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 چکيده  

اطالعات شکارگر است که  -های شکارکنشبرهماجزای ترین از مهمیکی واکنش تابعی 
شناسی های ریختویژگی. ندک مهمی درباره واکنش شکارگر به تغییرات تراکم میزبان ارائه می

 و طولاثر تراکم  در این پژوهش. گیاه میزبان از عوامل مؤثر بر واکنش تابعی شکارگرها است
 Oriusسنك بر واکنش تابعی ( فالت، قدس و پیشتاز)تریکوم برگ سه رقم گندم 

albidipennis ی جو،شته نسبت بهSipha maydis ،  ی رجهد 24 ± 1دمای )شرایط آزمایشگاه در
 روشنایی: درصد و دوره تاریکی  00 ± 10رطوبت نسبی  سلسیوس،

در اختیار  به طور جداگانهشته جو  30و  24 ،12، 8، 0 ،4، 2های  تراکم. شد بررسی (10 : 8
های خورده شده در هر تراکم قرار داده شدند و تعداد شته های ماده سنكپوره سن سوم و 

ی برای هر دو مرحله جستیك نشان داد نوع واکنش تابعینتایج تجزیه رگرسیون ل. ثبت شد
ی پوره (a)قدرت جستجوگری . باشدگندم از نوع دوم می ارقامشکارگر روی  سنكزیستی 

و  11/1 ،5/2( Th) یابیبر ساعت و زمان دست 030/0و  021/0، 011/0 ترتیب بهسن سوم 
های  سنكقدرت جستجوگری  .ساعت روی ارقام فالت، پیشتاز و قدس تعیین گردید 01/5

 25/2و  41/1، 35/1یابی بر ساعت و زمان دست 022/0و  018/0، 020/0به ترتیب  ماده
 های تابعی با استفاده از معادله ترکیبی مقایسه واکنش. ارقام محاسبه شدروی این ساعت 

م روی ارقا O. albidipennisی سن سوم پورهدستیابی  های زمان مشخص نمود که تفاوت
  .باشدمی دار معنیمختلف گندم 

 
                           ش تابعی،ــو، واکنــی جتهــوم برگ، شــتریک ری،ــجوگــجست :واژه هاي کليدي

                        Orius albidipennis                                 
  

 مقدمه

يش استفاده گسترده از ترکیبات شیمیايی و افزا

آگاهی عمومی در ارتباط با خطرات ناشی از اين 

و محیط زيست و از سوی  همعاترکیبات بر سالمت ج

ديگر افزايش مقاومت آفات نسبت به سموم شیمیايی 

های کنترل آفات نظیر کارگیری ساير روشلزوم به

 .Hufran et al) آشکار کرده استرا  بیولوژيكکنترل 

1996 , Shannag and Obeidat 2008).  دشمنان طبیعی

خط  که آفات گیاهخوار را مورد تغذيه قرار می دهند

 وم آفاتـدر برابر هج مستقیمی برای گیاه دفاعی غیر

 قبل از رهاسازی اما .(Price et al. 1980)می باشند 

 ،كبیولوژيی کنترل در قالب يك برنامه دشمنان طبیعی

در محیط برای کنترل آفات  آنهايی اکار بايستی

يکی از  .(Waage 1990) برآورد گرددآزمايشگاه 

يی دشمنان طبیعی، تعیین امعیارهای ارزيابی کار

از جمله واکنش تابعی و نرخ  های رفتاری آنهاويژگی
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 Holling 1966, Jervis and Kid)است جستجوگری 

ته شده توسط هر ی بین تعداد شکار کشرابطه. (1996

يا تعداد میزبان پارازيت شده توسط هر )شکارگر 

عنوان واکنش به( يا میزبان)و تراکم شکار ( پارازيتوئید

 Holling 1959 a, Holling)شود تابعی شناخته می

1959 b) .های کنشدر برهم واکنش تابعی نقش مهمی

کند و در حقیقت توصیفی از بین شکار و شکارگر ايفا می

های مختلف رفتار يك دشمن طبیعی در مواجهه با تراکم

واکنش تابعی يك  .(Tully et al. 2005) شکار است

عوامل مختلف غیر زنده مانند دشمن طبیعی تحت تأثیر 

 Mohaghegh et al. 2001, Skirvin and Fenlon)دما 

و عوامل  (Svendsen et al. 1999)نسبی رطوبت ، (2003

و  (Badii et al. 2004)شکار های زنده مانند ويژگی

 ,Coll and Ridgway 1995)های گیاه میزبان ويژگی

Messina et al. 1997) های مختلف گونه. قرار دارد

صورت فیزيکی يا به گونهگیاهی يا ارقام مختلف يك 

شیمیايی، واکنش تابعی دشمنان طبیعی را تحت تأثیر 

اثرات  .(Skirvin and Fenlon 2001)دهند قرار می

مانند مواد فرار گیاهی و  ترکیبات شیمیايی گیاه میزبان

ترکیبات سمی در موفقیت جستجوگری دشمنان طبیعی 

 .Price et al. 1980, Tumlinson et al) اندهبررسی شد

1992, Vet and Dicke 1992, Moayeri et al. 2006) 

جوگری دشمن طبیعی ناشی از تغییر نرخ جست

ساختارهای فیزيکی گیاه میزبان نیز در میزان کارآمدی 

 ,De Clercq et al. 2000)دشمن طبیعی مؤثر است 

Cédola et al. 2001, Skirvin and Fenlon 2001). 
ن ها، زوايد مومانند موجود در سطح بیشتر گیاهاتريکوم

