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تأثیر کاربرد جداگانه و توأم زنبور پارازیتوئید  Lysiphlebus fabarumو کفشدوزک
شکارگر  ،Hippodamia variegataدر کنترل شته جالیز  Aphis gossypiiروی خیار
زهرامحمدی،1آرشراسخ،*2مهدیاسفندیاری،3جانپاولمیکائود4وفرحانکچیلی3
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 - 4استاد،مرکزتحقیقاتکشاورزیهایز،دانشگاهایالتیکانزاس،کانزاس،آمریکا

تاریخدریافت17/01/14:تاریخپذیرش17/11/15:

چکیده
شته جالیز  Aphis gossypiiیکی از آفات مهم گیاهان گلخانهای از جمله خیار میباشد .در مطالعهی حاضر تأثیر
کاربرد جداگانه و توأم زنبور پارازیتوئید  Lysiphlebus fabarumو کفشدوزک  Hippodamia variegataبه منظور
کنترل این شته مورد ارزیابی قرار گرفت .تکرارها در کلیهی تیمارها شامل  01عدد گیاه خیار بود که هر کدام به پنج
شتهی بالدار آلوده شدند و همراه با یک گیاه حامل "باقال-شته سیاه باقال" در یک قفس قرار گرفتند .در ادامه با
معرفی مرتب یک شاخه باقال ،محتوی شتههای مومیایی شده (دو روز در میان) ،یک جفت حشره کامل نر و ماده
کفشدوزک (سه روز در میان) و یا کاربرد همزمان هر دوی این عوامل ،تغییرات جمعیت شته جالیز طی هفت هفته در
سه تیمار بررسی شد .بر اساس نتایج بدست آمده ،زنبور به تنهایی قادر به تنظیم جمعیت شته جالیز نبود ،اما کفشدوزک
 ،H. variegataعملکرد به مراتب بهتری از خود نشان داد .بهترین عملکرد هنگام کاربرد توأم زنبور و کفشدوزک
بدست آمد به گونهای که اوج جمعیت شته بطور معنیداری تعدیل شد و همچنین تعداد شتههای زنده در پایان
آزمایش در این تیمار ( )041±9/7در مقایسه با کاربرد جداگانه زنبور ( )717±62/7و یا کفشدوزک ( )089±2/9بطور
معنیداری کمتر بود .همچنین در خصوص تعداد مومیاییها در پایان آزمایش اختالف معنیداری بین تیمارها (کاربرد
جداگانه زنبور041±66/9 :؛ کاربرد توأم )077±00/8 :مشاهده نشدکه نشاندهندهی عدم تمایل مراحل مختلف رشدی
کفشدوزک  H. variegataدر تغذیه از مراحل نابالغ زنبور  L. fabarumمیباشد .در یک جمعبندی کاربرد همزمان
این دو عامل کنترل زیستی در مهار شته جالیز مؤثر بنظر میرسد.
کلیدواژهها :شته سیاه باقال ،کنترل زیستی ،گیاه بانکHippodamia variegata ،Lysiphlebus fabarum ،

مقدمه

اولین بار در سال  1854روی پنبه در کالیفرنیا گزارش شد.
Aphis

سپساینشتهبهعنوانآفتپنبه،خیاروهندوانهدرسراسر

) ،(Hemiptera: Aphididaeآفتی همه جازی و مهم

آمریکا گسترش یافت ( .)van Steenis, 1995از دهه
 1180میالدی تاکنون ،شته جالیز به عنوان یک آفت مهم

شته

جالیز

Glover

gossypii

روی انواع مختلفی از محصوالت کشاورزی می باشد که
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خیار معرفی شده است ( ،)van Schelt et al, 1990به

))Toosi et al., 2016( (Coleoptera: Coccinellidae

عالوهاینشتهعاملانتقالبالغبر50نوعویروسگیاهیاز

به ترتیب فعالیت پارازیتیسمی و شکارگری مناسبی روی شته

جمله ویروس موزائیک خیار میباشد )Blackman and

جالیز داشتهاند و ضمن سازگاری خوب اقلیمی ،پتانسیل باالی

 .)Eastop, 1984در آلودگیهای شدید این آفت،

تولیدمثلی و کارایی جستجوگری باال روی این شته ،امکان

عسلک شتهها موجب رشد قارچ فوماژین روی برگها

پرورشانبوهآنهانیزمیسرمیباشد( ;Farhadi et al., 2012

شده که سبب کاهش ظرفیت فتوسنتز و در نتیجه کاهش

،)Mahi et al., 2014بنابرایندراینمطالعه،ازایندوگونه

میزانمحصولمیگردد).(Cichocka et al, 1992

دشمن طبیعی شته جالیز ،به دلیل دارا بودن معیارهای ارزیابی

علل شکست کنترل بیولوژیک شته جالیز روی گیاه

پیش از معرفی)van Lenteren and Woets, 1988( 1

خیارعمدتایکیازمواردزیرویاترکیبیازآنهامیباشد:

استفادهشد.
زنبور پارازیتویید    L. fabarumبه عنوان مهمترین

اند،بهاندازهکافیمؤثرنبودهاند.2رشدجمعیتشتهجالیز

پارازیتوئید شتههای جنس  Aphisدر شمال ایران و مرکز

سریعتر از سایر شتههای آفت میباشد  .3ویژگیهای

اروپابوده()Stary, 1986; Rakhshani et al., 2006و

مکانیکی و فیزیولوژیکی گیاه خیار اثر منفی روی جمعیت

برخالف اکثر زنبورهای این زیرخانواده که رژیم

.1دشمنانطبیعیکهتاکنونرویاینشتهبکارگرفتهشده

دشمنان طبیعی دارد  .4روشهای اعمال شده در کاربرد

2

معدودخواری دارند ( ،)Stary, 1988زنبوری چندین
3

دشمنان طبیعی تاکنون موفق به ممانعت از طغیان جمعیت

خوار بوده که توانایی پارازیته کردن بیش از  100گونه

اینشتهنشدهاستوبنابراینکاهشمؤثرجمعیتدرزمان

مختلفشتهرادارامیباشد(.)Yu et al., 2013اینزنبور

مناسب حاصل نشده است .به منظور حل مشکالت فوق،

یک پارازیتوئید درونی و انفرادی شتهها بوده ( Stary,

تحقیقات متعددی در راستای یافتن دشمنان طبیعی با

4

)1986وهردونژادغیرجنسی ()Rasekh et al., 2011
5

کارایی باالتر و همچنین روشهای بهتر معرفی دشمنان

وجنسی ( Mahmoudi et al., 2010; Mossadegh et

طبیعی صورت گرفته است ( .)van Steenis, 1995در

)al., 2011آن از ایران گزارش شدهاست ،اما نژاد جنسی

این ارتباط به نظر میرسد استفاده توأم از دو یا چند عامل

اینزنبورازپراکنشوسیعتریبرخورداراست.

