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 .1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد ،گروه حشرهشناسی کشاورزي ،دانشکدۀ کشاورزي،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران
 2و  .3استادان ،گروه حشرهشناسی کشاورزي ،دانشکدۀ کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس ،تهران
 .4استادیار ،گروه گياهپزشکی ،دانشکدۀ کشاورزي ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج
(تاریخ دریافت - 1332/2/11 :تاریخ تصویب)1333/3/24 :

چکيده 
کرم غوزۀ پنبه ) Helicoverpa armigera (Hübnerآفتی با دامنۀ ميزبانی وسيع است که هرساله
خسارت زیاد ي به انواع محصوالت زراعی در بسياري از کشورهاي جهان وارد میکند .در پژوهش
حاضر شاخصهاي تغذیهاي الروهاي سنين سوم تا ششم این آفت روي رژیم غذایی تهيهشده از بذور
چهار رقم نخود (آرمان ،آزاد ،بينيویچ و هاشم) و یک رقم لوبيا چشمبلبلی (مشهد) در شرایط
آزمایشگاهی با دماي  22±1درجۀ سلسيوس ،رطوبت نسبی  52±2درصد و دورۀ نوري  15ساعت
روشنایی و  1ساعت تاریکی مطالعه شد .نتایج نشان داد که شاخصهاي تغذیهاي الروهاي سنين
مختلف این آفت بهطور معناداري تحت تأثير ميزبانهاي مورد مطالعه قرار گرفتند .بر همين اساس،
بيشترین و کمترین مقادیر شاخص بازدهی تبدیل غذاي خوردهشدۀ ( (ECIمجموع سنين الروي
بهترتيب روي ارقام آرمان ( )0/424و آزاد ( )0/024بهدست آمد .عالوه بر این ،بيشترین شاخص
بازدهی تبدیل غذاي هضمشده ( (ECDدر کل سنين الروي نيز روي رقم بينيویج ( )0/254و کمترین
مقدار این شاخص نيز روي رقم آزاد ( )0/030ثبت شد .مقادیر شاخص مصرف ( )CIمجموع سنين
الروي نيز روي ارقام مختلف از نظر آماري متفاوت بود و بيشترین و کمترین مقادیر این شاخص
بهترتيب مربوط به الروهاي تغذیهشده با ارقام هاشم ( 3/302ميلیگرم /ميلیگرم /روز) و آرمان
( 1/344ميلیگرم /ميلیگرم /روز) بود .بيشترین مقدار شاخص تقریبی هضمشوندگی غذا ( )ADبراي
الروهاي سنين سوم تا ششم نيز روي رقم هاشم محاسبه شد ( .)0/333بيشترین مقادیر نرخ رشد نسبی
( )RGRو نرخ مصرف نسبی ( )RCRدر مجموع سنين الروي شبپرۀ  H. armigeraبهترتيب روي
ارقام هاشم ( 0/233ميلیگرم /ميلیگرم /روز) و مشهد ( 2/021ميلیگرم /ميلیگرم /روز) بهدست آمد.
نتایج این پژوهش میتواند در ارزیابی ميزان مقاومت ارقام مختلف نخود و لوبيا چشمبلبلی نسبت به
شبپرۀ  H. armigeraو همچنين طراحی برنامههاي مدیریت تلفيقی به منظور کنترل این آفت در
مزارع حبوبات کشور بهکار رود.
واژههايکليدي :ارقام مختلف ،شاخصهاي تغذیه ،ميزبانهاي مقاوم گياهی.Helicoverpa armigera ،
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مقدمه 
کرم غوزة پنبه ) Helicoverpa armigera (Hübnerآفتی
چندخوار با دامنۀ میزبانی وسیع است که هر ساله
خسارت زیادي به محصوالت زراعی (از جمله حبوبات) و
باغی در نقاط مختلف جهان وارد میآورد .الروهاي این
آفت با تغذیه از اندامهاي رویشی و زایشی گیاهان
میزبان سبب کاهش رشد اندامهاي بارده و در نتیجه
کاهش میزان تولید محصول میشوند ( Smith et al.,
 .)1992; Sudbrink & Grant, 1995عالوه بر این،
هزینههایی که هرساله به منظور کنترل این آفت صرف
میشود نیز نقش مهمی در افزایش هزینههاي تولید و
کاهش سود کسبشده توسط کشاورزان دارد.
در حال حاضر ،روش اصلی کنترل این آفت در مزارع
کشور متکی به استفاده از سموم شیمیایی نظیر سموم
فسفره و پیرتروئیدها است ( Rafiee-Dastjerdi et al.,
 )2008که متأسفانه تکیۀ بیش از حد به این روش نیز
تبعات نامطلوبی از جمله آلودگیهاي زیستمحیطی،
تهدید سالمتی انسان ،بروز مقاومت در آفات ،نابودي
دشمنان طبیعی و غیره را به دنبال داشته است .بنابراین،
محققان همواره به دنبال راهکارهایی براي به حداقل
رساندن مشکالت ناشی از مصرف سموم شیمیایی در
اکوسیستمهاي کشاورزي بودهاند.
عالوه بر این ،مزیتهاي فراوان ارقام مقاوم سبب
شده است که محققان امروزه در بیشتر برنامههاي
مدیریت تلفیقی آفات ) (IPMاستفاده از این روش را به
عنوان هستۀ مرکزي مد نظر قرار دهند ( & Fathipour
.)Sedaratian, 2013
روشهاي مختلفی به منظور ارزیابی میزان مقاومت
میزبانهاي مختلف گیاهی نسبت به شبپرة H. armigera
پیشنهاد شده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به
مطالعۀ پارامترهاي زیستی ،ارزیابی میزان فعالیت
آنزیمهاي گوارشی و یا مطالعۀ شاخصهاي تغذیهاي این
شبپره روي میزبانهاي مختلف تحت مطالعه اشاره کرد
( .)Fathipour & Naseri, 2011شاخصهاي تغذیهاي را
میتوان به عنوان معیاري مناسب و قابل اتکا براي برآورد
میزان مقاومت میزبانهاي مختلف گیاهی نسبت به آفات
بهکار برد ) .)Barbehenn & Keddie, 1992مطالعات
نشان میدهد که تغذیۀ آفت از میزبانهاي مختلف

