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 چکیده

 ههای نسبت بهه تهراک    Oenopia conglobata (L.) (Col.: Coccinellidae) حشرات کامل کفشدوزک یواکنش تابع یقتحق ینا رد

اتاقک رشهد  در  ،Schizaphis graminum (Rondani) ،شته سبز گندم چهارمسن  هایپوره (50و  40، 30، 25، 20، 15، 10) مختلف

گنهدم   روی (سهاعت تهاریکی   هشهت ساعت روشهنایی و   شانزده نوری دوره و صددر 65±5 یرطوبت نسب یوس،درجه سلس 25±1 یدما)

 نرگرسهیو  وسهیله بهه  تهابعی  واکنش نوعو  ساعت ثبت شد 24پس از  در هر تراک توسط شکارگر  شده شکارهای طعمه تعداد. شد بررسی

 واکهنش  .محاسهبه شهدند  راجهرز   با استفاده از مدل (Th) دستیابی زمان و( a)گری جستجو قدرت یپارامترها همچنین .تعیین شد لجستیک

( a)گری جستجو قدرت پارامترهای. بود دوم نوعازشته سبز گندم های پوره مختلف هایتراک نسبت به  کفشدوزک این کامل حشرات تابعی

h  ترتیبهب شکارگر این برای (Th) دستیابی زمان و
-هدر به توانهد  می پژوهشاین  نتایج .دست آمدبه h 100/0±453/0 و 1012/0±070/0-

 .مفید باشد شته سبزگندمهای مدیریت تلفیقی در برنامهشکارگر  کارگیری این
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ABSTRACT 
In this research the functional response of lady beetle adults, Oenopia conglobata (L.) (Col.: Coccinellidae) 

to different densities of forth instar nymphs of Schizaphis graminum  (10, 20, 25, 30, 40 and 50) as prey, was 

studied in a growth chamber (25±1˚C, 65± 5% RH and a photoperiod of 16L: 8D h) on wheat. The number of 

prey killed by the predator was recorded at each density after 24 hours. The type of functional response was 

determined using logistic regression. Moreover, the parameters of the searching efficiency (a) and handling 

time (Th) were calculated by Rogers’ model. A type II functional response for lady beetle adults to different 

densities of S. graminum was obtained. The values of searching efficiency (a) and handling time (Th) for this 

predator were estimated 0.070±0.012 h
-1

 and 0.453±0.100 h, respectively. The results of this research could 

be useful for employing this predator in integrated management programmes of S. graminum. 
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 تحقیق هایهتاز

