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چکیده

سوسک چهارنقطهای حبوبات  Callosobruchus maculatusیک آفت خسارتزای مهم دانههای حبوبات ک
است.
در این تحقیق اثر تغذیه روی پنج گونه حبوبات (باقال ،لوبیا چشم بلبلی ،عدس ،ماش و نخود) در هفت دمای شا
ثابت
ور.
 00 ،03 ،12 ،12 ،18 ،81و  )±8( 03درجه سلسیوس روی طول دورهی نشوونمای سوسک چهارنقطهای بررسی شد
ثابت
پارامترهای رشد جمعیت آفت روی پنج گیاه میزبان در دمای بهینه  12درجه سلسیوس و نیز در هفت دمای زی
آفت
روی لوبیا چشم بلبلی محاسبه گردید .مدلهای خطی ،برای توصیف ارتباط بین دما و نرخ نشوونمای )،

استفاده شد .براساس نتایج ،کمترین طول دورهی پیش از بلوغ روی لوبیا چشم بلبلی در دمای  00درجه و
ج
بیشترین دوره روی باقال در دمای  81درجه سلسیوس بود .بیشترین و کمترین مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت
لد
( )rmبه ترتیب روی لوبیا چشم بلبلی و باقال در دمای  12درجه سلسیوس بهدست آمد .از نظر غلظت پروتئین،
41
نشاسته ،درصد سختی و رطوبت دانهها تفاوت معنیداری بین میزبانهای مختلف وجود داشت .همچنین،
همبستگی معنیداری بین برخی پارامترهای زیستی با درصد رطوبت دانههای حبوبات مشاهده شد .با توجهشم
به
نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که سوسک چهار نقطهای حبوبات میزبان لوبیا چشم بلبلی را نسبتاره
به
دمایی
سایر میزبانها بیشتر ترجیح داد و باقال نامناسبترین میزبان برای نشوونمای این آفت بود .آستانه حداقل
،3
تعیین
( )T0برای دوره رشدی آفت با روش رگرسیون خطی معمولی بسته به میزبان بین  1/0تا  9/0درجه سلسیوس پا
شد .همچنین کمترین و بیشترین نیاز دمایی ( )kآفت به ترتیب روی لوبیا چشم بلبلی و باقال به دست آمد.

ییز
13
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مقدمه

ولی امروزه در تمام دنیا به خصوص مناطق گرمسیری 1و

حبوبات منبعی از کربوهیدرات ،کلسیم ،آهن و به ویژه

نیمهگرمسیری خسارت قابل توجهی به محصوالت انباری

پروتئین می باشند و حبوبات بعد از غالت دومین منبع غذایی

وارد مینماید ( .)Bagheri Zenouz, 1997همهجازی

بشر محسوب میشوند ( .)Bagheri et al., 2006سوسک

بودن و پراکنش وسیع این آفت باعث خسارت چشمگیر آن

چهارنقطهای حبوباتCallosobruchus maculatus F.

در سرتاسر جهان شده است ،در نتیجه کنترل آن ضروری به

با نام عمومی  Cowpea weevilبه عنوان یکی از اصلیترین

نظر میرسد (.)Johnson and Valero, 2003

عوامل خسارتزا روی این محصوالت میباشد

یکی از روشهای موثر کاهش جمعیت آفات ،استفاده

( .)Allahvaisi et al., 2010این آفت بومی آفریقا بوده

از گیاهان مقاوم است که به طور کارآمد در برنامههای

42
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مدیریت تلفیقی علیه چندین آفت محصوالت کشاورزی

پارامترهای رشدی این حشره را روی چهار گونه میزبان

استفاده شده است ( Dent, 2000; Sarfraz et al.,

بررسی کردند و لوبیا چشم بلبلی را به عنوان میزبان

 .)2006امروزه بر ضرورت حفظ محیط زیست و کاهش

حساس به این آفت معرفی نمودند.

استعمال بیرویهی سموم و کاربرد روشهای غیر

دما نیز یک عامل مهم غیر زیستی اصلی و تاثیرگذار

شیمیایی و بهویژه کنترل تلفیقی آفات تأکید میشود که

روی زیستشناسی بندپایان است .در یک دامنه دمایی

طبعاً تهیه و اصالح ارقام زراعی مقاوم به حشرات در

معین ،وقوع یک تغییر جزیی در دما ممکن است تغییرات

موفقیت این روشها جایگاه مهمی خواهد داشت ( Papp

عمدهای در میزان فرآیندهای بیولوژیکی ایجاد نماید .این

بنابراین با توجه به

اثر دما میتواند بوسیله یک سری توابع دمایی برای بقا،

مشکالت ناشی از حضور و تغذیهی آفت و همچنین

تولیدمثل و رشد و نمو جمعیت توصیف و برازش شود

محدودیتهای استفاده از آفتکشهای شیمیایی برای

( ;Allen, 1976; Jervis and Copland, 1996

توسعهی روشهای کنترل جایگزین نیاز به درک جنبه

 .)Roy et al., 2003یکی از معمولترین مدلهای

های بیولوژیکی و زیستی آفت در پاسخ به تغذیه از

مورد استفاده در این رابطه ،مدل رگرسیون خطی (مدل

میزبانهای مختلف میباشد (.)Kazzazi et al., 2005

روز-درجه) میباشد ( ;Ikemoto and Takai, 2000

.)and Mesterhazy, 1993

خصوصیات دموگرافیک حشرات آفت به عنوان

 .)Kontodimas et al., 2004در هنگام استفاده از این

یکی از شاخصهای بسیار مهم در ارزیابی و تعیین میزان

مدل فرض میشود که بین سرعت رشد حشره و دما

حساسیت گیاهان در مقابل آفات بکار گرفته میشوند.

رابطه خطی وجود دارد .این مدل به لحاظ سهولت در

در واقع ،به منظور داشتن برنامهی مدیریتی جامع ،بایستی

محاسبه و سادگی آن و اینکه تخمین قابل قبولی از آستانه

از وضعیت زیستی آفت روی میزبانهای مختلف

پایینی رشد ارایه میدهد در سطح گستردهای برای

اطالعات کافی داشته باشیم ( Southwood and

محاسبه نیازهای دمایی حشرات بکار رفته است .مدل

 .)Henderson, 2000گزارشات زیادی در رابطه با

رگرسیون خطی بسیار مناسب بوده و محاسبه آستانه

حساسیت انواع مختلف حبوبات به سوسک چهارنقطهای

دمایی و ثابت دمایی به سهولت انجام میگیرد

وجود داردChanrakantha and Mathavan .

(.)Huffaker and Gutierrez, 1998

) (1986زیست شناسی سوسک چهارنقطهای حبوبات را

در این تحقیق اثر دما و گیاه میزبان به عنوان عوامل

روی سه میزبان لوبیا چشم بلبلی ،ماش و لوبیا چیتی در

کلیدی تاثیر گذار بر چرخه زیستی و دینامیسم جمعیت

دماهای  20تا  33درجه سلسیوس بررسی کردند

سوسک چهار نقطهای حبوبات مورد مطالعه قرار

وگزارش نمودند که مطلوبترین میزبان و دما برای

میگیرد .لذا یکی از اهداف اصلی این تحقیق ارزیابی

رشدونمو بهینهی این آفت لوبیا چشم بلبلی در دمای 30

حساسیت میزبانهای مختلف (باقال ،لوبیا چشم بلبلی،

درجه سلسیوس است .در تحقیق دیگرZamani et al. ،

عدس ،ماش و نخود) نسبت به این آفت میباشد.

