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تاریخدریافت18/70/95:تاریخپذیرش 18/78/29:

چکیده
در کنترل بیولوژیک کاربردی ابتداییترین روش ارزیابی کارایی شکارگرها ،استفاده از واکنش تابعی و
پارامترهای حاصل از آن شامل قدرت جستجو ( )aو زمان دستیابی ( )Thبه طعمه میباشد .در این تحقیق واکنش
تابعی الرو سن یک تا چهار و نر و ماده بالغ کفشدوزک  Nephus arcuatusمهمترین شکارگر شپشک
 Nipaecoccus viridisمورد ارزیابی قرار گرفت .بر اساس نتایج ،نوع واکنش تابعی برای الروهای سن یک تا
چهار و نر و ماده بالغ کفشدوزک به تراکمهای مختلف پوره سن دو شپشک به ترتیب نوع دوم ،دوم ،سوم ،سوم،
دوم و دوم تعیین شد .مقدار پارامترهای  aو  Thبرای الرو سن یک به ترتیب  0/3311برساعت و  33/734ساعت،
سن دو  0/1314برساعت و  7/4031ساعت ،نر بالغ  0/3311برساعت و  3/7433ساعت و ماده بالغ  0/3312برساعت
و  3/0313ساعت تعیین شد .ضریب  bو  Thبرای الرو سن سه  0/0310برساعت و  3/4112ساعت و سن چهار
 0/00447برساعت و  0/7133ساعت براورد شد .حداکثر نرخ حمله در الرو سن چهار و سپس ماده و نر بالغ و به
ترتیب  31/0 ،73/2و  32/1طعمه تعیین شد .مقایسه پارامترها نشان داد قدرت جستجوگری افراد تفاوت معناداری
در یافتن طعمه با یکدیگر ندارد اما زمان دستیابی به طور معناداری با افزایش سن الروی از الرو سن یک تا چهار
افزایش و در مادهها بیشتر از نرها بود .بر اساس نتایچ بدست آمده ،استفاده از الرو سن سه ،چهار و ماده بالغ
کفشدوزک در زمان باال بودن جمعیت پوره سن دو شپشک میتواند کنترل موفقی در کاهش جمعیت آن فراهم
آورد.
کلیدواژهها ،Nipaecoccus viridis ،Nephus arcuatus :واکنش تابعی

مقدمه
شپشکآردآلوودجووو  Nipaecoccus viridis

خوووانوادهاز80کشووووردرموووواگقگرمسووویریونیموووه
گرمسیریدنیاگزارششدهاست )Garcia Morales et

)(Newstead) (Hemiptera: Pseudococcidae

.(al., 2016; CABI/EPPO, 2017ایونشپشوکدر

آفتیپلیفاژبودهوتواکوووناز994گونوهگیواهیاز45

ایراننیزازاهمیتاقتصادیبرخورداربودهوآفتاصلی
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درختانمرکباتدرجوو وجوو غر ایرانمیباشد

