ± 0.86
26.58 ± 0.58
07.04 ± 0.70
19.75 ± 0.44
21.08 ± 0.66
04.35 ± 0.79
11.62 ± 0.63
12.81 ± 0.45

بررسی تداخل متقابل در حشرات کامل ماده و نر
کفشدوزک کریپتولموس و تأثیر تغییرپذیری دما روی آن

نتايج ناشي از بررسي رخداد رفتار تداخل متقابل در
بين کفشدوزکهاي نر و مادۀ کريپتولموس در دماهاي
مختلف در جدول  0ارائه شده است.
همانطور که در جدول  0مشاهده ميشود ،بنا بر
تجزيۀ واريانس رگرسيون خطي مقدارهاي محاسبهشده

P
)(Predator Density
1
1
1
2
2
2
4
4
4
8
8
8

Temperatures
)(°C
20
25
30
20
25
30
20
25
30
20
25
30

براي لگاريتم شمار شکارگر و لگاريتم سرانۀ
جستجوگري ،بر پايۀ مشاهدههاي آزمايشگاهي در
دماهاي 20 ،25و  15درجۀ سلسيوس ،معنيداري
رگرسيون خطي در سطح اطمينان  11درصد تأييد شد.
ارتباط خطي لگاريتم توان جستجو و لگاريتم تراکم
کفشدوزک در دماهاي يادشده در شکل  9ارائه شده
است.
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 و توان جستجويCryptolaemus montrouzieri خطاي استاندارد) شمار سرانۀ شکار توسط کفشدوزک شکارگر نر±(  ميانگين.0جدول
 در دماهاي مورد بررسيPlanoccocus citri آنها روي شپشک آردآلود مرکبات
Table 4. Mean (±SE) number of per capita preying of Planoccocus citri by male Cryptolaemus montrouzieri and related
per capita searching efficacy at studied temperatures.
Temperature
(°C)
20
25
30
20
25
30
20
25
30
20
25
30

P
(Predator density)
1
1
1
2
2
2
4
4
4
8
8
8

Na
(Per capita preying)
10.16 ± 0.70
18.17 ± 1.17
22.17 ± 2.62
08.17 ± 1.50
15.25 ± 1.20
19.08 ± 1.11
05.21 ± 0.31
13.29 ± 0.52
17.92 ± 0.70
03.66± 0.60
09.89 ± 0.20
10.33 ± 0.35

a
(Per capita searching efficiency)
0.0815 ± 0.0059
0.1508 ± 0.0104
0.1884 ± 0.2512
0.0326 ± 0.0062
0.0625 ± 0.0053
0.0795 ± 0.0050
0.0102 ± 0.0006
0.0270 ± 0.0011
0.0371 ± 0.0016
0.0035 ± 0.0006
0.0099 ± 0.0002
0.0103 ± 0.0004

 مدلهاي توصيفکنندۀ رابطۀ خطي بين لگاريتم شمار شکارگر و لگاريتم توان جستجو در دماهاي مختلف براي.0جدول
 بر پايۀ مدل خطي هسل و وارليCryptolaemus montrouzieri کفشدوزکهاي نر و مادۀ

Table 5. Descriptive models for linear relationship between Log predator density of male and female Cryptolaemus
montrouzieri and Log searching efficacy at different temperatures, according to Hassell and Varley linear model
Sex
female
male

Temperature (°C)
20
25
30
20
25
30

Model
Log a = - 0.8927 -1.6013 Log P
Log a = -0.5875 -1.4389 Log P
Log a = - 0.5290 -1.4560 Log P
Log a = -1.0665 -1.5199 Log P
Log a = - 0.8127 - 1.3003 Log P
Log a = - 0.6932 - 1.3659 Log P

f*
181.09
264.34
301.16
1027.17
1397.73
145.58

P-value
0.0054
0.0038
0.0033
0.0009
0.0007
0.0068

r2
0.9890
0.9925
0.9934
0.9980
0.9985
0.9864

. بود2  و9 * در همۀ دماها و براي هر دو جنس نر و مادۀ کفشدوزک درجۀ آزادي رگرسيون و خطا به ترتيب
* Degree of freedom for regression and error were 1 and 2, respectively at all studied temperatures for both sexes of Cryptolaemus montrouzieri.