گیاهی عالوه بر آنکه کارایی بیولوژیک آن را تحت تأثیر
قرار میدهد ،تأثیر مستقیمی نیز بر رشد ،تولید مثل و
بقاي آن دارد ( .)Slansky, 1982از سوي دیگر ،مطالعۀ
شاخصهاي تغذیهاي حشرات در شناخت پاسخهاي
رفتاري و فیزیولوژیک آنها در واکنش به گیاهان میزبان
نیز مفید است (.)Lazarevic & Peric-Mataruga, 2003
 ،(2003) Ashfaq et al.کارایی تبدیل غذاي
خوردهشدة ( )ECIالروهاي  H. armigeraرا روي چند
گیاه مختلف مطالعه کردند .در مطالعهاي دیگرWang ،
 ،(2006) et al.شاخصهاي تغذیهاي این آفت را روي
رژیم غذایی حاوي پودر گندم بررسی کردند .همچنین
 ،(1987) Farrar & Kennedyدربارة رشد و میزان غذاي
خوردهشده و مرگومیر الروهاي Helicoverpa zea
) (Boddieروي شاخه و برگ گوجهفرنگی مطالعه کردند.
 ،(2009) Naseri et al.تأثیر ارقام مختلف سویا بر
شاخصهاي تغذیهاي الروهاي شبپرة  H. armigeraرا
به عنوان شاخصی مناسب در ارزیابی میزان مقاومت
ارقام مختلف نسبت به این آفت بهکار بردند .در
مطالعهاي دیگر ،(2010) Soleimannejad et al. ،اثرات
رژیم غذایی حاوي بذرهاي ارقام مختلف سویا بر
شاخصهاي تغذیهاي این آفت را مطالعه کردند.
 ،(2012) Baghery et al.نیز شاخصهاي تغذیهاي این
آفت را روي میزبانهاي مختلف گیاهی از خانوادة
بقوالت مطالعه کردند .از دیگر مطالعات صورتگرفته در
این زمینه میتوان به بررسیهاي (2012) Hemati et al.
در زمینۀ مطالعۀ شاخصهاي تغذیهاي این آفت روي
میزبانهاي مختلف گیاهی از جمله نخود ،لوبیا،
سیبزمینی و گوجهفرنگی اشاره کرد.
مروري بر منابع موجود نشان میدهد با آنکه مطالعۀ
شاخصهاي تغذیهاي الروهاي  H. armigeraروي ارقام
مختلف نخود و لوبیا چشمبلبلی از اهمیت بسزایی در
برنامههاي مدیریت تلفیقی این آفت برخوردار است ،بهجز
مطالعات صورتگرفته توسط  (2012) Hemati et al.و
 (2012) Baghery et al.تحقیقات در این زمینه بسیار
اندک است .لذا مطالعۀ حاضر میتواند گامی مؤثر در جهت
برطرف کردن کاستیهاي موجود در این زمینه باشد.
اطالعات بهدستآمده در این پژوهش عالوه بر آنکه میتواند
در ارزیابی میزان مقاومت ارقام مختلف نخود و لوبیا

فالحنژاد مجرد و همکاران :شاخصهاي تغذیهاي کرم غوزة پنبه ...

چشمبلبلی نسبت به شبپرة  H. armigeraمفید باشد ،از
اهمیت زیادي نیز در طراحی برنامههاي مدیریت تلفیقی
این آفت در مزارع حبوبات کشور برخوردار است.
وشها 
موادور 
تهیۀ بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشمبلبلی

بذور ارقام مختلف نخود (آرمان ،آزاد ،بینیویچ و هاشم) از
مؤسسۀ تحقیقات کشاورزي دیم سرآرود کرمانشاه و بذر
لوبیا چشمبلبلی (رقم مشهد) از مرکز تحقیقات ورامین
تهیه شد.
پرورش آزمایشگاهی شبپرۀ H. armigera

تخم و سنین مختلف الروي شبپرة  H. armigeraاز
آزمایشگاه گروه حشرهشناسی کشاورزي دانشگاه تربیت
مدرس تهیه و به اتاقک رشد با دماي  24±3درجۀ
سلسیوس ،رطوبت نسبی  54±4درصد و دورة نوري 35
ساعت روشنایی و  2ساعت تاریکی منتقل شدند .توريهاي
حاوي تخم این شبپره درون کیسۀ پالستیکی قرار داده
شد و براي جلوگیري از خشک شدن تخمها یک قطعه پنبۀ
مرطوب در هر کیسه قرار گرفت .الروهاي تفریخشده توسط
قلمموي ظریف روي غذاي مصنوعی انتقال یافتند .ظروف
پالستیکی دردار گرد (قطر دهانه  28و ارتفاع  5سانتیمتر)
براي نگهداري الروهاي نئونات بهکار گرفته شدند .براي
جلوگیري از همخواري ،الروهاي سنین باالتر بهصورت
جداگانه به داخل ظروف پالستیکی (ارتفاع  4و قطر دهانۀ
 1سانتیمتر) حاوي یک تکه غذاي مصنوعی منتقل شدند.
بعد از سپري شدن دورة الروي و پیششفیرگی ،شفیرهها
بهصورت انفرادي به داخل ظروف تمیز (ارتفاع  4و قطر
دهانۀ  1سانتیمتر) منتقل شدند .حشرات کامل نر و ماده
به نسبت مساوي براي جفتگیري در داخل ظروف
استوانهاي پالستیکی (ارتفاع  32و قطر دهانۀ 33
سانتیمتر) قرار داده شدند .براي تغذیۀ شبپرهها از محلول
آب عسل  38درصد استفاده شد .از توريهاي حریر به
عنوان درپوش ظروف ویژة تخمگذاري حشرات کامل
استفاده شد.
تهیۀ رژیم غذایی مصنوعی