کمّی ازرفتارشکارگردرهوگامرویارویی باگعمه ارائه

)Asadeh and Mossadegh 1993; Ghanbari et

میدهد که میتوان از آن برای درک بهتر برهمکوش

(al., 2012; Moghadam, 2013وبوامکیودنشویره

میان شکارگر و شکار ،فهم تکاملی که بین گونهها به

گیاهیسببپیچیدگی،زردشودنبور ،کواهشرشود

گور همزمان و در ارتباط باهمدیگر رخ داده و بهبود

جوانووهانتهووایی،عوودمرشوودگلهوواوریووزشمیوووهشووده

توانایی در پیشبیوی کوترل آفت در مبارزه بیولوژیک

(خسارتمستقیم)وباتولیدعسلککهبررویآنقارچ

استفاده کرد ).(Houck and Strauss, 1985

مولددودهرشودمویکوودفعالیوتهوایبیولووژیکیگیواهرا

)Holling (1959واکوشتابعیرابهنوعاول،نوعدوم

مختلمیکود(خسارتغیرمستقیم) ) Al-Rawy et al.,

ونوعسومتقسیمنموداگرچهچودیننوعواکوشتابعی

 .(1977; Sharaf and Meyerdirk, 1987

مانود نوع (Luck, 1985) 4ونوع(Sabelis, 1992) 5

یکی از مهمترین شکارگرهای شپشک آردآلود

پسازآنتوسط سایرمحققینارائهشدهاست.درمیان

جوو دردرباغهایمرکباتشهرستاندزفول درشمال

واکوش های تابعی ذکر شده واکوش تابعی نوع دوم

استان خوزستان ،کفشدوزک شپشکخوار Nephus

(مر

و میر موفی وابسته به تراکم گعمه) و نوع سوم

)arcuatus Kapur (Coleoptera : Coccinellidae

(مر

و میر مثبت وابسته به تراکم گعمه) مورد توجه

میباشد .این کفشدوزکگونهیبومی مواگقگرماستان

اکثراکولوژیستهاقرار گرفته است و تفاوتمیانایندو

خوزستان بوده وتاکوون توها از عربستان و یمن گزارش

در رفتار شکارگر در تراکمهای اولیه ابتدایی شکار

شدهاست )Löbl and Smetana, 2007; Alizadeh

میباشد ) .(Pervez and Omkar, 2005از نوع


;et al., 2013; Mosadegh et al., 2015

واکوشتابعیودوپارامتراصلیآنشاملنرخشکارگری

 .(Ramindo and van Harten, 2000بررسیهای

یا قدرت جستجوگری( )aو زمان دستیابی( )Thمیتوان

آزمایشگاهیوصحرایینشانمیدهددرشرایطاقلیمی

برای ارزیابی شایستگی مراحل رشدی یک شکارگر

استان این شکارگر در اغلب ماههای سال روی

استفاده کرد ) (Holling, 1965; Hassell, 1978هر

شپشکهای آردآلود موطقه فعال است )Alizadeh et


چوددرارزیابیواستفادهازایناگالعاتمیبایستاین

 .(al., 2013; Bushi, 2016دمای بهیوه برای فعالیت

نکته در نظر گرفته شود که نوع واکوش و پارامترهای

اینکفشدوزک 37درجهسلسیوسگزارش شدهامااین

حاصلازآنمیتواندتحتتاثرعواملمختلفازجمله


حشرهتحملدماهایباالترراهمدارد )Zarghami et

دما ) ،(Jalali et al., 2010گیاه میزبان )Mahdian

 (al., 2014aو به نظر میرسد میتواند به عووان یک

،(et al., 2007مرحلهرشدیگعمه ) Milonas et al.,

عامل مواسب کوترل بیولوژیک برای مهار شپشکهای

 ،(2011سن-جوس و مرحله رشدی شکارگر

آردآلود قابلمعرفی باشد ) ;Alizadeh et al., 2013

)Sahayara et al., 2015; Mukerji and LeRoux,

Zarghami, 2014; Zarghami et al., 2014a,

;1969; Koch et al., 2003; Bayoumy, 2011

 .(2014b

یرغم نقش
 (Zarghami et al., 2016تغییر یابد .عل 

یکیازمعیارهایمهمدرانتخا یکشکارگردر

مهم

مراحل مختلف رشدی کفشدوزکهای

برنامهکوترلبیولوژیک،بررسیرفتاریواکوششکارگر

کخوار در کوترل شپشکهای آردآلود ،تحقیقات
شپش 

نسبت به تغییر در تراکم گعمه یا واکوش تابعی آن

اندکی در خصوص واکوش تابعی آنها صورت گرفته

میباشد  )Murdoch and Oaten, 1975; Pervez


است Forouzan (2014) .با بررسی واکوش تابعی

 .(and Omkar, 2005واکوش تابعی یک توصیف

مراحل مختلف رشدی کفشدوزک  N. arcuatusبا

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،3پاییز9318
گی 
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دوره نوری به تاریکی  97:94نگهداری شدند

Phenacoccus solenopsis Tinsleyو Zarghami

) .(Zarghami et al., 2014پسازگذشت 2نسل ،از

) et al. (2016باتغذیهازتخمشپشکآردآلودجوو 

کفشدوزکهابرایآزمایشاستفادهشد .

بیانکردندنوعواکوشبراساسمرحلهرشدیشکارگر

ارزیابی واکنش تابعی مراحل مختلف رشدی

و مرحله رشدی گعمه متفاوت میباشد .شپشکهای

کفشدوزکN. arcuatus

آردآلودبهدلیلداشتنتعدادنسلزیادوگولدورهای

ابتدا  57جفت نر و ماده کفشدوزک بالغ بر روی

نسلها در همدیگر
رشدی گوالنی ،از یک گرف  

کلویشپشکآردآلودجوو (شاملهمهمراحلرشدی

همپوشانی داشته و از گرف دیگر ممکن است واکوش

شپشک) در ظروف پرورش (27×93×8سانتیمتر) رها

رفتاریشکارگرنسبتهمهمراحلگعمهیکساننباشد.

کرده و پس از  92ساعت افراد بالغ حذف شدند.

لذا در پژوهش حاضر به موظور درک بهتر قدرت

ظرفهایپرورشدرانکوباتوردرشرایطمذکوردرباال


شکارگری مراحلمختلفرشدیاینشکارگر ،واکوش

نگهداریشدند.هر 92ساعتنمونههاموردبررسیقرار

تابعی الروهای سن یک تا چهار و ماده و نر بالغ

گرفتود.بااستفادهازاینروشازمراحلمختلفرشدی

کفشدوزک  N. arcuatusبه تراکمهای مختلف پوره

هم سن شامل الروهای سن یک تا سن چهار (92-7

سندوشپشکآردآلودجوو درشرایطآزمایشگاهی

ساعتگولعمر)،نرومادهبالغ کفشدوزک( 97روزه

مورد بررسی قرارگرفت تا ظرفیت شکارگری مراحل

جفتگیریکرده)استفادهشد.براساسارزیابیبیولوژی

مختلفرشدیموردارزیابیقرارگیردوزمیوهالزمبرای

کفشدوزک ،افرادبالغدراینسنبهبلوغجوسیرسیده

کاربرد این شکارگر در برنامه مبارزه بیولویک شپشک

و آمادگی الزم برای رهاسازی ،استقرار و تشکیل یک

آردآلودجوو فراهمشود .

مواد و روشها
تهیه کلنی حشرات

نسل جدید را در گبیعت دارا هستود ) Zarghami,

 .(2014قبل از شروع آزمایش ابتدا هر فرد شکارگر
(الرو سن یک ،سن دو ،سن سه ،سن چهار ،نر و ماده
بالغ)بهمدت 92ساعتبهموظوراستانداردکردنسطح

شپشک آردآلودجوو بهگورانبوهبهعووانغذای

میلیلیترینگهداشتهشدو
گرسوگیدراپندورف  9/5

کفشدوزک N. arcuatusروی جوانههای سیبزمیوی

سپس در ظروف حاوی گعمه در هر تراکم رها شد.

( )Solanumtu berosum L.در ظروف پالستیکی

تراکمهایاستفادهشدهازپورهسندوشپشکآردآلود

( 24×91×97سانتیمتر) کهدرپوشآنهابایکپارچهبا

جوو بهعووانگعمهبراساسآزمایشهایمقدماتیبر

مشریزجهتتهویهپوشیدهشدهبودپرورشدادهشد.

حسب میزان مصرف هر مرحله رشدی شکارگر از این

بالغین کفشدوزک  N. arcuatusاز باغات مرکبات

مرحلهرشدیشپشک بود.ازتراکم 1-0-5-3-9گعمه

آلوده بهشپشک آردآلود جوو از دزفول ،در تابستان

برای الرو سن یک ،تراکم  91-92-8-4-2گعمه برای

 9317جمعآوریوپسازشواسایی،رویشپشکهای

الروسندو،تراکم37-24-98-92-1-4-2گعمهبرای

آردآلود موجود روی سیب زمیوی رها شدند .روزانه

الروسن سه ،تراکم  15-57-35-27-97-1-4-2گعمه

جمعیتکفشدوزکموردبررسیقرارگرفتودرصورت

برای الرو سن چهار ،تراکم 15-57-35-27-1-4-2

نیازغذایجدیدبرای کفشدوزکهاجایگزینشد .کلوی

گعمه برای ماده بالغ و تراکم 20-29-95-1-5-3-9

کفشدوزکوشپشکدردمای بهیوهفعالیتکفشدوزک

هاپسازجمعآوری

گعمهبراینربالغاستفادهشد.گعمه

 37± 9درجهسانتیگراد،رگوبتنسبی  15 ±5درصد و

توسط قلم مو در ظروف آزمایش پالستیکی (1×0×3
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حاویدیسکسیبزمیویقرارگرفتهدربستر

سانتیمتر)

تابعی با استفاد از معادله "شکارگری-تصادفی" که

آگار رها شدند .سپس یک شکارگر در ظرف مربوگه

توسط) Rogers (1972ارائهشد ،محاسبهشدند.شکل

رهاشدوبعداز24ساعتشکارگرحذفوتعدادگعمه

معادلهراجرزبرایواکوشتابعینوعدومبهصورتزیر

خوردهشده توسطشکارگرثبتشد.تعدادتکرارهااز

میباشد .