) (2012حساسیت چند میزبان حبوبات را نسبت به تغذیه

همچنین این تحقیق برای تعیین تاثیر دماهای مختلف

این آفت بررسی کردند و لوبیا چشم بلبلی را به عنوان

ثابت روی پارامترهای جدول زندگی سوسک چهار

میزبان حساس و سویا را به عنوان میزبان مقاوم به سوسک

نقطهای جهت به دست آوردن پیشآگاهی در خصوص

چهارنقطهای حبوبات معرفی کردند .مطالعات خیلی

دینامیسم جمعیت حشره در شرایط دمایی مختلف و نیز

کمی روی پارامترهای رشد جمعیت این حشره صورت

برآورد نیاز دمایی و آستانه حداقل دمایی آفت انجام

گرفته است ،تنها در یک مورد )Kazemi et al. (2009

میگیرد.
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مواد و روشها

از میزبانها و در هر یک از دماها رهاسازی شد و پس گاز

پرورش سوسک چهار نقطهای حبوبات C. maculatus

یاه
انتخاب
تخمریزی آنها ،به تعداد  00عدد تخم یک روزه

کلنی اولیهی  C. maculatusاز گروه گیاهپزشکی

شد .در صورت وجود تعداد بیشتری تخم روی هر پز
دانه
حبوبات ،با پنس همهی تخمها از روی دانه حذف و ش
فقط

دانشگاه مراغه تهیه شد و قبل از شروع آزمایشها ،ابتدا
آفت روی هر یک از میزبانهای باقال ،لوبیا چشم بلبلی،
عدس ،ماش و نخود برای مدت دو نسل پرورش داده

ک
حاوی
یک عدد تخم روی هر دانه باقی ماند .دانههای

یک عدد تخم به صورت تک تک به ظروف پتریی0

شد .پرورش آفت در داخل ظروف پالستیکی استوانهای

(م
تهویه
سانتیمتری منتقل شد .دهانهی پتریها برای تامین

به قطر  10و ارتفاع 13سانتیمتر صورت گرفت .دانههای

سوراخ شدند .پتریهای حاوی میزبانهای مختلف تا

ج

حبوبات قبل از استفاده به مدت  44ساعت در فریزر قرار

زمان ظهور حشرات کامل نگهداری شدند و طول دورهی

له

داده شد تا از بروز آلودگیهای احتمالی جلوگیری شود.

نشوونما و بقای مراحل نابالغ سوسک چهار نقطهای روی

عل

جهت تامین تهویه ،در قسمت سرپوش ظروف پالستیکی

هر یک از میزبانها و در هر یک از دماها ثبت شدند.

دریچهای ایجاد شد و با پارچه توری پوشانده شد .پس از

بررسی اثر دما و میزبانهای مختلف روی

ریختن  200گرم از هر کدام میزبانها 30 ،عدد حشرهی

پارامترهای رشد جمعیت سوسک C. maculatus

کامل نر و ماده به داخل ظروف رهاسازی شد .حشرات
کامل پس از تخمریزی و مرگ توسط آسپیراتور جدا
سازی شد و دانههای حبوبات حاوی تخم آفت به درون
ظروف پرورش برگردانده شد .سپس ظروف پرورش در

می
ک

شا

پارامترهای رشد جمعیت آفت روی پنج گیاه ور
میزبان

ی
(باقال ،لوبیا چشم بلبلی ،عدس ،ماش و نخود) در ز
شرایط

)،
تاریکی:
رطوبت نسبی  %00 ± 3و دوره نوری ( 14 : 10

ج
مطالعه
روشنایی) در دمای بهینه  27درجه سلسیوس مورد
لد

دستگاه ژرمیناتور در هفت دمای ثابت در شرایط

قرار گرفت .همچنین این پارامترها در هفت دمای ثابت

آزمایشگاهی  33 ،30 ،27 ،24 ،21 ،14و  )±1( 30درجه

 33 ،30 ،27 ،24 ،21 ،14و  )±1( 30درجه سلسیوس
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سلسیوس ،رطوبت نسبی  %00  3و دورهی نوری 10

روی لوبیا چشم بلبلی محاسبه گردید .بدین منظور پس از

ساعت روشنایی و  14ساعت تاریکی نگهداری شد .برای

ظهور حشرات کامل در آزمایش قبل ،جنسیت سوسکها

تهیهی جمعیت همسن ،حشرات نر و ماده داخل ظروف

مشخص شد و هر جفت نر و ماده برای اندازهگیری میزان

پرورش رهاسازی شدند و  24ساعت پس از رهاسازی،

تخمریزی به ظروف پتری  0سانتیمتری منتقل شد .تعداد

حشرات کامل از ظروف خارج شده و تخمهای گذاشته

تخمهای گذاشته شده روزانه و طول عمر آنها ثبت شد.

شده یک روزه در آزمایشات مورد استفاده قرار گرفت.

این کار تا زمان مرگ همهی حشرات کامل ادامه داشت

بررسی اثر دما و میزبانهای مختلف روی دوره

و از دادههای یادداشت شده برای محاسبه پارامترهای

نشو و نمای سوسک C. maculatus

رشد جمعیت آفت استفاده شد.

برای بررسی طول دورهی نشو و نما و بقای مراحل
نابالغ  ،C. maculatusدر هریک از دماهای ثابت ،14

شم
اره
،3
پا

ییز

13
17
3

اندازهگیری برخی ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی دانههای حبوبات

 33 ،30 ،27 ،24 ،21و  )±1( 30درجه سلسیوس و روی

در این تحقیق برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی

هر کدام از میزبانها (باقال ،لوبیا چشم بلبلی ،عدس ،ماش

دانههای حبوبات شامل درصد رطوبت ،سختی دانه،

و نخود) در شرایط رطوبت نسبی  %00 ± 3و دوره نوری

غلظت پروتئین و نشاسته موجود در میزبانهای مختلف

( 14 : 10تاریکی :روشنایی) ،جفتهای نر و مادهی

اندازهگیری شد تا همبستگی بین این خصوصیات با

سوسک چهار نقطهای ،به مدت  24ساعت روی هر یک

برخی پارامترهای جدول زندگی حشره تعیین شود.
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تعیین غلظت پروتئین و نشاسته :به منظور

بلوغ تعیین گردید .با معکوس نمودن دوره رشدی کل

سنجش غلظت پروتئین در میزبانهای مختلف200 ،

(دوره رشد  )1 /سرعت رشد برای مرحله نابالغی آفت

میلیگرم از بذور آرد شده هر میزبان ،همراه با 10

بدست آمد .برای بررسی رابطه خطی و اثر دما روی

میلیلیتر آب مقطر همگن شد .سپس  100میکرولیتر از

سرعت رشد و تعیین آستانه دمایی پایین و ثابت دمایی از

مواد همگن شده به  3میلیلیتر از معرف برادفورد اضافه و

دو مدل رگرسیون خطی و مدل خطی ایکهموتو و تاکایی

جذب آنها در طول موج  313نانومتر تعیین شد

در نرمافزار  SPSS v. 16.0استفاده گردید .در معادله

( .)Bradford, 1976همچنین به منظور سنجش غلظت

رگرسیون خطی معمولی ،دما به عنوان متغیر مستقل و

نشاسته 200 ،میلیگرم از بذور آرد شده هر میزبان ،همراه

سرعت رشد به عنوان متغیر وابسته وارد فرمول میگردد.