کنترل زیستی ،یک راهکار مناسب دیگر برای کنترل این

تاکنون بیش از  5000گونه کفشدوزک شتهخوار از

شته باشد .به طور معمول فعالیت هر دشمن طبیعی ممکن

سراسر دنیا گزارش شده است (.)Frazer, 1988

است در یک فاصله زمانی دچار رکود شده و در این دوره

کفشدوزک   H. variegataگونهای با پراکنش بسیار

جمعیت آفت به سطح زیان اقتصادی برسد ،بنابراین در

وسیع بوده و به عنوان گونهی غالب در مزارع یونجه کرج

صورت استفاده همزمان از دو یا چند عامل کنترل زیستی،

معرفی شده و فعالیت آن روی شته سیاه باقال ،شته جالیز،

دوره رکود یک عامل معموال میتواند با فعالیت عامل دوم

شته نخودفرنگی و حتی شپشکهای  Phenococcus

جبرانشود.

 aeris Signoretو Pseudococcus citri Risso

مطالعات اخیر نشان داده اند که زنبور پارازیتوئید
Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hymenoptera:

))Almasi et al., 2017( Braconidae: Aphidiinaeو
کفشدوزک شکارگر  Hippodamia variegata Goeze

1

Pre-introduction evaluation of natural enemies
Oligophagous
3
Polyphagous
4
)Asexual (thelytokous
5
)Sexual (arrhenotokous
2
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گزارش شده است ( .)Sadeghi, 1991این کفشدوزک

باتوجهبهاینکهآلودگیاولیهگیاهانمیزبانازجمله

به عنوان مهمترین شکارگر شتهها روی گیاهان فلفل از

خیاربهشتهجالیزازطریقشتههایبالدارمهاجرصورت

بلغارستان ،ذرت از اکراین ،توتفرنگی از ایتالیا ،غالت از

میگیرد و این شتههای مهاجر به عنوان شتههای مؤسس،

هند و همچنین روی پنبه از ترکمنستان گزارش شده است

کلنیهای اولیه را در اول فصل تشکیل میدهند ،این

(.)Kontodimas and Stathas, 2005

آزمایش به منظور بررسی امکان حذف این شتهها و

به منظور کسب اطمینان از مهار شتهها در روش کنترل

کلنی های کوچک تولید شده توسط آنها از طریق

زیستی،معموالًنیازاستکهعاملکنترلیدرفواصلزمانی

کاربرد زنبور پارازیتوئید  ،L. fabarumکفشدوزک

خیلیکوتاهوبهدفعاتبهمحیطفعالیتآفتمنتقلشودتا

شکارگر H. variegataو یا کاربرد توأم این دو دشمن

دشمن طبیعی با تراکم مناسب در زمان ظهور آفت وجود

طبیعیطراحیگردید.باتوجهبهنتایجمطالعاتقبلیمبنی

داشتهباشد.ازآنجاییکهاینروشمعرفیمعموالهزینهبر

بر اثرات مثبت کاربرد سیستم گیاه حامل "باقال-شته سیاه

میباشد ،لذا برای حل این معضل ،تولید یک جمعیت نسبتا

باقال" ( ،)Astaraki et al., 2018در کلیه آزمایشهای

پایدار از دشمن طبیعی پیش از ورود شتهها به گلخانه،

مطالعهحاضرازاینسیستماستفادهشد.هدفازاینمطالعه

میتواند یک راه حل مناسب باشد ( van Emden,


ارزیابی دشمنان طبیعی ذکر شده در قالب یک برنامه

 .)1988در این خصوص سیستم پرورش باز ،1که در آن

مدیریتانبوهیآفاترویخیاروگسترشروشهایکارا

دشمن طبیعی روی گیاه حامل 2پرورش مییابد ،پیشنهاد

درکنترلشتهجالیزمیباشد.

شده است (.)Stacey, 1977; Bennison, 1992سیستم
گیاه حامل شامل یک گیاه غیر محصول بوده که به یک
گیاهخوار غیر آفت آلوده شده است و به منظور افزایش
جمعیتدشمنانطبیعیدرمحیطهایگلخانهایومزرعهای
مورد استفاده قرار میگیرد ( van Driesche et al.,

 .)2008هدف از این سیستم حمایت از جمعیت دشمنان
طبیعیازطریقتأمینمنابعیازجملهغذا،شکارویامیزبان
بودهوبهمنظورکنترلآفاتدرطوالنیمدتمفیدمیباشد
( .)Jandricic et al., 2014پارازیتوئیدها نسبت به
شکارگرها به طور معمول برای این سیستم پرورشی باز
مناسبتر هستند ،چرا که پارازیتوئیدها در مرحله فعال خود

مواد و روشها
نظر به این که شته سیاه باقال Aphis fabae Scopoli
پرورشیافتهرویگیاهباقال)،Vicia faba L.(Fabaceae
به عنوان میزبان مناسب زنبور Rasekh et ( L. fabarum
;)al., 2010; Ameri et al., 2014و کفشدوزک  H.

 )Farhadi et al. 2012( variegataمحسوب شده و
امکان پرورش انبوه آسان ،سریع و اقتصادی این دشمنان
طبیعیرویاینشتهوجوددارد،ازاینشتهوهمچنینگیاه
باقال برای پرورش این دشمنان طبیعی استفاده شد.همچنین

(حشرات کامل) ،نسبت به شکارگران (مراحل مختلف

با توجه به این که شته سیاه باقال آفت گیاه خیار نمیباشد،

الروی) قابلیت تحرک بیشتری دارند ( van Steenis,

لذا در پژوهش حاضر از شته سیاه باقال به عنوان میزبان

)1995و بنابراین راحتتر میتوانند بین شتههای میزبان در

جانشین برای زنبور پارازیتوئید و کفشدوزک شکارگر در

سیستمگیاهحاملوگیاهاصلیجابجاشوند.

سیستمگیاهحامل(گیاهباقال)استفادهشد.

Open-rearing
Banker plants

1
2
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کشت گیاهان

شرایط دمایی  ،22±1˚Cرطوبت نسبی %85 ± 5و دوره

گیاه باقال

نوری(8:18روشنایی:تاریکی)پرورشیافتند.

برای تسریع در جوانهزنی بذر باقال ،بذرها  48ساعت

شته جالیز

قبلاز کشت در آب خیسانده و سپس در گلدانهای چهار

جمعیت اولیه شته جالیز از روی تعدادی برگ خیار

لیتری حاوی خاک اره کشت شدند .گلدانها در گلخانه

آلوده به این شته از یک گلخانه واقع در حاشیه شهر اهواز

در شرایط دمایی  ،22±3˚Cرطوبت نسبی  %45  ± 10و

جمعآوری شد.شتههای جالیز روی گیاهان خیار در درون

دوره نوری  ( 8:18روشنایی :تاریکی) نگهداری شدند.