 97تا 95تکرارمتغیربود.تکراربیشتردربرخیتراکمها

()2

بهموظورافزایشدقتآزمایشبود .

}]

{

[

در ایوجا a ،نرخ حمله یا قدرت جستجوگری

آنالیز آماری دادههای آزمون واکنش تابعی
تجزیهدادههایواکوشتابعیدردومرحلهبااستفاده

شکارگرTh،زماندستیابیوTزمانکلآزمایشاست

از روش توصیه شده) Juliano (2001انجام شد .ابتدا

که در ایوجا  24ساعت بود .این مدل ،واکوش تابعی را

برایتعییننوع(شکل) واکوشتابعیهرمرحله رشدی

مدلسازی میکود (واکوش تابعی نوع دوم) که در آن

کفشدوزک ،رگرسیون لجستیک نسبت گعمه خورده

فرضشدهدرتمامیتراکمهانرخحملهوزماندستیابی

شده بهتعداداولیهگعمه(  ) ⁄در مقابلتعداداولیه

ثابت میباشد  (Trexler et al., 1988; Juliano,

گعمه ارائه شده ( )N0با استفاده از تابع لجستیک چود
جملهایازگریقمعادله()9برازشیافت :

).2001حالآنکهدرواکوشتابعینوعسومفرضمی-
شود نرخ حمله ثابت نیست و تابعی از تراکم گعمه در
نظر گرفته میشودو این پارامتر با افزایش  ،N0افزایش

()9

یافته تا به خط مجانب 9برسد .به موظور مدل سازی
واکوش تابعی نوع سوم ،نرخ حمله ( )aدر معادله  3در

 ،P2 ،P1،P0و  P3بهترتیبضرایبخطی،درجهیک،

معادله2قراردادهشدوبهعووانتابعیازتراکمگعمهدر

درجه دو و درجه سه بوده که با استفاده از رویه

نظر گرفته شد Hassell, ) (1978; Pervez and

 CATMODدر Juliano, 2001; SAS ( SAS

.Omkar, 2005درشکلسادهنرخحملهکهتابعیاز

 )Institute Inc., 2003محاسبه شدند .هر  1دسته

تراکماولیهبودهبهشکلزیرخواهدبود :

دادههابامعادله9برازشیافتو ازعالمت P2،P1برای


()3

تعییننوعواکوشتابعیاستفادهشد.اگرP1>7وP2<7
باشدواکوششکارگرنوعدوموچوانچهP1<7وP2>7
واکوش تابعی نوع سوم و شکل موحوی سیگموییدی
خواهدبود .
در مرحله دوم پس از تعیین نوع واکوش تابعی،
پارامترهای اصلی واکوش تابعی زمان دستیابی ( )Thو

⁄

دراینمعادله c ،bو dثابتمیباشود کهمیبایست
محاسبه شوند .شکل ساده معادله راجرز برای واکوش
تابعینوعسومبهصورتزیرمحاسبهشد:
( )4
}]

[

{

نرخحمله(()aبرایواکوشتابعینوعدوم) یاضرایب

پارامترهای واکوش تابعی الرو سن یک ،سن دو و

ثابتc،bو(dبرایواکوشتابعینوعسوم)بااستفادهاز

مادهونربالغبااستفادهازمعادله( )2والروسنسه و

رگرسیونغیرخطیکمترینمربعاتبارویه NLINدر

سن چهار با استفاده از معادله (3و )4محاسبه شد .به

)PROC NLIN; SAS Institute Inc., 2003(SAS

موظور مقایسه پارامترهای واکوش تابعی مراحل مختلف

محاسبهشدند.ازآنجاییکهتعدادگعمهمصرفشدهدر
گی زمان آزمایش جایگزین نشد پارامترهای واکوش
1- asymptome

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،3پاییز9318
گی 
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رشدی کهواکوشیکسانیداشتودازیک شاخصمتغیر

موفیبود ()P1>7وباافزایشتراکمگعمهتعدادگعمه

استفادهشد) .(Juliano,2001

خوردهشده افزایشونسبتگعمهخوردهشده  ⁄
[

(]} )5

{

کاهشیافت .
پارامترهای واکوش تابعی مراحل رشدی ذکر شده

()1
]
]

[

شامل قدرت جستجو( )aو زمان دستیابی ( )Thشکارگر

[
]

[

در ایوجا   jشاخص متغیر است که مقدار آن از 7
برای دسته اول دادهها و یک برای دسته دوم دادهها
میباشد .برای واکوش تابعی نوع دوم با استفاده از این

معادله5پارامترهایDaوDThتفاوتهارابینaوThدو
دسته داده مشخص شد .چوانچه زمان دستیابی شکارگر
اول  Thباشد ،زمان دستیابی شکارگر دوم  Th+DThدر
نظر گرفته میشود .معویدار بودن زمان دستیابی(یا نرخ
حمله) با استفاده از فرضیه  DTh =7اثبات شد .برای
واکوشتابعینوعسومبااستفادهازمعادله Db 1و DTh
برایتخمینتفاوتهامیانمقدار bوزماندستیابیافراد
با این نوع واکوش مشخص شد (.)Juliano, 2001
حداکثر  نرخ حمله (  ) ⁄با استفاده از زمان دستیابی
افراد شکارگر ( )Thدرگی 24ساعتآزمایشمحاسبه
شد .Hassell, ) (2000مقدارضریبتبیینبااستفادهاز
رابطه0محاسبهشد) :(Allahyari et al., 2004
(r2=1- residual sum of sq./corrected total sum ofsq. )0

