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چكيده
Trialeurodes  و سفيدبالك گلخانهTuta absoluta  در كنترل بيد گوجهفرنگيNesidiocoris tenuis سن شكارگر

 پراسنجههاي (پارامترها) رشدي سن در شرايط آزمايشگاهي. در گلخانههاي گوجهفرنگي نقش موثري داردvaporariorum
 تجزيه و تحليل دادهها به روش.روي برگچههاي گوجهفرنگي با تغذيه از تخمهاي بيد آرد و بيد گوجهفرنگي مقايسه شدند
 ميانگين طول دورههاي پيش از بلوغ سن شكارگر در تغذيه از. انجام شد، مرحلۀ زيستي-جدول زندگي دو جنسي سن

 طول عمر حشرات بالغ ماده و نر بهترتيب. روز بهدست آمد29/58±0/47  و24/15±0/23 تخمهاي يادشده بهترتيب
 روز (با تغذيه از تخم بيد43/62 ± 0/73  و47/39 ± 0/72  روز (با تغذيه از تخم بيد آرد) و42/64±4/17  و46/3±58/9

 تخم66 ± 3/53  و79/08 ± 14/91  ميانگين زادآوري حشره با تغذيه از تخمهاي مذكور بهترتيب.گوجهفرنگي) محاسبه شد
0/006  و0/078 ± 0/009 (r)  پراسنجههاي جمعيت پايدار بهترتيب با تغذيه از طعمههاي ياد شده براي نرخ ذاتي افزايش.بود

± 5/55 (R0)  نرخ سرۀ زادآوري، بر روز1/087 ± 0/006  و1/082 ± 0/001 (λ)  نرخ نامتناهي افزايش، بر روز0/084 ±

 نتاج بر فرد و ميانگين56/85 ± 6/62  و66/41 ± 17/91 )GRR(  نرخ ناسرۀ زادآوري، نتاج بر فرد22/42 ± 4/46  و17/88
 در يك نتيجهگيري. روز بهدست آمد كه اختالف معنيداري را نشان نداد37/24 ± 0/70 و36/1 ± 1/04 (T) زمان يك نسل

 را روي تخمهاي بيد آرد توليد انبوه كرد و سپس عليهN. tenuis  ميتوان سن شكارگر،عملي بهويژه براي محيطهاي گلخانهاي
. بدون اين كه نگران كاهش ويژگيهاي زيستي شكارگر باشيم،بيد گوجهفرنگي بهكار گرفت
. كنترلزيستي،Nesidiocoris tenuis  سن شكارگر، پرورش انبوه:واژههاي کليدي
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ABSTRACT
The predatory bug, Nesidiocoris tenuis is an effective biocontrol agent against Tuta absoluta and
Trialeurodes vaporariorum in tomato greenhouses. The life table parameters of the predator were compared
using Ephestia kuehniella and T. absoluta eggs on tomato leaflets under laboratory conditions. The data
analysis was performed using age–stage two-sex life-table theory. The mean premature periods of the
predator were 24.15 ± 0.23 and 29.58 ± 0.47 days feeding on E. kuehniella and T. absoluta eggs,
respectively. Furthermore, the female and male longevities were 46.58 ± 3.9, 42.64 ± 4.17 and 47.39±0.72,
43.62±0.73 days on the above-mentioned eggs, respectively. Total fecundity of N. tenuis feeding on E.
kuehniella and T. absoluta eggs was 79.08 ± 14.91 and 66 ± 3.53 eggs/female, respectively. Eventually, the
population growth parameters were estimated: intrinsic rate of increase (r) 0.078 ± 0.009 and 0.084 ± 0.006
day-1, finite rate of increase (λ) 1.082 ± 0.01 and 1.087 ± 0.006 day-1, net reproductive rate (R0) 17.88 ± 5.55
and 22.42 ± 4.46 offspring/individual, gross reproductive rate (GRR) 66.41 ± 17.91 and 56.85 ± 6.62
offspring/individual, and mean generation time (T) 36.10 ± 1.04 and 37.24 ± 0.70 days, on the respective
prey. However, there was not any significant difference between predators reared on E. kuehniella and T.
absoluta eggs considering demographic parameters. In an applied conclusion, N. tenuis can be mass reared
on E. kuehniella eggs and then be released against T. absoluta, especially in greenhouse environments,
without any concern over possible decline on its demographic potential.
Key words: biological control, mass production, Nesidiocoris tenuis.
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تازههاي تحقيق
نتايج اين تحقيق نشان داد كه تغذيه سن شکارگر
 Nesidiocoris tenuisبا استفاده از تخم بيدآرد (طعمه
جايگزين) در مقايسه با تغذيه از تخم بيد گوجهفرنگی
(طعمه اصلی) تفاوت معنیداري در آمارههاي زيستی و
پراسنجههاي (پارامترهاي) رشدي سن شکارگر ندارد .لذا
میتوان براي پرورش سن شکارگر در گلخانه توتون و يا
براي ماندگاري سن مذكور تا ظهور آفت در گلخانههاي
گوجهفرنگی ،از طعمۀ جايگزين (تخم بيد آرد) استفاده
كرد.
مقدمه
سفيدبالک گلخانه

)(Westwood) (Hem., Aleyrodidae

 Trialeurodes vaporariorumو بيد گوجهفرنگی
) absoluta (Meyrick) (Lep., Gelechiidaeاز آفات
مهم گوجهفرنگی میباشند ( Lindquist et al. 1972,
 .)Gerling 1990, Desneux et al. 2010در حالی كه
قبالً مقاومت سفيدبالکها به گروههاي متعدد از سموم
شيميايی گزارش شده بود ( Dittrich et al. 1990,
 ،)Gorman et al. 2002جمعيتهايی از بيد گوجهفرنگی
نيز در كشورهاي آمريکاي جنوبی به برخی از سموم
فسفره و پايروتروييد مقاومت نشان دادهاند ( Siquera et
 .)al. 2001, Liettii et al. 2005باتوجه به اين موارد و
همچنين مصرف تازهخوري گوجهفرنگی و عوارض
زيستمحيطی سموم شيميايی ،اهميت كاربرد دشمنان
طبيعی در كنترلزيستی آفات اين گياه بيشتر آشکار
میشود .گونههاي متعددي از سنهاي خانوادهMiridae
بهعنوان شکارگرهاي موثر در برنامههاي كنترل
بيولوژيک آفات بهكار میروند (, Urbaneja et al. 2012
Tuta

Carnero 2000, Wheeler 2001, Calvo et al. 2009
 .)and 2012سن شکارگر Nesidiocoris tenuis

) (Reuterبومی كشورهاي سواحل مديترانه و خاورميانه
است .ليناوري اين گونه را از استانهاي گيالن ،تهران،
اردبيل و زنجان گزارش كرده است ).(Linnavuori 2007
سهرابی و حسينی با جمعآوري برگهاي گوجهفرنگی
آلوده به بيد گوجهفرنگی از برازجان بوشهر ،سن يادشده
را بهعنوان شکارگر بيد گوجهفرنگی در ايران معرفی
كردند ( .)Sohrabi and Hosseini 2015البته فعاليت