به منظور حفظ کلنی  H. armigeraدر شرایط آزمایشگاه و
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انجام آزمایشها ،با استفاده از بذور آسیابشده ارقام
مختلف نخود و لوبیا چشمبلبلی ( 284گرم) ،رژیم غذایی
این حشره با مواد اولیه شامل آگار ( 35گرم) ،سوربیک
اسید ( 3/3گرم) ،آسکوربیک اسید ( 1/4گرم) ،متیل
پاراهیدروکسی بنزوات ( 2/2گرم) ،مخمر نانوایی (14
گرم) ،پودر جوانۀ گندم ( 18گرم) ،فرمالدئید  13درصد
( 2/4میلیلیتر) ،روغن آفتابگردان ( 4میلیلیتر) و آب
مقطر ( 248میلیلیتر) تهیه شد (.)Twine, 1971
طراحی آزمایش

شاخصهاي تغذیهاي شبپرة  H. armigeraروي  5رقم
نخود و یک رقم لوبیا چشمبلبلی در شرایط آزمایشگاه با
دماي  24±3درجۀ سلسیوس ،رطوبت نسبی 54±4
درصد و دورة نوري  35ساعت روشنایی و  2ساعت
تاریکی مطالعه شد.
با توجه به وزن پایین الروهاي سنین اول و دوم
شبپرة  ،H. armigeraشاخصهاي تغذیهاي این آفت
روي ارقام مختلف از سن سوم الروي مطالعه شد .مطالعۀ
شاخصهاي تغذیهاي الروهاي سن سوم روي هر میزبان
گیاهی در  2گروه  38تایی صورت گرفت .الروها پس از
رسیدن به سن چهارم بهصورت انفرادي مطالعه شدند و
در هر رقم به منظور مطالعۀ شاخصهاي تغذیهاي
الروهاي سنین چهارم تا ششم 38 ،الرو مطالعه شد.
بدین منظور ،در بازدیدهاي روزانه ،وزن الروها قبل از
تغذیه ،وزن الروها بعد از تغذیه ،وزن فضوالت تولیدشده
در هر روز ،وزن غذاي دادهشده و وزن غذاي باقیمانده
اندازهگیري و ثبت شد .در محاسبۀ شاخصهاي تغذیهاي
از وزن خشک استفاده شد که به منظور تعیین ضریب
تبدیل وزن تر به خشک ،الروهاي سنین مختلف،
فضوالت آنها و غذاي مصنوعی تهیهشده از بذر هر رقم
بهطور جداگانه بعد از توزین اولیه به مدت  52ساعت در
دماي  58درجۀ سلسیوس قرار گرفته و وزن خشک آنها
تعیین شد .در طول مراحل انجام آزمایش ،الروها درون
ظروف پالستیکی (قطر  1و ارتفاع  4سانتیمتر)
نگهداري شدند .در پایان ،شاخصهاي تغذیهاي شبپرة
 H. armigeraروي ارقام مختلف نخود و لوبیا چشمبلبلی
با استفاده از فرمولهاي ارائهشده توسط Waldbauer
) (1968و به شرح زیر محاسبه شدند:
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از آزمون چنددامنهاي دانکن استفاده شد .تجزیۀ کالستر به
منظور گروهبندي ارقام مختلف نخود و لوبیا چشمبلبلی بر
پایۀ شاخصهاي تغذیهاي شبپرة  H. armigeraنیز با
استفاده از روش  Wardو نرمافزار  SPSS16.0صورت گرفت.

CI 

Approximate digestibility

EF
AD 
100
E

در فرمولهاي فوق  :Eوزن غذاي خوردهشده:A ،
میانگین وزن الروها در طول دوره :F ،وزن فضوالت
تولیدشده :P ،افزایش وزن الروها و  :Tمدت زمان
آزمایش است.
پس از محاسبۀ شاخصهاي تغذیهاي سنین مختلف
الروي ،مقایسۀ آماري آنها روي ارقام مختلف با استفاده از
آنالیز واریانس یکطرفه ( )One-way ANOVAو نرمافزار
آماري  SAS 9.1انجام گرفت .در گروهبندي میانگینها نیز

نتایج 
شاخصهاي تغذیهاي الروهاي سنین سوم تا ششم
بهصورت جداگانه در جدولهاي  3تا  5و شاخصهاي
تغذیهاي مجموع سنین الروي شبپرة  H. armigeraدر
جدول  4نشان داده شده است .شاخصهاي تغذیهاي
الروهاي سن سوم شبپرة  H. armigeraروي ارقام
مختلف از نظر آماري متفاوت بود (جدول  .)3بیشترین و
کمترین مقدار شاخص  RGRبهترتیب روي ارقام مشهد
( )8/331و هاشم ( )8/835بهدست آمد .شاخص RCR
الروهاي سن سوم بیشترین مقدار خود را روي رقم
بینیویچ داشت ( .)5/222بیشترین و کمترین مقادیر
شاخص  ECIدر سن سوم الروي بهترتیب روي ارقام
آرمان ( )8/353و آزاد ( )8/833ثبت شد .بیشترین
مقدار شاخص  CIنیز روي رقم بینیویچ بهدست آمد
( .)1/423الروهاي پرورشیافته روي رقم آرمان بیشترین
مقدار  )8/355( ADو الروهاي پرورشیافته روي رقم
آزاد کمترین مقدار این شاخص ( )8/452را به خود
اختصاص دادند .بیشترین وزن غذاي خوردهشده ()WF
روي رقم آرمان ثبت شد ( .)38/238بیشترین وزن
فضوالت ( )Wfنیز روي رقم هاشم ( )13/338بهدست
آمد .عالوه بر این ،بیشترین وزن الرو ( )WLنیز روي
رقم بینیویچ بهدست آمد (.)54/428