جمله  گیرند، ازهای اپیدرم منشاء میکه از سلول

باشند که با ساختارهای فیزيکی موجود در سطح گیاه می

تغذيه  ،(Pillemer and Tingey 1976)جايی ممانعت از جابه

(Khan et al. 2000)  خوار حشرات گیاه ريزیتخمو يا

(Handley et al. 2005) ر به بروز مقاومت نسبت به منج

با اين وجود، اين ساختار دفاع . گردندبرخی آفات می

با اثر بر )صورت غیرمستقیم تواند بهفیزيکی گیاه می

 Messina and Hanks)شکار مثل ايجاد پناهگاه برای آن 

با اثر بر دشمن طبیعی  و)يا بصورت مستقیم  .(1998

بر  ،(Krips et al. 1999)مثل ممانعت از جابجايی آن 

مطالعات متعدد . باشدکارايی دشمن طبیعی تأثیرگذار 

در ارتباط با نقش تريکوم گیاه میزبان در تغییر رفتار 

ويژه واکنش تابعی انجام شده است دشمن طبیعی به

(De Clercq et al. 2000, Cédola et al. 2001, 

Jalalizand et al. 2011) .مددی و  ،نمونهعنوان به

های فیزيکی گیاه ويژگیکه  نشان دادند همکاران

 پارامترهای واکنش تابعی ی،دارطور معنیمیزبان به

 Neoseiulus cucumeris Oudemansی شکارگرکنه

(Acari: Phytoseiidae)   نسبت به تريپس پیاز(Thysan.: 

Thripidae) Thrips tabaci Lindeman  را تحت تأثیر

و تفاوت در انبوهی تريکوم بین سه گیاه  دهدمیقرار 

فلفل شیرين، بادنجان و خیار در واکنش تابعی اين 

نتايج . (Madadi et al. 2007) مؤثر بوده استشکارگر 

روی تريپس ی شکارگر مشابهی در ارتباط با اين کنه

Pergande  occidentalis Frankliniellaغربی گل 

(Thy.: Tripidae)  حاصل شد(Shipp and Whitfield 

بیشترين  L. Tritichum aestivumگندم نان . (1991

سطح زير کشت را در جهان به خود اختصاص داده 

کشت بین  در ايران نیز باالترين سطح زير .است

محصوالت مختلف به گندم اختصاص دارد و از نظر 

 FAO)باشد ی چهارم را دارا میارزش اقتصادی رتبه

خوار یاهاز آفات گوسیعی ی گندم میزبان گستره(. 2010

نقش مهمی در کاهش  نیزها است که در اين بین شته

 Kieckhefer and Kantack)عملکرد و کیفیت آن دارند 

1988, Kennedy and Connery 2005). 
ترين روش گرچه استفاده از ترکیبات شیمیايی رايجا 

د، ولی گزارش شوهای غالت محسوب میکنترل شته

به  های غالتموارد متعدد از گسترش مقاومت شته

و از سوی ديگر اثر سوء اين ترکیبات بر  سموم شیمیايی

سالمت انسان و محیط زيست، منجر به استفاده از ساير 

های کنترل از جمله دشمنان طبیعی گرديد روش

(Shufran et al. 1997, Wilde et al. 2001) .های سن

کنترل ترين عوامل از مهم Anthocoridaeی خانواده

شوند و از آفات مختلف از جمله محسوب می بیولوژيك

 Coll) کنند، سفیدبالك و کنه تغذيه می، تريپسشته

and Guershon 2002) .ها در با توجه به اثربخشی آن

ين چندين گونه از شکارگران اهای کشاورزی، اکوسیستم

خانواده جهت برنامه های کنترل بیولوژيك مورد استفاده 

يکی از اين  .(Heitmans et al. 1986)گیرند قرار می
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باشد که می Orius albidipennis ،ها سنك شکارگرگونه

شود و در های مختلف کشاورزی يافت میدر زيستگاه

ی غالب مطرح است عنوان گونهبرخی از مناطق ايران به

(Erfan and Ostovan 2004) .مختلفیهای گرچه گونه 

 Erfan)اند در مزارع گندم شناسايی شده Oriusاز جنس 

and Ostovan 2004, Corrales et al. 2007) ولی ،

يی در ارتباط با عوامل مؤثر بر کارا دقیقیاطالعات 

بنابراين، . های غالت وجود نداردشکارگری آنها روی شته

ی حاضر تعیین اثر انبوهی و طول تريکوم هدف مطالعه

پیشتاز و فالت  موجود روی برگ سه رقم گندم، قدس،

سنك ی سن سوم بر واکنش تابعی افراد ماده و پوره

ف ــهای مختلنسبت به تراکم O. albidipennisشکارگر 

 . باشدمی S. maydisی جو شته

 
 هامواد و روش

 کاشت و پرورش گیاه

ارقام رايج  ،ارقام گندم مورد مطالعه در اين پژوهش

در س و فالت پیشتاز، قد شاملدر استان خراسان رضوی 

از بخش نهال و بذر  ارقام مورد نظربذر  .نظر گرفته شدند

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان 

و  99ی هايی با قطر دهانهرضوی تهیه شد و در گلدان

خاک مورد استفاده . متر کشت گرديدسانتی 97ارتفاع 

برگ به نسبت در آزمايش متشکل از شن، خاک و خاک

صورت روزانه آبیاری شدند و در گیاهان به. بود 9:1:9

 سلسیوس، رطوبت نسبیی درجه 14 ±1شرايط دمايی 
 8ساعت روشنايی و  91نوری  درصد و شرايط 15 ± 95