قفس توری در اتاقک رشد با شرایط ذکر شده در باال

برای تغذیه گیاهان از محلول کود کامل با نام تجاری

پرورش داده شدند .از شتههای بالدار موجود در کلنی،

هورتی گرو( 1سه در هزار) استفاده شد.دوازده روز بعد از

برایانجامآزمایشهااستفادهشد.

کاشت ،از این گیاهان برای پرورش شته سیاه باقال استفاده

زنبور پارازیتوئید L. fabarum

شد.ازگیاهباقالیرقمشاخبزیدراینمطالعهاستفادهشد.
گیاه خیار

همزمان با جمع آوری شتههای سیاه باقال در مزارع،
تعدادی شتهی مومیایی شده بدست آمد .پس از شناسایی

برای تسریع در جوانهزنی بذر خیار ،بذرها  72ساعت

زنبورهای ظاهر شده ،تعدادی از زنبورهای نر و ماده روی

قبلازکشتدرآبخیساندهشدند.بذرهایجوانهزدهدر

گیاهانباقالی آلوده به شته سیاه باقال ،در قفسی تحت شرایط

بستری از مخلوط کود حیوانی و خاک (به نسبت )2:1در

محیطی ذکر شده رهاسازی و نسبت به تشکیل کلنی زنبور

گلدانهایدولیتریکشتودرگلخانهباشرایطذکرشده

اقدامشد.

در باال پرورش یافتند .برای تغذیه گیاهان از محلول کود

کفشدوزک H. variegata

کامل (اشاره شده در پاراگراف فوق)استفادهشد 25.روز

حشرات کامل کفشدوزک از مزرعه یونجه دانشکده

پسازکاشت،گیاهانبهاندازهکافیرشدکردهوآمادهی

کشاورزیدانشگاهشهیدچمراناهوازجمعآوریشد.این

آلوده سازی با شته جالیز بودند .از گیاه خیار

حشراتبهآزمایشگاهانتقالودرظروفپالستیکیمکعبی

( ،Cucumis sativus L. )Cucurbitaceaeرقم امپایر،2

به ابعاد  15در  20و ارتفاع  12سانتیمتر در شرایط محیطی

برای پرورش و تشکیل کلنی شته جالیز و از رقم تجاری

ذکر شده در باال نگهداری شدند .از برگهای باقالی

نگین3درمرحله8برگیبرایانجامآزمایشهااستفادهشد.

حاوی شته سیاه باقال برای تغذیه الروها و حشرات کامل

پرورش حشرات

استفاده شد.طی پرورش ،کاغذهای چیندار به عنوان بستر

شته سیاه باقال

تخمریزی در اختیار کفشدوزکها قرار گرفت.کاغذهای

طی نمونه برداری در اسفند  1318از مزارع باقالی

حاویتخمهاازظروفخارجشدهوبهظروفپتریتهویه

دانشکدهکشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز ،شته سیاه

دار(بهقطر8وارتفاع1سانتیمتر)انتقالیافتند.اینتخمها

باقال جمعآوری و روی گیاهان باقال درون قفس توری (به

درشرایطفوقتازمانتفریخنگهداریشدند.

ابعاد  80×80و ارتفاع  120سانتیمتر) در اتاقک رشد با

تشکیل جمعیت همسن 4دشمنان طبیعی
از جمعیت همسن حشرات کامل زنبور L. fabarum

1

Hortigrow
Empire
3
Negin

در تمامی آزمایشهایی که در آنها زنبور بکار گرفته شد،

2

Synchronous cohorts

4
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استفاده گردید .به این منظور ،ابتدا دو گلدان باقال آلوده به

شکارگریدرونرستهایایندودشمنطبیعیبهگونهای

شتهیسیاهدرقفسیبهابعاد80×30×30سانتیمترقرارداده

بودهاستکهامکانکاربردهمزمانآنهارویگیاهانخیار

شتههای سیاه ،زنبورهای ماده
شد.سپس با توجه به جمعیت  

آلودهبهشتهجالیزوجودداشت(.)Toosi et al., 2016

جفتگیری کرده به نسبت  1به ( 5زنبور به شته)به این دو

مطالعاتقبلیهمچنیننشاندادکهامکاناستفادهازسیستم

گیاه منتقل و بعد از  12ساعت حذف شدند.مطالعات قبلی

گیاه حامل "باقال-شته باقال" به منظور کنترل شته جالیز

نشاندادهاستکهایننسبتزنبوربهشته،منجربهپارازیته

توسط زنبور پارازیتوئید  L. fabarumوجود داشته

شدن اکثر شتهها با حداقل وقوع سوپرپارازیتیسم میشود

()Asteraki et al., 2018وکفشدوزکH. variegata

( .)Rasekh et al., 2018در ادامه با ظهور شتههای

تغذیهمناسبی رویهردوگونهشتهموردمطالعه(شتهسیاه

مومیاییشده،یکایکآنهابهآرامیتوسطقلممویظریف

باقالوشتهجالیز)دارد(،)Toosi, 2016بنابرایندرمطالعه

از گیاه جدا و به داخل ظروف پتری (به قطر  8و ارتفاع 1

حاضرازاینسیستمگیاهحامل،همراهباکاربردجداگانهو

سانتیمتر) انتقال یافتند .زنبورهای ظاهر شدهی یک روزه

یاهمزمانزنبوروکفشدوزکاستفادهشد.

آزمایشهابهکارگرفتهشدند.

(±8ساعت)،در

کاربرد زنبور پارازیتوئید L. fabarum

همچنینجمعیتهمسنازبالغیننرومادهکفشدوزک

درکلیهآزمایشها،هرتکرار()n=10شاملیکقفس

تولید و در آزمایشهایی که در آنها فعالیت شکارگری

چوبی  به ابعاد  40×40و ارتفاع  120سانتیمتر بود که

کفشدوزک مورد بررسی قرار گرفت ،استفاده شد .برای

اطرافآنباتوریریزمِش(شماره)52پوشاندهشدهبود.

همسنسازی حشرات کامل ابتدا یک دسته تخم (با حداقل

تعداد 10عددگیاهخیار(رقمنگیندرمرحله8برگی)که

 10تخم)از یک کفشدوزک ماده  5-7روزه ،تغذیه شده

هر کدام از آنها به  5عدد شتهی بالدار جالیز آلوده شده

با شته سیاه باقال تهیه شد .پس از تفریخ تخمها ،الروهای

بودند،درهرقفسقرارگرفت.درمیانگیاهانخیار،یک

ظاهرشدهبهظروفپالستیکیمکعبی(بهابعاد15در20و

گیاهباقالبهعنوانگیاهحاملقرارگرفت.انتقالزنبورهادر

ارتفاع  12سانتیمتر)منتقل و تا ظهور کفشدوزکهای بالغ

هر تکرار از طریق گیاه حامل صورت پذیرفت .به این

با پورههای سن دوم شته سیاه باقال تغذیه شدند .از این

منظور چند روز قبل از آغاز آزمایش 25 ،عدد شته سیاه

بالغین تازه ظاهر شده به عنوان جمعیت همسن در

باقال (از مراحل مختلف رشدی) از کُلنی تهیه و به یک

آزمایشهااستفادهشد.