جدول  .3شاخصهاي تغذیهاي الروهاي سن سوم شبپرة  Helicoverpa armigeraروي ارقام مختلف نخود
(آرمان ،آزاد ،بینیویچ و هاشم) و لوبیا چشمبلبلی (مشهد)
رقم
Arman
Azad
Binivich
Hashem
Mashhad
میانگین مربع
F-value
P-value

RGR
)(mg/mg/d
*8/528±8/883 b
8/543±8/881c
8/333±8/883a
8/835±8/885d
8/331±8/884a
5/21
32/35
8/8883

RCR
)(mg/mg/d
1/154±8/23b
2/423±8/48c
5/222±8/48a
2/883±8/33c
3/333±8/25d
2/88
38/15
8/8883

ECI

ECD

8/558±8/884a 8/353±8/884a
8/333±8/884d 8/833±8/881c
8/513±8/881b 8/253±8/884b
8/333±8/881d 8/221±8/885b
8/223±8/883c 8/222±8/883b
4/53
5/31
22/23
23/32
8/8883
8/8883

CI
)(mg/mg/d
1/483±8/13a
2/353±8/11b
1/423±8/43a
3/151±8/34c
1/233±8/11a
5/55
33/48
8/8883

AD
8/355±8/884a
8/452±8/884c
8/351±8/881a
8/221±8/883b
8/223±8/885b
5/33
23/32
8/8883

WF
)(mg
38/238±8/81a
55/238±8/11b
21/388±8/33c
31/188±8/43e
33/328±8/11d
5/33
5/35
8/8883

WL
)(mg
28/538±8/48d
14/558±8/34c
54/428±8/23a
28/538±8/21d
51/238±8/53b
4/42
23/13
8/8883

Wf
)(mg
25/828±8/32c
18/838±8/11b
25/328±3/38c
18/338±8/52a
32/238±8/11d
5/55
23/88
8/8883

٭ میانگینهاي با حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندة اختالف معنادارند (آزمون چنددامنهاي دانکن.)P < 8/83 ،
٭٭  RGRنرخ رشد نسبی RCR ،نرخ مصرف نسبی ECI ،بازدهی تبدیل غذاي بلعیدهشده ECD ،بازدهی تبدیل غذاي هضمشده CI ،شاخص مصرف AD ،شاخص
هضمشوندگی غذا WF ،وزن غذاي خوردهشده (میلیگرم) Wf ،وزن فضوالت ( میلیگرم) WL ،وزن الروها در طول دوره (میلیگرم).
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A
B

شکل  . 3دندروگرام حاصل از تجزیۀ کالستر ارقام مختلف نخود (آرمان ،آزاد ،بینیویچ و هاشم) و لوبیا چشمبلبلی (مشهد)
با استفاده از روش  wardبر مبناي شاخصهاي تغذیهاي کل دورة الروي شبپرة Helicoverpa armigera
جدول  .2شاخصهاي تغذیهاي الروهاي سن چهارم شبپرة  Helicoverpa armigeraروي ارقام مختلف نخود
(آرمان ،آزاد ،بینیویچ و هاشم) و لوبیا چشمبلبلی (مشهد)
رقم

)RCR(mg/mg/d) RGR(mg/mg/d

ECD

ECI

)CI(mg/mg/d

AD

)WF(mg

)Wf(mg

)WL(mg

Arman

13/828±8/33a 33/838±8/45c 383/558±8/48a 8/325±8/82a 5/588±8/18b 8/451±8/883b 8/424±8/884a 1/853±8/33b 8/433±8/881a

Azad

34/348±8/42d 33/338±8/11c 33/588±8/38b 8/238±8/81b 4/248±8/54a 8/322±8/885d 8/121±8/838b 1/523±8/15b 8/231±8/881b

Binivich

23/121±8/32c 25/818±8/84a 13/258±8/11d 8/353±8/85c 4/138±8/85a 8/221±8/881c 8/212±8/818c 5/255±8/33a 8/384±8/884c

Hashem

22/328±8/43c 33/883±8/883c 53/33±8/23c 8/352±8/883a 5/828±8/38b 8/341±8/884e 8/321±8/883d 2/352±8/31c 8/451±8/883a

Mashhad

24/328±8/11b 35/488±8/52b 53/28±8/23c 8/388±8/85a 1/358±8/48c 8/531±8/884a 8/133±8/883b 2/382±8/11c 8/433±8/881a

میانگین مربع

4/42

5/51

4/53

1/31

5/31

5/21

2/38

1/43

5/21

F-value

23/13

11/24

5/88

22/23

24/12

11/48

5/35

32/11

15/24

P-value

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

٭میانگینهاي با حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندة اختالف معنادارند (آزمون چنددامنهاي دانکن.)P <8/83 ،
٭٭  RGRنرخ رشد نسبی RCR ،نرخ مصرف نسبی ECI ،بازدهی تبدیل غذاي بلعیدهشده ECD ،بازدهی تبدیل غذاي هضمشده CI ،شاخص مصرف AD ،شاخص
هضمشوندگی غذا WF ،وزن غذاي خوردهشده (میلیگرم) Wf ،وزن فضوالت (میلیگرم).WL ،وزن الروها در طول دوره (میلیگرم).