در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی  ساعت تاريکی

اين گیاهان . دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری شدند

 .  استفاده قرار گرفتند ها موردبرای انجام آزمايش

بررسی انبوهی و طول تریکوم در ارقام گندم مورد  

 مطالعه

گیری انبوهی و طول تريکوم برگ ارقام اندازه برای

گندم، از عکس میکروسکوپ الکترونی و اساليد 

قطعات برگ به ابعاد يك . میکروسکوپی استفاده شد

از  ی هر يكمتر مربع از دومین برگ توسعه يافتهمیلی

برگی تهیه و در دمای چهار  پنجی ارقام گندم در مرحله

پس از . ساعت تثبیت شد 17به مدت  سلسیوسی درجه

به  گیریفرآيند آبها در بافر فسفات، شستشوی نمونه

و  40،  05، 10های دقیقه در هر يك از غلظت 90مدت 

ها نمونههر يك از سپس . درصد استون انجام شد 955

مخصوص قرار گرفتند و پس از پوشانیده  هایروی تیوب

اسکن  وسیلهبهی نازکی از طال، االيه باشدن 

های از تريکوم LEO 1450VP میکروسکوپ الکترونی

برای تهیه اساليد . سطح برگ عکس تهیه شد

میکروسکوپی نیز از دومین برگ هر يك از ارقام مورد 

   ی پنج برگی، قطعاتی به ابعاد يك نظر در مرحله

سازی و حذف کلروفیل متر مربع تهیه و برای شفافمیلی

به ( 9:9نسبت حجمی )فنل  -در محلول کلرال هیدرات

پس از چهار بار . مدت شش ساعت قرار داده شدند

شستشو در آب مقطر، از سطح رويی برگ هر يك از 

ها در تعداد تريکوم. ارقام اساليد میکروسکوپی تهیه شد

نمايی روسکوپ نوری با بزرگمیک وسیلهبهواحد سطح 

گیری برای اندازه. شمارش شد 9595شیئی و چشمی 

  . ، از لنز چشمی مدرج استفاده گرديدطول تريکوم

های حاصل از ارزيابی انبوهی و طول تريکوم در داده

ارقام مختلف گندم با استفاده از آزمون مقايسه واريانس 

ار گرفت مورد تجزيه قر (One-way ANOVA)طرفه يك

بندی ها، گروهداربودن اختالف واريانسو در صورت معنی

در سطح  (LSD)ها ی میانگینها با آزمون مقايسهداده

 (. SAS 2000)درصد انجام شد  0احتمال 

 Sipha  maydis ی جوپرورش شته

ی گندم واقع در ايستگاه ی جو از مزرعهشته

مشهد  تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

ی جو با ی شتهپس از تأيید گونه. آوری گرديدجمع

 Blackman and Eastop)استفاده از کلید شناسايی 

مستقر شدند و در ( رقم کوير)ها روی جو شته (2000

، سلسیوسدرجه  10 ± 0رايط دمايی گلخانه با ش

ساعت  91درصد و دوره نوری  15 ± 0رطوبت نسبی 

صورت به. ساعت تاريکی پرورش يافتند 8روشنايی و 

هفتگی گیاهان سالم به جمعیت شته اضافه شد و با قرار 

سازی صورت ها، آلودههای حاوی شته روی آندادن برگ

 . گرفت

 Orius albidipennisشکارگر  سنکپرورش 

تشکیل جمعیت برای های مورد استفاده سن

ی ذرت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزمايشگاهی از مزرعه
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تعدادی  های الزمرتپارام. آوری شدفردوسی مشهد جمع