نتایج

بااستفادهازمعادلهراجرز(معادله)2تعیینشد(جدول
 .)2نرخ حمله /قدرت جستجوگری و زمان دستیابی،
تحت تاثیر مرحله رشدی شکارگر تغییر یافت .کمترین
قدرتجستجوگریدرالروسنیک(7/9931برساعت)
و بیشترین مقدار در الرو سن دو ( 7/3230بر ساعت)
براوردشد.همچوینکوتاهترینزماندستیابیبهگعمهدر
ماده بالغ کفشدوزک ( 9/7918ساعت) و گوالنیترین
زماندستیابیدرالروسنیک(99/490ساعت)مشاهده
شد(جدول .)2
مقایسه نرخ حمله و زمان دستیابی مراحل مختلف
رشدی ذکر شده با استفاده از شاخص متغیر نشان داد
حدود اگمیوان  15%برای  ،Daصفر را در برداشت اما
برای،Dthصفرراشاملنشد.اینبهاینمعوا است که
اختالف معواداری میان قدرت جستجوگری این سه
مرحلهرشدیوجودنداشت امازماندستیابیتحتتاثیر
مرحله رشدی قرار داشت به گوری که برای الرو سن
یکبهگورمعواداریبیشترازالروسندو،نرومادهبالغ
کفشدوزکبود(جدول.)3
بررسی واکوش تابعی الروهای سن سه و چهار

بررسیواکوشتابعیالروهایسنیکتاچهارونر

کفشدوزک  N. arcuatusنشان داد با افزایش تراکم

ومادهبالغکفشدوزک N. arcuatusباتغذیهازپوره

گعمه تعداد میزبانهای خورده شده سیگموئیدی شکل

سن دو شپشک آردآلود جوو نشان داد با افزایش

افزایش خواهد یافت (شکل  .)9برازش رگرسیون

تراکم شکار ،تعداد گعمه خورده شده توسط شکارگر

لجستیکالروسنسهوچهارواکوشتابعینوعسوم

افزایشیافت.نتایجحاصلازرگرسیونلجستیکمراحل

را نشان داد زیرا در تمامی موارد شیب قسمت خطی

مختلفرشدی شکارگر باتغذیهازپورهسندوشپشک

موحویمثبتبود(()P1<7جدول.)9برایالروسنسه

آردآلود جوو در جدول  9ارائه شده است .برازش

نسبت گعمه خورده شده از تراکم  2تا  1افزایش و

رگرسیون لجستیک با دادههای الروهای سن یک ،سن

سپس تا تراکم  37کاهش یافت .در الرو سن چهار

دو،نر وماده بالغ کفشدوزک واکوشتابعینوعدومرا

نسبت گعمه خورده شده از تراکم  2تا  27افزایش و

نشانداد.زیرادرتمامیمواردشیبقسمتخطیموحوی

سپستاتراکم 15کاهشیافت(شکل.)2نتایجحاصل
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ازرگرسیونغیرخطیحداقلمربعاتبرایالروسنسه

بر اساس شاخص متغیر پارامتر  Dbمشاهده شد این

با تغذیه از پوره سن دو نشان داد که پارامترهای  cوd

پارامتر صفر را شامل نمیشود .از ایورو میان پارامتر

(معادله)4باصفراختالفمعواداریندارند.ازاین روبا

ضریب  bاین دو مرحله رشدی شکارگر اختالف

حذفآنهاازمدلکاهشیافته a=bN0بهموظورتعیین

معواداری وجود نداشت اما زمان دستیابی به گعمه در

مقدارثابتحمله استفادهشد(  .)Juliano, 2001براین

الرو سن چهار ( 7/4192ساعت) به گور معواداری

اساس ،در واکوش تابعی نوع سوم مقدار  bتابعی از

کوتاهترازالروسنسه(9/0311ساعت)بود .

تراکمگعمهاولیهبودهوتغییردرقدرتجستجوگریرا

بررسیحداکثرنرخشکارگری (  ) ⁄درگی24

با تغییر درتراکم گعمه نشان میدهد .بر اساس نتایج

ساعت نشان داد با افزایش سن الروی حداکثر

حاضر ،در  الرو سن سه بین نرخ حمله و تراکم اولیه

شکارگریاز2/92تا48/51گعمهدرروزافزایشیافت

گعمه یک رابطه خطی برقرار بود ( .)a=bN0مقدار a

و شکارگری ماده ها با  23/53گعمه بیشتر از نرها بود

برای الرو سن سه به ترتیب -7/1825-7/105-9/2105

(جدول.)2محاسبهضریبتبییندرجدول 2نشانداد

 7/731-7/708-7/990-7/915-7/31برساعتوبرایالرو

معادله راجرز به خوبی واکوش تابعی مراحل مختلف

سن چهار به ترتیب -7/79548/2071-7/380-7/5739

رشدیکفشدوزک N. arcuatusباتغذیهازپورهسن

 7/79548- 7/73711-7/74144برساعت  براورد شد.

دوشپشکآردآلودجوو توصیفمیکود .







شده توسط مراحل مختلف رشدی کفشدوزک N.
جدول  -3نتایج تجزیه رگرسیون لجستیک نسبت طعمه خورده 

 arcuatusبر تعداد اولیه طعمه ارائه شده
Table 1. Results of logistic regression analysis
of
the
proportion
of prey consumed by different

stages of N. arcuatus as a function of initial prey density
Stages of predator
Coefficient
Estimate
SE
χ2
P value
1st instar
 Constant
5.7571
2.5566
5.07
0.0243
Linear
-2.9881
1.5384
3.77
0.0521
 Quadratic
0.4365
0.2843
2.37
 0.1236
Cubic
-0.0211
0.0162
1.70
0.1920
nd
2 instar
Constant
6.8870
2.0935
1.082
0.0010


Linear
-1.5416
0.7053
4.78
0.0288
Quadratic
0.1122
0.0733
2.35
0.1257
Cubic
-0.00288
0.00235
1.50
 0.2208

3rd instar
Constant
-0.0793
0.4278
0.03
0.8529
Linear
0.4558
0.1129
16.30
<.0001

Quadratic
-0.0345
0.00756
20.79
 <.0001
Cubic
0.000643
0.000144
20.05
<.0001
4th instar
Constant
0.0937
0.2662
0.12
 0.7248