جدول  .1شاخصهاي تغذیهاي الروهاي سن پنجم شبپرة  Helicoverpa armigeraروي ارقام مختلف نخود
(آرمان ،آزاد ،بینیویچ و هاشم) و لوبیا چشمبلبلی (مشهد)
رقم

)RCR(mg/mg/d) RGR(mg/mg/d

ECI

ECD

)CI(mg/mg/d

AD

)WF (mg

)Wf (mg

)WL (mg

Arman

*8/323±8/883a

55/348±8/35a 12/338±8/35c 388/548±8/84b 8/548±8/883b 3/233±8/81c 8/228±8/885b 8/251±8/883b 2/835±8/82b

Azad

8/153±8/882b

53/348±8/11c 41/318±8/11b

13/238±8/23c 8/323±8/82a 4/144±8/11a 8/153±8/882a 8/314±8/884c 3/245±8/83c

Binivich

8/183±8/81b

13/55±8/32d 43/338±8/34b 322/588±8/11b 8/251±8/83a 1/512±8/85b 8/211±8/882c 8/241±8/884b 5/253±8/83a

Hashem

8/211±8/884c

44/15±8/32b 45/228±8/84b 324/358±8/12b 8/388±8/881b 3/328±8/84c 8/211±8/885c 8/123±8/885a 3/323±8/834c

Mashhad

8/133±8/885b

53/828±8/11d 51/358±8/11a 342/328±8/48a 8/251±8/83a 5/313±8/11a 8/221±8/884b 8/355±8/884c 2/338±8/824b

میانگین مربع

2/31

5/43

5/24

5/24

4/42

4/42

1/28

4/42

4/42

F-value

32/43

15/32

32/34

32/34

23/13

23/13

33/51

23/13

23/13

P-value

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

٭میانگینهاي با حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندة اختالف معنادارند (آزمون چنددامنهاي دانکن.)P < 8/83 ،
٭٭  RGRنرخ رشد نسبی RCR ،نرخ مصرف نسبی ECI ،بازدهی تبدیل غذاي بلعیدهشده ECD ،بازدهی تبدیل غذاي هضمشده CI ،شاخص مصرف،
هضمشوندگی غذا WF ،وزن غذاي خوردهشده (میلیگرم).Wf ،وزن فضوالت (میلیگرم).WL ،وزن الروها در طول دوره (میلی گرم).

شاخصهاي تغذیهاي الروهاي سنین چهارم نیز روي
ارقام مختلف از نظر آماري متفاوت بود (جدول  .)2بر
این اساس ،الروهاي سن چهارم بیشترین میزان شاخص
 RGRرا روي رقم آرمان داشتند ( .)8/433بیشترین

 ADشاخص

مقدار شاخص  RCRنیز روي رقم بینیویچ ثبت شد
( .)5/255مقادیر محاسبهشدة شاخصهاي  ECD ،ECIو
 CIنیز روي ارقام مختلف از نظر آماري متفاوت بود .با
وجود این کمترین مقادیر شاخصهاي مذکور بهترتیب

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،54شمارة  ،2پاییز و زمستان 3131
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روي ارقام هاشم ( ،)8/321هاشم ( )8/341و مشهد
( )1/358ثبت شد .بیشترین مقدار شاخص  ADنیز روي
رقم آرمان ثبت شد .الروهاي پرورشیافته روي رقم
آرمان بیشترین مقدار غذاي خوردهشده ( )383/558را
به خود اختصاص دادند .بیشترین وزن الرو ()13/828
نیز روي رقم آرمان بهدست آمد.
میزبانهاي مختلف تحت مطالعه ،شاخصهاي تغذیهاي
الروهاي سن پنجم شبپرة  H. armigeraرا نیز تحت
تأثیر قرار دادند (جدول  .)1بیشترین و کمترین مقادیر
شاخص  RGRبهترتیب روي ارقام آرمان ( )8/323و
هاشم ( )8/211محاسبه شد .مقادیر محاسبهشدة
شاخص  RCRنیز روي ارقام مختلف از نظر آماري
متفاوت بود و بیشترین مقدار آن روي رقم بینیویچ
( )5/253ثبت شد .شاخص  ADنیز بیشترین مقدار خود
را روي رقم آزاد داشت ( .)8/323مقادیر ثبتشدة
شاخصهاي  ECI ،ECDو  CIدر الروهاي سنین پنجم
نیز روي ارقام مختلف از نظر آماري متفاوت بود.
بیشترین وزن الرو سن پنجم روي رقم آرمان ()54/348
بهدست آمد.
در الروهاي سن ششم بیشترین مقدار شاخص RGR
روي رقم مشهد ( )8/323بهدست آمد (جدول  .)5عالوه
بر این ،بیشترین مقادیر شاخصهاي ،)5/224( RCR
 )8/538( ECIو  )8/234( ECDنیز روي رقم هاشم
ثبت شد .ارقام مختلف تحت مطالعه شاخص  CIرا نیز
بهطور معناداري تحت تأثیر قرار دادند .بیشترین و
کمترین مقادیر شاخص  ADنیز بهترتیب روي ارقام