با  33میلیلیتر آب مقطر همگن شده و تا رسیدن به نقطه

ولی در مدل خطی ایکهموتو و تاکایی طول دوره رشد به

جوش در حمام آبی قرار گرفت .سپس  100میکرولیتر از

عنوان متغیر مستقل و حاصلضرب طول دوره رشد در دما

مواد همگن شده به  2/3میلیلیتر از معرف یدین (0/02

(دمایی که دوره رشد در آن تعیین شده است) به عنوان

درصد ید و  0/2درصد یدید پتاسیم) اضافه و جذب

متغیر وابسته میباشد .در هر یک از این روشها آستانه

آنها در طول موج  340نانومتر تعیین شد ( Bernfeld,

دمایی پایین ،ثابت دمایی و دامنه دمای بهینه برای مجموع

.)1955

دوره رشدی (از تخم تا ظهور حشرات کامل) تعیین

تعیین درصد رطوبت و سختی دانه :برای

گردید .در بررسی رابطه خطی بین دما و سرعت رشد

تعیین درصد رطوبت میزبانهای مختلف بر اساس روش

باید دماهایی را که در محدوده بخش خطی قرار دارند

( ،)AACCابتدا  2گرم از هر میزبان آسیاب شده و در

وارد کرده و دادههایی که خارج از خط راست هستند

ظروف پتری شیشهای قرار داده شد .سپس نمونهها در

برای تجزیه وارد نمیگردند.

آون با دمای  100درجه سلسیوس به مدت  3ساعت

تجزیههای آماری

خشک گردید .پس از آن با رابطهی اختالف وزن قبل از

طول دورههای رشدی ،دورههای تولیدمثلی و طول

خشک کردن و پس از خشک کردن نمونه ،تقسیم بر

عمر حشرات بالغ در دماهای مختلف و نیز روی گیاهان

وزن اولیه نمونه ضربدر  100مقدار رطوبت محاسبه

مورد بررسی و همچنین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی

گردید .برای اندازهگیری درصد سختی دانه ابتدا

بذور گیاهان مورد آزمایش با روش تجزیه واریانس یک

میزبانهای مختلف با آسیاب برقی پودر گردید و آرد

طرفه تجزیه شده و مقایسه میانگین تیمارها با آزمون

حاصله از الک شماره  7عبور داده شد ،میزان آرد باقی

توکی (سطح احتمال  3درصد) در نرم افزار SAS

مانده به مقدار اولیه (بصورت درصد) معرف سختی نمونه
خواهد بود (.)AACC
بررسی رابطه خطی بین دما و سرعت رشد و
محاسبه آستانه پایین دمایی و ثابت دمایی سوسک
C. maculatus

صورت گرفت .تجزیهی واریانس دادههای جدول
زندگی به روش دو جنسی در نرمافزار Two-Sex Life
 Tableو با روش بوتاسترپ انجام گرفت ( Chi and Liu,

 .)1985; Chi, 1988همچنین ،مقایسهی میانگین

در این بررسی از داده های دوره رشد بدست آمده

پارامترهای رشد جمعیت در دماها و گیاهان میزبان

در هفت دمای ثابت  33 ،30 ،27 ،24 ،21 ،14و )±1( 30

مختلف در نرم افزار  SASانجام شد .برای تعیین

درجه سلسیوس در آزمایش قبل استفاده شد .پس از

همبستگی بین ویژگیهای فیزیکی و بیوشیمیایی

جمعآوری دادهها ،دوره رشد مراحل مختلف پیش از

میزبانهای مختلف با برخی پارامترهای زیستی آفت از

گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  41شماره  ،3پاییز 1317

آزمون همبستگی پیرسون در نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
همچنین ،تجزیه و تحلیل و برآورد پارامترهای هر دو مدل
دمایی با استفاده از نرم افزار  SPSSصورت گرفت
( .)SPSS, 2007دو پارامتر آماری برای ارزیابی دقت
هر مدل ذکر شده وجود دارد که عبارتند از ضریب تبیین
تصحیح شده یا  R2و مقادیر  Pvalueرگرسیون که هر
دو اطالعات مکملی برای میزان نیکویی برازش و
سودمندی هر مدل بدست میدهند .با توجه به اینکه دوره
رشد در دمای  30درجه سلسیوس به جای کاهش افزایش
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سوسک چهارنقطهای مربوط به جمعیتهای پرورش گ
یافته
یاه

روی میزبان باقال بود (.)P < 0.0001
پز
بر اساس مطالعات متعدد انجام شده طول دورهی زندگی
ش
مختلف
سوسک چهارنقطهای حبوبات روی میزبانهای
ک
متفاوت بوده است .این آفت درون بذر ماش و لوبیا چشم
ی

بلبلی طول دورهی رشد کوتاهتری نسبت به نخود و باقال داشت
(م
( Fields and Buch, 1987; Jafary Jahed et al.,
ج
 )2016که همسو با نتایج این آزمایش میباشد.
له
) Chanrakantha and Mathavan (1986تاثیر انواع
عل

مختلف حبوبات شامل لوبیا چشم بلبلی ،ماش و لوبیا

هرچند جزئی نشان داد لذا در ترسیم رابطه خطی در هر

چیتی را روی زیستشناسی سوسک چهارنقطهای بررسی

می

دو مدل ،دو دامنه دمایی مختلف ( 14-30و  14-33درجه

کردند و لوبیا چشم بلبلی را به عنوان مناسبترین میزبان

ک

سلسیوس) مورد بررسی قرار گرفت.

برای این آفت معرفی نمودند که با نتایج حاصل از این

شا

ور

آزمایش قرابت دارد Kazemi et al. (2009) .نیز طول
زی

نتایج و بحث

دورهی نابالغ این آفت را روی میزبانهای لوبیا چشم

نتایج حاصل از تاثیر گونههای مختلف حبوبات روی

بلبلی ،ماش ،نخود و عدس در دمای  24درجه سلسیوس

مراحل مختلف قبل از بلوغ  C. maculatusدر دماهای

به ترتیب  37/43 ،31/33 ،34/14و  42/00روز گزارش

مختلف در جدول  1آورده شده است .مقایسه میانگینهای

کردند که با نتایج تحقیق حاضر تا حدودی متفاوت

مربوط به طول دورههای رشدی مختلفC. maculatus

میباشد .این تفاوتها ممکن است به خاطر تفاوت در

نشان داد که اختالف معنی داری بین میزبانهای مختلف در
دماهای مختلف وجود داشت .در همه دماهای بررسی شده

)،
ج

لد

41

شم
دما و شرایط آزمایش باشد .در تحقیق دیگریDevi amd ،
اره
) Devi (2014بیولوژی سوسک چهارنقطه ای را از مرحله
،3

طوالنیترین طول دورهی جنینی مربوط به جمعیتهای

تخم تا حشره کامل در دمای  24درجه سانتیگراد روی

پرورش یافته روی میزبان باقال بود ( .)P < 0.0001نتایج

ماش بررسی کردند که طول دورهی تخم را  0الی  7روز،

مشابهی برای طول دوره الروی و شفیرگی مشاهده شد و

طول دورهی چهار سن الروی را  14الی  22روز و طول

در بیشتر دماهای بررسی شده طول این دوره روی میزبان

دورهی شفیرگی را  4الی  3روز گزارش نمودند که تا

باقال در مقایسه با میزبانهای دیگر به طور معنیداری

حدودی مشابه نتایج حاصل از این مطالعه میباشد.