حشرات کامل در این تحقیق واکنش تابعی 

های تراکمنسبت به  O. conglobataکفشدوزک 

نوع دوم از  ،S. graminum ،شته سبز گندممتفاوت 

توجه به قدرت جستجوگری باالی  که بادست آمد به

های کنترل در برنامهآن، استفاده از این شکارگر 

 . باشدقابل قبول میشته سبز گندم بیولوژیک 
 

 قدمهم

 Schizaphis graminum (Rondani)سبز گندم، شته

(Hem.: Aphididae) ، گنمدمیان  مهمم  ز آفات یکی ا

 Blackman and Eastop). باشدمیدر سراسر جهان 

جهت کنترل بیولوژیک  هایکارگیری روشهب (2007

آفات بما همدک کماهش اتمرات     سطح جمعیت کنترل 

روز در حمال گسمترش   بهروزسوء روی محیط زیست 

. (van Driesche 1994) باشممممممدمممممممی

 :.Oenopia conglobata (L.) (Colکفشممدوزک

Coccinellidae)  آفممات راسممته طممور وسممیعی از بممه

Hemiptera کنممدتغدیممه مممی همماشممته خصممو بممه 

(Delplanque 1998.)  همممای رفتممماری ویژگمممیاز

اشماره  هما  توان به واکنش تمابعی آن میها کفشدوزک

ای در زمینه واکنش تمابعی ایمن   مطالعهتاکنون  .کرد

 .Sکفشممدوزک بمما تغایممه از شممته سممبز گنممدم     

graminum مطالعمات  از آنجما کمه   . انجام نشده است

مناسم    همای شاخص تواند یکی ازمی واکنش تابعی

در بنمابراین  ، برای تعیین کارایی دشمن طبیعی باشد

 .Oواکمممنش تمممابعی کفشمممدوزک ایمممن تحقیمممق 

conglobata  شته سبز گندم های متفاوت تراکمروی

در  ایمن کفشمدوزک  تا امکان اسمتفاده از   مطالعه شد

ارزیابی شمود و   این آفتهای کنترل بیولوژیک برنامه

 بیشتر فراهم شود. بررسیای ای برزمینه
 

 هامواد و روش

وکفشدوزک  S. graminumکلنی شته پرورش 
O. conglobata 

از آزمایشگاه  سبز گندم جمعیت اولیه شته

تحصیالت تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر 

رقم  ندمروی گچندین نسل تهیه شد و کرمان 

درجه  25 ±1)دمای رشد  اتاقکدر مهدوی 

درصد و دوره نوری  65±5سلسیوس، رطوبت نسبی 

( ساعت تاریکی هشتساعت روشنایی و  شانزده

دلیل آفت به چهارمهای سن پوره .پرورش یافت

برای انجام آزمایش استفاده ها خسارت باالی آن

 .Oکفشدوزک جمعیت اولیه ، در ضمن شدند.

conglobata از باغ دانشکده کشاورزی دانشگاه ،

 وآوری جمعزنی روش ضربهبا کرمان شهید باهنر 

نسل روی شته سبز گندم در شرایط  دومدت به

حشرات کامل  .تعریف شده در قبل پرورش داده شد

واکنش  از نسل دوم پرورش برای انجام آزمایش

 استفاده شد. تابعی

 
 .Oکفشدوزک کامل واکنش تابعی حشرات 

conglobata  به شته سبز گندمنسبت 

، 20، 15، 10همای  مبر اساس آزمایش مقدماتی، تراک

در پمن  تکمرار   شته سمبز گنمدم    50و  40، 30، 25

 .Oبممرای بررسممی واکممنش تممابعی کفشممدوزک     

conglobata بمرگ سمه  بمدین منومور    .استفاده شد 

آلموده بمه    (متمر سمانتی  9×3/0رقمم مهمدوی )   گندم

های سمن چهمارم شمته سمبز     های مختلف پورهتراکم

و متمر  سمانتی  9گندم داخل ظروک پتری )بمه قطمر   

 مجهز به درب تهویمه بما پوشمش تموری(     5/1ارتفاع 

پس سمم .داده شممدروی کاغمما صممافی مرطمموب قممرار 

کمه   )تلفیقی از نر و مماده( کفشدوزک کامل حشرات 

سماعت   24مدت به از ظهورشان گاشته بود و ده روز

بمه  انفمرادی   طمور بمه  نمد، گرسنه نگه داشته شده بود

طعممه  همای  حاوی یکی از تراکم داخل ظروک پتری

شمامل  که برای هر تراکم از شاهد . انتقال داده شدند

 بمود،  بمدون کفشمدوزک   حماوی طعممه   ظرک پتمری 

 هما تصمحیح شمدند.   داده، اساساین و برشد استفاده 

شده در قبل در اتاقمک  در شرایط تعریفها پتریاین 

-شمته  ساعت تعداد 24پس از  د.نگهداری شدنرشد 

شممارش و   توسمط همر کفشمدوزک    شدهشکار  های

   .تبت شد
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 هاو تحلیل دادهتجزیه 

واکنش تابعی و بمرآورد پارامترهمای    هایتجزیه داده

 CATMODو رویه ای جولیانو آن از روش دو مرحله

 Julianoشمد ) انجمام   SASافمزار  نمرم با اسمتفاده از  

از رگرسمیون لجسمتیک   بدین منومور ابتمدا   (. 2001

تعمداد  ( بمه Neهمای شمکار شمده )   نسبت تعداد طعمه

( اسمتفاده شممد.  N0طعممه موجمود در تمراکم اولیمه )    

هما بما رگرسمیون لجسمتیک یمک      نتیجه برازش داده

ای اسممت کممه دارای سممه بخممش منحنممی چندجملممه

عالمت مثبمت   .باشدخطی، درجه دو و درجه سه می

نشمانگر   Ne/N0یا منفی شی  قسمت خطی منحنمی  

بعد از تعیمین نموع واکمنش    نوع واکنش تابعی است. 

