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چکیده
،پاسخ دفاعی القایی گیاهان به گیاهخواری میتواند برهمکنش گیاه را با دیگر موجودات زنده که از آن بهعنوان غذا استفاده میکنند
Trialeurodes  در این پژوهش آزمایشهایی انجام گرفت تا مشخص شود که آیا عملکرد و ترجیح سه آفت.تحت تأثیر قرار دهد

 و اینکه، تحت تأثیر گیاهخواری افراد همگونه روی گیاه خیار قرار میگیردAphis gossypii  وTetranychus urticae ،vaporariorum
 و طول دورۀ رشد و نمو قبل از بلوغ بهعنوان معیارهای، زادآوری، طول عمر.آیا این اثرات به صورت موضعی است و یا سیستمیک
 نتایج نشان داد که گیاهخواری این آفات میتواند مکانیسم مقاومت القایی گیاه خیار را فعال کرده و عملکرد و.عملکرد بررسی شد
 در مورد کنۀ دولکهای زادآوری و طول دورۀ، در مورد شتۀ پنبه طول عمر و زادآوری.ترجیح افراد همگونه را تحت تأثیر قرار دهد
 نتایج آزمایشهای. و در مورد سفیدبالک زادآوری بهطور معنیداری تحت تأثیر منفی گیاهخواری افراد هم گونه قرار گرفت،رشد و نمو
 هیچ اثر مثبتی در،عملکرد بسته به ویژگی زیستی مورد بررسی و سطح بررسی (موضعی و یا سیستمیک) بین خنثی و منفی متغیر بود
 کنۀ دولکهای و شتۀ پنبه میتواند، بر اساس نتایج میتوان اشاره کرد که گیاهخواری سفیدبالک گلخانه.این برهمکنشها مشاهده نشد
 اما سفیدبالک قادر نبود که آسیب وارده.باعث القای مکانیسم مقاومت در گیاه خیار شود و ترجیح افراد همگونه را تحت تأثیر قرار دهد
.شده به گیاه بر اثر گیاهخواری توسط افراد همگونۀ خود را تشخیص دهد با اینکه این گیاهان اثر منفی روی عملکرد سفیدبالک داشتند
بر اساس نتایج ترجیح میتوان نتیجه گرفت که توانایی کنۀ دولکهای برای تشخیص گیاهان میزبان مناسب بهطور محسوسی بیشتر از بقیه
 انجام همزمان آزمایشهای. عملکرد اثر مقاومت القایی روی عملکرد گیاهخوار همیشه با آزمایشهای ترجیح حشره همراستا نیست.بود
.ترجیح و عملکرد گیاهخوار عالوه بر اثر القای مقاومت میتواند حساسیت گیاهخوار به تغییر کیفیت میزبان گیاهی را نشان دهد
. مقاومت القایی، دفاع سیستمیک، خیار، ترجیح میزبانی، برهمکنش بهواسطۀ گیاه:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Induced defense responses of a plant to herbivory can influence interactions of that plant with subsequent organisms
that use it as a food source. In this study, we conducted several experiments in order to understand whether
preference and performance of Trialeurodes vaporariorum, Tetranychus urticae, and Aphis gossypii are affected by
the previous herbivory of conspecific on the cucumber plant; and whether these effects are local or systemic.
Longevity, fecundity, and pre-imaginal development period were measured as performance criteria. About A.
gossypii; longevity and fecundity, about of T. urticae; fecundity and pre-imaginal development period, and about T.
vaporariorum fecundity negatively affected by the previous herbivory of conspecifics. Results indicated that
herbivory of these pests can induce resistance in cucumber, and can affect preference and performance of
conspecifics. Results of performance experiments varied from negative to neutral depending on the performance
criteria and the studied level (local or systemic). No positive effect was observed in studied interactions. According to
results, all three herbivores tested here were able to induce resistance in cucumber and affect the preference of
conspecifics. However, whitefly was unable to detect the previous herbivory of conspecifics, although these plants
negatively affected whiteflies. According to results of preference experiments, it can be concluded that T. urticae was
much more accurate than others at detection of the induced plants. Effect of induced defense on herbivore
performance is not always aligned with the preference of the herbivore. Conducting both performance and preference
experiments not only revealed the effect of induction of plant defense, but also showed the sensitivity of the herbivore
at detection of changes in plant and ability to choose the appropriate host.