پا

ییز

13
17
3

طوالنی بود ( .)P < 0.0001بررسی طول دورهی نشو و

نتایج مربوط به دورهی تخمریزی ،باروری و طول عمر

نما مجموع مراحل نابالغ سوسک چهار نقطهای روی

حشرات کامل  ،C. maculatusدر دمای  27درجه

هریک از میزبانها نشان داد که با افزایش دما تا دمای 33

سلسیوس در جدول  2ارائه شده است .براساس نتایج بهدست

درجه سلسیوس دورهی نشو و نما روند نزولی داشته است

آمده مشخص شد که بین میزبانهای مورد مطالعه از نظر

و کاهش پیدا کرده است ( )P < 0.0001و پس از آن با

دورهی تخمریزی ( < F =297.54 ; df =4,160; P

افزایش دما به  30درجه سلسیوس ،افزایش جزیی در طول

 ،)0.0001باروری ( < F =168.40; df =4,160; P

دورهی رشدی مشاهده گردید (جدول  .)1همچنین در

 )0.0001و طول عمر حشرات کامل ماده ( ;F = 267.96

کلیه دماهای بررسی شده طوالنیترین طول دورهی نابالغی

 )df = 4,160; P < 0.0001و نر ( F =249.33; df

...  اثر دما و گونههای مختلف حبوبات روی ویژگیهای زیستی:گلی زاده و عابدی
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نقطهای روی بذور لوبیا چشم بلبلی و ماش نسبت به نخود و

.=) تفاوت معنیداری وجود داشت4,113; P < 0.0001

عدس دارای میزان باروری بیشتر و دورهی رشدی کوتاهتری

 بیشترین و کمترین مقدار همهی این پارامترها به،به طوری که

)White et al., 1998; Dongre et al., 2000( بود

ترتیب روی میزبانهای لوبیا چشم بلبلی و باقال مشاهده گردید

.که با نتایج این آزمایش مشابهت دارد

 بر اساس پژوهشهای انجام شده سوسک چهار.)2 (جدول

 در دماهای مختلف روی میزبانهای مختلفCallosobruchus maculatus  میانگین طول مراحل مختلف قبل از بلوغ-8 جدول
Table 1. Mean development time of different immature stages of Callosobruchus maculatus on different hosts
at constant temperatures
Temperature
parameter
Broad bean
Cowpea
Lentil
Vetch
Chickpea
(°C)
Incubation
period

Larval and
pupal period

Total
development
time

18

21.00±0.15Aa

14.13±0.30Ca

19.63±0.12Ba

14.91±0.28Ca

19.36±0.15Ba

21

18.98±0.23Ab

12.78±0.14Db

15.07±0.12Bb

13.86±0.18Cb

13.18±0.19DCb

24

15.55±0.24Ac

12.06±0.12Cc

12.85±0.19Bc

10.96±0.13Dc

12.07±0.17Cc

27

9.69±0.14Ad

6.51±0.10Cd

7.29±0.08Bd

6.29±0.10Cd

7.67±0.16Bd

30

6.75±0.17Ae

6.00±0.08Be

6.39±0.14ABe

5.29±0.06Ce

6.04±0.09Be

33

5.62±0.14Bf

4.47±0.08Cf

6.20±0.16Ae

4.27±0.06Df

5.02±0.07Cf

36

5.67±0.14Af

4.79±0.13Cf

4.89±0.11BCf

4.16±0.08Df

5.31±0.11ABf

18

48.75±0.49Aa

38.03±0.74Ca

43.23±0.42Ba

41.84±0.69Ba

38.69±0.61Ca

21

35.72±0.61Ab

35.93±0.18Ab

36.65±0.46Ab

30.48±0.34Bb

36.5±0.38Ab

24

34.05±0.23Ac

22.83±0.13Cc

34.33±0.23Ac

23.54±0.14Cc

25.38±0.38Bc

27

24.86±0.42Ad

17.55±0.15Ed

21.82±0.18Bd

18.96±0.27Dd

20.42±0.37Cd

30

25.28±0.22Ad

16.76±0.13Ee

21.19±0.25Bd

18.60±0.18Dd

20.30±0.22Cd

33

19.89±0.38Ae

14.40±0.10Df

17.58±0.24Bf

15.49±0.15Cf

19.06±0.32Ae

36

20.71±0.33Ae

14.90±0.16Df

19.50±0.25Be

16.42±0.35Ce

19.78±0.14ABde

18

69.85±0.57Aa

52.35±0.61Da

63.05±0.46Ba

58.38±0.70Ca

58.25±0.71Ca

21

54.83±0.82Ab

48.72±0.26Cb

51.77±0.49Bb

44.40±0.41Db

49.58±0.26BCb

24

49.67±0.35Ac

34.92±0.13Dc

47.20±0.37Bc

34.51±0.14Dc

37.40±0.51Cc

27

34.57±0.50Ad

24.07±0.19Cd

29.11±0.19Bd

25.26±0.28Cd

28.09±0.36Bd

30

32.12±0.34Ae

22.84±0.17De

27.63±0.37Be

23.89±0.19De

26.34±0.25Ce

33

25.51±0.43Af

18.88±0.08Cg

23.80±0.13Bf

19.76±0.18Cf

24.08±0.34Bf

36

26.45±0.37Af

19.69±0.26Cf

24.39±0.31Bf

20.58±0.38Cf

25.08±0.21Bf

Mean values in a row followed by different capital letters are significantly different host (P < 0.05; Tukey test).
Mean values in a column on each diet followed by different lowercase letters are significantly different (P < 0.05;
Tukey test).
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جدول  -1تولیدمثل و طول عمر حشرات کامل  Callosobruchus maculatusروی میزبانهای مختلف در دمای  12گ
درجه
سلسیوس
Table 2. Reproduction and adult longevity of Callosobruchus maculatus on different leguminose species
پز
at 27 °C
Oviposition
Mean number of eggs per
Female adult
Male adult
ش
Parameter
period
female
longevity
longevity

یاه

7.04±0.30d

9.55±0.20c

43.93±1.57e

7.07±0.20e

Broadbean

ک

17.50±0.23a

19.50±0.15a

110.28±2.03a

16.37±0.67a

ی

8.48±0.22d

11.72±0.39b

58.13±1.91d

9.19±0.33d

Lentil

13.43±0.35c

18.63±0.28a

89.34±2.11b

15.03±0.21b

Vetch
له

14.95±0.35b

18.57±0.29a

76.27±2.08c

13.58±0.20c

Chickpea
عل

Cowpea

(م
ج

Mean
 values in a column followed by different letters are significantly different (P < 0.05; Tukey test).می

ک

افزایش یا کاهش طول عمر بالغین ممکن است

فرد
)( (2016میانگین  10/42تا  30/27تخم به ازای هر شا

مربوط به غذایی باشد که در دورهی الروی مصرف

شرایط
ماده) بیشتر بود .تفاوت در نوع میزبان ،دما و
ور

کردهاند .میزبان باقال به عنوان میزبان نامناسب برای رشد

باروری
پرورش ممکن است عامل افزایش یا کاهش
زی

و نمو این آفت بود چون طول دورهی قبل بلوغ حشره را

باشد.