شده جداسازی و با استفاده از کلید آوریهای جمعاز سن

 .Oی آنها  گونه (Erfan and Ostovan 2004)شناسايی 

albidipennis شکارگر،  سنك برای پرورش. يید گرديدتأ

ی بالغ نر و ماده به ظرف پرورش ده جفت حشره

 10و ارتفاع  95دار به قطر پوشای پالستیکی دراستوانه

های روی درپوش و ديواره. متر منتقل شدندسانتی

تعبیه و با  ايجاد تهويه برای هايی پرورش دريچهظروف 

    کاهش میزان به منظور . توری ظريف پوشانده شد

 برایخورده و های کاغذ چینها از بريدهخواری سنهم

 Ephestia kuehniellaاز تخم پروانه بید آرد  آنها تغذيه

Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)  و گرده ذرت استفاده

مین رطوبت و ااز غالف لوبیا سبز نیز به منظور ت. شد

سه نسل ها سن. استفاده گرديد هاسنريزی بستر تخم

کامل در شرايط آزمايشگاهی پرورش داده شدند و سپس 

 . در آزمايش واکنش تابعی مورد استفاده قرار گرفتند

ی سن سوم های ماده بالغ و پورهواکنش تابعی سن
Orius albidipennis 

 اتحشر و ی سن سومپوره تابعی کنشهای واآزمون

 هـب نسبت O. albidipennisشکارگر  سنك بالغ دهما

 10 ± 9 یاـمد در هشگاـمايآز يطارـش تحت ی جوشته

 و صددر 10 ± 0 نسبی طوبت، رسلسیوس یهـجدر

 اعتـس هشت و شنايیرو ساعت 91 رینو یدوره

در  اتاقك رشد دانشکده کشاورزی دانشگاه  يکیراـت

زايی برای حل مشکل پوره. انجام شد فردوسی مشهد

تا  1سن، های همههای ماده در طول آزمايش از شتشته

زايی نرسیده بودند، استفاده روزه که هنوز به سن پوره 9

ارقام ( يك ماه پس از کاشت)های همسن  برگ. گرديد

 91و  17، 91، 8، 1، 7های مختلف گندم آلوده به تراکم

يك عدد  رختیاا دراعت ـس 17ت دـمبه ی جوشته دعد

گرسنه  ساعت 91ی سن سوم و حشره بالغ ماده که پوره

 هایدر داخل قفسجداگانه  طوربه داری شده بودند،نگاه
ها در آزمايش. گرفت گیره ای تعبیه شده روی برگ قرار

 از پس .های مختلف انجام شدتکرار در تراکم 97تا  95

مايش آز محیط آزمايش، سنك شکارگر از طی مدت

ی شکار شده طعمه ادتعد و فحذ (های گیره ایقفس)

های واکنش تابعی ی دادهتجزيه. ت گرديدشمارش و ثب

 Messina) ای جولیانو انجام شدبراساس روش دو مرحله

and Hanks 1998, De Clercq et al. 2000, Juliano 

 اول به منظور تعیین نوع واکنش تابعی مرحله در .(2001

 هدـش ی شکارطعمه ادتعد نسبت لجستیك نگرسیور از

 (Ne) تراکم اولیه  در دموجو یطعمه اددـتع هـب(N0) 

ای ها به تابع چندجملهبه اين منظور، داده. استفاده شد

 :به شرح زير برازش داده شدند

(9) 

 

-با استفاده از نرم P3 و P0 ،P1 ،P2تعیین پارامترهای 

 P1عالمت  از. انجام شد CATMODی و رويه SASافزار 

عالمت . برای تعیین شکل منحنی استفاده شد P2و 

ی واکنش تابعی نوع  دهنده نشان P2و منفی  P1مثبت 

که اگر عالمت هر دو منفی باشد، سوم بوده، در حالی

 . باشدواکنش تابعی از نوع دوم می

از آنجايی که رگرسیون لجستیك  ،در مرحله دوم

ی شکارگر و مرحلهواکنش تابعی نوع دوم را برای هر د

با استفاده از رگرسیون غیرخطی  تعیین نمود،

( Th)يابی و زمان دست( a)پارامترهای قدرت جستجو 

با توجه به اينکه شکار خورده شده جايگزين . برآورد شد

 : ها برازش داده شدنگرديد مدل راجرز به داده

(1 )           

 Ne  ، تعداد شکار مورد حملهa  ،قدرت جستجوN0 

کل زمانی که شکار و شکارگر در  Tی شکار، تراکم اولیه

   يابی به شکار زمان دست Thمقابل هم قرار دارند و 

ی پارامترهای واکنش تابعی برای مقايسه .باشدمی

 روی ارقام مختلف گندم ی سن سومحشرات ماده و پوره

 :ی زير استفاده شداز معادله

(9  )  

   

توان تفاوت می DThو   Daبا تخمین پارامترهای

عبارت به. را مشخص نمود Th و aدار در مقدار معنی

سنك شکاری روی ارقام  Thی هنگام مقايسه ،ديگر

و زمان  Thيابی سنك در تیمار اول مختلف، زمان دست

ر گرفته ــدر نظ DTh+Thيابی آن در تیمار دوم دست

دار بودن يا نبودن تفاوت ن به معنیبرد  برای پی. شودمی

 (دمــرقم گن)های دستیابی سنك در دو تیمار بین زمان

دار است و با صفر تفاوت معنی DThبايد ثابت شود که  

دار با صفر تفاوت معنی DThاگر . دار دارد يا خیرمعنی
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يا  DTh+Th و Thنداشته باشد، نتیجه اين خواهد بود که 

يابی شکارگر در دو رقم دستعبارت ديگر زمان به

در غیر اين . دار با هم ندارندمختلف گندم تفاوت معنی

به  O. albidipennis يابی سنكصورت تفاوت زمان دست

دار خواهد بود شته جو روی دو رقم مختلف گندم معنی

(Allahyari et al. 2004 .) قدرت جستجوگری اين

روشی مشابه دو  و با Daشکارگر نیز با استفاده از پارامتر 

 . به دو در بین ارقام گندم مقايسه گرديد
 

 نتايج
انبوهی و طول تریکوم در ارقام گندم مورد  تعیین

 مطالعه

میکروسکوپ الکترونی حاکی از وجود  عکس 

سلولی در سطح رويی برگ ارقام های ساده و تكتريکوم

 (. 9شکل )پیشتاز، فالت و قدس بود 

دار تعداد تريکوم وت معنیها نیز تفاشمارش تريکوم

 > F2, 42 = 156.04; P) داد را نشاندر ارقام مورد مطالعه 

ترين تراکم، رقم قدس رقم پیشتاز دارای بیش(. 0.01

ترين تراکم را دارای تراکم حدواسط و رقم فالت نیز کم

دار طول تريکوم نیز در بین سه رقم تفاوت معنی. داشت

 ه ــک وریــط، به(F2, 147 = 165.78; P < 0.01) نشان داد

 