)بمرای واکمنش نموع     aو  Thتابعی بایمد پارامترهمای   

بما رگرسمیون غیمر    )برای نوع سوم(  dو  b ،cدوم( و 

بمما توجممه بممه در ضمممن زده شممود.  تخمممینخطممی 

ممدل نموع   از شمده  های خمورده جایگزین نشدن شته

 Rogersد )شم  در این آزممایش اسمتفاده   دوم راجرز

1972 .) 

)]}(exp[1{0 TNTaNN ehe  

 

مورد حمله قرار  طعمهتعداد  Ne در این معادله،

در  طعمه تراکم N0قدرت جستجوگری،  a، گرفته

کل زمانی مدت زمان آزمایش یا  Tشروع آزمایش، 

زمان  Thکه شکار و شکارگر در برابر هم قرار دارند و 

 دستیابی است.

 

 بحثو نتایج 

همای خمورده شمده    داد و درصد طعمههای تعمنحنی

در  O. conglobataتوسط حشرات کامل کفشدوزک 
شمته سمبز   سمن چهمارم   های های مختلف پورهتراکم

همچنممین ارایممه شممده اسممت.   1گنممدم در شممکل  

پارامترهای حاصل از برقمراری رگرسمیون لجسمتیک    

همای مختلمف شمته سمبز گنمدم و تعمداد       بین تراکم

 1شده توسط این کفشدوزک در جدول طعمه خورده

نشان داده شده است. عالمت شمی  قسممت خطمی    

همای شمته سمبز گنمدم     منحنی لجستیک برای پوره

(. منفی بودن عالمت شی  ایمن  1منفی بود )جدول 

دهنمده آن اسمت کمه واکمنش تمابعی      قسممت نشمان  

بممه  O. conglobataحشممرات کامممل کفشممدوزک  
از نموع دوم   S. graminumهمای  تغییرات تراکم پوره

 تمراکم  افمزایش  با تابعی واکنش نوع این در .باشدمی

 شمود می کاسته شکارشده هایطعمه درصد از طعمه

همای  دیگمر شمکارگر نسمبت بمه تمراکم      عبمارتی به و

صورت وابسته به عکس تراکم عممل  مختلف طعمه به

های پایین طعممه،  کند. در واقع شکارگر در تراکممی

کمه  پردازد، در صمورتی ستجو میزمان بیشتری به ج

های باالی طعمه، بیشتر وقت خود را بمرای  در تراکم

 (.Holling 1959کنمد ) دستیابی به طعمه صرک ممی 

شده  شکاردرصد شته های ه در تحقیق حاضر نچچنا

درصد در تراکم  نودشته های موجود در محیط از به 

رونمد کاهشمی     پنجاه،تراکم  درصد در 46شته تا  ده

واکممنش تممابعی نمموع دوم بممرای   (.1ت )شممکلاشممد

با تغایمه   O. conglobataحشرات کامل کفشدوزک 

 Rounaghهای مختلمف شمته ممومی کلمم )    از تراکم

and Samih 2012،)    ( شمته سمبز هلموSamih and 

Mokhtari 2014)  و شته سبز انار گزارش شده است

(Rounagh and Samih 2015 .) بسممممیاری از

تواننمد در  تابعی نوع دوم نیز میشکارگرها با واکنش 

زیمرا عواممل    ؛زیستی آفات موفق عمل کننمد  کنترل

دیگری مانند گیماه میزبمان، عواممل زیسمتی و ... بمر      

 Rounagh and Samihگاارد )ها تاتیر میکارآیی آن

و ( a) گریبرآورد پارامترهای قدرت جستجو (.2015

( در تعیممین کممارآیی Th) بممه طعمممه زمممان دسممتیابی

شممنان طبیعممی نقممش بسمزایی دارد. مقممادیر ایممن   د

پارامترهمما در مطالعممه حاضممر بممرای حشممرات کامممل 

نسمبت بمه شمته سمبز      O. conglobataکفشمدوزک  

h ترتیمممم  بممممهگنممممدم 
 و 1012/0±070/0-

h100/0±453/0 (. در 2آمممد )جممدول   دسممتبممه

( و aمطالعات دیگر پارامترهای قدرت جستجوگری )