شاخه جوان باقال که در یک استوانه پالستیکی (قطر  8و

کاربرد زنبور پارازیتوئید  L. fabarumو

ارتفاع 15سانتیمتر)قرارداشت،منتقلشد.بهمنظورتازه

کفشدوزک  H. variegataدر مهار شته جالیز

مانی شاخه ،انتهای آن درون یک شیشه کوچک محتوی

با توجه به این که آلودگی اولیه گیاهان خیار به شته

محلول کود کامل ( 1در هزار) قرار گرفت .در ادامه سه

جالیزازطریقشتههایبالدارمهاجرصورتمیگیرد،این

جفت زنبور نرو ماده یک روزه ( ±8ساعت) از جمعیت

آزمایشبهمنظوربررسیامکانحذفاینشتههاو کلنی

همسن،بهشتههای درونظرفاستوانهایمنتقلوبهمدت

های ایجاد شده توسط آنهابا استفاده از زنبور پارازیتوئید

 24بهآنهااجازهفعالیتدادهشد.پسازچندروزباظهور

 ،L. fabarumکفشدوزک شکارگر  H. variegataو

شتههایمومیایی شده،شاخهباقالبهگیاهحاملمنتقلشد

همچنین کاربرد همزمان این دو دشمن طبیعی طراحی و

(یکروزقبلازظهورحشراتکاملزنبور).الزمبهذکر

انجام شد .مطابق با تحقیقات پیش تر انجام شده ،روابط

است که فرآیند تولید و انتقالشاخههای محتوی مومیایی

محمدیوهمکاران:تاثیرکاربردجداگانهوتوأمزنبورپارازیتوئید Lysiphlebus fabarumو...
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بطور متناوب در  10مرتبه و با فاصلهی زمانی دو روز در

قرار گرفتند .به منظور احیای جمعیت شتهی سیاه باقال بر

میانبهمنظورکسباطمینانازتولیدیکجمعیتمناسب

رویگیاهحامل،عملمعرفیشتههرپنجروزیکباروبا

وپیوستهاززنبورادامهیافت.تولیدوانتقالشاخههایباقال،

مالحظهظرفیتگیاهحاملادامهداشت.باتوجهبهتعداد

پس از این مدت به دلیل خود کفایی 1گیاه حامل ،متوقف

رهاسازی ،در مجموع  15جفتکفشدوزک درهر قفس

شد .این روش به منظور مدیریت و یکسان سازی میزان

روی10بوتهخیارطیدورهآزمایش،رهاسازیشد.البتهبا

رهاسازیزنبورپارازیتوئیددرهرتکرارانجامپذیرفت.با

توجه به این که طول دوره آزمایش حدود سه نسل

درنظرگرفتنمیانگینظهورزنبورهادرهرشاخهباقال،در

کفشدوزک را شامل میشد (،)Toosi et al., 2019

مجموع حدود  200زنبور نر و ماده در هر قفس (تکرار)

بنابرایننتاجکفشدوزکهایرهاشدهنیزدرکنترلشتهها

روی10بوتهخیارطیدورهآزمایش،رهاسازیشد.البتهبا

نقشداشتند.اینآزمایش 7هفتهبهطولانجامیدومشابه

توجهبهاینکهطولدورهآزمایشحدودچهارنسلزنبور

آزمایشقبلیدادهبرداریهر 5روزیکباروباشمارش

را شامل میشد ( ،)Mohammadi et al., 2016بالطبع

تعدادشتههادریکبرگ باالییویکبرگپایینیدر

تولیدمثل زنبورهای رها شده نیز در قفسها اتفاق افتاد.

یکایکبوته هایخیارصورتگرفت .درپایانآزمایش

آزمایش مذکور به مدت  8هفته به طول انجامید و داده

تعداد کل شته های زندهی  روی گیاهان خیار شمارش

برداریهر5روزیکباروباشمارشتعدادشتههادریک

شد.

برگ باالییویکبرگپایینیدریکایکبوتههایخیار

کاربرد همزمان دو عامل کنترل زیستی

صورتگرفت.درپایانآزمایش،تعدادکلشتههایزنده

مشابهباروشهایذکرشدهدرآزمایشهایقبلی10،

ی باقیماندهرویهرگیاهخیاروهمچنینتعدادمومیاییها

گیاه خیار به  5شتهی جالیز بالدار آلوده شدند و در یک

ثبتشد.

قفس()n= 10جایگرفتند.برایگیاهحاملنیزبرایهر

کاربرد کفشدوزک H. variegata

قفسیکگیاهباقالبه25عددشتهیسیاهباقالآلودهشدو

مشابه آزمایش قبلی ،هر تکرار ( )n = 10شامل یک

پس از استقرار شتهها و انتقال اولین سری کفشدوزکها

قفسچوبی بودهوتعداد 10عددگیاهخیار(رقمنگیندر

(یکجفتنرومادهتازهظاهرشده)،سهروزبعداولین

مرحله  8برگی) در هر قفس قرار داده شد .همچنین هر

شاخهی گیاهباقالحاویمومیاییهایزنبورکهازقبلتهیه

کدام از این گیاهان به  5عدد شتهی بالدار جالیز آلوده

شدهبود،بهگیاهحاملمنتقلشد.درادامهکفشدوزکهاو

شدند.برایتهیهگیاهحاملومعرفیکفشدوزکها،یک

شاخههای باقال (به ترتیب سه روز در میان و دو روز در

گیاه باقال به  25عدد شتهی سیاه باقال از مراحل مختلف

میان)،بهگیاهحاملداخلقفسمنتقلشدند.اینآزمایش

رشدیآلودهودربینگیاهانخیارجایگذاریشد.پس

نیز7هفتهبهطولانجامیدودادهبرداریهر5روزیکبار

ازاستقرارشتهها،یکجفتکفشدوزکنرومادهی تازه

وباشمارشتعدادشتههادربرگهایباالییوبرگهای

ظاهرشدهازجمعیتهمسنبهگیاهحاملهرقفسمعرفی

پایینیصورتگرفت.درپایانآزمایشنیز،تعدادکلشته

شد.پسازاولینرهاسازی،کفشدوزکهایبالغ(باشرایط

های زنده روی گیاهان خیار و همچنین تعداد مومیاییها

مشابهقبلی)،هرسهروزیکباربطورمرتبرویگیاهحامل

ثبتشد.