اين گونه در مزارع و گلخانههاي گوجهفرنگی سمپاشی
نشدۀ استانهاي تهران ،البرز ،شاهرود و اصفهان نيز
توسط نويسندۀ اول مقاله مشاهده شده است (اطالعات
منتشر نشده) .سن شکارگر  N. tenuisاز قدرت
جستجوگري و توانايی تکثير سريع برخوردار بوده و
بهعنوان يک عامل كنترل بيولوژيک مناسب در
گلخانههاي گوجهفرنگی مطرح است (.)Sanchez 2008
اين شکارگر داراي طيف شکارگستردهاي بوده و پتانسيل
بااليی در تغذيه از تخمهاي بيد گوجهفرنگی دارد ،لذا در
كشورهاي اروپايی بهصورت تجاري براي كنترل
سفيدبالکها و بيد گوجهفرنگی توليد و استفاده میشود
( .)Urbaneja et al l. 2012شکارگري اين سن روي
پورههاي تريپس غربیگل Frankliniella occidentalis
))Riudavets and Castane, 1998( (Pergande
الروهاي مگس مينوز ) Liriomyza trifolii (Burgessدر
گوجهفرنگی و كنههاي تارعنکبوتی Tetranychus
) ) Xu et al. 2012 ( cinnabarinus (Boisduvalتخم و
الروهاي سنين اوليۀ بالپولکداران نيز گزارش شده
است ( .)Urbaneja et al. 2005, Sanchez 2008سن
مذكور قادر به تکميل چرخۀ زندگی خود روي رژيم
غذايی صرفاً گياهی نيست و به اين دليل نياز به استفاده
از منابع غذايی جانوري دارد.)Arno et al 2006, 2010( .
اين شکارگر داراي پنج سن پورگی است .مدت زمان
چرخۀ زندگی پورهها شديداً به نوع طعمه و گياه ميزبان
بستگی دارد .زمانی كه پورهها از تخم بالپولکداران
تغذيهكنند ،چرخۀ زندگی كوتاهتر و هنگامیكه طعمه
جانوري در رژيم غذايی آنها وجود نداشته باشد ،چرخۀ
زندگی آنان طوالنیتر میگردد و گاهی تکميل نمیشود
) .)Urbaneja et al. 2005اگر تراكم جمعيت شکارگر باال
و تعداد طعمه كم باشد ،از شيرۀ گياهی نيز تغذيه كرده
و به برگ و ساقه گياه خسارت میزنند و موجب معيوب
شدن ميوهها میشوند ،ولی اين آسيبها در مقايسه با
سود ناشی از كنترل آفات ناچيز است ( Urbaneja et al
2005, Sanchez and Lacasa 2008, Perdikis et al.
 .)2009ضمن اينکه تغذيه از شيرۀ گياهی میتواند يک

مزيت محسوب شود ،زيرا سن شکارگر جمعيت خود را
در نبود طعمه از نابودي نجات میدهد و میتوان با
رهاسازي پيش از مشاهدۀ آفت در گلخانه جمعيت آن را
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قبل از طغيان آفت باال نگه داشت (

Castane et al.

 .)2011جدول زندگی دو جنسی ،تغييرات نرخ رشد را
در بين كل افراد يک جمعيت (جنس نر ،ماده و پيش از
بلوغ) نشان میدهد .در اين نوع مطالعه ،كل جمعيت
براي تکميل توزيع مرحلۀ سنی بکار گرفته میشود .با
استفاده از جدول زندگی دو جنسی سن مرحلۀ ويژۀ
رشدي نيز میتوان حساسيتهاي آفات را در مراحل
سنی مختلف به دشمنان طبيعی و آفتكشها شناسايی
كرد و در مرحله و سن مناسب نسبت به اعمال عمليات
كنترلی اقدام نمود ( .)Chi 1988تاكنون از جدول زندگی
دو جنسی سن  -مرحلۀ زيستی ،آمارههاي زيستی و
پراسنجههاي 1رشدي گونههاي متعددي از سنهاي
شکارگر خانوادۀ  Miridaeبهدست آمده است ( Perdikis
;and Lykouressis 2000, 2004, Sanchez et al. 2009
Khoshabi 2015, Sharifian 2015, Bagheri et al.
 .)2016براي توليد انبوه و كاربرد دشمنان

طبيعی عليه آفات ،ضرورت دارد تا برخی از ويژگیهاي
زيستی و پراسنجههاي رشدي دشمنان طبيعی در شرايط
مختلف از نظر دما ،گياه ميزبان ،نوع طعمه با همديگر
مقايسه شوند .نرخ ذاتی افزايش ،)r( 2يکی ازكاملترين
پراسنجهها براي مقايسۀ جمعيتها میباشد .مقدار  rهر
موجود زنده بستگی به زادآوري ،طول عمر و سرعت رشد
موجود زنده دارد .نرخ ذاتی افزايش تحت شرايط استاندارد
شدهاي تعيين میشود و همين مورد ،امکان مقايسۀ
حشرات را در تيمارهاي مختلف فراهم میكند .از
پراسنجههاي رشدي براي تعيين نحوۀ پرورش ،برداشت از
كلنی و ميزان كارايی آنها در مقابل آفات نيز استفاده
میشود .سنهاي شکارگر  Miridaeاز پتانسيل خوبی در
كنترل آفات گوجهفرنگی گلخانهاي برخوردار هستند
( ،) Molla et al 2009نوع گياه و طعمۀ مورد استفاده،
میتواند در ويژگیهاي رشدي و توليدمثلی گونههاي اين
خانواده نقش بسزايی داشته باشد ( Urbaneja et al. 2005,
 .)Molla et al. 2014لذا در اين تحقيق ،تاثير طعمۀ
جايگزين (تخم بيد آرد) و طعمۀ اصلی (تخم بيد
گوجهفرنگی) روي پراسنجههاي رشدي سن شکارگر N.
 tenuisمقايسه شدند تا امکان پرورش حشره شکارگر روي
طعمه جايگزين مورد آزمايش قرار گيرد.
1. Parameter
2. Intrinsic rate of increase
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مواد و روشها
پرورش شكارگر و طعمهها