)) کفشدوزکهاي ماده (خط سياهرنگ) و نر (نقطهچينa(  رگرسيون خطي تغييرپذيري لگاريتم توان جستجوگري.9 شکل
.) در آزمايش تداخل در دماهاي مورد بررسيP(  در مقابل لگاريتم تراکمهاي ثابت شکارگرmontrouzieri
) جنس ماده و دايرههاي توپر و سياهرنگ لگاريتم جستجوگري جنسa( دايرههاي توخالي مقادير مشاهدهشده براي لگاريتم توان جستجوگري
.نر کفشدوزک را در مقابل لگاريتم تراکم شکارگر نشان ميدهد
Cryptolaemus

Figure 1. Linear regression between Log searching efficacy (a) of female (black line) and male (dotted line) Cryptolaemus
montrouzieri and Log predator density (P) at studied temperatures.
In each graph, hollow circles represented the values of Log female searching efficacy and black circles represented values of
Log male searching efficacy in each density of the predator.

محصصيان و همکاران :تأثير دما روي تداخل متقابل کفشدوزک شکارگر ...

چون در هر سه دماي مورد بررسي براي هر دو
جنس نر و مادۀ کفشدوزک  P< 5/59بود .همينطور
ضريب تبيين رگرسيون خطي نيز در هر سه دماي مورد
ارزيابي بسيار مطلوب بود ( .)r2>5/18بر همين پايه،
روابط خطي توصيفکنندۀ ارتباط بين متغيرهاي لگاريتم
شمار شکارگر ( )log Pو لگاريتم توان جستجو ()log a
در هر دما براي هر يک از جنسهاي نر و مادۀ
کفشدوزک تعيين شد (جدول  .)0بر همين پايه،
دادههاي شيبخط رگرسيون ( )mکه در مدل خطي
هسل و وارلي از آن بهعنوان ضريب تداخل ياد ميشود،
در هر سه دماي مورد بررسي براي هر دو جنس
کفشدوزک منفي بوده که اين موضوع نشانگر آن است
که با افزايش تراکم کفشدوزک شکارگر ،ميانگين توان
جستجو به ازاي هر کفشدوزک در هر سه دما از نظر
معنيداري کاهش يافته است.

آماري بهصورت
بحث
با توجه به اينکه تداخل متقابل يکي از مهمترين ويژگيهاي
رفتاري است که اثرهاي متقابل شکار -شکارگر و ميزبان-
انگلواره ( )Host-parasitoidرا نشان ميدهد
( ،)Fathipour et al. 2006در اين تحقيق به بررسي
تغيير اين بعد مهم از ابعاد مختلف رفتارهاي کاوشگري
کفشدوزک کريپتولموس پرداخته شد .تداخل متقابل
يکي از عاملهاي ايجادکنندۀ تعادل در واکنشهاي
دشمنان طبيعي و ميزبانهايشان است که نوعي رقابت
بهشمار آمده و باعث کاهش کارايي و توان
درونگونهاي 
جستجوگري دشمنان طبيعي ميشود .اين پديده در
مورد دشمنان طبيعي ديگري نيز بررسي شده است.
شوکال پديدۀ تداخل را در زنبور Diaretiella rapae
 Mcintoshروي شتۀ ) Lipaphis erysimi (Kalt.بررسي
کرده بود .بر پايۀ اين بررسي ،مشخص شد ،تراکم زنبور
ميکاهد
بهصورت معنيداري از توان جستجوي آنها 
( .)Shukla et al. 1997همچنين در آزمايشهاي
انجامشده توسط ساگارا و همکاران تداخل متقابل بين

مادههاي  Anagyrus kamali Moursiروي شپشکهاي
آردآلود  Maconellicoccus hirsutus Greenبررسي
شد ،نتايج اين بررسي نشان داده بود که با افزايش شمار
مادههاي انگلواره شمار تخمهاي گذاشتهشده در
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شپشکها کاهش مييابد (.)Sagarra et al. 2000
همينطور در تحقيقات انجامشده توسط فتحيپور و
همکاران وجود اثر تداخل در تراکمهاي باالي زنبور
انگلواره شتۀ مومي کلم اثبات شد ( Fathipour et al.
 .)2006زماني و همکاران بر اين باورند بررسي تأثير
دماهاي مختلف روي زيستشناسي ،رفتار و کارايي
دشمنان طبيعي در استفادۀ موفقيتآميز از آنها نقش
اساسي دارد ( .)Zamani et al. 2006بر اين پايه ،موضوع
مهم ديگري که در کنار بررسي رخداد پديدۀ تداخل
متقابل در کفشدوزکهاي ماده و نر کريپتولموس در اين
پژوهش توجه شد ،نقش تغييرپذيري دما روي توان
جستجوگري و ضريب تداخل بود.
زندي سوهاني تداخل متقابل حشرات بالغ کفشدوزک
هفت نقطهاي ) Coccinella septempunctata (L.را روي
شتۀ خرزهره Aphis nerii Boyer de Fonscolombe