Linear
0.2841
0.0399
50.70
<.0001
Quadratic
-0.00908
0.00129
49.65
<.0001

Cubic
0.000075
0.000011
43.84
 <.0001
Adult females
Constant
4.4562
0.6523
46.66
<.0001
Linear
-0.2248
0.0763
8.69
 0.0032

Quadratic
0.00454
0.00271
2.81
0.0935
Cubic
-0.00004
0.000029
1.85
0.1733

Adult males
Constant
3.6639
0.9563
14.68
 <.0001
Linear
-0.2983
0.2194
1.85
0.1739
Quadratic
0.0138
0.0146
0.98
 0.3216

Cubic
-0.00029
0.000288
6.27
0.0123
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 و حداکثر نرخ شکارگریR2  مقدار ضریب تعیین، مقادیر برآورد شده پارامترهای واکنش تابعی توسط مدل راجرز-3 جدول


 نسبت به پوره سن دو شپشک آردآلود جنوبN. arcuatus مراحل مختلف رشدی کفشدوزک
Table 2. Parameters estimated by Rogers` random
predator equation as well as R2 and maximum


predation rate (T/Th) for six life stages of N. arcuatus fed on 2nd instar nymph of N. viridis
Approximate Approximate
95%

 R2
Stages of predator Parameter Estimate
SE
Confidence
T/Th
1st instar

a
Th
a
Th
b
Th
b
Th
a
Th
a
Th

2nd instar
rd

3 instar
4th instar
Adult females
Adult males


0.1139 0.0554
11.417
1.1185
0.3237
0.1544

4.7013
0.2589
0.0195
0.000386
1.7396
0.0590

0.00774
0.00150
0.4912
0.0204
0.2836 
0.1179
1.0198
0.0679
0.2233
0.0765

1.4711
0.1204

Lower
0.00275
9.0951
0.0139
4.1818
0.0118
1.6223
0.00477
0.4508
0.0497
0.8850
0.0711
1.2315

Upper
0.2251
13.5883
0.6336
5.2208
0.0272
1.8568
0.0107
0.5316
0.5175
1.1546
0.3755
1.7107

2.12


0.898

5.10

0.958

13.80

0.958

48.56

0.959

23.53


0.948

16.32

0.954







 تخمین زده شده برای مقایسه پارامترهای واکنش تابعی مراحل مختلفDTh  وDb ،Da  مقدار پارامترهای-1 جدول
 نسبت به پوره سن دو شپشک آردآلود جنوبN. arcuatus رشدی کفشدوزک






Table 3. The Parameters Da , Db and DTh estimated by an equation with an indicator variable
for comparing type II and type III functional response parameters different stages of N.

arcuatus fed on 2nd instar nymph of N. viridis
Approximate 95%
Comparison stage
Estimate
Approximate SE
Confidence

Lower

st

Upper

nd

1 instar-2 instar
Da *
DTh
1st instar- Male adult
Da
DTh
1st instar-Female adult
Da
DTh
2nd instar-Male adult
Da
DTh
2nd instar-Female adult
Da
DTh
Male adult-Female adult
Da
DTh
3rd instar-4th instar
Db**
DTh***



0.2098

0.1491

-0.0860

0.5056

-0.6404

1.4978

-9.6112

-3.6696

0.1094
-9.8702

0.1723
3.2569

-0.2316
-16.3142

0.4503
-3.4263 

0.1697
-10.3214

0.2901
5.5303

-0.4036
-21.2501

0.7430 
0.6073

-0.1004
-3.2302

0.2998
0.5015

-0.6936
-4.2222

0.4927 
-2.2381

-0.0402
-3.6815

0.4962
0.8178

-1.0207
-5.2975

0.9403
-2.0655 

-0.0603
0.4513

0.1465
0.1786

-0.3495
0.0988

0.2289
0.8037 

-0.0118
-1.2483

0.00821
0.1252

-0.0280
-1.4953

*An indicator showing differences between treatments for a.
** An indicator showing differences between treatments for b.
*** An indicator showing differences between treatments for Th.





0.00442
-1.0014
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نسبت به تراکم های مختلف پوره سنN. arcuatus  واکنش تابعی وابسته به سن مراحل مختلف رشدی کفشدوزک-3 شکل
 نقاط سیاه رنگ داده های مشاهداتی بوده و خطوط با استفاده از معادله تصادفی راجرز پیش بینی.دو شپشک آردآلود جنوب
شده است
Figure 1. Stage-specific functional responses of N. arcuatus to different densities of 2nd instar nymph
of N. viridis. Symbols are observed data and lines were predicted by model
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 نسبت به تراکم های مختلف پورهN. arcuatus  نسبت طعمه خورده شده توسط مراحل مختلف رشدی کفشدوزک-3 شکل
 نقاط سیاه رنگ دادههای مشاهداتی بوده و خطوط با استفاده از مدل پیش بینی شده است.سن دو شپشک آردآلود جنوب
Figure 2. Proportion of 2nd instar nymph of N. viridis consumed by different stages of N. arcuatus.
Symbols are observed data and lines were predicted by model
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بحث
در شرایط اقلیمی استان خوزستان باداشتن آ و