Self-supporting

1
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برداری هفتم تعداد شته روی برگهای پایینی (P =0/11

تجزیه و تحلیل های آماری
در این مطالعه به منظور مقایسهی تعداد شتهها در

 ،)t12،1= 3/08،برگهای باالئی (12/13، P =0/005

روزهای مختلف نمونه برداری در هر تیمار و همچنین

= ،)t12،1و همچنین مجموع آنها روی این برگها

مقایسهمیانگینتعدادمومیاییهادرپایانآزمایشازآزمون

()t12،1=5/08،P =0/044درمقایسهبانمونهبرداریقبلاز

آماری تی مستقل( 1در سطح  )0/05استفاده شد .برای

آن بطور معنیداری کاهش یافت و این روند کاهش در

مقایسهتعدادشتههابینتیمارهایمختلفازآزمونآماری

تعدادشتهدرنمونهبرداریهشتمبطورمشابهرویاینبرگ

تجزیه واریانس یک طرفه 2و برای تعیین اختالف بین

ها (برگ پایین ،t11،1= 8/31، P =0/021 :برگ باال:

گروههاازحداقلاختالف معنیدار3استفادهشد.محاسبات

 ،t11،1= 13/85، P =0/003برگ پایین و باالP =0/012 :

آماری توسط نرم افزار  )SPSS, 1998( SPSSو رسم

)t11،1= 1/12،درمقایسهبانمونهبرداریهفتمادامهداشت

نمودارهاتوسطنرمافزارExcelصورتگرفت.

(شکلb،a-1و.)cالبتهعلتاینکاهشتعدادشته،اشباع
شدنظرفیتگیاهانودرنتیجهترکگیاهانخیارتوسط

نتایج

شتهها بود .در واقع ظرفیت گیاهان به این علت که تکثیر

روند تغییرات جمعیت شته جالیز هنگام فعالیت

شتهی آفت نسبت به دشمن طبیعی سریعتر بود ،اشباع

زنبور پارازیتوئید L. fabarum

گردید و بنابراین بسیاری از شتهها اقدام به ترک گیاهان

همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،طی نمونه
برداریاول،درست 8روزپسازشروعآزمایش،باتوجه
بهپایینبودننرختولیدمثلشتههایبالدار،تعدادشته جالیز
دربرگپایینی(شکل،)a-1برگباالیی(شکل)b-1و
مجموع آنها (شکل  )c-1در پایین ترین سطح خود قرار
داشت.درنمونهبرداریدومکهمصادفباشروعفعالیت
زنبور پارازیتوئید بود ،شتهی جالیز تعداد خود را افزایش
داد.باگذشتزمانوطینمونهبرداریهایسوم،چهارم
و پنجم ،شمارش شتهها نشان داد که رشد تعداد ادامه

میزباننمودند.
مقایسه تعداد شتههای شمارش شده نشان داد که در
تمام دفعات نمونهبرداری (نمونهبرداری اولP =0/004 :
t18،1= 10/87،؛ دومt18،1= 8/71، P =0/008 :؛ سوم:
t18،1= 18/28، P =0/001؛چهارمt18،1= 7/5، P =0/013:؛
پنجمt18،1= 10/48، P =0/005:؛ششم7/71، P =0/015:
=t14،1؛هفتم t10،1= 8/01، P =0/018:وهشتمP =0/003:
 )t8،1= 17/31،تعداد شتهها روی برگهای پایینی به طور
معنیداریبیشترازبرگهایباالییبود(شکلa-1و.)b-1

داشت ،اما به علت افزایش جمعیت زنبور و فعالیت

روند تغییرات جمعیت شته جالیز هنگام فعالیت

پارازیتیسمیآن،اینافزایشتعدادتدریجیبودهوباشیب

کفشدوزک H. variegata

کُندی همراه بود (شکل  b ،a-1و  .)cدر نمونه برداری

در نمونهبرداری اول ،تعداد شتهها روی برگ پایینی

ششممصادفبا 38روزبعدازآغازآزمایش،تراکمشته

(شکل )a-2وباالیی (شکل  )b-2در حداقل تعداد خود

بهویژهدربرگهایپایینیبهحداکثرخودرسید.درادامه

قرار داشت .مطابق با نمونه برداریهای بعدی ،با گذشت

تعدادشتهسیرنزولیبهخودگرفتبهصورتیکهدرنمونه

زمان علیرغم فعالیت بالغین و الروهای سنین مختلف
کفشدوزک،رشدتعدادشتهتانمونهبرداریچهارمادامه

1

Indepentent t-test
Two-way ANOVA
3
LSD
2

داشتو 24روزبعدازآغازآزمایشبهاوجخودرسید،
به صورتی که تفاوت معنیداری با تعداد شته در نمونه

محمدیوهمکاران:تاثیرکاربردجداگانهوتوأمزنبورپارازیتوئید Lysiphlebus fabarumو...
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برداریهای قبلی (نمونهبرداریاول :برگ پایین:

= )t18،1و پایینی و باالیی ( )t18،1= 8/38 ،P =0/001بوته

 ،t18،1= 58/75، P=<0/001برگ باال83/4، P=<0/001 :

خیاردردونمونهبرداریچهارموپنجماختالفمعنیداری

= ،t18،1برگ پایین و باال)t18،1= 88/58، P =<0/001 :؛

رانشانداد.اینروندنزولیکاهشتعدادشتهدربرگهای

(نمونهبرداریسوم :برگ پایین،t18،1= 11/3، P =0/003 :

پایینی( t18،1= 10/8،P =0/01؛،)t18،1= 13/8،P =0/003

برگ باال ،t18،1= 11/74، P =0/003 :برگ پایین و باال:

باالیی(t18،1=4/15،P =0/045؛)t18،1=7/28،P =0/002

)t18،1= 13/42، P =0/002نشانداد.باادامهفعالیتمراحل

وپایینیوباالیی( t18،1= 8/01،P =0/014؛  ،P =0/004

مختلف رشدی کفشدوزک شکارگر ،تعداد شته روند

)t18،1= 11/45بهترتیببیننمونهبرداریپنجموششمو

نزولیبهخودگرفتبهصورتیکهتعدادشتهدربرگهای

نمونهبرداریششمبههفتمادامهداشت(شکل b،a-2و

پایینی(،)t18،1= 1/87،P =0/21باالیی(5/78،P =0/027

.)c





شکل  -0تعداد شته جالیز (میانگین  ±خطای معیار) روی برگ پایینی ( ،)aباالیی ( )bو هر دو برگ خیار ( ،)cهنگام کاربرد زنبور
پارازیتوئید  ،Lysiphlebus fabarumدر حضور گیاه بانک
Figure 1. Number (mean ± SE) of Aphis gossypii on the: (a) lower; (b) upper; (c) and both cucumber
leaves when Lysiphlebus fabarum was used alone in the presence of the banker plant