 .Oکاممل کفشمدوزک   ( حشرات Thزمان دستیابی )

conglobata  سلسیوس با تغایمه   درجه 25در دمای

hترتی  از شته مومی کلم به
 h 3867/1و  10410/0-

(Rounagh and Samih 2012)،     بما تغایمه از شمته

h ترتی  سبز هلو به
 h 1425/0 (Samihو  1063/0-
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and Mokhtari 2014    و با تغایه از شمته سمبز انمار )

h ترتیم   بمه 
 h 361/0 (Rounagh andو  1068/0-

Samih 2015   .زممان دسمتیابی   ( گزارش شمده اسمت

همای  از جنبمه  ریشمت ب قدرت جسمتجوگری تر و کوتاه

حمداکثر  پمارامتر  . دشوشکارگری محسوب می مثبت 

 O. conglobataحشمرات کاممل   ( T/Thنرخ حملمه ) 
کمه   دهمد نشان می 2در جدول روی شته سبز گندم 

یمن کفشمدوزک در ممدت    بیشترین توان شکارگری ا

در واقممع در منحنممی  شممته اسممت. 9/52سمماعت  24

همای  زمانی که تعمداد طعممه   واکنش تابعی نوع دوم

حالمت  رسد و منحنی بمه حالت تابتی میشکارشده به

افمزایش تمراکم طعمممه    آیمد، بعمد از آن  افقمی درممی  

قادیر م. نخواهد داشت T/Thتاتیری در روند افزایشی 

نوع و مرحله نشمو   بعی بسته بهپارامترهای واکنش تا

-و نمایی طعمه و شکارگر و نیز شرایط آزمایش ممی 

 تواند متفاوت باشد.

 

 
 .Sهای مختلف روی تراکم O. conglobate (b)منحنی  کفشدوزک و درصد شکارگری( a)منحنی واکنش تابعی  -1شکل 

graminum 
Figure1. Functional response (a) and percentage of predation (b) of O. conglobata on different 

densities of S. graminum 
 

 .Oه توسط حشرات کامل کفشدوزک شکارشد S. graminumنتای  تجزیه رگرسیون لجستیک نسبت  -1جدول

conglobata های اولیه شتهدر تراکم 
Table 1. Results of logistic regression analysis of the proportion of S. graminum killed by adult of 

O. conglobata against initial densities of aphid offered 
Parameter Estimate SE Chi-square P-value 

Constant 1.8651 0.5055 13.61 0.0002 

Linear -0.0578 0.0331 3.05 0.0008 

Quadratic 0.00051 0.0004 1.07 0.3013 

Cubic -0.00005 0.00004 1.13 0.2873 

y = 12/217ln(x) - 21/508 
R² = 0/8144 

y = 12/217ln(x) - 21/508 
R² = 0/8144 
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 O. conglobataمدل راجرز برای حشرات کامل کفشدوزک استفاده از با واکنش تابعی برآوردشده پارامترهای  -2جدول 

 روی شته سبز گندم
Table 2. Estimated parameters of functional response using Rogers’ model for O. conglobata feed 

on S. graminum 

Parameter Estimate Std Error 

Approximate 95% Confidence Limits 

R2 T/ Th 
Lower Upper 

a 0.070 0.0121 0.0456 0.0947 
0.831  

52.9 Th 0.453 0.1001 
0.2493 0.6566 

 

را واکنش تابعی نوع دوم نتای  این تحقیق گرچه 

 O. conglobataحشرات کامل کفشدوزک برای 
ی اما با توجه به قدرت جستجوگری باال نشان داد

برای کنترل بیولوژیک  شکارگر، استفاده از این آن

پس از مطالعات تکمیلی در تواند میشته سبز گندم 

  مد نور قرار گیرد. شرایط طبیعی
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