هاشم ( )8/335و بینیویچ ( )8/313محاسبه شد.
الروهاي پرورشیافته روي رقم مشهد بیشترین مقدار
تغذیه ( )235/328را داشتند.
مقایسۀ شاخصهاي تغذیهاي مجموع سنین الروي
شبپرة  H. armigeraروي ارقام مختلف تحت مطالعه
نشان داد که بیشترین میزان شاخص  RGRدر کل دورة
الروي روي رقم هاشم ( )8/433بهدست آمد (جدول .)4
بیشترین و کمترین مقادیر شاخص  RCRنیز بهترتیب روي
ارقام مشهد ( )2/843و بینیویچ ( )8/313بهدست آمد.
شاخصهاي  ECIو  ECDنیز بهطور معناداري تحت تأثیر
ارقام مختلف مطالعه شدند و بیشترین میزان شاخصهاي
فوق بهترتیب روي ارقام آرمان ( )8/523و بینیویچ ()8/453
ثبت شد .بیشترین و کمترین مقادیر شاخص  CIنیز روي
ارقام هاشم ( )1/382و آرمان ( )3/333بهدست آمد.
بیشترین مقدار شاخص  ADنیز روي رقم هاشم ()8/311
بهدست آمد .الروهاي سن ششم پرورشیافته روي رقم
بینیویچ بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند
(.)35/338
دندروگرام حاصل از تجزیۀ کالستر میزبانهاي
مختلف تحت مطالعه در پژوهش حاضر با استفاده از
شاخصهاي تغذیهاي شبپرة  H. armigeraدر شکل 3
نشان داده شده است .بر همین اساس ،ارقام مختلف
تحت مطالعه به دو گروه تقسیم شدند .بدین ترتیب،
ارقام آرمان ،بینیویچ ،هاشم و مشهد به عنوان ارقام
حساس به آفت در گروه  Aو رقم آزاد به عنوان رقم
مقاوم در گروه  Bقرار گرفتند.

جدول  .5شاخصهاي تغذیهاي الروهاي سن ششم شبپرة  Helicoverpa armigeraروي ارقام مختلف نخود
(آرمان ،آزاد ،بینیویچ و هاشم) و لوبیا چشمبلبلی (مشهد)
رقم

)RCR(mg/mg/d) RGR(mg/mg/d

ECI

ECD

)CI(mg/mg/d

AD

)WF(mg

)Wf(mg

)WL(mg

Arman

*8/521±8/884b

1/133±8/4b

33/22±8/22e 13/288±8/11c 282/338±8/488b 8/355±8/883b 2/338±8/48d 8/125±8/884c 8/533±8/883a

Azad

8/553±8/885d

2/353±8/4c

23/34±8/35d 43/318±8/11b 242/348±8/548a 8/383±8/818a 5/223±8/858b 8/125±8/831c 8/113±8/881b

Binivich

8/413±8/881c

2/482±8/44c

35/338±8/11a 38/558±8/83a 221/328±8/148a 8/313±8/883b 2/318±8/814d 8/588±8/881b 8/353±8/883c

Hashem

8/542±8/883d

5/224±8/83a

23/258±8/23b 53/228±8/11a 253/338±8/128a 8/335±8/858a 1/532±8/22c 8/234±8/883a 8/538±8/882a

Mashhad

8/323±8/884a

2/315±8/12c

55/838±8/32c 42/428±8/11b 235/328±8/488a 8/321±8/881b 4/335±8/53a 8/323±8/883d 8/185±8/881b

میانگین مربع

5/52

2/34

4/42

5/33

5/33

4/42

5/54

4/42

4/85

F-value

35/55

33/88

23/13

23/32

23/32

23/13

21/24

23/13

54/44

P-value

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

٭ میانگینهاي با حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندة اختالف معنادارند (آزمون چنددامنهاي دانکن.)P < 8/83 ،
٭٭  RGRنرخ رشد نسبی RCR ،نرخ مصرف نسبی ECI ،بازدهی تبدیل غذاي بلعیدهشده ECD ،بازدهی تبدیل غذاي هضمشده،
هضمشوندگی غذا WF ،وزن غذاي خوردهشده (میلیگرم) Wf ،وزن فضوالت (میلیگرم) WL ،وزن الروها در طول دوره (میلیگرم).

 CIشاخص مصرف AD ،شاخص
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جدول  .4شاخصهاي تغذیهاي کل دورة الروي شبپرة  Helicoverpa armigeraروي ارقام مختلف نخود
(آرمان ،آزاد ،بینیویچ و هاشم) و لوبیا چشمبلبلی (مشهد)
رقم

)RCR(mg/mg/d) RGR(mg/mg/d

ECI

ECD

)CI(mg/mg/d

AD

)WF (mg

)Wf (mg

)WL(mg

8/242±8/884b* Arman

3/138±8/48b

214/33±8/48a 42/522±8/35a 335/858±8/13a 8/543±8/81c 3/333±8/488c 8/315±8/884c 8/523±8/882a

8/823±8/884c

3/222±8/48b

354/53±8/18d 15/253±8/11c 13/838±8/18e 8/334±8/85a 1/522±8/488a 8/818±8/883e 8/823±8/881d

8/248±8/882b Binivich

8/313±8/82d

332/13±8/48c 32/558±8/34e 23/248±8/11b 8/255±8/81b 2/522±8/812b 8/453±8/883a 8/854±8/818c

8/433±8/884a Hashem

8/333±8/18c

214/33±8/48a 32/558±8/84d 35/328±8/13c 8/311±8/81a 1/382±8/138c 8/835±8/881d 8/833±8/884c

8/554±8/881b Mashhad

2/843±8/11a

283/38±8/48b 43/518±8/11b 58/558±8/18d 8/553±8/84c 1/333±8/118a 8/331±8/882b 8/342±8/884b

Azad

میانگین مربع

5/23

1/52

4/53

5/23

5/23

5/23

4/85

5/51

1/54

F-value

34/33

38/54

22/23

34/33

34/33

34/33

54/44

34/33

32/33

P-value

8/883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

8/8883

٭ میانگینهاي با حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندة اختالف معنادارند (آزمون چنددامنهاي دانکن.)P <8/83 ،
٭٭  RGRنرخ رشد نسبی RCR ،نرخ مصرف نسبی ECI ،بازدهی تبدیل غذاي بلعیدهشده ECD ،بازدهی تبدیل غذاي هضمشده،
هضمشوندگی غذا WF ،وزن غذاي خوردهشده (میلیگرم) Wf ،وزن فضوالت (میلیگرم) WL ،وزن الروها در طول دوره (میلیگرم).