های موجود روی برگ رقم قدس بیشتر از طول تريکوم

های موجود روی برگ ارقام پیشتاز و فالت طول تريکوم

 (.9جدول)بود 

 

 

 

نمای تهیه شده از سطح رويی برگ ارقام گندم  -9 شکل  
قدس و ( ب)ز ، پیشتا( الف) :توسط میکروسکوپ الکترونی

 .فالت( ج)
 .متر مربع سطح برگ ارقام مختلف گندم در هر میلی  طول و انبوهی تريکوم( خطای استاندارد ±)میانگین  -9 جدول

 ارقام               انبوهی تریکوم   (   میکرون)طول تریکوم 

03/1 ± 84/971 b
 79/9 ± 1/79 a  پیشتاز 

93/90 ± 77/170 a
 51/9 ± 1/19 b

 سقد 

94/9 ± 91/14 c
 4/5 ± 7/97 c    فالت 

 .باشد  درصد می 0 احتمال دار در سطح دهنده وجود تفاوت معنی حروف متفاوت در هر ستون نشان                              
 

 

ی سن سوم های کامل ماده و پورهواکنش تابعی سن 

 Orius albidipennisشکارگر 

های توسط سن ی خورده شدهافزايش تعداد شته

ی سن سوم با افزايش تراکم شکار روی هر ماده و پوره

و منفی بودن ( 1شکل )سه رقم قدس، پیشتاز و فالت 

نمايانگر ( 1جدول )ی لجستیك بخش خطی معادله

وجود واکنش تابعی نوع دوم روی ارقام گندم مورد 

. شکارگر بود سنكی زيستی مطالعه برای هر دو مرحله

و زمان ( a)ی راجرز قدرت جستجو ز معادلهبا استفاده ا

و پوره سن سوم  های مادهبرای سن( Th)يابی دست

بیشترين قدرت جستجو برای (. 9جدول )محاسبه شد 

ی سن سوم و برای پورهبر ساعت  511/5های ماده سن

روی رقم قدس برآورد شد، اما استفاده بر ساعت  591/5

 ان داد که ــا نشـــهادهی دی ترکیبی در تجزيهاز معادله

 الف

 ب

 ج
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ی سن سوم روی های ماده و پورهقدرت جستجو در سن

(. 7جدول ) دار نداشتندارقام مختلف گندم تفاوت معنی

 .Oی سن سوم يابی حشرات ماده و پورهزمان دست

albidipennis  94/9و  90/9به ترتیب  فالتروی رقم 

های ساعت محاسبه شد که اين زمان دستیابی برای پوره

 داری کمتر از ساير ارقام بودطور معنیهسنك شکارگر ب

( T/Th)نرخ حمله  به عالوه حداکثر(. 7و  9جداول )

پوره های سنك شکارگر روی ارقام فالت، پیشتاز و قدس 

اما . محاسبه شد 4/7و  01/3، 79/15به ترتیب برابر با 

يابی سنك های ماده شکارگر روی ارقام زمان دست

و ( 7جدول )دار برخوردار نبودند تفاوت معنیمختلف از 

های ماده روی ارقام سنك( T/Th)حداکثر نرخ حمله 

و   37/91، 4/94فالت، پیشتاز و قدس به ترتیب برابر با 

 .  بود 18/95
 
 

 

 

                      

 

                    
 
 

روی  Sipha maydisی جو های مختلف شتهدر برابر تراکم Orius albidipennisی سن سوم ماده و پوره سنكواکنش تابعی  -1 شکل
 .گندم سه رقم

 

 
 Orius سوم سنك ی سن ماده و پوره حشرات کاملشده توسط  تغذيهی تجزيه رگرسیون لجستیك نسبت شتهنتايج   -1جدول 

albidipennis ی جو های مختلف شتهتراکم درSipha maydis دمروی سه رقم گن.   
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P - value  کای  مربع(X
2
 پارامتر مقدار برآورد شده خطای  استاندارد (

 
 قمر -زيستی  مرحله

 فالت -ماده ثابت 555991/5 9994/5 14/5 39/5

  خطی -5355/5 5719/5 44/9 5019/5

  درجه دو 55948/5 55919/5 99/1 971/5

 پیشتاز -ماده ثابت -5348/5 9757/5 38/5 44/5

  خطی -5317/5 5747/5 85/9 50/5

  درجه دو 55988/5 55911/5 19/1 99/5

 قدس  -ماده ثابت -55471/5 9714/5 41/5 88/5

  خطی -59511/5 5789/5 74/7 597/5

  درجه دو 55939/5 5913/5 93/1 99/5

 فالت -پوره ثابت 9305/9 1043/5 95/9 51/5

  خطی -7901/5 9701/5 59/8 5571/5

  درجه دو 5113/5 55815/5 84/5 554/5

  درجه سه -55598/5 555978/5 03/1 59/5

 پیشتاز -پوره ثابت 1953/5 9984/5 71/5 73/5

  خطی -9989/5 5747/5 09/8 559/5

  درجه دو 55140/5 55911/5 47/7 51/5

 قدس -پوره ثابت 0595/1 4955/5 79/91 5557/5

 خطی -1099/5 9191/5 99/91 <5559
 

  درجه دو 5994/5 55311/5 88/95 559/5

  درجه سه -55573/5 555918/5 97/8 559/5

 

 Orius سنك  ی سن سومپوره مقادير برآورد شده توسط مدل راجرز برای پارامترهای واکنش تابعی حشرات کامل ماده و   -9 جدول

albidipennis ی جو های مختلف شتهنسبت به تراکم Sipha maydis گندم روی سه رقم. 