)،

افزایش داده است Roesli et al. (1990) .نیز نشان

C.
میانگین پارامترهای رشد جمعیت پایدار  maculatusج

دادند که تفاوت معنیداری در تعداد تخمهای گذاشته

در
روی میزبانهای مختلف در دمای  27درجه سلسیوس لد

شده این حشره روی دو میزبان لوبیا چشم بلبلی و ماش

مورد
جدول  3ارایه شده است .بین میزبانهای مختلف 41

وجود نداشت اما سرعت نشو و نمای این آفت در ماش

F
آزمایش از نظر نرخ ناخالص تولیدمثل ( ;=1650.90شم

بیشتر بود Zamani et al. (2012) .تاثیر نوع میزبان

مثل
 )df =4,2499; P < 0.0001و نرخ خالص تولید اره

روی برخی از ویژگیهای زیستی سوسک چهارنقطهای

اختالف
()F =4338.93; df =4,2499; P < 0.0001
،3

در دمای  30درجه سلسیوس بررسی کردند .بیشترین و

روی
معنیداری وجود داشت .بیشترین مقدار  GRRو  R0پا

کمترین تخمریزی این حشره را روی لوبیا چشم بلبلی و

جمعیت
لوبیا چشم بلبلی مشاهده شد .نرخ ذاتی افزایش
ییز

لوبیا چیتی گزارش کردند .کوتاهترین و بلندترین طول

جمعیت
( )rmمهمترین پارامتر برای تعیین نوع و میزان رشد
13

دورهی زندگی این آفت به ترتیب با تغذیه از دانههای لوبیا

ها است که می تواند بیانگر رشد مثبت ،منفی یا ثابت 17
بودن

چشم بلبلی و سویا بود .بر اساس نتایج Zamani et al.

7
حشرات
جمعیت باشد .بیشترین مقدار این پارامتر مربوط به

بهترین حبوبات برای نگهداری طوالنی مدت در انبارها

پرورش یافته روی لوبیا چشم بلبلی بود و کمترین مقدار

که کمترین خسارت را در مقابل این آفت داشته باشد

آن روی باقال بهدست آمد ( ; F =13449 ; df =4,2499

لوبیا چیتی و لوبیا قرمز بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد

 .)P < 0.0001نرخ متناهی افزایش جمعیت ( )λکه به

میزان باروری  C. maculatusروی میزبانهای مختلف

میزان افزایش جمعیت در هر روز نسبت به روز قبل اشاره

بین  43/13تا  110/24تخم به ازای هر فرد ماده بود که از

دارد ،روی لوبیا چشم بلبلی در باالترین مقدار خود بود

نتایج )( Kazemi et al. (2009میانگین تخمریزی

وکمترین مقدار  λمربوط به باقال بود ( ; F =13307.6

 31/13تا  44/47تخم) و همچنین Jafary Jahed et al.

( )df =4,2499 ; P < 0.0001جدول .)3

گلی زاده و عابدی :اثر دما و گونههای مختلف حبوبات روی ویژگیهای زیستی ...
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جدول  -0پارامترهای جدول زندگی  Callosobruchus maculatusروی میزبانهای مختلف در دمای  12درجه سلسیوس
Table 3. Life table parameters of of Callosobruchus maculatus on different leguminose species at 27 °C
Gross
Net
Mean
Intrinsic rate of
Finite rate of
parameter reproductive
reproductive
generation
)increase (rm
)increase (λ
)rate (GRR
)rate (R0
)time (T
38.52±0.03a

1.082±0.0002e

0.079±0.0002e

21.38±0.13e

44.47±0.29d

Broadbean

31.27±0.01e

1.139±0.0002a

0.130±0.0002a

58.52±0.31a

67.01±0.34a

Cowpea

34.26±0.01b

1.105±0.0002d

0.100±0.0002d

30.85±0.17d

42.37±0.18e

Lentil

31.40±0.02d

1.134±0.0002b

0.126±0.0002b

52.17±0.26b

59.64±0.27b

Vetch

33.52±0.02c

1.118±0.0002c

0.111±0.0002c

42.16±0.22c

45.54±0.23c

Chickpea

Mean values in a column followed by different letters are significantly different (P < 0.05; Tukey test).

کمترین و بیشترین متوسط مدت زمان یک نسل

دوره زندگی حشره تا حد زیادی از عوامل محیطی،

( )Tبه ترتیب روی لوبیا چشم بلبلی و باقال به دست آمد

مخصوصاً کیفیت و کمیت غذا تأثیر میپذیرد

(.)F =20788.8; df =4,2499; P < 0.0001

( .)Golizadeh and Abedi, 2016تفاوت در طول

) Kazemi et al. (2009پارامترهای رشدی این حشره

دوره ممکن است بهدلیل عدم تعادل غذایی از لحاظ

را روی چهار گونه حبوبات در دمای  23درجه سلسیوس

درشتمغذیها

و

بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که نرخ خالص

کربوهیدرات) در رژیمهای غذایی مورد تغذیه حشره

تولیدمثل این حشره روی نخود ،لوبیاچشم بلبلی ،عدس و

باشد ( .)Golizadeh and Abedi, 2017همچنین

ماش به ترتیب  11/37 ،13/37 ،12/43و  14/74بود،

افزایش دورهی رشد الروی میتواند به سطح پروتئین موجود

همچنین نرخ ذاتی افزایش جمعیت هم به ترتیب

در رژیمغذایی هم مربوط باشد (.)Lwalaba et al., 2010

 0/0043 ،0/0111 ،0/0713و  0/0711بر روز گزارش

اگر محتوی پروتئین غذا کم باشد ،برای جبران پروتئین

کردند که از مقادیر بهدست آمده در این مطالعه کمتر

دریافتی کم ،طول دوره الروی افزایش مییابد .افزایش

بود .این تفاوت ممکن است به خاطر تفاوت در دمای

طول دورهی الروی در حشرات تغذیه شده روی باقال

آزمایش باشد.