بحث 
نرخ رشد نسبی ( )RGRتابعی از افزایش وزن بدن
موجود زنده است ( Srinivasan & Uthamasamy,
 .)2005نتایج این پژوهش نشان داد که کمترین نرخ
رشد نسبی مجموع سنین الروي (سوم تا ششم) شبپرة
 H. armigeraروي رقم آزاد است که این نشاندهندة
مطلوبیت کمتر عناصر غذایی موجود در این میزبان براي
رشد شبپرة  H. armigeraاست .کاهش رشد میتواند
حاصل کاهش نرخ مصرف نسبی ( )RCRو کارایی تبدیل
غذاي بلعیدهشده ( )ECIیا هر دو باشد ( Lazarevic et
 .)al., 2004بر همین اساس میتوان بیان کرد که پایین
بودن میزان  ECIروي رقم آزاد از دالیل اصلی پایین
بودن شاخص  RGRاست .از جمله عواملی که میزان
مطلوبیت میزبان مورد تغذیه را کاهش میدهند میتوان
به وجود ترکیبات شیمیایی ثانویه اشاره کرد که در
بسیاري از موارد اثرات نامطلوبی روي رشد حشرات
گیاهخوار دارند ( .)Chih et al., 2003میزان باالي این
ترکیبات در رقم آزاد میتواند یکی از دالیل احتمالی
پایین بودن نرخ رشد نسبی این آفت باشد .این نکته با
دندروگرام بهدستآمده در این پژوهش نیز مطابقت دارد
و بر همین اساس رقم آزاد در مقایسه با دیگر میزبانهاي
تحت مطالعه از مقاومت بیشتري نسبت به شبپرة
 H. armigeraبرخوردار است .از سوي دیگر بیشترین میزان
نرخ رشد نسبی شبپرة  H. armigeraنیز روي رقم هاشم
بهدست آمد که این نتیجه مؤید مطلوبیت باالي این میزبان
گیاهی براي تغذیه و رشد این آفت است.

 CIشاخص مصرف AD ،شاخص

نرخ مصرف نسبی ( )RCRشاخصی است که در
اندازهگیري سرعت بهرهبرداري حشره از غذا بهکار
میرود و ارتباط بین نرخ تغذیه و وزن حشره در زمان
مشخص را نشان میدهد .نرخ مصرف نسبی در حشرات
به ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی گیاه میزبان از جمله
میزان آب بستگی دارد .بیشترین نرخ مصرف نسبی
الروها در مجموع سنین الروي روي رقم مشهد ثبت
گردید که این امر ممکن است به علت وجود مواد غذایی
مطلوبتر براي الرو باشد .عالوه بر این ،کمترین میزان
نرخ مصرف نسبی در این پژوهش روي رقم بینیویچ ثبت
شد .پژوهشگران بر این باورند که نرخ مصرف نسبی غذا
ارتباط نزدیکی با قابلیت هضم غذا ( )ADو بازدهی
تبدیل غذاي بلعیدهشده ( )ECIداشته ( Batista Pereira
 )et al., 2002و کاهش میزان مصرف غذا میتواند
نشاندهندة کاهش ارزش غذایی میزبان مورد تغذیه
باشد ( .)Nathan et al., 2005بنابراین ،میتوان اینگونه
استنباط کرد که پایین بودن نرخ مصرف نسبی روي رقم
بینیویچ ممکن است به دلیل کیفیت پایین بافت این
میزبان گیاهی براي تبدیل به بافت بدن الرو باشد.
یکی از مهمترین شاخصهاي تغذیهاي ،بازدهی
تبدیل غذاي بلعیدهشده ( )ECIاست که در تعیین
کیفیت غذا براي حشره بهکار میرود .در حقیقت این
شاخص قابلیت استفاده از غذاي بلعیدهشده براي رشد و
تولید بافت را نشان میدهد ( .)Koul et al., 2004نتایج
نشان داد که بیشترین بازدهی تبدیل غذاي بلعیدهشدة
مجموع سنین الروي مربوط به رقم آرمان است .این
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نکته بیانگر آن است که بافت گیاهی این میزبان قابلیت
بیشتري براي تبدیل شدن به بافت بدن الروهاي
 H. armigeraرا در مقایسه با دیگر میزبانهاي تحت
مطالعه داشته است .در ضمن ،مقادیر محاسبهشدة ECI
براي مجموع سنین الروي  H. armigeraروي برخی از
میزبانهاي مختلف تحت مطالعه در پژوهش حاضر
( )8/854-8/523همسو با یافتههاي Naseri et al.
) (2009روي ارقام مختلف سویا ( )8/233-8/425و
 )8/83-8/35( (2012) Hemati et al.در ارتباط با
مطالعۀ شاخصهاي تغذیهاي این آفت روي میزبانهاي
مختلف گیاهی بود.
شاخص مهم دیگر دربارة ارزیابی میزان سودمندي غذا
براي رشد حشره ،کارایی تبدیل غذاي هضمشده ()ECD
است .کارایی تبدیل غذاي هضمشده مشخصکنندة بخشی
از غذاي جذبشده است که تبدیل به بافتهاي بدن
حشره میشود .غذاهاي با کارایی تبدیل پایین اغلب
ممکن است براي حشره نامطلوب باشد ،یا هزینۀ هضم و
جذب مواد غذایی آنها باال باشد .در نقطۀ مقابل ،باالتر
بودن شاخص  ECDنشاندهندة مطلوبیت غذا است
( .)Koul et al., 2004; Soliemannejad et al., 2010به
هر حال ،تغییر در  ECDنشاندهندة افزایش یا کاهش
نسبتی هضم غذاي متابولیزه براي تولید انرژي است .بر
اساس نتایج ،بیشترین میزان  ECDمجموع سنین الروي
شبپرة  H. armigeraروي رقم بینیویچ ثبت شد .این
یافته نشاندهندة آن است که الروهاي H. armigera
روي این رقم بهتر توانستهاند از غذاي متابولیزهشده در
تولید بافت بدن استفاده کنند .الروهاي تغذیهشده با رقم
آزاد کمترین مقدار  ECDرا داشتند که این نکته بیانگر
کیفیت پایین بافت این میزبان گیاهی براي تبدیل به
بافت بدن حشره پس از هضم است .پایین بودن میزان
این پارامتر روي رقم آزاد میتواند توجیه دیگري براي
پایین بودن میزان  RGRروي این رقم باشد .بر اساس
بررسیهاي صورتگرفته ،فعالیت آنزیمهاي گوارشی از
جمله عواملی است که بازدهی تبدیل غذاي هضمشده به
بیوماس الرو را تحت تأثیر قرار میدهد ( Lazarevie et
 .)al., 2004; Fallahnejad-Mojarrad et al., 2013بر
همین اساس ،پایین بودن مقدار  ECDدر رقم آزاد
احتماالً به دلیل وجود مهارکنندههاي پروتئاز یا وجود