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مقدمه
گیاهان همواره در معرض حملۀ گیاهخواران مختلف
قرار دارند .برای مقابله با گیاهخواران ،گیاهان نیز انواع
روشهای دفاع را گسترش دادهاند ،که شامل دو نوع
کلی دفاع ساختاری و القایی است .دفاع ساختاری
همواره در گیاه فعال است مانند خارها ،تریکومها ،موم
و کوتین ( & Karban & Baldwin, 1997; Atkinson
) .Urwin, 2012وقتی یک گیاه در معرض یک بیمارگر
یا یک آفت قرار میگیرد ،و پس از یک دورة زمانی
دوباره به آن آفت یا بیماری آلوده شود ،کاهش عالئم
آلودگی در مواجهۀ ثانویه دیده میشود و یا به عبارتی
گیاه با القای مقاومت ،نسبت به گیاه عادی مقاومت
بیشتری دارد ) .(Edreva, 2004در واقع دفاع القایی
تنها بعد از آسیب به بافتها ایجاد میشود .همین امر
باعث میشود این روش دفاعی هزینۀ کمتر برای گیاه
نسبت به دفاع ساختاری در پی داشته باشد .مقاومت
القایی تقریباً در همۀ گیاهان یافت میشود ( Karban
 .)& Baldwin, 1997در گیاه ،مقاومت القایی محدود
به نقطۀ موردحملۀ آفات نیست ،بلکه در مناطق غیر
آسیبدیده نیز گسترش دارد ( Horsfall & Cowling,
.)1980; Sequeira, 1983; DeWit, 1985; Kuc, 1987
مقاومت القایی گیاه در برابر گیاهخوار میتواند کیفیت
گیاه را تغییر داده و بهطور غیرمستقیم برهمکنش گیاه
را با دیگر ارگانیسمهایی که با گیاه در ارتباط هستند،
مانند گیاهخواران دیگر ،گردهافشانها ،شکارگرها و
پارازیتوئیدها ،تغییر دهد ( ;Karban & Baldwin, 1997
 .)Ohgushi et al., 2005; Dean et al., 2014این
مکانیسم میتواند باعث تغییر ترجیح ،عملکرد و موفقیت
تولیدمثلی حشرات گیاهخوار شود (.)Schaller, 2008
اثر غیرمستقیم گیاهخواران روی یکدیگر بهواسطۀ
گیاه شامل سه عنصر اصلی است :یک شروعکننده
) ،(Initiatorیک واسطه ) (Mediatorو یک گیرنده
) .(Receiverگیاهخوار اول (شروعکننده) باعث القای
مقاومت در گیاه شده و گیاه (واسطه) بهنوبۀ خود باعث
اثر منفی یا مثبت روی ترجیح یا عملکرد افراد همگونه
و یا افراد گونۀ دیگر میشود (گیرنده) ( Inbar et al.,
;.1999; Denno et al., 2000; Bezemer et al., 2003
.Van Z&t & Agrawal, 2004 a, 2004 b; Lynch et

.al., 2006; Utsumi & Ohgushi, 2008; Kaplan et
 .)al., 2009; Soler et al., 2012برهمکنشهای
بهواسطۀ گیاه میتواند بین گیاهخوارانی که از
قسمتهای مختلف گیاه تغذیه میکنند و یا بین
گیاهخوارانی که از منابع مختلف گیاه تغذیه میکنند
(مانند شیرة گیاهی و یا بافتها) و یا بین گیاهخوارانی
که در زمانهای متفاوتی روی گیاه فعالیت میکنند به
وقوع بپیوندد ( Denno et al., 1995, 2000; Soler et
.)al., 2012
برای بررسیهای بیشتر در زمینۀ اثر مقاومت
القایی روی آفات ،در تحقیق حاضر ،آزمایشهایی
شامل بررسی حضور دو آفت بهصورت متوالی و غیر
همزمان روی گیاه طراحی شد .گیاه خیار ( Cucumis
 )sativus L.بهعنوان گیاه مدل و آفات مهم گلخانهای
آن برای انجام آزمایشها انتخاب شد .آفتهای مورد
بررسی شامل کنۀ دولکهای (،)Tetranychus urticae
شتۀ پنبه ( )Aphis gossypii Gloverو سفیدبالک
گلخانه ()Trialeurodes vaporariorum Westwood
بودند .شته پنبه یک حشرة پلیفاژ است که بیش از
 320گونۀ گیاهی از  46خانوادة گیاهی میزبان این
حشرة آفت هستند ( van Emden & Harrington,
 .)2007شتۀ پنبه به چند صورت به گیاه خسارت
میزند ،تغذیۀ مستقیم از شیرة گیاه که میتواند باعث
ریزش برگ و خشک شدن گیاه شود ( & van Emden
 .)Harrington, 2007روشهای دیگر خسارت شامل
انتقال بیش از  76ویروس گیاهی ) ،(Kim, 2007و
همچنین ترشح عسلک هستند .عسلک ،محیط
مناسبی برای رشد قارچهای دودهای فراهم میکند که
بهنوبۀ خود روی میزان فتوسنتز (نورساخت) و رشد