 
 ضريب تبیین

(R2) 
 

 %30ی اطمینان محدوده

 رقم -ی زيستیمرحله پارامتر مقدار برآورد شده خطای استاندارد         

 حد پايین حدباال

08/5 
185/5 5913/5 5594/5 5157/5 a 

 فالت -ماده
1151/1 7799/5 7013/5 90/9 Th 

11/5 
5108/5 5997/5 55908/5 5981/5 a 

 پیشتاز -ماده
7013/1 9435/5 0918/5 7915/9 Th 

40/5 
5953/5 5995/5 5571/5 5117/5 a 

 قدس -ماده

9890/9 9991/9 0104/5 1719/1 Th 

41/5 
5111/5 5911/5 5590/5 5937/5 a 

 فالت -پوره

9951/1 1199/5 7417/5 9408/9 Th 

11/5 
5131/5 5998/5 5593/5 5194/5 a 

 پیشتاز -پوره

7415/9 0779/9 7853/5 0589/1 Th 

10/5 

5007/5 5941/5 5531/5 5919/5 a 

 قدس -پوره

9889/1 8959/9 1799/5 5331/0 Th 

 Orius سنك ی سن سوممقادير برآورد شده در مدل ترکیبی برای پارامترهای واکنش تابعی حشرات کامل ماده و پوره -7 جدول

albidipennis ی نسبت به شتهSipha maydis  گندم سه رقمروی. 
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 بیینت ضريب  

(R
2
) 

 

 %30ی اطمینان محدوده
خطای 
 استاندارد

مقدار برآورد 
 شده

 ارقام گندم پارامتر
 

مراحل سنی سنك 
 شکارگر
 

 پايین حد حد باال

17/5 5997/5 5581/5- 5500/5 5519/5 Da ماده پیشتاز -قدس 

7599/1 0798/5- 7710/5 3184/5 DTh  

48/5 599/5 5540/5- 5501/5 5518/5 Da فالت -قدس 

7537/5 3918/9- 0350/5 4194/5- DTh  

14/5 5919/5 5587/5- 5509/5 5598/5 Da فالت -پیشتاز 

1331/9 7114/9- 1847/5 5191/5- DTh  

03/5 5980/5 5587/5- 5518/5 550/5 Da پوره پیشتاز -قدس 

9879/9 7919/5 1778/5 3589/9 DTh 
 

49/5 593/5 5588/5- 5549/5 5509/5 Da فالت -قدس 

1014/7 1171/9 4073/5 9154/9 DTh 
 

13/5 5581/5 5999/5- 5500/5 5519/5- Da فالت -پیشتاز 

0380/1 9544/9 0347/5 1919/9 DTh 
 

 

 بحث

ی وجود تفاوت دهندهی حاضر نشاننتايج مطالعه

موجود در سطح برگ  ريکومدار در انبوهی و طول تمعنی

ها در تعداد تريکوم. ارقام گندم قدس، پیشتاز و فالت بود

عدد روی رقم فالت  7/97±4/5مترمربع برگ از هر میلی

اين . عدد روی رقم پیشتاز متغیر بود 1/79±79/9تا 

ها با نتايج وبستر و همکاران مطابقت داشت که يافته

 مترا در هر میلیعدد تريکوم ر 9/09±4/9تا  8/9±0/99

 Webster et) مربع برگ ارقام گندم گزارش کرده بودند

al. 1994) .ر در مطالعه حاض کمترين طول تريکوم

میکرون متعلق به رقم فالت بود و بیشترين  94/9±7/14

میکرون روی رقم قدس مشاهده  7/100±93/90طول 

 119±0/99تا  10±9/7)های با طول مشابه تريکوم. شد

روی برگ ساير ارقام گندم نیز گزارش شده  (میکرون

بررسی واکنش تابعی . (Hoxie et al. 1975)است 

 Oriusی سن سوم ت کامل ماده و پورهحشرا

albidipennis ی جو های مختلف شتهنسبت به تراکم

ی واکنش تابعی نوع روی سه رقم گندم نشان دهنده

ی زيستی شکارگر روی هر سه برای هر دو مرحله مدو

در واکنش تابعی نوع دوم، میزان . رقم گندم بود

وابسته ) يابدشکارگری با افزايش تراکم شکار کاهش می

 .Oگرچه واکنش تابعی ا(. معکوس به تراکم

albidipennis  روی گندم نسبت بهS. maydis  تاکنون

گزارش نشده است، اين شکارگر دربرابر 

 :.Megalurothrips sjostedti Trybom (Thysanتريپس

Thripidae)  واکنش تابعی نوع دوم  روی لوبیا(Gitonga 

et al. 2002) ایهـــــــی تارتن دونقطهــو در برابر کن 

Tetranychus urticae  Koch (Acari: Tetranychidae) 
-El)شیرين واکنش تابعی نوع اول  زمینیروی سیب

Basha et al. 2012)فرنگی و خیار نوع دوم ، روی توت

(Jalalizand et al. 2012) سوم  و روی سويا نوع

(Zamani et al. 2009) را نشان داده است . 