مقایسه تعداد شتههای شمارش شده روی برگهای

رویبرگهایپایینیبهطورمعنیداریبیشترازبرگهای

پایینی و باالیی نشان داد که در دفعات نمونهبرداری سوم

باالیی بود (شکل  a-2و  ،)b-2اما در سایر دفعات نمونه

( ،)t18،1= 10/87، P =0/004چهارم (8/71، P =0/008

برداری ،این تفاوت دیده نشد (شکل  a-2و .)b-2

= )t18،1و پنجم ( ،)t18،1= 18/28، P =0/001تعداد شتهها

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،1بهار1318
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شکل -6تعداد شته جالیز (میانگین  ±خطای معیار) روی برگ پایینی ( ،)aباالیی ( )bو هر دو برگ خیار ( ،)cهنگام کاربرد
کفشدوزک شکارگر  Hippodamia variegataدر حضور گیاه بانک
Figure 2. Number (mean ± SE) of Aphis gossypii on the: (a) lower; (b) upper; (c) and both cucumber
leaves when Hippodamia variegata was used alone in the presence of the banker plant

روند تغییرات جمعیت شته جالیز هنگام فعالیت هم

=،t18،1برگهایباال،t18،1=5/78،P =0/017:وبرگهای

زمان زنبور پارازیتوئید و کفشدوزک شکارگر

پایینوباال)t18،1= 8/38، P =0/011:وهمچنینازنمونه

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،تعداد شته

برداریششمتاهفتم(مقایسهبینبرگهایپایینP =0/01:

جالیزدرنمونهبرداریاول،درمراحلاولیهی رشدبودهو

 ،t18،1= 8/08،برگهای باال ،t18،1= 8/52، P =0/025 :و

در سطح بسیار پایینی قرار داشت .در ادامه با توجه به

برگهای پایین و باال )t18،1= 7/37، P =0/024 :بودیم

فعالیتکمدشمنانطبیعی،شتهی جالیزاینفرصترادر

(شکلb،a-3و.)c

اختیار داشت تا جمعیت خود را با شیب مالیمی افزایش

هنگام فعالیت هم زمان کفشدوزک و زنبور ،در هیچ

دهد،بطوریکهدرروزسیاُمتعدادشتهبهاوجخودرسید

یک از دفعات نمونه برداری تفاوت معنیداری در تعداد

واختالف معنیداری را در برگهای پایینی (P=<0/001

شتهها روی برگهای پایینی و باالیی (0/31، P =0/54

،)t18،1= 57/1،باالیی ()t18،1= 58/24، P=<0/001وپایینی

=t18،1؛t18،1= 1/12، P =0/183؛t18،1= 2/28، P =0/15؛

و باالیی ( )t18،1= 81/4، P=<0/001با نمونهبرداری قبلی

t18،1= 0/001، P =0/128 ،t18،1= 3/41، P =0/078؛

داشت.درادامهبافعالیتهمزماندوعاملکنترلزیستی،

 t18،1= 0/87، P =0/44و  ،t18،1= 1/07، P =0/24به

شاهدروندتدریجیکاهشتعدادشتهازنمونهبرداریپنجم

ترتیبنمونهبرداریاولتاهفتم)دیدهنشد(شکل a-3و

تا ششم (مقایسه بین برگهای پایین4/17، P =0/021 :

.)b-3
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شکل -7تعداد شته جالیز (میانگین  ±خطای معیار) روی برگ پایینی ( ،)aباالیی ( )bو هر دو برگ خیار ( ،)cهنگام کاربرد همزمان
زنبور پارازیتوئید  Lysiphlebus fabarumو کفشدوزک شکارگر  ،Hippodamia variegataدر حضور گیاه بانک
Figure 3. Number (mean ± SE) of Aphis gossypii on the: (a) lower; (b) upper; (c) and both cucumber
leaves when Lysiphlebus fabarum and Hippodamia variegata were used simultaneously in the presence of
the banker plant

بررسی کارآیی زنبور پارازیتوئید  L. fabarumو

بکارگرفتهشد،گردید.همچنینفعالیتکفشدوزک H.

کفشدوزک H. variegata

 variegataدر مقایسه با زنبور پارازیتوئید L. fabarum

کارآییزنبورپارازیتوئیدوکفشدوزکهنگامکاربرد

به نحو بهتری شته جالیز را مهار کرد و بطور معنیداری

جداگانه و یا همزمان آنها از دو منظر یعنی مقایسه اوج

تعداد کمتری شته در حضور کفشدوزک دیده شد

تعدادشتههاوهمچنینمقایسهتعدادشتههایزندهوفعال

(()F18،1=8/88،P==0/018شکلc-1و.)c-2

درپایانهرآزمایشتعیینشد.براساسنتایجبدستآمده،

بر اساس نتایج بدست آمده ،در خصوص تعداد شته

ازنظراوجتعدادشتهجالیزتفاوتمعنیداریبینتیمارها

هایزندهوفعالرویگیاهاندرپایانهرآزمایش،تفاوت

(یعنیپارازیتوئیدبهتنهایی،کفشدوزکبهتنهاییوکاربرد

معنیداری بین تیمارهای مختلف وجود داشت

همزمان هر دو عامل کنترل زیستی) وجود داشت

( .)F27،2= 43/88 ،P=<0/001در مقایسه تیمارهای اول و

( .)F25،2= 12/41 ،P=<0/001حضور همزمان زنبور و

دومکههرکدامازدشمنانطبیعیبهصورتجداگانهبکار

کفشدوزک بطور معنیداری باعث کاهش تعداد شته در

گرفتهشدند،کفشدوزک نسبتبهزنبورپارازیتوئیدنقش

مقایسه با زمانی که فقط زنبور پارازیتوئید (،P==0/001

مؤثرتری در کاهش تراکم شته نشان داد (،P=<0/001

()F18،1= 18/38شکل  c-1و  )c-3و یا کفشدوزک
شکارگر(()F18،1= 13/55،P==0/002شکل c-2و)c-3

.)F18،1= 37/21درمقابل،کاربردهمزماندوعاملکنترل
زیستی روی گیاهان خیار در مقایسه با زمانی که زنبور
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پارازیتوئید()F18،1= 55/52،P=<0/001ویاکفشدوزک