ممکن است بهدلیل عدم تعادل در درشتمغذیهای این

(مخصوصاً

مقدار

پروتئین

همچنین نتایج مربوط به اندازهگیری ویژگیهای

میزبان باشد .پروتئین غذا فاکتور مؤثری در طول عمر

فیزیکی و بیوشیمیایی دانههای حبوبات نشان داد که بین

حشرات کامل هم میباشد .حشرات کامل سوسک چهار

میزبانهای مختلف مورد آزمایش ،از نظر درصد رطوبت

نقطهای حبوبات تغذیه ندارند و بنابراین مواد غذایی مورد

دانه ( ،)F= 4.82; df = 4,14; P =0.02شاخص

نیاز برای سوخت و ساز در مرحله بلوغ را از مرحله

سختی دانه (،)F= 37.61;df = 4,14; P < 0.0001

الروی دریافت میکنند .کاهش مقدار پروتئین غذا یا

غلظت پروتئین ()F= 5.12; df = 4,14; P < 0.0001

وجود مهارکنندههایی که سبب کاهش جذب پروتئین در

و نشاسته دانه ()F= 3.98; df = 4, 14; P =0.034

الروها میشود ،سبب اختالل در تأمین غذای حشرات کامل

تفاوت معنی داری وجود داشت (جدول .)4

و کاهش طول عمر آنها میگردد (.)Sorge et al., 2000
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جدول  -2درصد رطوبت دانه ،شاخص سختی ،غلظت پروتئین و نشاسته در دانه گونههای مختلف حبوبات مورد گ
تغذیه
Callosobruchus maculatus
یاه
Table 4. Percentage of grain humidity, hardiness index, protein and soluble starch contents (mean ±
 of various pulses species used for feeding of Callosobruchus maculatus.پز
)SE
Protein content
Starch content
Legume seedش
)Humidity (%
)Hardiness index (%
)(mg mL-1
)(mg mL-1
 Broad beanک

2.87 ± 0.1 ab

0.155 ±0.007 e

30.67 ±2.96 c

6.89 ± 0.88 b

2.55± 0.53b

0.168 ± 0.003 b

60.83 ± 3.03 ab

10.91 ± 0.98 a

 Cowpeaی

2.45± 0.21b

0.176 ± 0.01 a

62.5 ± 0.87 ab

9.51 ± 0.68 ab

( Lentilم

3.89 ± 0.05 a

0.160 ± 0.006 d

71.33 ± 1.74 a

11.01 ± 0.61 a

ج

2.96 ± 0.26ab

0.164 ± 0.004 c

59.01 ± 3.12 b

10.49 ± 0.69 ab

Vetch

 Chickpeaله

Mean
values in a column followed by different letters are significantly different on the basis of ANOVA
عل
with Tukey test (P < 0.05).

می

نتایج همبستگی بین برخی پارامترهای جدول زندگی

همبستگی مثبت یا منفی معنیداری با درصد رطوبت ک
بذر

 C. maculatusبا خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

وجود داشت .نتایج نشان داد که مقدار رطوبت بذر یکیشااز

میزبانهای مختلف در جدول  3آمده است .نتایج نشان داد

عوامل مؤثر بر تغذیه این آفت بوده است .رطوبت نسبی بذروراز

که همبستگی معنیداری بین پارامترهای زیستی با شاخص

مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت بذر در طی انبارداری زی
نیز

سختی ،غلظت پروتئین و نشاسته دانهها وجود نداشت ولی

)،

میباشد (.)Krishnan et al., 2003

ج
لد
محتوای
جدول  -5همبستگی بین برخی پارامترهای زیستی  Callosobruchus maculatusبا درصد رطوبت ،سختی دانه،
پروتئین و نشاسته دانه گونههای مختلف حبوبات
Table 5. Correlation coefficients (r) of some life history parameters of Callosobruchus maculatus with
شم
percentage
of grain humidity, hardiness index, protein and starch content of various pulses species.
Humidity
Hardiness index
Protein
Starch
اره
)(%
)(%
content
content
Parameter
،3
r
Pvalue
r
Pvalue
r
Pvalue
r
Pvalue
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 developmentپا
Total
time
ییز

0.719

-0.222

0.515

-0.391

0.052

-0.876

0.008

-0.963

0.779

0.174

0.757

0.192

0.218

0.668

0.062

0.859

Fecundity

0.556

0.356

0.902

0.077

0.176

0.713

0.031

0.912

Female adult
17
longevity

0.632

0.293

0.791

0.165

0.154

0.739

0.036

0.903

Net
1 reproductive rate

0.615

0.307

0.663

0.268

0.076

0.838

0.012

0.954

Intrinsic rate of
increase

13

نتایج طول دوره تخمریزی و طول عمر حشرات کامل

( ،)F= 255.12; df =6, 174; P < 0.0001طول عمر

 C. maculatusدر دماهای مختلف روی میزبان چشم

حشرات کامل نر ( < F= 531.11; df =6,166; P

بلبلی در جدول  0ارایه شده است .بین دماهای مختلف

 )0.0001و ماده ( < F= 460.54; df =6, 174; P

مورد آزمایش از نظر طول دورهی تخمریزی

 )0.0001اختالف معنیداری وجود داشت .نتایج نشان

( ،)F=255.29; df =6, 174; P < 0.0001باروری

داد که با افزایش دما از  14به  30درجه سلسیوس مقدار

گلی زاده و عابدی :اثر دما و گونههای مختلف حبوبات روی ویژگیهای زیستی ...

30

پارامترهای طول دورهی تخمریزی و طول عمر حشرات

اعتقاد بر این است که در بندپایان از جمله حشرات این

کامل کاهش پیدا کرده است ولی باروری حشره با افزایش

امر با کاهش فرایندهای سوخت و ساز بدن در ارتباط

دما تا دمای  27درجه سلسیوس روند صعودی داشته و پس

است ( Lasota and Kok, 1986; Al-Maliky and

از آن با افزایش دما باروری کاهش یافت (جدول .)0

.)Al-Izzi, 1990

بیشترین طول عمر در دماهای پایین مشاهده میشود و
جدول  -3تولیدمثل و طول عمر حشرات کامل  Callosobruchus maculatusدر دماهای مختلف روی میزبان چشمبلبلی
Table 6. Reproduction and adult longevity of Callosobruchus maculatus on cowpea at different
constant temperatures
Temperature
Oviposition
Mean number of eggs per
Female adult
Male adult
)(°C
period
female
longevity
longevity
19.15±0.82ab

22.25±0.46a

58.75±1.61d

16.54±0.53a

18

19.56±0.26a

20.61±0.27b

63.35±1.12d

14.08±0.28b

21

18.02±0.31c

19.82±0.23c

88.71±2.21b

14.78±0.24b

24

17.50±0.23bc

19.50±0.15c

110.28±2.03a

16.37±0.67a

27

9.96±0.22d

11.88±0.32d

75.16±1.73c

9.40±0.27c

30

6.46±0.21e

8.68±0.26e

36.45±1.05e

6.04±0.14d

33

5.76±0.16e

7.17±0.19f

31.00±1.53f

5.39±0.22d

36

Mean values in a column followed by different letters are significantly different on the basis of ANOVA
with Tukey test (P < 0.05).