جمعيت سن شکارگر  N. tenuisاز كلنی موجود در
گلخانۀ توتون موسسۀ تحقيقات گياهپزشکی كشور تامين
شد .اين كلنی در يک واحد مجزا از گلخانۀ بخش
تحقيقات كنترل بيولوژيک به مساحت  24مترمربع با
شرايط دمايی 25 ± 1درجۀ سلسيوس و رطوبت نسبی5
 65 ±درصد و روشنايی و تاريکی طبيعی (ارديبهشت تا
تيرماه) روي گياه توتون ) (Nicotiana tabacum L.رقم
بارلی با استفاده از تخم بيدآرد Castane ( E. kuehniella
 )and Zapata, 2005و محلول شکر ده درصد
( )Urbaneja-Bernat et al. 2013پرورش داده شد.
بيد آرد  E. kuehniellaبهعنوان طعمۀ جايگزين براي
پرورش سنهاي شکارگر در انسکتاريوم بخش تحقيقات
كنترل بيولوژيک در شرايط دمايی  25±1درجۀ
سلسيوس ،رطوبت نسبی  65±5درصد و دورۀ نوري
( 8:16روشنايی :تاريکی) پرورش داده شد ( Attaran
 .)1995از تخمهاي تازۀ بيد آرد براي تغذيۀ سنهاي
شکارگر ،تجديد دورۀ پرورش و آزمايشهاي جدول
زندگی سن شکارگر استفاده شد.
جمعيت اوليۀ الروهاي بيد گوجهفرنگی از مزارع
گوجهفرنگی شهرستان نظرآباد استان البرز جمعآوري
شد .الروهاي بيد در اتاق رشد با شرايط دمايی 25 ± 1
درجۀ سلسيوس ،رطوبت نسبی  65 ± 5درصد و دورۀ
نوري ( 8:16روشنايی :تاريکی) روي گياه گوجهفرنگی
رقم فالت داخل دو قفس آلومينيومی به ابعاد 75 ×95
× 110سانتیمتر (ارتفاع ،عرض ،طول) به تعداد بيش از
سه نسل پرورش داده شد .با تغذيۀ الروها و اتمام
برگهاي گوجهفرنگی ،هر سه تا چهار روز تعداد پنج
گياه گوجهفرنگی گلدانی با ارتفاع بيست تا سی
سانتیمتر به هر قفس اضافه شد .با ظهور حشرات بالغ
در قفسها ،اسفنج آغشته به آب عسل ده درصد براي
تغذيۀ حشرات بالغ استفاده شد .از حشرات بالغ موجود
در كلنی براي تخمگيري بيد گوجهفرنگی و كاربرد
تخمها براي آزمايشهاي جدول زندگی سن شکار و
انجام ساير آزمايشها استفاده شد.
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بررسی پراسنجههای رشدی

براي مطالعۀ جدول زندگی سن  N. tenuisبا اندكی
تغييرات از روش پرديکيس استفاده شد ( (Perdikis
 .2002در اين شيوه ظروف پتري پالستيکی به قطر 8/5
سانتیمتر و عمق دو سانتی متر بهكار گرفته شد .براي
ايجاد تهويه ،سوراخی به قطر دو سانتیمتر روي درپوش
ظرف پتري ايجاد شد و با توري مناسب پوشانده شد .با
توجه به همرنگ بودن تخم سن با رنگ برگ
گوجهفرنگی و عدم رؤيت دقيق تخمهاي سن شکارگر
موجود در داخل بافت گياه (،)Rozenberg et al. 2015
جدول زندگی سن شکارگر با تغذيه از تخمهاي بيد آرد
و بيد گوجهفرنگی از پورۀ سن يک شروع شد .براي اين
منظور جمعيتی از سنهاي شکارگر بالغ از كلنی
برداشته و در داخل يک ظرف به مدت كمتر از 24
ساعت نگهداري شدند .پس از تخمريزي سنها در داخل
بافت گياهان گوجهفرنگی ،بوتههاي گوجهفرنگی حاوي
تخم به ظروف جداگانهاي منتقل و در شرايط
آزمايشگاهی ( 65 ± 5% RH ،25 ± 1 ◦Cو : 8 L:D
 )16نگهداري شدند .با تفريخ تخمها ،تعداد  38و 53
عدد پورۀ سن اول بهطور جداگانه به ظروف پتري منتقل
شدند و به ترتيب با تعداد مناسب تخم بيدآرد و يا تخم
بيد گوجهفرنگی تغذيه شدند .در روند رشد و نمو پورهها،
طول هر يک از سنين پورگی و زمان مرگ آنها
بهصورت روزانه ثبت شد .ضمنا با توجه به يکسان بودن

منابع جمعيت مورد استفاده در اين تحقيق با مطالعات
باقري و همکاران ،ضريب مرگ جنينی به ميزان سيزده
درصد در نظر گرفته شد ( .)Bagheri et al. 2016پس از
ظهور افراد بالغ ،حشرات نر و ماده بهصورت جفت به
ظروف پتري با مشخصات فوق منتقل شدند .در داخل
ظروف يک برگچۀ گوجهفرنگی متصل به يک ميکروتيوب
حاوي آب براي تخمريزي و براي هر آزمايش روزانه
حدود صد عدد تخم بيد آرد و تخم بيد گوجهفرنگی
براي تغذيۀ سنها قرار داده شدند .طول عمر افراد بالغ
ماده و نر محاسبه شد .همچنين براي محاسبۀ زادآوري
سنها ،روزانه برگهاي تازۀ گوجهفرنگی در اختيار سنها
قرار داده شد تا تخمريزي نمايند .از آنجا كه تشخيص
تخمهاي گذاشته شده در بافت گوجهفرنگی دشوار است
لذا برگهاي حاوي تخم سن شکارگر حدود پانزده روز

نگهداري شدند تا از طريق تعداد پورههاي تفريخ شده،
دادههاي مربوطه ثبت شوند.
تجزیه دادهها

اتفاقات روزانۀ مراحل زيستی سن از تولد تا مرگ ،شامل
زمان نمو (تخم ،پورهها و حشرات بالغ نر و ماده) و
زادآوري روزانۀ مادهها براساس تئوري جدول زندگی دو
جنسی سن  -مرحلۀ زيستی

( Chi 1988, Chi and Liu

 )1985و با استفاده از

نرمافزار)(Version 2017

 TWOSEX-MSChartتجزيه شدند ) .)Chi 2017طول
دورههاي رشدي ،نرخ زندهمانی ويژۀ سنی ( )lxنرخ
زندهمانی ويژۀ سن–مرحله ( ،)sxjبارآوري ويژۀ سن -
مرحلۀ رشدي ( ،)fxjبارآوري ويژۀ سنی ( ،)mxبارداري
ويژۀ سنی ( )lxmxاميد به زندگی ( )exjو ارزش توليد
مثلی ) (Vxjسن شکارگر در تغذيه از تخمهاي بيد آرد و
بيد گوجهفرنگی بهدست آمد .پراسنجههاي رشدي
جمعيت شامل نرخ ذاتی افزايش ( ،)rنرخ نامتناهی
افزايش ،) λ( 3نرخ سرۀ زادآوري ،)R0( 4نرخ ناسرۀ
زادآوري )GRR( 5و ميانگين زمان يک نسل )T( 6در
تغذيه از هر دو طعمه محاسبه شدند .)Chi 1988( .براي
تکراردار كردن پراسنجهها از برنامه  Bootstrapبا
يکصدهزار تکرار استفاده شد .همچنين با استفاده از
برنامۀ  Bootstrapجفت شده ،ميانگينها براساس فاصله
اطمينان  95درصد در برنامه TWOSEX- MSChart
) (Version 2017مقايسه شدند (.)Chi 2017
نتايج و بحث
آمارههای زیستی سن شكارگر N. tenuis