بررسي کرد ( .)Zandi Sohani 2011بر اين پايه
مشخص شد ،رابطۀ بين لگاريتم تراکم کفشدوزک و
لگاريتم توان جستجوگري شکارگر ،خطي بوده و مقدار
عددي ضريب تداخل کفشدوزک مورد بررسي -5/821
بود .منفي بودن ضريب تداخل در تحقيق يادشده نشان
داد که تراکم شکارگر بهعنوان يک عامل وابسته به
انبوهي تأثير خود را بروز ميدهد و هرچه شمار
کفشدوزکها در واحد آزمايشي افزايش مييابد ،توان
جستجوگري آنها کمتر ميشود .نتايج اين تحقيق با
بررسي يادشده نيز ،همخواني داشت .در تراکمهاي باالتر،
کفشدوزکها مدتزمان بيشتري را در برخورد با ديگر
افراد موجود در پچ صرف ميکنند و اين برخوردها زمان
جستجوگري براي طعمه را کاهش ميدهند.
اين بررسي نشان داد افزايش دما در دامنۀ 15-25
درجۀ سلسيوس منجر به افزايش توان جستجوگري در
کفشدوزک کريپتولموس ميشود .در مقابل افزايش تراکم
کفشدوزک در هر يک از دماهاي مورد بررسي ،برعکس
عمل کرده و منجر به کاهش سرانۀ جستجوگري شد .به
همين دليل بيشترين سرانۀ شکار طعمه در کمترين تراکم
کفشدوزک (نر و ماده) و باالترين دماي مورد ارزيابي (15
درجۀ سلسيوس) مشاهده شد .اين پژوهش از نظر بررسي
تأثير تغييرپذيري دما روي تداخل متقابل و توان
جستجوگري دو جنس نر و مادۀ کفشدوزک کريپتولموس
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 احتمال بروز،دماي انسکتاريوم باالتر از تراکم بهينه باشد
تداخل در جمعيت باال رفته و از ميزان موفقيت پرورش
انبوه و به تبع آن از بازدۀ (راندمان) توليد دشمن طبيعي
 همچنين توجه به موضوع تداخل در.کاسته ميشود
رهاسازي انبوه انگلوارهها و شکارگرها براي موفقيت در
.برنامههاي کنترل بيولوژيک اهميت دارد
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 در بررسي منابع در مورد تأثير.منحصربهفرد تلقي ميشود
دما و در سطحي باالتر اثر متقابل تغييرپذيري تراکم و دما
 موضوع.روي نوسان پديدۀ تداخل مطلبي به دست نيامد
.تداخل در پرورش انبوه شکارگرها و انگلوارهها اهميت دارد
چون اگر شمار شکارگرها و انگلوارههاي موجود در هر دورۀ
پرورش دشمنان طبيعي بدون توجه به تراکم ميزبان و
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ABSTRACT
Cryptoleamus montrouzieri is the most important natural enemy of Pseudococcus citri. The effects of
different temperatures and different densities of C. montrouzieri on predation rate, searching efficacy and
mutual interference of the mentioned coccinellid feeding on the nymphs of P. citri was studied. Hassel and
Varley model was applied for estimation of interference constant. According to the ANOVA, per capita
predation of the male and female coccinellids was not affected significantly by interaction of temperature and
predator density, at 99% confidence level. Both, temperature and predator density had a significant effect on
per capita predation rate of the coccinellids. The maximum and minimum predation rates of the males were
16.83 and 7.96 nymphs at 1 and 8 densities, respectively. On the other hand, the maximum and minimum per
capita predation rates of the females were 24.17, and 9.59 nymphs at 1 and 8 densities, respectively. Results
showed increasing densities of the coccinellids decreased per capita predation rate and decreased per capita
searching efficacy. However, increasing temperature resulted in increase of per capita predation rate and per
capita searching efficacy of the coccinellids. Finally, it is concluded that different temperatures and preypredator ratios affect mutual interference of C. montrouzieri.
Keywords: Cryptolaemus montrouzieri, foraging behavior, mutual interference, prey-predator.
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