دیگر ترکیبات شیمیایی ثانوي با اثرات نامطلوب روي
فعالیت آنزیمهاي گوارشی است .همین امر میتواند از
دالیل احتمالی مقاومت این میزبان گیاهی نسبت به
شبپرة  H. armigeraباشد .مقدار ثبتشدة  ECDروي
این رقم ( )8/818از مقادیري که (2012) Hemati et al.
( )8/831-8/235و -8/228( (2009) Naseri et al.
 )8/141گزارش کردهاند ،کمتر بود.
در پژوهش حاضر ،بیشترین مقدار شاخص تقریبی
هضمشوندگی ( )ADدر مجموع سنین الروي شبپرة
 H. armigeraروي رقم هاشم و کمترین میزان این
پارامتر نیز روي رقم مشهد بهدست آمد .این شاخص
نشاندهندة میزان جذب غذا از طریق دیوارة معده است.
مقادیر متفاوت شاخص  ADروي میزبانهاي مختلف
تحت مطالعه میتواند ناشی از عواملی مانند تفاوت در
میزان مواد غذایی ،میزان الیاف و مقدار آب موجود در
بافت میزبان باشد ( Srinivasan & Uthamasamy,
 .)2005مقادیر محاسبهشدة شاخص  ADبراي الروهاي
سن چهارم شبپرة  H. armigeraدر پژوهش حاضر
( )8/353-8/325با یافتههاي (2003) Ashfaq et al.
روي سورگوم ( )8/533و پنبه ( )8/552مشابه بود .در
مطالعهاي دیگر ،(2006) Wang et al. ،مقدار  ADدر
کل دورة الروي شبپرة  H. armigeraروي رژیم غذایی
مصنوعی را  8/235گزارش کردند که بسیار کمتر از
مقادیر ثبتشده در پژوهش حاضر بود .تفاوتهاي
مشاهدهشده میان نتایج این پژوهش با یافتههاي دیگر
محققان میتواند به دلیل تفاوت در میزبانهاي مختلف
تحت مطالعه ،تفاوت در جمعیتهاي مختلف تحت مطالعه
و شرایط انجام آزمایش باشد .در این میان Hemati et
 ،(2012) al.مقدار این پارامتر را روي میزبانهاي
مختلف از ( 8/243تا  )8/431گزارش کردند که به
مقادیر محاسبهشده در این پژوهش ()8/553-8/311
نزدیک است .عالوه بر این ،نتایج گزارششده توسط
 )8/433-8/243( (2009) Naseri et al.نیز همسو با
یافتههاي پژوهش حاضر است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که الروهاي سنین
مختلف شبپرة  H. armigeraاز پتانسیل زیادي در تغذیه
از حبوبات برخوردارند .بنابراین ،روشهاي مختلف مبارزه
بهتر است که در ابتداي دورة الروي این آفت بهکار روند.

233

...  شاخصهاي تغذیهاي کرم غوزة پنبه:فالحنژاد مجرد و همکاران

 تنها بر اساسH. armigeraپژوهش نسبت به شبپرة
 در این.شاخصهاي تغذیهاي منطقی به نظر نمیرسد
 یا،میان اطالعات مربوط به پارامترهاي دموگرافیک
فعالیت آنزیمهاي گوارشی این آفت روي ارقام مختلف
تحت بررسی در این پژوهش کمک شایانی به تکمیل
 چنین اطالعاتی ارزش شایان.نتایج بهدستآمده میکند
توجهی در طراحی و اجراي برنامههاي مدیریت تلفیقی
.) این شبپره در مزارع کشور داردIPM(

این عمل عالوه بر آنکه سبب کاهش خسارت مرحلۀ الروي
 تأثیر بسزایی نیز بر تراکم جمعیت در نسلهاي،میشود
 نتایج نشان داد که، عالوه بر این.بعدي آفت خواهد داشت
میزان مقاومت میزبانهاي مختلف گیاهی نسبت به
خسارت این شبپره متفاوت است و شاخصهاي تغذیهاي
را به عنوان معیاري مناسب در ارزیابی میزان مقاومت
 با وجود این قضاوت.میتوان مورد استفاده قرار داد
دربارة میزان مقاومت ارقام مختلف تحت مطالعه در این
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