طول مراحل مختلف رشدی و باروری

سن شکارگر  N. tenuisداراي مراحل تخم ،پنج سن
پورگی و حشرات بالغ نر و ماده است .ميانگين ( ±اشتباه
استاندارد) طول دورههاي مختلف زندگی حشره با تغذيه
از تخمهاي بيد آرد و بيد گوجهفرنگی در جدول  1ارايه
شده است .طول مراحل مختلف زندگی حشره از زمان
تولد تا مرگ روي برگچۀ گوجهفرنگی و با تغذيه از دو
3. Finite rate of increase
4. Net reproductive rate
5. Gross reproductive rate
6. Mean generation time
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طعمۀ يادشده اندكی متفاوت بود .طول دورۀ پيش از
بلوغ در سنهاي شکارگري كه از تخمهاي بيد آرد و بيد
گوجهفرنگی تغذيه كرده بودند بهترتيب 24/15 ± 0/23
و  29/58 ± 0/47روز بهدست آمد .بيشترين طول دورۀ
پورگی با تغذيه از تخمهاي بيد آرد و بيد گوجهفرنگی
بهترتيب با  4/96 ± 0/26روز در سن پنجم پورگی و
 5/19 ± 0/25روز در سن چهارم پورگی بهدست آمد.
كمترين طول دورۀ پورگی نيز بهترتيب با 2/03 ± 0/11
روز در سن دوم پورگی و  3/13 ± 0/09روز در سن اول
پورگی بهدست آمد .طول دورۀ زندگی نرها و مادهها با
همديگر اندكی متفاوت بود .مادهها بيشتر از نرها عمر
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كردند .در مقايسۀ جنس ماده با نر كه از تخم بيد آرد
تغذيه شده بودند اختالف معنیداري مشاهده نشد
( )P=0/4903ولی در بين دو جنس ماده و نر كه از تخم
هاي بيد گوجه فرنگی تغذيه شده بودند تفاوت معنیدار
بود ( .)P=0/00076در حاليکه باقري و همکاران طول
عمر نرها را بيشتر از طول عمر مادههايی كه از پورۀ سن
دوم سفيدبالک تغذيه كرده بودند اعالم كردند (
 .)Bagheri et al. 2016در طول عمر حشرات بالغ نر و
ماده با تغذيه از دو طعمۀ يادشده اختالف معنیداري
مشاهده نشد (( )P = 0/8356جدول .)2

جدول -1مدت زمان رشد (ميانگين±اشتباه استاندارد) مراحل مختلف زندگی سن شکارگر  Nesidiocoris tenuisبا تغذيه از
تخمهاي بيد آرد و بيد گوجهفرنگی در شرايط آزمايشگاهی.
Table1- Developmental time (day) (Mean±SE) of different stages of Nesidiocoris tenuis feeding on the eggs
of the Ephestia kuehniella and Tuta absoluta on tomato leaflets in laboratory conditions (25 ± 1◦C, 65 ± 5%
RH, 16:8 L: D).
Fed on Tuta absoluta eggs
Mean± SE

Fed on Ephestia kuehniella eggs
n

Mean± SE

n

Developmental stage

9 ± 0.0

53

9 ± 0.0

37

Egg

03.13 ± 0.09

53

03.19 ± 0.08

32

1 st instar

03.17 ± 0.14

53

02.03 ± 0.11

31

2 nd instar

04.06 ± 0.15

42

02.24 ± 0.15

29

3 rd instar

05.19 ± 0.25

31

02.68 ± 0.19

28

4 th instar

04.5 ± 0.13

26

04.96 ± 0.26

26

5 instar

29.58 ± 0.47

26

24.15 ± 0.23

26

pre-adult

در اين تحقيق طول دورۀ رشد جنينی در تغذيه از
هر دو طعمه يکسان بود .در حاليکه براساس تحقيقات
سانچز و همکاران طول دورۀ جنينی سن شکارگر N.
 tenuisدر دماي  25درجۀ سلسيوس روي گياه
گوجهفرنگی و با تغذيه از تخم بيد آرد 8/9 ،روز برآورد
شد ) .)Sanchez et al. 2009هاگس و همکاران نيز دورۀ
جنينی سن شکارگر مذكور را با تغذيه از تخم بيد آرد
روي گياه توتون  9/4روز اعالم كردند ( Hughes et al.
 .)2009بنابر اين عالوه بر دما كه نقش موثري در طول
دورۀ جنينی در حشرات دارد نوع گياه ميزبان نيز
میتواند تفاوتهايی را در اين پارامتر ايجاد كند .طول
دورۀ مراحل مختلف پورگی نيز باتوجه به نوع ميزبان
گياهی و طعمه میتواند متفاوت باشد .در تحقيق باقري
و همکاران طول دورۀ پورگی با تغذيه از سفيدبالک روي

th

گوجهفرنگی  14/29روز گزارش شد

(et al. 2016

 .)Bagheri et alولی ساير محققين اين دوره را با تغذيه
از تخم بيد آرد روي گوجهفرنگی بين دوازده تا پانزده
روز بهدست آوردند ( Urbaneja et al. 2005, Sanchez
et al. 2009, De Puysseleyr et al. 2013, Molla et al.

.)2014
در اين تحقيق طول دورۀ پورگی سن شکارگر با
تغذيه از تخمهاي بيد آرد تقريبا مطابق با نتايج ساير
محققين بود ،ولی در تغذيه از تخمهاي بيد گوجهفرنگی
طول دورۀ مذكور بالغ بر بيست روز طول كشيد .طول
دورۀ قبل از تخمريزي ( )APOPسن شکارگر N. tenuis
با تغذيه از تخم بيد آرد 1/75±0/48روز بود ،در حالیكه
براي سنهاي تغذيه كرده از تخم بيد گوجهفرنگی 0/15
1/06 ±روز بهدست آمد (جدول .)2طول كل دورۀ پيش
از تخمريزي ( )TPOPبراي دو جمعيت تغذيه شده از
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تخم بيد آرد (26/0 ± 25/69روز) و تخم بيد
گوجهفرنگی ( 31/22 ± 0/58روز) اختالف معنیداري
داشت ( .)P = 0/00003طول دورۀ تخمريزي سن

شکارگر با تغذيه از هر دو طعمه نيز بدون اختالف
معنیدار بهترتيب  15/08 ± 2/8و  14/72 ± 1/4روز
بهدست آمد (جدول .)2

جدول -2طول عمر و دورههاي تخمريزي و باروري (ميانگين±اشتباه استاندارد) افراد بالغ سن شکارگر  Nesidiocoris tenuisبا تغذيه
ازتخمهاي بيد آرد و بيد گوجهفرنگی در شرايط آزمايشگاهی.