شد،شمارششد.میانگینتعدادمومیاییهادرتیماریکه

شکارگر ( )F18،1= 13/21 ،P==0/002به تنهایی بکار

زنبور  L. fabarumبهتنهاییبکارگرفتهشد،درمقایسه

گرفتهشدند،بهطورمعنیداریباعثکاهشتعدادبیشتری

با اینتعداد در تیماری که زنبورهمزمان با کفشدوزک

شتهجالیزشد(جدول.)1

  H. variegataبکار گرفته شد ،تفاوت معنیداری را

دراینمطالعههمچنینتعدادمومیاییهارویگیاهان

نشان نداد (( )F18،1= 1/58 ،P==0/225جدول .)1

خیار،درپایانآزمایش هاییکهدرآنهااززنبوراستفاده
جدول  -0میانگین ( ±خطای معیار) تعداد شتهها (شته جالیز) در اوج جمعیت روی هر دو برگ پایینی و باالیی خیار و همچنین
تعداد شتههای زنده و شتههای مومیایی شده روی یک گیاه خیار در انتهای آزمایشها ،برای عوامل مختلف کنترل زیستی به
تنهایی یا همزمان
Table 1. Mean (±SE) number of aphids (A. gossypii) at peak stage on the both lower and upper cucumber
leaves, and number of live aphids and mummified aphids on a cucumber plant at the end of the
experiments for each biological control agent and combined agents

Number of
mummified aphids

Number of alive
aphids

Number of aphids
at peak stage

145 ± 22.9 a

357 ± 26.7 a

123.5 ± 16.2 a

189 ± 6.9 b

70 ± 6.9 b

145 ± 9.7 c

40.3 ± 4.14 c

177 ± 11.8 a

Treatments
L. fabarum
H. variegata
L. fabarum and H.variegata

*Means with the similar letters within each column, were not significantly different (ANOVA, LSD, P>0.05).

بحث

قادربهمهارتعدادشتهنبودهاست؛البتهبایددرنظرداشت

دراجتماعشتهها،اصوالمادههایبالدارنرختولیدمثل

کهزنبور L. fabarumمیزانیازموفقیتخودرامدیون

پایینیدارند،اماازاینلحاظدارایاهمیتمیباشندکهبه

استفاده از سیستم گیاه حامل "باقال-شته سیاه باقال" بوده

عنوانشتههایمؤسس،تولیدکنندهی نتاجیهستندکههر

است .در ارتباط با کاربرد گیاه حامل ،ذکر این نکته

کدامدرادامهفصلتشکیلکلنیهایبزرگخواهندداد.

ضروری است که ترجیح زنبور پارازیتوئید در پارازیته

بنابراینچنانچهدشمنانطبیعیبتوانندتعدادیازاینماده

کردن گونه شته آفت در مقایسه با شته مستقر بر روی گیاه

هایبالدارراپارازیتهکنندویاموردتغذیهقراردهند،از

حامل ،میتواند کارآیی این سیستم را به شدت تحت تأثیر

رشدنماییشتهآفتبطورجدیپیشگیریخواهندکرد.

قرار دهد ( ،)Prado et al., 2015چرا که منجر به

در مطالعهی حاضر روند پارازیتیسم زنبور پارازیتوئید

جابجایی زنبور پارازیتوئید از گیاه حامل به روی شته آفت

 ،L. fabarumبه گونهای بوده است که تا سه هفته بعد از

در محصول اصلی خواهد شد .در مطالعه دیگری روی

آغاز آزمایش ،جمعیت شته جالیز را در سطح نسبتا پایینی

زنبور پارازیتوئید  ، L. fabarumهنگام دسترسی زنبور به

نگهداشت،امادرادامه،تکثیرشتهیآفتنسبتبهزنبوربه

دو گونه مختلف شته ،زنبورهای ماده ،شتههای جالیز مستقر

صورتی بود که افزایش جمعیت شته اتفاق افتاد و زنبور

روی گیاه خیار را بطور معنیداری بیشتر از شتههای سیاه
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باقال روی گیاه حامل پارازیته کردند ( Astaraki et al.,

داد که این سیستم توانست بطور بالقوهای بعنوان یک منبع

 .)2018این ترجیح ذاتی زنبور پارازیتوئید به شتهی آفت

غذایی مهم برای شکارگرها مورد استفاده قرار بگیرد و

میتواندمنجربهترغیبزنبوربهکاوشگریدرمکانیدورتر


بطور معنیداری باعث افزایش کارآیی سن شکارگر و

از گیاهان حامل گردد و یک سیستم کنترلی مؤثرتر را

کاهشتراکمآفتشود(.)Bink et al., 1980

موجبشود( Prado and Frank, 2014; Prado et al.,

بر اساس نتایج بدست آمده در مطالعه جاری ،بهترین

 .)2015در این شرایط ،انتظار میرود درصد باالیی از

عملکرد هنگام کاربرد همزمان زنبور  L. fabarumو

زنبورهای  ،L. fabarumگیاه حامل را به منظور پارازیته

کفشدوزک  H. variegataبدست آمد و در مقایسه با

کردن آفت ترک کنند.به عالوه اکثر زنبورهایی که درون

سایر تیمارها بطور معنیداری تعداد شته کمتریدر مرحله

شته آفت رشد و نمو یافتهاند ،به جای برگشتن روی گیاه

اوججمعیتپایینتریازشتهبهثبترسید.همچنیندراین

حامل ،شتهی آفت را روی محصول اصلی مجددا مورد

تیمار ،تعداد شتههای زنده در پایان آزمایش ،کمترین بود.

حمله قرار میدهند.نتایج نمونه برداری پنجم و بعد از آن

همسو با نتایج ما ،در مطالعه دیگری ،کاربرد همزمان دو

در این مطالعه نشان داد که علیرغم استفاده از گیاه حامل،

عامل کنترل زیستی شامل زنبور پارازیتوئید  Aphidius

زنبور پارازیتوئید  L. fabarumنتوانسته است مانع از سیر

 colemaniو پشهی شکارگر 

Aphidoletes

صعودیوطغیانجمعیتشتهجالیزگردد،بهطوریکهدر

 aphidimyzaروی فلفل شیرین ،نتایج موفقیت آمیزی را

پایان آزمایش ،میانگین تعداد شتههای زنده و فعال بر روی

در کنترل شتههای آفت گلخانهای نشان داد ( Hansen,

هر گیاه خیار  357عددشمارش شد که از ایننظر اختالف

.)1983درمطالعهمشابهیدرموردکاربرددوعاملکنترل

معنیداریراباسایرتیمارهایموردمطالعهنشانداد.

زیستی،

زنبور

پارازیتوئید

Diaeretiella

در پژوهش حاضر کفشدوزک ،H. variegata

) rapae (M'Intoshو کفشدوزک هفت نقطهای

عملکرد به مراتب بهتری در محدود کردن رشد جمعیت

) ،Coccinella septempunctata (L.نتایج نشان داد

شته جالیز نسبتبه زنبور پارازیتوئید نشان داد ،چرا که اوج

که کاربرد همزمان ایندو عامل به طور معنیداری منجر به

جمعیت شته در حضور کفشدوزک در دامنه جمعیتی پایین

کاهشجمعیتشتهکلم)Brevicoryne brassicae (L.