از سایر مراحل نیز تغذیه میکرد )Zarghami et al.,

 .(2014 b

هوای نیمه بیابانی و استپ گرم ،کفشدوزک

بررسی زیستشواسی این شپشک در شرایط آ و

شپشکخوار  N.arcuatusدر زیستگاههای مختلف از


هواییخوزستاننشاندادتولیدمثلآنازگریقجوسیو

جملهباغهایمرکباتآلودهبهشپشکآردآلودجوو ،

بکرزاییباتولیدتخمدرکیسهمومیسفیدرنگکهچود

رویگیاهانزیوتیمانودشاهپسودوبوتههایختمیچیوی

روز قبل از تخمگذاری ترشح شده انجام میشود .این

آلوده به گونههای مختلفی از شپشکهای آردآلود از

شپشک در شرایط آ و هوایی اهواز دارای  8نسل

جمله ،شپشک آردآلود صورتی  Maconellicoccus

کاملبادونقطهاوجدربهاروپاییزودرشرایطدزفول

) hirsutus (Green) (Allizadeh et al., 2013و

 0نسلکاملویکنسلناقصمیباشد )Khodaman,

شپشک آردآلود پوبه  Phenacoccus solenopsis

 .(1993; Novin et al., 2000با توجه به تعداد نسل

 (Mossadegh et al., 2015) Tinsleyبا جثه

زیاد و گوالنی بودن دورههای رشدی این شپشک،

کوچک ،پرخوری زیاد و قدرت جستجوگری باال

مراحل مختلف رشدی با یکدیگر همپوشانی داشته و

فعالیتکردهوبهخوبیاستقراریافتهاست.درحالیکه

چوانچه هدف استفاده از دشمن گبیعی جهت کوترل

در این نواحی کفشدوزک وارداتی از جمله

شپشک باشد واکوش رفتاری شکارگر در مواجه با

 Cryptolaemus montrouzieri Mulsantکه به

شپشک بسیار حائض اهمیت است .نتایج حاصل از این

صورتانبوهپرورشورهاسازیمیشودبهدلیلگرمای

پژوهش نشان داد واکوش تابعی مراحل مختلف رشدی

زیاد تابستان و وجود مورچههای همزیست با شپشکها

کفشدوزک N. arcuatusو پارامترهای حاصل ازآن

قادر به استقرار و فعالیت نبوده ،و عالرغم رهاسازی

بر حسب مرحله رشدی شکارگر متفاوت بود .نوع

سالیانه نتوانسته جمعیت شپشکهای آردآلود گغیان

واکوش تابعی حشرات و پارامترهای حاصل از آن می

کووده را کوترل کود ).(Mossadegh et al., 2008

تواند تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی از جمله مرحله

) Zarghami et al. (2014aبا بررسی زیستشواسی

رشدی شکارگر قرار گیرد

).(Koch t al., 2003

این شکارگر با تغذیه از شپشک آردآلود جوو بیان

) Foruzan (2014گزارش داد حشرات ماده بالغ

کردند این شکارگر درداموه دمایی  27تا  35درجه

کفشدوزکN. arcuatusباتغذیهازپورههایسنیک

فعالیت کرده و دمای بهیوه  37درجه را به عووان دمای

وسنسهشپشکآردآلودپوبهواکوشتابعینوعسومو

مواسبجهتپرورشانبوهاینشکارگرگزارشدادند.

باتغذیهازپورهسندوم ،واکوشنوعدومنشاندادند.

درادامهتحقیقاتآنهامشاهدهشداینشکارگرعالوهبر

همچوین با بررسی موابع سایر کفشدوزکهای شکارگر

شپشکهایموجوددرموطقهبهخوبیازمراحل مختلف

شپشکهای آردآلود نتایج مشابهی را میتوان مشاهده

رشدیشپشک مرکبات ،Planococcus citri Risso

کرد.بهعووانمثال:واکوشالروسندوم والروسن

بالشتکهای Pulvinaria floccifera Westwoodو

چهار C.montrouzieriباتغذیهازپورههایسندوم،

 Pulvinaria aurantii Cockerellنیزبهعووانگعمه

سوم و ماده بالغ شپشک آردآلود مرکبات  P. citriبه

تغذیه میکرد ) .(Zarghami, 2014عالوه بر این

ترتیبسوم،سومودوم وواکوشمادهبالغ باتغذیهاز

بررسیترجیحمرحلهگعمهاینشاندادتخموماده بالغ

گعمههایفوقالذکربهترتیبنوعدوم،سوموسومبود


شپشک آردآلود جوو

مرحله ترجیحی اکثر مراحل

رشدیاینکفشدوزکبودنداگرچهاینشکارگربهخوبی

) .(Abdollahi Ahi et al., 2012
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واکوشتابعیالروسنچهار،نروماده کفشدوزک

.(1975سهمکانیسماصلیکهسبببروزواکوشتابعی

 Hyperaspis polita Weiseباتغذیهازتخمشپشک

نوع سوم میشود شامل بروز رفتار سویچیوگ

آردآلود جوو به ترتیب نوع دوم ،دوم و سوم بود

) ،(Murdoch, 1969یادگیری و تمرکز شکارگر به

).(Farhadi et al., 2018بااینحالMilonas et al. ،

موظور صید شکار در لکههایی با تراکم باال

)(2011گزارشدادندتغییردرمرحلهرشدیشکارگرو
مرحله رشدی گعمه ،تاثیری در نوع واکوش تابعی
کفشدوزک ) Nephus includes (Kirschنسبت به
شپشکهایآردآلودPlanococcus ficus Signoret
و  Planococcus citri Rissoنداشت.

همچوین

) Seyfollahi et al. (2019واکوش تابعی الرو سن
چهار،نرومادهبالغکفشدوزک H. politaباتغذیهاز
پورههایسنیکتاسهشپشکآردآلودپوبهنوعدومو
بهگورمشابه )Nakhai Madih et al. (2016-2017
واکوشتابعیالروسنچهار،نرومادهکفشدوزک H.

 Politaباتغذیهازمادهبالغشپشکآردآلودپوبهرااز
نوعدومگزارشدادند.گونهفوقالذکریکگونهبومی
موطقهوازرقیبهایاصلیکفشدوزکN. arcuatus
درکوترل بیولوژیک شپشکهای آردآلود و یکی از
مهمترین کاندیدهای احتمالی پرورش انبوه میباشد که
مقایسه کارایی آن با کفشدوزک  N. arcuatusقابل
اهمیتاست .
یرغمفراوانبودنواکوشتابعینوعدومدرمیان
عل 
خوارکهمثالهاییازآنهاذکر

کفشدوزکهای شپشک
شد ،تعدادیاز شکارگرهاواکوشتابعینوعسومدارند
(موابعموردیآنهادرپاراگرافقبلذکرشد(.بهعقیده
اکثر اکولوژیستها از آنجایی که شکارگرهای با
واکوشتابعینوعسومدرمحدودهایی ازتراکممیزبان