± SE) of Nesidiocoris tenuis feeding on the
◦
eggs of Ephestia kuehniella and Tuta absoluta on tomato leaflets in laboratory conditions (25 ± 1 C, 65 ±
Table 2-Adult longevity and reproductive parameters (Mean

5% RH, 16:8 L: D).
Fed on Tuta absoluta eggs
Mean± SE
47.39 ± 0.72a
43.62 ± 0.73a
66 ± 3.53a
1.06 ± 0.15
31.22 ± 0.58 a
14.72 ± 01.4a

n
18
18
18
18
18
18

Fed on Ephestia kuehniella eggs
n
Mean± SE
12
46.58 ± 3.9a
14
42.64 ± 4.17a
12
79.08 ± 14.91a
12
1.75 ± 0.48
12
26.25 ± 0.69 b
12
15.08 ± 2.8 a

Developmental stage
)Female longevity (day
)Male longevity (day
)Fecundity (egg/female
)Adult preoviposition period (day
)Total preoviposition period (day
)Oviposition period (day

Means followed by the same letters in each row are not significantly different (P≥0.05). The SE was
estimated using 100000 bootstraps and compared by paired bootstrap test (Comparison of 95%CI).

در تحقيقات هاگس و همکاران طول دورۀ پيش از
بلوغ روي توتون ،با تغذيه از تخم بيد آرد  23روز
محاسبه شد ( .)Hughes et al. 2009در تحقيق حاضر
طول دورۀ ياد شده با تغذيه از بيد گوجهفرنگی حدود
پنج روز بيشتر از تغذيه از تخم بيد آرد بود .دليل
افزايش طول اين دوره ،میتواند به اندازه و كيفيت
تخمهاي بيد گوجهفرنگی مرتبط باشد ،زيرا تخمهاي بيد
گوجهفرنگی اندازه كوچکتر (به طول0/33ميلیمتر و قطر
 0/22ميلیمتر) و طبعا محتويات غذايی كمتري در
مقايسه با تخمهاي بيد آرد (به طول0/50ميلیمتر و
قطر 0/30ميلیمتر) دارند ( .)Molla et al. 2014طول
دورۀ پيش از تخمريزي نيز با توجه به جمعيت سن
شکارگر ،شرايط آزمايش و نوع طعمههاي مورد تغذيه
میتواند متغير باشد .در طول اين دوره ( )APOPتفاوت
معنیداري بين دو جمعيت كه از طعمههاي مختلف
تغذيه كرده بودند ،مشاهده نشد ،ولی در كل دورۀ پيش
از تخمريزي ( (TPOPدر بين دو جمعيت اختالف
معنیداري وجود داشت .دپاسيلير و همکارانش طول
دورۀ پيش از تخمريزي را  2/2روز محاسبه كردند ( De
 ،)Puysseleyr et al. 2013در حاليکه باقري و
همکارانش اين دوره را روي گياه گوجهفرنگی و با تغذيه
از پوره سفيدبالک  3/87روز بهدست آوردند ( Bagheri
.)et al. 2016
نرخ زندهمانی ،باروری ویژۀ سنی و باروری ویژۀ سن –

مرحلۀ رشدی

منحنیهاي نرخ زندهمانی ويژۀ سن – مرحلۀ
رشدي( ،)sxjسن شکارگر  N. tenuisبا تغذيه از تخمهاي
بيد آرد و بيد گوجهفرنگی در شکل  1آورده شده است.
در اين شکلها منحنی نرخ زندهمانی مربوط به هر
مرحلۀ رشدي بهصورت تفکيک شده به نمايش در آمده
است و همپوشانیهاي مشاهده شده ميان منحنیهاي
مربوط به مراحل مختلف رشدي بهدليل تفاوت در نرخ
رشد اين مراحل میباشد .عالوه بر اين در شکل  2نيز
فرم سادهشده شکل  1كه منحنی زندهمانی ويژۀ
سنی( )lxمربوط به سن شکارگر در تغذيه از هر دو طعمۀ
يادشده بدون در نظر گرفتن مراحل مختلف رشدي
میباشد نيز ارايه شده است .در اين نمودارها (شکل )2
عالوه بر منحنی زندهمانی ويژۀ سنی ،نمودارهاي مربوط
به بارآوري ويژۀ سنی( )mxو بارآوري ويژۀ سن – مرحلۀ
رشدي ) (fxjنيز ارايه شده است .همانطور كه در اين
نمودارها مشخص است هر دو منحنی مربوط به بارآوري
ويژۀ سنی و بارآوري ويژۀ سن  -مرحله رشدي با روند
تقريبا يکسانی در طول عمر نوسان دارند .بيشترين مقدار
ثبت شده بارآوري ويژۀ سن – مرحلۀ رشدي بهترتيب با
تغذيه از تخمهاي بيد آرد و بيد گوجهفرنگی در روز 31
با  9/3تخم و در روز  35با  5/33تخم ثبت شد (شکل
 .)2نرخ زندهمانی از آمارههاي زيستی مهم براي
موجودات زنده محسوب میشود .هر قدر مقدار اين آماره

كنترل بيولوژيک آفات و بيماري هاي گياهی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2پاييز و زمستان 1397

بيشتر باشد احتمال بقاي موجود زنده بيشتر بوده و لذا
پرورش آن به سهولت انحام میشود و جمعيت بيشتري
را میتوان از كلنی برداشت كرد و يا اينکه در هنگام
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رهاسازي و پس از آن در جمعيت شکارگر تلفات كمتري
ايجاد میشود و در نتيجه كارايی عامل شکارگر افزايش
میيابد.
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شکل -1نرخ زندهمانی ويژۀ سن – مرحله ( )sxjسن شکارگر  N. tenuisبا تغذيه از تخمهاي بيد آرد (راست) و بيد گوجهفرنگی
(چپ) روي برگچه گوجهفرنگی در شرايط آزمايشگاهی.
)Figure 1-Age-stage survival rate (sx ) of Nesidiocoris tenuis in feeding on Ephestia kuehniella (Right
j

◦

and Tuta absoluta eggs (Left) on tomato leaflet in laboratory conditions (25±1 C, 65±5% RH, 16:8 L D).
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شکل -2نرخ زندهمانی ويژۀ سنی ) ،(lxبارآوري ويژۀ سن – مرحلۀ رشدي ( ،)fxjبارآوري ويژۀ سنی
شکارگر  Nesidiocoris tenuisدر تغذيه از تخم بيد آرد (راست) و تخم بيد گوجهفرنگی(چپ) روي گياه گوجهفرنگی در شرايط
آزمايشگاهی.

) (mxو بارداري ويژۀ سنی )(lxmx

)Figure 2- Age-specific survival rate (lx), female age-stage specific fecundity (fxj), age-specific fecundity (mx
and age specific marternity (lxmx) of Nesidiocoris tenuis in feeding on Ephestia kuehniella (Right) and Tuta
◦
absoluta eggs (Left) on tomato leaflet in laboratory conditions (25 ± 1 C, 65 ± 5% RH, 16:8 L D).