گیاه اثر منفی دارند ( van Emden & Harrington,
 .)2007کنۀ تارتن دولکهای یکی از آفات مهم گیاهی
است که در تمام مناطق کشاورزی وجود دارد و یکی
از آفات مهم گیاهان باغی ،زراعی و گلخانهای است که
به بیش از  1100گونۀ گیاهی از  140خانوادة مختلف
حمله میکند ) .(Grbic et al., 2011کنهها محتویات
سلولهای گیاهی را مکیده و باعث ایجاد لکههای زرد
تا خاکستری روی گیاه میشوند ( Kielkiewicz,
 .)1985در آلودگیهای شدید برگها بهطور کامل
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خشک شده و میافتند .سفیدبالک گلخانه یک آفت
جهانی محصوالت کشاورزی و باغی است که بهوفور در
گلخانهها یافت میشود .پورهها و حشرات بالغ از
برگها تغذیه میکنند و باعث انتقال ویروس نیز
میشوند .از طرف دیگر با تولید عسلک میتوانند باعث
خسارت شوند .برهمکنش بین این آفات میتواند مستقیم
باشد بهطوریکه هنگامیکه فعالیت یکگونه محدود شد
فعالیت گونۀ دیگر آغاز شود .همچنین برهمکنش
میتواند غیرمستقیم باشد بهطوریکه ارگانیسمهای
درگیر برهمکنش بهواسطۀ یک ارگانیسم دیگر اثر خود را
اعمال کنند .بهعنوان مثال حملۀ آفات گیاهخوار به گیاه
میتواند کیفیت میزبان گیاهی را تغییر داده و بهطور
غیرمستقیم برهمکنش گیاه را با دیگر ارگانیسمهایی که
با گیاه در ارتباط هستند نیز تغییر دهد.
در بررسی مقاومت القایی مهم است که پاسخ
گیاهان مختلف را در برابر گونههای مختلف گیاهخوار
را بررسی کرد زیرا عکسالعمل گیاه در برابر
گیاهخواران متفاوت است .عکسالعمل گیاه در برابر
یکگونۀ گیاهخوار نه تنها در گیاهان مختلف بلکه بین
رقمهای متفاوت یک گیاه نیز ممکن است تفاوت نشان
دهد ( .)Degen et al., 2004; Kollner et al., 2008از
طرفی پاسخ ایجاد شده توسط آفت نیز در گیاهان
مختلف متفاوت است .شواهد متعددی وجود دارد که
بیان میکند اغلب مسیرهای بیوشیمیایی درگیر در
دفاع گیاه در برابر حملهکنندگان مختلف با یکدیگر اثر
متقابل دارند و این اثر میتواند منفی یا مثبت باشد .و
پاسخ نهایی گیاه در برابر یکگونه برآیند
برهمکنشهای این مسیرها و سازوکارهای دیگر مانند
مسیرهای تداخلی بین مسیرهای دفاعی و یا پیامهای
بیشتر القایی در اثر حملۀ گیاهخواران است که
درنهایت باعث شکلگیری پاسخ دفاعی نسبت به نوع
حملهکننده میشود (.)De Vos et al., 2005
برای بررسیهای برهمکنش حشرات گیاهخوار با
یکدیگر و در نتیجه بروز مقاومت القایی ،گیاهان زراعی
و گلخانهای مانند خیار مدلهای بسیار مناسبی
هستند زیرا تعداد زیادی از حشرات و بیمارگرها روی
آنها فعالیت دارند و میتوانند تراکمهای باالیی از آفت
را روی گیاه ایجاد کنند .عالوه بر این حضور همزمان و
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متوالی حشرات مختلف روی گیاه در این سیستم اغلب
اتفاق میافتد .بررسی این برهمکنشها عالوه بر نتایج
مورد توجه در کشاورزی و کنترل آفات ،میتواند نتایج
اکولوژیکی جالبتوجهی برای درک بهتر پدیدههای
طبیعی در اکوسیستم داشته باشد.
اهداف مورد نظر این تحقیق شامل بررسی تأثیر
گیاهخواری اولیۀ آفت روی ویژگیهای زیستی افراد
همگونه ،بررسی سیستمیک یا موضعی بودن این اثر و
بررسی ترجیح گیاهخوار به این گیاهان خسارتدیده
توسط آفت است.
مواد و روشها
پرورش موجودات زندۀ مورد آزمایش
پرورش گیاه خیار.

برای پرورش خیار از بذر خیار گلخانهای رقم سلطان
استفاده شد .گیاهان در گلخانۀ بخش حشرهشناسی
گروه گیاهپزشکی دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران در کرج از اردیبهشت تا بهمن سال
 1393نگهداری شدند .شرایط پرورش در گلخانه
شامل دما  25±5درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی
50±10درصد و دورة نوری  16ساعت روشنایی بود.