میباشد )Holling 1965; Murdoch and Oaten,


 .(1975ازآنجاییکهآزمایشاتمادریکدورهکوتاه
مدتوبرروییکگونهگعمهانجامشدهاست،احتماالً
تمرکز شکارگر در بدام انداختن گعمه در تراکمهای
باال،سبببروزواکوشتابعینوعسومدرالروسنسهو
چهارکفشدوزکشدهاست .
واکوش تابعی بر اساس پارامترهای آن یعوی قدرت
جستجووزماندستیابیارزیابیمیشود.قدرتجستجو
نهتوهامیزانجستجویانجامشدهتوسطشکارگربرای
پیدا کردن گعمه را نشان میدهد بلکه همچوین نشان
دهوده سرعت رسیدن موحوی واکوش تابعی به قسمت
مجانب خود نیز می باشد ( .(Holling, 1966زمان
دستیابییکشکارگرنیز،یعویزمانصرفشدهتوسط
شکارگربرایفعالیتهایینظیرگرفتنگعمه،رامکردن،
کشتن و هضم کردن آن بوده و به تخمین آستانه سیر
شدن شکارگر کمک میکود )Veeravel and

 .(Baskaran, 1997بر اساس نتایج به دست آمده از
پژوهشحاضرقدرتجستجوگریافراددریافتنگعمه
اختالف معواداری با یکدیگر نداشت و سوین مختلف
رشدی کفشدوزک با واکوش تابعی مشابه ،توانایی
مشابهی در پاسخ به افزایش تراکم گعمه داشتود .اما با
افزایش سن الروی از الرو سن یک تا الرو سن چهار
زماندستیابیبهگعمهبهگورمعواداریکاهشیافتو

تاحدیابتدامر ومیروابستهبهتراکموسپسوابستهبه

زماندستیابیمادهبالغکفشدوزکبهگعمهکمترازنر

عکس تراکم ایجاد میکوود ،به عووان عوامل کوترل

بالغبود.درحقیقتبیشتربودنزماندستیابیبهگعمهدر

بیولوژیک کاراباثبات در دیوامیسم جمعیت شکارگر-

الرو سن یک به دلیلنیاز کمتربه غذاو توانایی کمتر

شکار سهم بیشتری در توظیم جمعیت آفت نسبت به

اینمرحلهدردنبالکردن،گرفتنومصرفگعمهنسبت

شکارگرهای با واکوش نوع دوم ،دارند )Holling,

به سایر مراحل الروی میباشد .مشابه نتایج این تحقیق

1959; Murdoch, 1969; Murdoch and Oaten,

) Zarghami et al. (2016گزارش دادند قدرت
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جستجوگریالروهایسنیکتاچهار ونرومادهبالغ

سندومشپشکآردآلودپوبهبهترتیب،7/9929،7/925

کفشدوزک  N. arcuatusدر یافتن تخم شپشک

 7/712برساعت و زمان دستیابی را ،7/192 ،7/9818

تفاوت معواداری نداشت اما زمان

 7/789ساعتگزارشدادندNakhaiMadih et al. .

دستیابی به تخم شپشک از الرو سن یک تا چهار از

) (2016-2017قدرت جستجوی الرو سن چهار  H.

 5/4252تا  7/9412ساعت کاهش یافت .همچوین زمان

 Politaراباتغذیهازمادهبالغشپشکآردآلودپوبهبه

دستیابیمادههابا 7/2857ساعتبهگورمعواداریکمتر

ترتیب 7/7911برساعتو3/3212ساعت،نربالغ7/7915

از نرها با  7/0015ساعت بود .تفاوت مشاهده شده در

برساعت و  92/7921ساعت و ماده بالغ کفشدوزک را

مقایسه با پارامتر مربوگه در پژوهش حاضر به دلیل

 7/7939برساعت و  3/4015ساعت گزارش دادند.

کوچکتر بودن گعمه و غیر متحرک بودن این مرحله

) Farhadi et al. (2018قدرت جستجو و زمان

رشدی نسبت به گعمه استفاده شده در پژوهش حاضر

دستیابی  H. politaرا برای الرو سن چهار باتغذیهاز

میباشد .اگرچه گعمههای بزرگتر راحتتر در معرض

شپشک آردآلود جوو  7/2553بر ساعت و 7/7889

دید شکارگر قرار میگیرند اما به دلیل قدرت دفاعی

ساعت ،برای ماده بالغ  7/91833برساعت و 7/9551

بیشتریویاتواناییبهتردرفرارکردنازچوگشکارگر

ساعتوبراینربالغضریب ثابت  7/77475 bبرساعت

وگوالنیتربودنزمانمصرفشانسببافزایشزمان

و 7/3979ساعتگزارشدادند .مطابقپژوهشحاضر،

دستیابی شکارگر به گعمه میشوند );Holling, 1966

در تمامی تحقیقات ذکر شده توسط این محققین توان

.(Tompson, 1975مشابهنتایجبدستآمده Milonas

جستجوگریافرادتفاوتمعواداریبایکدیگردریافتن

) et al. (2011گزارش کردند که در قدرت

گعمهنداشتامازماندستیابیدرالروسنچهاربهگور

جستجوگری الرو سندووسنچهارکفشدوزک  N.

معواداری بیشتر از مادهها و در مادهها بیشترازنرها بود.

 includensدرجستجویپورهسندوشپشکهای P.

اگرچهدربررسی) Li et al. (2005مشاهدهشدکهبا

 ficusو  P. citriتفاوت معواداری وجود نداشت ،اما

افزایش مرحله الروی از الرو سن یک تا الرو سن

زمان دستیابی در شکارگر بزرگتر یعوی الرو سن چهار

سه) Nephus ryuguus (Kamiyaباتغذیهازشپشک

بیشتر از شکارگر کوچکتر ،الرو سن دو بود .مقایسه

) Oracella acuta (Lobdellقدرت جستجوگری

نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر با تحقیقات انجام

افزایشوزماندستیابیکاهشیافت.باتوجهبهاهمیت

شده روی سایر شکارگرهای رقیب اصلی کفشدوزک

شکارگری کفشدوزک  N. arcuatusو جثه حدود 4

 N. arcuatusدرکوترلشپشکهایآردآلوددرموطقه

برابرکوچکترنسبتبهکفشدوزکهایشکارگررقیب

نمایانگر توانایی باالی شکارگری  این کفشدوزک با

خودنظیر H. politaو C. montrouzieriاینقدرت

تغذیهازشپشکآردآلودجوو میباشد.بهعووانمثال

جستجووزماندستیابیقابلاهمیتاست.