اين آماره زيستی نيز همچون ساير آمارهها تحت تاثير
عوامل مختلف مانند نوع گياه ميزبان ،نوع طعمه ،شرايط
فيزيکی و محيط پرورش و عوامل زنده قرار میگيرد .در
اين تحقيق نرخ زندهمانی ويژۀ سن مرحلۀ زيستی و نرخ
زندهمانی سنی در شکلهاي  1و  2آورده شده است .از

شکلها مشخص است كه نرخ زندهمانی سن شکارگر در
تغذيه از تخمهاي بيد آرد در مقايسه با بيد گوجهفرنگی
بيشتر است ،بهطوري كه نرخ زندهمانی در تغذيه از بيد
آرد بالغ بر  %97برآورد شده است .البته ساير محققين
اين آماره را بر حسب نوع ميزبان و طعمه مورد تغذيه
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تغذيه از تخمهاي بيد آرد و بيد گوجهفرنگی در روي
برگچۀ گوجهفرنگی بهترتيب  26/54و  21/45روز
بهدست آمد .در افراد ماده نيز بيشترين مقدار اميد به
زندگی ثبت شده در سنهاي تغذيه شده با تخم بيد آرد
در روز  23با  23/43روز و با تغذيۀ از تخم بيد
گوجهفرنگی در روز  25با  22/39روز برآورد شد (شکل
 .)3در تحقيق حاضر اميد به زندگی يک فرد تازه متولد
شده سن شکارگر  N. tenuisبا تغذيه از تخم بيد
گوجهفرنگی در مقايسه با بيد آرد اندكی كمتر (21/45
در مقابل  )26/54بود اين نشان میدهد كه مادۀ غذايی
تخم بيد آرد براي تغذيۀ سنها مطلوبتر است .اميد به
زندگی بتدريج با افزايش سن كاهش میيابد .اين پارامتر
در افراد بالغ ماده در تغذيه از تخم بيد آرد  23/43روز و
در افراد بالغ نر  16/7روز محاسبه شد .در حاليکه
براساس تحقيقات باقري و همکاران اين پراسنجه در
افراد بالغ ماده با تغذيه از سفيدبالک روي گياه
گوجهفرنگی  42/7روز بهدست آمد Bagheri et al.
).)2016

متفاوت گزارش كردهاند .بهطوري كه باقري و همکاران
بيشترين درصد مرگ سن شکارگر را در مرحلۀ تخم و
پورۀ سن اول برآورد كردند و كمترين مرگ در
گوجهفرنگی ( )%17/1اتفاق افتاد ( Bagheri et al.
 .)2016اوربانيجا و همکاران نرخ زندهمانی مراحل پيش
از بلوغ  N. tenuisرا  %73/7و هاگس و همکاران اين
آماره را روي توتون  %94/2و پاسيلير و همکاران آن را
 % 89برآورد كردند (Urbaneja et al. 2005, Hughes et
al. 2009, De Puysseleyr et al. 2013, Molla et al.
).2014

امید به زندگی ویژۀ سن – مرحله رشدی

منحنیهاي مربوط به اميد به زندگی ويژۀ سن  -مرحلۀ
رشدي ( ، (exjسن شکارگر  N. tenuisنشان دهندۀ كل
مدت زمانی است كه انتظار میرود هر فرد با سن  xو
مرحله رشدي  jزنده بماند و با افزايش سن كاهش
میيابد .همانطور كه در اين منحنیها نيز مشاهده
میشود ،اميد به زندگی هر مرحلۀ رشدي سن شکارگر
بهصورت جداگانه در نمودارها ارايه شده است (شکل.)3
اميد به زندگی يک فرد تازه متولد شده سن شکارگر با
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شکل -3اميد به زندگی ويژۀ سن – مرحلۀ رشدي ( )exjسن شکارگر  Nesidiocoris tenuisبا تغذيه از تخمهاي بيد آرد (راست) و
بيد گوجهفرنگی (چپ) روي برگچۀ گوجهفرنگی در شرايط آزمايشگاهی.
Figure 3-The life expectation (exj) of Nesidiocoris tenuis in feeding on Ephestia kuehniella (Right) and Tuta
◦
absoluta eggs (Left) on tomato leaflet in laboratory conditions (25±1 C, 65±5% RH, 16:8 L: D).

ارزش تولید مثلی ویژۀ سن – مرحلۀ رشدی

منحنیهاي ارزش توليد مثلی ويژۀ سن – مرحلۀ
رشدي ( )Vxjبيانگر مشاركت افراد در سن  xو مرحلۀ
رشدي  jدر پايهگذاري نسل بعد میباشند (شکل .)4
همانطور كه در منحنیها مشاهده میشود افراد ماده در
زمان رسيدن به اوج تخمريزي بيشترين مشاركت را در

توليد نسل بعد دارند .افراد بالغ نر بهدليل عدم
تخمريزي ،مشاركتی در توليد نسل بعد ندارند ،ولی نقش
اين افراد در مراحل پيش از بلوغ با زندهمانی و افزايش
نرخ بقا اعمال میگردد .ارزش توليد مثلی تخمهاي تازه
گذاشته شده ( )V01برابر با نرخ نامتناهی افزايش ()λ
سن شکارگر میباشد (شکل  4و جدول )3براي نمونه
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نرخ نامتناهی افزايش سن شکارگر با تغذيه از تخمهاي
بيد آرد و بيد گوجهفرنگی بهترتيب  1/081 ± 0/01و
 1/087 ± 0/006بر روز است (جدول )3كه با مقادير
ارزش توليد مثلی تخمهاي تازه گذاشته شده برابر
میباشد .عالوه براين مقادير ارزش توليدمثلی سن
شکارگر در زمان ظهور حشرۀ كامل ماده افزايش میيابد.
بهطوري كه افراد ماده در تغذيه از تخمهاي بيد آرد و
بيد گوجهفرنگی بهترتيب در سن  29روزگی با  48/05و
در سن  27روزگی با  42/23بيشترين مشاركت را در
تشکيل نسل آينده داشتند ،اين اعداد بيانگر نقش
بيشتر مادهها در سنين مذكور در توليد نسل آينده
میباشند (شکل .)4همانگونه كه يو و همکاران بيان
داشتهاند ارزش توليد مثلی مادهها در اوج تخمريزي
آنها بيشتر است (.)Yu et al. 2013
باتوجه به نتايج حاصل از اين تحقيق مشاهده شد كه
در بارآوري ويژۀ سنی اختالف معنیداري بين سنهايی
كه از تخم بيد آرد تغذيه شده بودند با سنهاي تغذيه
شده ب ا تخم بيدگوجه فرنگی وجود ندارد .با اين وجود
حداكثر نرخ بارآوري ويژۀ سنی شکارگرهايی كه از تخم
بيد آرد تغذيه شده بودند ،در سن  31روزگی با (5/3
Egg