تری به وقوع پیوست و همچنین تعداد شتههای زنده در

در مقایسه با کاربرد جداگانهی هر یک از این عوامل

پایان آزمایش در حضور کفشدوزک در مقایسه با کاربرد

گردید(.)Acheampong and Stark, 2007

زنبور پارازیتوئید   L. fabarumکمتر بود .بدون شک

نتایجمطالعهحاضرنشاندادکهبرخالفتیمارهایاول

استفادهازسیستمگیاهحامل"گیاهباقال-شتهسیاهباقال"نیز

و دوم که بطور معنیداری تعداد شته جالیز روی برگهای

در موفقیت این دشمن طبیعی مؤثر بوده است .در این

پایینی خیار بیشتر از برگهای باالیی بود ،در تیمار سوم

ارتباط ،در تحقیقی به منظور کنترل سفیدبالک گلخانه

یعنی کاربرد همزمان زنبور  L. fabarumو کفشدوزک

،Trialeurodes vaporariorumازطریقاستفادهازسن

 ،H. variegataتعداد شتهها در برگهای پایینی گیاه

شکارگر  Macrolophus caliginosus (Hemiptera:

خیار در زمانهای مختلف تفاوت معنیداری با برگهای

) Miridaeو سیستم گیاه حامل Lapsana communis

باالیی نشان نداد.هرچند این نتایج میتواند ناشی از تفاوت

میزبان سفیدبالک  ،Aleyrodes proletellaنتایج نشان

در اندازهی برگهای خیار یعنی اندازه بزرگتر برگ
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پایینی در مقایسه با برگ باالیی باشد ،اما به نظر میرسد که

نتیجه همسو با نتایج مطالعه قبلی (،)Toosi et al., 2016

در هنگام کاربرد همزمان دو دشمن طبیعی ،به دلیل کمبود

نشان دهندهی عدم تمایل مراحل مختلف رشدی

شته میزبان ،مصرف از شتههای مستقر در برگهای پایینی

کفشدوزک ( H. variegataبه عنوان شکارگر درون

افزایش یافته و منجر به عدم تفاوت معنیدار در تعداد شته

رستهای) به تغذیه از مراحل نابالغ زنبور L. fabarum

درایندوبخشازگیاهخیارشدهاست.

رستهای)بودهوبه عبارتی مؤید این نکته مهم
(شکار درون  

پدیده شکارگری درون رستهای 1میان شکارگرها و

4

است که تعامل این دو دشمن طبیعی از نوع تداخلی 

پارازیتوییدها معموال از نوع نامتقارن 2میباشد ،به صورتی

نمیباشد ،نتیجهای که میتواند یکی از دالیل موفقیت آمیز


که فقط احتمال تغذیه شکارگر از مراحل نابالغ پارازیتوئید

بودن کاربرد همزمان این دو عامل کنترل زیستی باشد.در

وجود داشته و پارازیتوئید قادر به تغذیه از شکارگر نمی

مجموع و براساس نتایج مطالعه حاضر ،کاربرد همزمان

باشد.البته میزان ترجیح شکارگر در تغذیه از شکار درون

زنبور پارازیتوئید  L. fabarumو کفشدوزک H.

رستهای(میزبانپارازیتهشده)درگونههایمختلفمتفاوت

 variegataمنجر به کنترل مؤثر شته جالیز روی بوتههای

است ،چنانچه بعضی از شکارگران فقط از میزبان پارازیته

خیارگردید.

نشده تغذیه میکنند ( ،)Rosenheim et al., 1995یا
تمایل به تغذیه از این میزبانها را از خود نشان میدهند
( ،)Sunderland et al., 1997در مقابل بعضی
شکارگران فقط میزبانهای پارازیته شده را برای خوردن
ترجیح میدهند ( .)Fritz, 1982البته دالیل ترجیح

سپاسگزاری
بدینوسیله از حمایتهای مالی معاونت پژوهشی
دانشگاه

شهید

چمران

اهواز

(شماره

گرنت

)17/3/02/28247قدردانیمیگردد.

شکارگر بسیار متنوع بوده و به عواملی چون ویژگیهای
شکار درون رستهای (مانند میزان تحرک ،استراتژی
شکارگری ،و،)Hindayana et al., 2001( )...
رستهای(3مانندسنوتراکمکلنی
خصوصیاتشکارخارج 
میزبان) ( ،)Lucas et al., 1998گونهی شکارگر درون
رستهای  ( )Provoset et al., 2003و همچنین اندازه
نسبی و خصوصیات تغذیهای شکارگر ( Hindayana et

 )al., 2001بستگی دارد .در مطالعه حاضر هنگامی که
تعدادمومیاییرویگیاهانخیاردرپایانآزمایششمارش
شد ،اختالف معنیداری در تعداد مومیاییها بین تیمار اول
(کاربرد فقط زنبور پارازیتوئید) و تیمار سوم (کاربرد هم
زمان زنبور پارازیتوئید و کفشدوزک) مشاهده نشد .این
1

Intraguild predation
Asymmetrical intraguild predation
3
Extraguild prey
2

Interference interaction

4
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Abstract

Background and objectives
The cotton aphid, Aphis gossypii, is an important pest on greenhouse crops such as
cucumber. Natural enemies have often been used successfully to control greenhouse pests.
Among different pests, aphids are particularly difficult to control biologically because of
their high reproductive rate.
Materials and Methods
In this study, the effects of separate and simultaneous application of the parasitoid wasp
Lysiphlebus fabarum and the predator ladybird beetle Hippodamia variegata were studied to
control A. gossypii on cucumber as an integrated pest management program. The replicates
(n= 10) in all treatments included 10 cucumber plants in separate pots and were infected
with five winged A. gossypii, placed in a cage with a banker plant system of Vicia fabaeAphis fabae. With the introduction of mummified aphids on a bean shoot (every two days), a
pair of male and female adult ladybird beetles (every three days) or simultaneous application
of both biocontrol agents, the numbers of aphids were counted in the three treatments.
Results
The results revealed that the parasitoid wasp L. fabarum was unable to control A. gossypii by
itself, but H. variegata performed better. The best performance was observed for simultaneous
application of both biocontrol agents. Moreover, in the combined agents’ treatment, the number
of A. gossypii on both lower and upper cucumber leaves was not significantly different
compared to other treatments in which biological agents were used separately. The number of
mummified aphids did not differ between treatments at the end of the experiments. This is
indicative of the tendency for ladybird beetles to feed on different growth stages of nonparasitized aphids compared to parasitized aphids containing immature stages of L. fabarum.
Discussion
The results indicate that the simultaneous application of both biocontrol agents is effective
for the control of A. gossypii, although more research under greenhouse condition is needed.
Keywords: Aphis fabae, Biological control, Banker plant, Lysiphlebus fabarum,
Hippodamia variegata