آردآلود جوو

تحقیقات ) Abdollahi Ahi et al. (2012قدرت

درمطالعه حاضرحداکثرنرخشکارگری()T/Thدر

جستجوی الرو سن چهار و ماده بالغ کفشدوزک C.

الروسنچهاربا 48/51گعمهوبهدنبالآنمادهبالغبا

 montrouzieriرا با تغذیه از پوره سن دوم شپشک

 23/53ونربالغکفشدوزکبا 91/32گعمهدرگی24

آردآلودمرکباتبهترتیب 7/7921و 7/748برساعتو

ساعتمشاهدهشد.بیشتربودننرخشکارگریالروسن

زمان دستیابی را  7/079و  7/900ساعت گزارش دادند.

چهار در مقایسه با دیگر مراحل الروی به دلیل نرخ

 (2019) Seyfolahi et al.قدرت جستجوی الرو سن

جستجوگری باالی آن میباشد و نیاز بیشتر الرو سن

چهار،نرومادهکفشدوزکH. politaراباتغذیهازپوره

چهار به انرژی جهت رشد و رسیدن به یک وضعیت
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مواسب جهت شفیره شدن میباشد Hodek) and

سندو شپشکآردآلودپوبهبهترتیب 31/28،07/99و

.Honek, 1996; Wells and McPherson, (1999

25گعمهبود) .(Seyfolahi et al. 2019

عالوه بر این پرخوری بیشتر مادهها میتواند به دلیل

این تحقیق اولین ارزیابی کارایی مراحل مختلف

اندازهبزرگترمادهونیازبیشترغذاییانبرایتولیدتخم

رشدیکفشدوزک N. arcuatusباتغذیهازپورهسن

و تخمریزی باشد )Van Den Meiracker and

دوشپشکآردآلودجوو  N. viridisمیباشد.باتوجه

;Sabelis, 1999; Omkar and Pervez, 2004

به نوع واکوش تابعی و پرخوری باالی  الرو سن سه،

 .(Seagraves, 2009

الرو سن چهار و ماده بالغ کفشدوزک N. arcuatus

مقایسهحداکثرتغذیهنرخشکارگریمراحلمختلف

احتماالً رهاسازی این سه مرحله رشدی در زمانی که

رشدی کفشدوزک N. arcuatusبا سایر کفشدوزک

جمعیت پوره سن دو شپشک باال است میتواند کوترل

های رقیب خود در کوترل شپشک های آردآلود قابل

موفق و سریعی را در آلودگی شپشک با تغذیه از آنها

تاملاست.به عووانمثال حداکثرتغذیهروزانه الروسن

فراهم آورد .اگرچه شکارگرها معموالً در گبیعت با

دووسنچهارکفشدوزک  N. includensباتغذیهاز

شرایطغیرقابلکوترلویامتغیریروبرومیشوند.مثالًهر


پورهسندوشپشکهایP. Ficusبهترتیب9/85و4

گونهتغییردماییویارگوبتیمیتواندسریعاًسببتغیر

گعمهوباتغذیهازپورهسندوP. Citriبهترتیب2/0و

نوعواکوششکارگرنسبتبهتغییرتراکمگعمهشودو

 3/44گعمه) ،(Milonas et al., 2011مادهبالغوالرو

این بسیار مشکل است که حدس زده شود که ایوگونه

سن چهار کفشدوزک  C. montrouzieriبا تغذیه از

اثرات آ

و هوایی چگونه سبب تغییر تعداد گعمه

پورهسندوشپشکآردآلودمرکباتبهترتیب42/90و

خوردهشدهدرهرتراکممیشود .

 ، (Abdollahi Ahi et al., 2012) 34/5الرو سن



چهار،نرومادهبالغکفشدوزک H. politaباتغذیهاز

سپاسگزاری

ماده بالغ شپشک آردآلود پوبه به ترتیب  2 ،0/2و 1/1

بدیووسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید

گعمه ) ،(Nakhai Madih et al., 2016-2017پوره

چمران اهواز به خاگر تامین اعتبار الزم و مساعدت در
اجرایاینتحقیققدردانیمیشود.
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Abstract

Background and objectives
Understanding the functional response of a predator to its prey and its parameters including
attack rate and handling time, are one of the basic methods in applied biological control for
evaluation of the efficiency of a predator. Nephus arcuatus is one of the most important
biological control agents of Nipaecoccus viridis.
Material and Methods
In this study, a laboratory study has been conducted to evaluate the stage-specific functional
response of larval stages and adult females and males of N. arcuatus to varying densities of N.
viridis 2nd instar nymph. Experimental conditions were based on optimal temperature for N.
arcuatus activities, 30±1ºC, 65±5% RH, and 14L:10D photoperiod.
Results and Discussion
The shape of functional response curve and the functional response parameters were determined
respectively by logistic regression and nonlinear least square regression. The 1st instar, 2nd instar
larvae, adult males as well as adult females exhibited a type II functional response. Attack rate (a)
and handling time (Th) were estimated to be 0.1139 h-1 and 11.4117 h for the 1st instar, 0.3237 h-1
and 4.7013 h for 2nd instar larvae, 0.2233h-1 and 1.4711 h for adult males, and 0.2836h-1 and
1.0198 h for adult females, respectively. In contrast, the 3rd instar and 4th instar larvae of N.
arcuatus exhibited a type III functional response. Constant b and handling time were estimated
to be 0.0195 and 1.7396 h for the 3rd instar, and 0.00774 and 0.4912 h for 4th instar larvae,
respectively. Our results indicated that estimated attack rates did not change significantly
between different stages of N. arcuatus with similar functional response curve. In contrast, the
handling times of N. arcuatus to its prey increased as the larval age of this predator increased,
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also females had longer handling time than adult males. Based on the maximum predation rate
(T/Th), the 4th instar larva was the most voracious stage (48.56 prey/d) followed by the adult
female (23.53 pey/d) and male (16.32 egg/d) N. arcuatus. These findings suggest that the
voracity of all stages of N. arcuatus toward N. viridis hold good promises for a use of especially
simultaneously 4th instar larvae, and adult males and females of N. arcuatus in a biological
control program against N. viridis in orchards and on ornamental plants.
Keywords: Nephus arcuatus, Nipaecoccus vridis, Functional response