25

تخم) و شکارگرهايی كه از تخم بيد گوجهفرنگی تغذيه
شده بودند در سن  35روزگی با  3/7عدد تخم بهدست
آمد (شکل .)2بنابراين مشاهده میشود كه در بارآوري
ويژۀ سنی نيز تخمهاي بيد آرد مطلوبيت بيشتري براي
سنهاي شکارگر دارند .حشرۀ ماده در طول دورۀ زندگی
با تغذيه از تخمهاي بيدآرد و بيد گوجهفرنگی بهترتيب
 79/08 ± 14/91و  66/3 ± 3/53تخم توليد كردند.
مقايسۀ اين دو آماره با همديگر نشان از عدم وجود
اختالف معنیدار بود (.)P = 0/38677
در زمينه زادآوري سنهاي شکارگر بين نتايج
محققين تفاوتهايی وجود دارد .اين تفاوت در نتيجه
اختالف در نوع طعمه ،شرايط آزمايش و جمعيت سن
شکارگر میباشد .باقري و همکاران مشاهده كردند سن
مذكور در طول چرخۀ زندگی روي گوجهفرنگی 122/73
تخم توليد كرد ( .)Bagheri et al. 2016در حاليکه
سانچز و همکاران تعداد تخم اين حشره را  60عدد ذكر
كردند ( .)Sanchez et al. 2009مال و همکاران نيز تعداد
كل نتاج توليد شده را  83/8عدد برآورد كردند ( Molla
.)et al. 2014
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شکل -4ارزش توليد مثلی ) (Vxjسن شکارگر  Nesidiocoris tenuisبا تغذيه از تخمهاي بيد آرد (راست) و بيد گوجهفرنگی (چپ)
روي برگچۀ گوجهفرنگی در شرايط آزمايشگاهی.
Figure 4- The reproductive value (Vxj) of Nesidiocoris tenuis in feeding on Ephestia kuehniella (Right) and
◦

Tuta absoluta eggs (Left) on tomato leaflet in laboratory conditions (25 ±1 C, 65±5% RH, 16:8 L: D).

پراسنجههای رشد جمعیّت سن شكارگر

مقادير برآورد شده براي نرخ ذاتی افزايش ( ،)rنرخ
نامتناهی افزايش ( ،)λنرخ سرۀ زادآوري ( ،)R0نرخ ناسرۀ
زادآوري ( )GRRو ميانگين طول يک نسل ( )Tدر
جدول  3نشان داده شده است .در مقايسۀ دو به دو

پراسنجههاي فوق با استفاده از بوت استرپ جفت شده
كه با تغذيۀ سن شکارگر از دو طعمۀ بيد آرد و بيد
گوجهفرنگی بهدست آمده بود ،اختالف معنیداري
مشاهده نشد (جدول  .)3لذا بهسهولت میتوان در
شرايط گلخانههاي توتون ،سنها را با استفاده از
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تخمهاي بيد آرد توليد انبوه كرد و عليه بيد گوجهفرنگی

در گلخانههاي گوجهفرنگی استفاده نمود.

جدول -3پراسنجههاي رشد جمعيت (ميانگين  ±اشتباه استاندارد) سن شکارگر  Nesidiocoris tenuisبا تغذيه از تخمهاي بيد
آرد و بيدگوجهفرنگی روي برگچه گوجهفرنگی در شرايط آزمايشگاهی.
Table 3-Population growth parameters (Mean ± SE) of Nesidiocoris tenuis fed on the eggs of the Ephestia
◦

kuehniella and Tuta absoluta on tomato leaflets in laboratory conditions (25 ± 1 C, 65 ± 5% RH, 16:8 L: D).
Fed on Tuta absoluta eggs
Mean± SE
0.084 ± 0.006 a
1.087 ± 0.006 a
22.416 ± 4.46 a
56.85 ± 6.62 a
37.2 ±0.70 a

Fed on Ephestia kuehniella eggs
Mean±SE
0.078 ± 0.009 a
1.082 ± 0.01 a
17.881 ± 5.55 a
66.41 ± 17.91 a
36.1 ± 1.04 a

Parameters
r
λ
R0
GRR
T

Means followed by the same letters in each row are not significantly different (P≥0.05). The SE was estimated using
100000 bootstraps and compared by paired bootstrap test (Comparison of 95%CI).

نرخ ذاتی افزايش ( ،)rبهدليل لحاظ كردن آمارههاي
مختلفی نظير طول مراحل رشدي قبل از بلوغ ،نرخ
زندهمانی ،بارآوري و غيره ،اطالعات جامعی از نظر
چگونگی رشد جمعيت آفات و دشمنان طبيعی فراهم
میكند .براين اساس ارزيابیهاي مختلف جمعيتها با
اين پراسنجه انجام میشود .بهعبارتی نرخ ذاتی افزايش،
نرخ رشد سرانه جمعيّت بوده كه براي مقايسه جمعيتها
استفاده میشود و هر قدر اين مقدار براي موجود زنده
بيشتر باشد ،آن موجود ظرفيت رشد باالتري دارد و براي
كاربرد در برنامههاي كنترل بيولوژيک مناسبتر بوده و
از كارايی بيشتري در كنترل آفات برخوردار است .اين
پراسنجۀ رشدي نيز همانند ساير پراسنجهها تحت تاثير
نوع طعمه ،نوع گياه ميزبان ،دما و شرايط آزمايش قرار
میگيرد ( .)Southwood and Henderson 2000براي
مثال باقري و همکاران نرخ ذاتی افزايش سن شکارگر را
روي گياه گوجهفرنگی  0/117و روي گياه بادمجان
 0/102بر روز برآورد كردند ،نرخ سرۀ زادآوري سن
شکارگر نيز باتوجه به نوع گياه ميزبان متفاوت بود .اين
پراسنجه روي گوجهفرنگی 52/6و روي بادمجان 30/12
نتاج بر فرد برآورد شد ( .)Bagheri et al. 2016در
مواردي تغذيه از طعمههاي مختلف نيز پراسنجههاي
رشدي حشرات را تحت تاثير قرار میدهند .براي مثال
موال و همکاران نرخ ذاتی افزايش سن شکارگر N. tenuis
را با تغذيه از تخمهاي بيد آرد و بيد گوجهفرنگی
بهترتيب  0/112و  0/089بر روز و نرخ سرۀ زادآوري را
بهترتيب  32/21و  15/28نتاج بر فرد برآورد كردند
( .)Molla et al. 2014در حاليکه خوشابی ،نرخ ذاتی