نتایج پارامترهای رشد جمعیت پایدار C. maculatus

شناخته شده است .از این رو توصیف دقیق ارتباط بین دما و

در دماهای مختلف روی چشم بلبلی در جدول  7ارایه شده

پارامترهای رشد جمعیت آفت در مطالعات دینامیسم

است .نرخ ناخالص تولید مثل ( F =7408.12; df

جمعیت بسیار مهم و حیاتی است ( Greenberg et al.,

 ،)=6,3499; P < 0.0001نرخ خالص تولید مثل ( F

 .)2005; Dong et al., 2007در این تحقیق جدول

 ،)=6824.41; df =6,3499; P < 0.0001نرخ ذاتی

زندگی باروری سوسک چهارنقطهای حبوبات شدیدا تحت

افزایش جمعیت ( < F =14245; df =6,3499; P

تاثیر دما قرار گرفت .در میان پارامترهای اندازهگیری شده،

 ،)0.0001نرخ متناهی افزایش جمعیت ( F = 13892; df

نرخ ذاتی افزایش جمعیت یک شاخص خوب برای تعیین

 )=6,3499; P < 0.0001و متوسط مدت زمان یک نسل

دمای بهینهی رشد میباشد چرا که تمامی اثرات دما روی

( )F =712713 ; df =6,3499 ; P < 0.0001بین دماهای

ویژگیهایی چون رشد و نمو ،تولیدمثل و بقای یک

اختالف معنیداری نشان داد .بیشترین مقدار

جمعیت در نرخ ذاتی افزایش جمعیت خالصه و منعکس

پارامترهای نرخ ناخالص و خالص تولید مثل و نرخ ذاتی

میگردد ( .)Southwood and Henderson, 2000این

افزایش جمعیت سوسک چهارنقطهای در دمای  27درجه

پارامتر همچنین به عنوان یک پارامتر خیلی ایدهآل برای

سلسیوس به دست آمد.

مقایسه تفاوتهای رشد یک جمعیت تحت شرایط مختلف

مختلف

دما به عنوان یکی از عوامل مهم اکولوژیکی که رشد و

مورد استفاده قرار میگیرد ( ;Wang and Tsai, 2001

نمو ،باروری و بقای حشرات را تحت تاثیر قرار میدهد

.)Golizadeh et al., 2009; Golizadeh et al., 2012
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گ

جدول  -2پارامترهای جدول زندگی  Callosobruchus maculatusدر دماهای مختلف روی میزبان چشم بلبلی
Table
7. Life table parameters of of Callosobruchus maculatus on cowpea at different constant
یاه
temperatures
پز
Gross
Net
Mean
Temperature
Intrinsic rate of
Finite rate of
reproductive
reproductive
generation
)increase (rm
)increase (λ
) (°Cش
)rate (GRR
)rate (R0
)time (T
61.88±0.04a

1.052±0.0001g

0.051±0.0001g

23.36±0.17e

40.78±0.25e

18

ک

56.95±0.02b

1.059±0.0001f

0.058±0.0001f

27.37±0.18d

38.79±0.21d

21

ی

42.58±0.01c

1.091±0.0002e

0.087±0.0002e

41.37±0.25b

52.40±0.29b

24

(م

31.27±0.01d

1.139±0.0002a

0.130±0.0002a

58.52±0.31a

67.01±0.34a

27

28.25±0.01e

1.129±0.0003b

0.121±0.0003b

31.05±0.22c

43.70±0.27c

30

22.68±0.01g

1.120±0.0004c

0.114±0.0003c

13.39±0.10f

15.38±0.11g

33

می

23.18±0.02f

1.101±0.0005d

0.096±0.0004d

9.42±0.09g

17.06±0.17f

36

ک

ج
له
عل

Mean
 values in a column followed by different letters are significantly different on the basis of ANOVAشا
with Tukey test (P < 0.05).

ور

در برآورد آستانه پایین دمایی و ثابت دمایی ،معادله
رگرسیون خطی برای کل دوره رشد این آفت در جدول 4

زی

م عادله خطی بین دوره رشد و نمو ( )Dو

)،
حاصلضرب دوره رشد و نمو در دمای آزمایشی ()DT
ج

نشان داده شده است .با توجه به نتایج ( Pرگرسیون و R2

به روش ایکموتو و تاکای برای دوره رشدی این آفت

تصحیح شده ( )R2adjدر جداول به نظر میرسد که کلیه

تشکیل شد (جدول  .)1با استناد به معادالت به دست

دماهای مورد بررسی در محدوه خطی قرار میگیرند .لذا

آمده ،آستانه حداقل دمایی برای این دوره رشد آفت با

نتایج مربوط به دامنه دمایی کل ( 14-30درجه

روش ایکموتو و تاکای روی میزبانهای لوبیا چشم

سلسیوس) مورد پذیرش خواهد بود و تنها در مورد

بلبلی ،نخود ،ماش ،عدس و باقال به ترتیب ،10/30

میزبان نخود با توجه به  Pرگرسیون و  R2تصحیح شده

 1/00 ،1/74 ،1/03و  4/40درجه سلسیوس و مجموع

( )R2adjرابطه خطی به دست آمده برای رگرسیون

نیازحرارتی نیز روی میزبان های مورد مطالعه به ترتیب

خطی در دامنه دمایی  14-33درجه سلسیوس بسیار قوی

 341/74 ،442/14 ،332/10 ،447/43و  071/33درجه

و ایدهآل بود .با توجه به این معادله آستانه حداقل دمایی

روز محاسبه شد.

لد

41

شم
اره
،3
پا

ییز

13
17

برای این دوره رشد آفت با روش معمولی روی لوبیا

با توجه به نتایج ،در این روش نیز نیاز دمایی

چشم بلبلی ،نخود ،ماش ،عدس و باقال به ترتیب برابر

سوسک چهارنقطهای حبوبات روی میزبانهای مختلف

 4/33 ،4/02 ،4/40 ،1/33و  4/40درجه سلسیوس و

نسبتا متفاوت بوده و کمترین و بیشترین نیاز دمایی آن

مجموع نیاز حرارتی آن به ترتیب برابر ،440/00

به ترتیب روی لوبیا چشم بلبلی و باقال به دست آمد.

 022/21 ،310/07 ،370/13و  044/10درجه روز

آستانه حداقل دمایی برآورد شده برای کل دوره نابالغ

محاسبه گردید .با توجه به نتایج ،نیاز دمایی سوسک

با دو روش رگرسیون خطی مورد استفاده روی لوبیا

چهارنقطهای حبوبات روی میزبانهای مختلف نسبتا

چشم بلبلی نسبتا بیشتر از بقیه میزبانهای مورد بررسی

متفاوت بوده و کمترین و بیشترین نیاز دمایی آن به

بود.

ترتیب روی لوبیا چشم بلبلی و باقال به دست آمد.

11

...  اثر دما و گونههای مختلف حبوبات روی ویژگیهای زیستی:گلی زاده و عابدی

32

Callosobruchus ) مرحله نابالغی سوسک چهارنقطهای حبوباتk( ) و نیاز حرارتیT0(  آستانه حداقل دمایی.1 جدول
با روش رگرسیون خطی معمولی در دو دامنه دماییmaculatus
Table 8. Lower temperature threshold (T0) and thermal constant (k) of Callosobruchus maculatus
estimated by the ordinary linear model at two temperature ranges
Temperature
Host plant
Equation
R2adj
P
T0 (°C) ± SE k(DD) ± SE
range (°C)
Cowpea