کلرک و همکاران اظهار داشتند که نوع واکنش ی د

های گیاه میزبان تابعی يك شکارگر تحت تأثیر ويژگی

 :.Dallas (Hetی سنکه افراد مادهطوریقرار دارد به

Pentatomidae)  Podisus nigrispinus  نسبت به

 Spodoptera exigua Dallas چهارمین سن الروی

(Het.: Pentatomidae)   واکنش تابعی نوع دوم را روی

فلفل شیرين و بادنجان و واکنش تابعی نوع سوم را روی 

 با. (De Clercq et al. 2000) ندفرنگی نشان دادگوجه

وجود، در مطالعه حاضر تفاوت انبوهی تريکوم روی  اين

 .ارقام مختلف گندم بر نوع واکنش تابعی تأثیر نداشت

سو بود که های مددی و همکاران همبا يافته اين نتیجه

 روی سه .cucumeris  Nی شکارگراعالم داشتند کنه
فلفل شیرين، بادنجان و خیار واکنش تابعی نوع دوم گیاه 

زند و جاللی. (Madadi et al. 2007)را نشان داد 

 .Oهمکاران نیز واکنش تابعی نوع دوم را برای 

albidipennis تارتن  یی کنهنسبت به افراد ماده

فرنگی مشاهده روی دو گیاه خیار و توت ایدونقطه
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به طور مشابه، سدوال . (Jalalizand et al. 2012)نمودند 

فرنگی که نشان دادند که دو هیبريد گوجه نیزو همکاران 

از نظر انبوهی تريکوم با يکديگر متفاوت بودند، تأثیری بر 

 N. californicus ی شکارگرنوع واکنش تابعی کنه

McGregor (Acari: Phytoseiidae) ی نسبت به کنه

 .(Cédola et al. 2001) ندنداشت ایدولکهتارتن 

در  (Th)يابی و زمان دست (a)قدرت جستجوگری 

ی ارزيابی کارآيی دشمنان طبیعی دو عامل کلید

ی شوند و واکنش تابعی روشی برای محاسبهمحسوب می

ی در مطالعه. (Juliano 2001) باشدها میاين شاخص

ی سن حشرات کامل ماده و پورهيابی زمان دستحاضر، 

نسبت به ارقام پیشتاز و فالت روی رقم سوم شکارگر 

 در مورد  اگرچه تفاوت اين شاخص .قدس کمتر بود

    دار نبود، زمان معنیام گندم روی ارقماده  هایسن

تأثیر تحت یدارطور معنیی سن سوم بهيابی پورهدست

 حداکثر. قرار گرفتارقام مختلف  تريکومانبوهی و طول 

  رــکارگــــك شـــوره سنــپ( T/Th) هــرخ حملــن

O. albidipennis نیز به طور محسوسی روی رقم فالت 

تأثیر بیشتر بیانگر  نتیجهاين  .بیشتر از ساير ارقام بود

 O. albidipennis سنك پوره در رفتار شکارگریتريکوم 

بررسی رفتار  .نسبت به حشرات کامل ماده بود

 O. nigerو سنین مختلف پورگی بالغ جستجوگری حشرات 

 فرنگیهای دارای تريکوم و بدون تريکوم گوجهروی واريته

مراحل  جايیحرکت و جابهتوانايی تريکوم  یز نشان دادن

حشرات بالغ بیشتر سن شکارگر را نسبت به  پورگی

دلیل . (Economou et al. 2006)دهد میقرار تحت تأثیر 

ی پورگی و شده برای اين تفاوت رفتاری بین مرحلهارائه

پوره ها نسبت به افراد  تر ی کوچكحشرات بالغ به جثه

زمان اران ـــزند و همکجاللی .باشد  میمربوط  بالغ

نسبت به تخم و  O. albidipennis سنك يابی باالتردست

 ار نسبت به توتـروی خیای دولکهی تارتن ی مادهکنه

فرنگی را به تفاوت انبوهی تريکوم در اين دو گیاه نسبت 

مددی و همکاران نیز  .(Jalalizand et al. 2012)دادند 

 .N شکارگر یيابی کنهنشان دادند که زمان دست

cucumeris  نسبت به الرو تريپس پیازT. tabaci  روی

 .(Madadi et al. 2007) استفلفل شیرين کمتر از خیار 

ی مستقیم مقادير قدرت جستجوگری و زمان مقايسه

اين  در O. albidipennisشکارگر  يابی سنكدست

علت تفاوت در مطالعه با ساير مطالعات صورت گرفته به

 دشوارنوع شکار، گیاه میزبان و شرايط محیط آزمايش 

قدرت جستجو در اين تحقیق برای  ،با اين وجود. است

 ساعت متغیر بود کهبر  511/5تا  598/5افراد ماده از 

  شده برای اين شکارگر روی از مقدار محاسبه کمتر

بر  574/5و  599/5) ه تارتن دو نقطه ایماد یکنه

 باشدمی (ساعت به ترتیب روی خیار و توت فرنگی

(Jalalizand et al. 2012). يابی ترين زمان دستکوتاه

روی رقم فالت  O. albidipennis سنك یحشرات ماده

يابی محاسبه شده از زمان دستکه  ساعت بود 90/9

ای رتن دونقطهتا ماده یبرای اين شکارگر روی کنه

به ترتیب روی خیار و توت ساعت  89/5و  37/5)

همکاران بیشتر بود  زند وجاللی تحقیقدر ( فرنگی

(Jalalizand et al. 2012) . 