افزايش سن يادشده را با تغذيه از تخم بيد گوجهفرنگی
 0/068بر روز و نرخ ذاتی زادآوري را  14/51نتاج بر فرد
برآورد كرد ( .)Khoshabi 2015در تحقيق حاضر
پراسنجههاي رشدي كموبيش با نتايج محققين متفاوت
بود .دليل اين اختالف میتواند به نوع طعمه مصرفی و
جمعيتهاي مورد آزمايش و شرايط آزمايش باشد .البته
نرخ ذاتی افزايش سن شکارگر در تغذيه از هر دو طعمۀ
بيد آرد و بيد گوجهفرنگی بهترتيب  0/078 ± 0/009و
 0/083 ± 0/006بر روز برآورد شد كه با استفاده از
آزمون بوت استرپ جفتشده اختالف معنیداري وجود
نداشت ( .)P = 0/67355لذا میتوان نتيجه گرفت كه
طعمۀ جايگزين (بيد آرد) نيز همانند طعمۀ اصلی (بيد
گوجهفرنگی) داراي تركيباتی است كه در پراسنجههاي
رشدي سن تاثير نامطلوبی ندارد .تفاوت در پراسنجههاي
رشدي و زادآوري سن شکارگر در اثر گياه ميزبان نيز
میتواند به تركيبات فيزيکی و شيميايی گياه مرتبط
باشد ( )Bagheri et al. 2016و اختالف در پراسنجههاي
رشدي در اثر تغذيه از طعمههاي جانوري متفاوت نيز
میتواند در تفاوت در محتويات طعمهها مرتبط باشد
( Perdikis and Lykouressis 2002, Molla et al.
 .)2014ميانگين مدت زمان يک نسل ( )Tنيز به عوامل
مختلفی بستگی دارد و در طول دوره نسل شکارگر موثر
است .بر اساس تحقيقات موال و همکاران ،طول مدت اين
پراسنجه با تغذيه از تخمهاي بيدآرد و بيد گوجهفرنگی
بهترتيب  31/77و  30/57روز گزارش شد (Molla et
) .al. 2014در حاليکه خوشابی اين پراسنجه را با تغذيه
از تخم بيد گوجهفرنگی  39/12روز ()Khoshabi 2015
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و باقري و همکاران نيز با تغذيه از پورههاي سفيدبالک
گلخانه  34روز بهدست آوردند (.)Bagheri et al. 2016
بنابراين نوع طعمه نيز میتواند همانند ساير پارامترها بر
طول دورۀ يک نسل شکارگر موثر باشد..ولی در اين
تحقيق طول دورۀ يک نسل سن شکارگر  N. tenuisبا
تغيير طعمه ،تفاوت معنیداري نداشت (،)P = 0/34246
بهطوري كه سنهاي تغذيه شده با تخمهاي بيدآرد و
بيد گوجهفرنگی بهترتيب  36/11 ± 1/04و ± 0/70
 37/24روز يک نسل را سپري كردند .اگر هدف اين
تحقيق صرفاً پیبردن به اثرات طعمههاي دوگانه در
ويژگیهاي زيستی بود ،نياز داشت تا براي هر طعمه
كلنی مجزايی تشکيل شود .در اين صورت تفاوت
ويژگیهاي زيستی و پراسنجههاي آن مربوط به طعمه
تلقی میشد كه البته میتواند موضوع تحقيق ديگري در
اين زمينه باشد .اما در بررسی حاضر هدف ،كاركرد سن
پرورشيافته روي كلنیهايی است كه عمالً از تخم بيد
آرد تغذيه میكنند و بالفاصله عليه آفت اصلی (بيد
گوجهفرنگی) رهاسازي می شوند .بديهی است كه در
مقايسۀ ويژگیها و پراسنجههاي زيستی در تحقيق
حاضر نيز ،چنين شرايطی كه مطابق وضعيت عمليات
واقعی پرورش و رهاسازي شکارگر است مورد نظر بوده
است .گياهان با اثرات مستقيم يا غيرمستقيم بر
پراسنجههاي رشدي و فعاليت شکارگري حشرات موثر
هستند و آنها را تحت تأثير خود قرار میدهند ( Price
 )et al. 1980طعمههاي متفاوت جانوري نيز بر
خصوصيات زيستی و رفتاري حشرات شکارگر میتوانند
موثر باشند ) .)Urbaneja et al. 2003گونههاي خانواده
 Miridaeداراي رفتار گوشتخواري-گياهخواري میباشند
( .)Sanchez 2008لذا خصوصيات زيستی و توليد مثلی
اين خانواده از حشرات تحت تأثير گياه ميزبان و نوع
طعمه قرار میگيرد .در تحقيقات پرديکيس و
Macrolophus
ليکوريسيس تغذيۀ سن شکارگر
) pygmaeus (Ramburاز شتۀ سبز هلو Myzus
) persicae (Sulzerنسبت به تغذيه از سفيدبالک گلخانه
منجر به نشان دادن پراسنجههاي مطلوبتري در سنها
شد ( .)Perdikis and Lykouressis 2002همين
محققين گزارش كردند كه بهعلت ترشح زياد عسلک
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توسط شتۀ جاليز  ،Aphis gossypii Gloverشکارگر
) Macrolophus caliginosus (Wagnerقادر به استقرار
و تغذيه از اين شته نمیباشد ( Perdikis and
 .)Lykouressis 2003ولی نتايج اين تحقيق نشان داد
كه تغذيه از تخمهاي بيد آرد (طعمۀ جايگزين براي
پرورش انبوه سن شکارگر) و يا بالفاصله معرفی شکارگر
به آفت اصلی (بيد گوجهفرنگی) پراسنجههاي رشدي
اين شکارگر را بهطور معنیداري تحت تاثير قرار
نمیدهد كه بخشی از آن میتواند به دليل وجود
تخمهاي بيد آرد در سابقه پرورشی كلنی گلخانه باشد.
در بخش ديگر ،مشابهت عملکرد توليد مثلی اين شکارگر
میتواند به يکسان بودن بستر گياهی مورد استفاده
ارتباط داده شود .همان گونه كه باقري و همکاران براي
همين شکارگر و با استفاده از طعمۀ يکسان ولی روي
ميزبانهاي سه گانۀ گياهی ،نتايج متفاوتی را بهدست
آوردهاند ( .)Bagheri et al. 2016در يک نتيجهگيري
كاربردي بهويژه براي محيطهاي بستۀ كشت گياهان از
جمله گلخانهها ،میتوان سن شکارگر  N. tenuisرا روي
تخمهاي بيد آرد توليد انبوه كرد و سپس عليه بيد
گوجهفرنگی بهكار گرفت ،بدون اين كه نگران كاهش
ويژگیهاي زيستی شکارگر باشيم.
سپاسگزاري
اين مقاله بخشی از رساله دكتري نگارندۀ اول ،تحت
راهنمايی نگارندگان دوم و سوم و مشاورۀ نگارندۀ چهارم
در پرديس كشاورزي و منابع طبيعی دانشگاه تهران
میباشد .از موسسۀ تحقيقات گياهپزشکی كشور براي
فراهم كردن امکانات پژوهشی و از آقاي مسعود گلبنی
براي همکاري در پرورش منظم سنهاي شکارگر ،بيد
آرد و بيد گوجهفرنگی تقدير و تشکر میگردد .از آقاي
دكتر جالل شيرازي بهدليل مساعدت در اجراي اين
تحقيق در بخش تحقيقات كنترل بيولوژيک و از آقاي
دكتر شهرام شاهرخی كه در تجزيه و تحليل برخی
دادهها همکاري كردند ،تشکر میگردد.
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