Chickpea

Vetch

Lentil

Broad bean

18-36

1/D = -0.019 + 0.002T

0.920

0.0001

9.33±2.24

480.60±57.61

18-33

1/D = -0.027 + 0.002T

0.952

0.001

11.13±1.53

417.20±41.84

18-36

1/D = -0.008 + 0.001T

0.980

0.001

5.45±3.18

688.97±98.06

18-33

1/D = -0.015 + 0.002T

0.960

0.0001

8.46±1.62

570.93±51.86

18-36

1/D = -0.017 + 0.002T

0.940

0.0001

8.62±1.98

516.07±52.86

18-33

1/D = -0.024 + 0.002T

0.981

0.0001

10.54±0.98

447.15±27.81

18-36

1/D = -0.013 + 0.002T

0.903

0.001

8.35±2.59

622.21±82.41

18-33

1/D = -0.019 + 0.002T

0.930

0.001

10.28±1.96

540.31±65.97

18-36

1/D = -0.012 + 0.001T

0.940

0.0001

8.46±1.99

684.90±70.12

18-33

1/D = -0.016 + 0.002T

0.956

0.0001

10.01±1.56

611.87±58.54

Callosobruchus ) مرحله نابالغی سوسک چهارنقطهای حبوباتk( ) و نیاز حرارتیT0(  آستانه حداقل دمایی.9 جدول
با روش رگرسیون خطی ایکموتو و تاکای در دو دامنه دماییmaculatus
Table 8. Lower temperature threshold (T0) and thermal constant (k) of Callosobruchus maculatus
estimated by the Ikemoto & Takai linear model at two temperature ranges
Temperature
Host plant
Equation
R2adj
P
T0 (°C) ± SE k(DD) ± SE
range (°C)
Cowpea

Chickpea

Vetch

Lentil

Broad bean

18-36

DT= 447.450 + 10.557D

0.886

0.001

10.56±1.53

447.45±52.36

18-33

DT = 413.368 + 11.303D

0.911

0.002

11.30±1.56

413.37±56.22

18-36

DT = 612.266 + 7.836D

0.754

0.007

7.84±3.178

612.27±67.11

18-33

DT = 552.101 + 9.026D

0.918

0.002

9.03±1.20

522.10±74.20

18-36

DT = 482.936 + 9.785D

0.939

0.0001

9.78±1.01

482.94±35.26

18-33

DT = 448.538 + 10.512D

0.980

0.0001

10.51±0.67

448.54±24.82

18-36

DT = 581.738 + 9.598D

0.822

0.003

9.60±1.79

581.74±73.10

18-33

DT = 536.951 + 10.436D

0.857

0.005

10.44±1.88

536.95±80.54

18-36

DT = 671.551 + 8.857D

0.875

0.001

8.86±1.35

671.55±60.36

18-33

DT = 634.403 + 9.504D

0.894

0.003

9.50±1.45

634.40±68.03
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مدل خطی برای برآورد آستانه پایین دمایی و ثابت

در این تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده ،میزبان گ
لوبیا

دمایی توسط محققین مختلف مورد استفاده بوده است

چشم بلبلی به علت باروری و بقای باال ،دورهی نشو و یاه
نمای

(.)Roy et al., 2003; Kontodimas et al., 2004

کوتاهتر ،حساسیت نسبی باالتری نسبت به  maculatusپز
C.
نشان داد و به عنوان میزبان مناسب برای رشد این حشره بودشو

این مدل که بنام مدل روز-درجه نیز معروف است یکی
از سادهترین مدلهاست و در تعیین آستانه دمایی و ثابت

برعکس میزبان باقال مقاومت نسبی باالتری در مقابل این ک
آفت
ی

دمایی استفاده زیادی دارد .این مدل به دلیل نداشتن

داشت و به عنوان میزبان نامناسب برای تغذیه آفت و

پارامترهای زیاد و سادگی محاسبه توسط پژوهشگران

مناسبترین گونه حبوبات برای نگهداری طوالنی مدت در

زیادی مورد استفاده قرار گرفته است ( Campbell et al.,

انبار تشخیص داده شد .همچنین در برآورد آستانه پایین دمایی

 .)1974; Worner, 1992عیب عمدهای که در استفاده

و نیاز دمایی سوسک چهارنقطهای حبوبات روی میزبانهای

از مدل خطی به چشم میخورد این است که تنها در

مختلف مشخص شد که هر دو ویژگی حرارتی آفت تحت

محدوده میانی درجه حرارت ارتباط بین سرعت رشد و

تاثیر میزبانهای آن قرار گرفته و کمترین و بیشترین نیاز دمایی

دما خطی میباشد و تخمین آستانه پایین مستلزم تعیین

آن به ترتیب روی لوبیا چشم بلبلی و باقال به دست آمده است.

محدوده خطی سرعت رشد (دامنه دمایی بهینه) خواهد

مطالعه نیازهای دمایی و پارامترهای دموگرافیک جهت

بود .در صورت عدم تعیین دامنه دمایی بهینه ،آستانه

مراقبت و پیش آگاهی آفات الزم بوده و پیش آگاهی خود

دمایی پایین و ثابت دمایی ممکن است در دماهای

از اجزای مهم در مدیریت آفات به حساب میآید زیرا

نزدیک به آستانه پایین کمتر برآورد گردد .علیرغم این

آگاهی در مورد زمان حمله آفات (بر اساس روز درجه

کاستیها ،به دلیل اینکه در فرمول مدل خطی به حداقل داده

مورد نیاز) و دامنه حمله (بر اساس پارامترهای رشد جمعیت)

نیاز بوده محاسبه و کاربرد آن خیلی ساده میباشد و معموال

میتواند کاربرد اقدامات مدیریتی را بهبود بخشد.

(م
ج

له

عل

می
ک

شا

ور

زی
)،
ج

تفاوت مقادیر برآورد شده بوسیله آن با مقادیر برآورد شده

لد

41
شم

بوسیله مدلهای خیلی پیچیده غیر خطی بسیار جزیی میباشد

سپاسگزاری

مدل خطی در سطح گستردهای مورد استفاده بوده است.

این تحقیق در گروه گیاه پزشکی دانشگاه محقق

عالوه براینها ،مدل خطی سادهترین و آسانترین روش برای

اردبیلی به انجام رسیده که بدینوسیله قدردانی

برآورد ثابت دمایی میباشد (.)Worner, 1992

می شود.
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Abstract
Background and Objectives
The cowpea weevil, Callosobruchus maculatus is an important pest of pulses seed, with
ample distribution in tropical and subtropical regions. In this research, the effect of
temperature and host plants on population growth of this pest was investigated.
Materials and Methods
Effect of five host pulse including pea, cowpea, lentil, vetch and broad bean on development
time of cowpea weevil was studied at seven constant temperatures: 18, 21, 24, 27, 30, 33 and
36 (±1 °C). Population growth parameters of C. maculatus were measured on five host
species at 27 °C and at seven constant temperatures on cowpea. Some physical and
biochemical characteristics of pulse seeds were measured and the correlation between them
and some life history parameters of C. maculatus was examined.
Results
Our research showed that the shortest development time was on cowpea at 33 °C and the
longest one was on broad bean at 18 °C. The highest and lowest rm values were observed on
cowpea and broad bean, respectively at 27 °C. A significant difference was observed in grain
humidity, hardiness index, protein and starch content of various pulse seeds.
Discussion
The life cycle of C. maculatus was greatly affected by quality of host plant. Differences over
the development time may be due to nutritional content in pulses seeds. The grain humidity
was another factor affecting seed quality and feeding of this pest. The highest longevity at
low temperatures could be associated with lower metabolic processes. The thermal
characteristics of C. maculatus were relatively influenced by different host plant seeds.
Keywords: Callosobruchus maculatus, demographical parameters, development rate,
temperature, host plants