نشان داده شده است که در مطالعات مختلف 

 ساختارهای دخیل در دفاع فیزيکی گیاه ازجمله تريکوم

 Skirvin and)با ايجاد اختالل در حرکت شکارگر 

Fenlon 2001, Madadi et al. 2007, Jalalizand et al. 

، کاهش میزان نرخ برخورد شکارگر با شکار (2012

(Jalalizand et al. 2012)  و يا ايجاد پناهگاه برای شکار

(Price et al. 1980) کاهش میزان جستجوگری  باعث

 یشترانبوهی ب با گیاهان میزبانطبیعی روی  اندشمن

. شوندمیها کاهش میزان کارآيی آن  درنتیجهتريکوم و 

يکوم برگ سیب نسبت انبوهی بیشتر تربه عنوان مثال، 

ی کاهش میزان حرکت کنهبه برگ هلو باعث 

 :Euseius finlandicus Odemans (Acariشکارگر

Phytoseiidae)  آن يابی افزايش زمان دست در نتیجه و

 Panonychus ulmi Kochبرای کنه قرمز اروپايی

(Acari: Tetranychidae)  روی سیب شد(Koveos and 

Broufas 2000). دست آمده در مطالعه حاضر، نتايج به

در هر دو  O. albidipennisنشان داد که سنك شکارگر 

 روی رقم فالت( پوره و حشرات ماده)ی زيستی مرحله

 (پیشتاز و قدس)نسبت به ساير ارقام مورد مطالعه 

 .داشتبه شکار را نرخ حمله ترين بیش

راکم موجود های بلندتر و نسبتاً متاحتماال تريکوم 

روی برگ ارقام قدس و پیشتاز با ممانعت از حرکت و 

های خصوصا پوره) O. albidipennisجابه جايی سنك 

کاهش کارآيی اين شکارگر روی ارقام  باعث (سن سوم
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ترين انبوهی رقم فالت با کم ،در مقابل .می شودمذکور 

 تر برای فعالیترقم مناسبطول تريکوم و کوتاه ترين 

گرچه ا .می باشد O. albidipennis سنكارگری های شک

تعیین  برایواکنش تابعی روشی نسبتاً مهم و سريع 

اثرات دفاع فیزيکی گیاه میزبان بر اثربخشی دشمن 

ی موفقیت يا شکست دهندهتنهايی نشانطبیعی است، به

ساير . يك دشمن طبیعی در کنترل آفت نخواهد بود

 ريزیگر، ترجیح تخمشکار رجحان غذايیجمله  عوامل از

و نرخ ذاتی افزايش جمعیت شکار و  روی گیاهان میزبان

 کارگر ـــشکارگر نیز نقش مهم در ارزيابی کارآيی يك ش

 .O شکارگر سنكدارند که الزم است در مورد 

albidipennis  مورد مطالعه قرار روی ارقام مختلف گندم

 .گیرد

ی و از سويی چون گیاه میزبان، آفت، دشمن طبیع 

وابسته هستند، تنها باتوجه به  همشرايط محیط اجزاء به

توان موفقیت های برآورد شده در آزمايشگاه نمیشاخص

   يك برنامه مديريت آفت را تضمین کرد و تعیین 

با يکديگر  کنش اين عوامل در شرايط مزرعهبرهم

 . رسدضروری به نظر می

 

 اريزسپاسگ

اد ملی نخبگان و اين پژوهش با حمايت مالی بنی

دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است که بدين وسیله 

 . گرددتشکر و  قدردانی می
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ABSTRACT 
 

The functional response is an important characteristic of predator–prey interactions 

that determinate which predator species or stage classes of predator is the most effective 

for pest control. Host plant morphological characteristics are the effective factors on 

predator’s functional response. The objective of this study was to determine whether 

differences in trichome density of wheat cultivars (Falat, Ghuds and Pishtaz) affect the 

functional response of Orius albidipennis to sipha maydis. Functional response of third 

nymphal stage and adult female of predatory bug to different densities (4, 6, 8, 12, 24 

and 32) of barley aphid was evaluated under laboratory condition (24 ± 1ºC, 60 ± 10 RH 

and 16: 8 (L: D) photoperiod). Time of each experiment was 24 hours and all 

experiments were carried out in 10-14 replications. Based on logistic regression, 

functional response type II was determined for two life stages of predatory bug on 

tested wheat cultivars. Searching efficiency (a) and handling time (Th) for third 

nymphal stage on Falat, Pishtaz and Ghuds cultivars were estimated 0.019, 0.021, 0.036 

h
-1

 and 1.17, 2.5, 5.09 h, respectively. In addition, searching efficiency and handling 

time for female adult were obtained 0.020, 0.018, 0.022 h
-1 

and 1.35, 1.41, 2.25 h on 

Falat, Pishtaz and Ghuds cultivars, respectively. Use of an equation with indicator 

variable revealed that there are significant differences among handling times of third 

nymphal stage of O. albidipennis on tested wheat cultivars.  

 

Keywords: Foraging, Leaf trichome, Sipha maydis, Functional response, Orius  

                    Albidipennis 
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