پرورش آفات.

آفات مورد بررسی شامل کنۀ دولکهای ،T. urticae
شتۀ پنبه  A. gossypiiو سفیدبالک گلخانه
 T. vaporariorumبود .آفات مورد بررسی از
گلخانههای اطراف شهر کرج جمعآوریشد .برای
پرورش سفیدبالک و شتۀ پنبه از گیاه خیار و برای
پرورش کنه از گیاه لوبیا بهعنوان میزبان استفاده شد.
در همۀ آزمایشها از آفات همسن ،استفاده شد.
آزمایشهای بررسی عملکرد آفات.

گیاه خیار تا مرحلۀ شش برگی پرورش داده شد .در این
مرحله شتۀ پنبه ،کنۀ دولکهای و یا سفید بالک گلخانه
برای ایجاد آلودگی اولیه و القای مقاومت در گیاه روی
برگ گیاه قرار داده شد .برای این منظور تعداد بیست
عدد کنۀ مادة بالغ هم سن (یکروزه) ،بیست عدد شتۀ
پنبۀ مادة بالغ هم سن (یکروزه) و یا بیست جفت
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سفیدبالک نر و مادة بالغ هم سن (یکروزه) در
آزمایشهای جداگانه درون قفس برگی تهویه دار به مدت
 48ساعت روی برگ چهارم گیاه قرار داده شد .اندازة
قفس برگی  5/5سانتیمتر قطر در  1/5سانتیمتر ارتفاع
برای کنۀ دولکهای و شتۀ پنبه و ابعاد  8سانتیمتر قطر
در  10سانتیمتر ارتفاع برای سفیدبالک بود .یک طرف
قفس با تور ظریف و در طرف مقابل با یک حلقه از جنس
فوم پوشانده شد .قفس های برگی در سطح برگ با گیره
محکم شده و توسط یک پایه نگهداری شدند .بعد از 48
ساعت از آسیب اولیه ،آفت و همۀ نتاج آن از روی گیاه
حذف شدند .هفت روز بعد ()Kawazu et al., 2012
برگهای آسیبدیده توسط آفت ،در اختیار افراد همگونۀ
آن یعنی کنۀ دولکهای ،شتۀ پنبه یا سفیدبالک قرار داده
شد .تعداد بیست عدد شتۀ پنبۀ بالغ هم سن (یکروزه)
یا بیست عدد کنۀ دولکهای بالغ مادة هم سن (یکروزه)
درون قفسهای برگی تهویهدار ساختهشده از فوم به قطر
 2سانتیمتر قرار داده شدند .در مورد سفیدبالک از
قفسهای برگی به ابعاد  10×8سانتیمتر استفاده شد و
تعداد بیست جفت حشرة نر و مادة بالغ هم سن
(یکروزه) درون قفسها قرار داده شد .علت اندازة
بزرگتر قفس برگی در مورد سفید بالکها تحرک بیشتر
سفید بالکها و پروازی بودن حشرات بالغ آنها بود.
بررسیهای ویژگی زیستی آفت روی گیاهی که قبالً
یکبار توسط افراد همگونه آسیبدیده بود انجام شد.
ویژگیهای زیستی شامل طول عمر ،زادآوری ،و طول
دورة رشد و نمو قبل از بلوغ ثبت شد .وضعیت آفت دوم
درون قفس برگی تا زمان مرگ ،هر روز بررسی و تعداد
روزهای زنده بودن آفت به عنوان طول عمر در نظر گرفته
شد ،تعداد کل نتاج گذاشتهشده در طول عمر نیز شمرده
شده و بهعنوان زادآوری آفت در نظر گرفته شد .در مورد
کنۀ دولکهای اولین تخمهای گذاشته شده توسط کنۀ
مادة بالغ ،درون قفس برگی ( 2سانتیمتر قطر) مشابه
روی همان برگ قرار داده شد و هرروز مراحل مختلف
رشدی آنها بررسی شد تا به بلوغ برسند .زمان
سپریشده از زمان تخمگذاری تا زمان بلوغ بهعنوان دورة
رشد و نمو پیش از بلوغ کنه در نظر گرفته شد .به همین
صورت برای شتۀ پنبه برای بررسی دورة رشد و نمو پیش
از بلوغ ،اولین پورههای گذاشتهشده توسط شته پنبه

درون قفس برگی ( 2سانتیمتر قطر) مشابه روی همان
برگ قرار داده شد و هر روز مراحل مختلف رشدی آنها
بررسی شد تا به بلوغ برسند .زمان سپریشده از روز اول
پورگی تا زمان بلوغ بهعنوان دورة رشد و نمو پیش از بلوغ
شتۀ پنبه در نظر گرفته شد .ازآنجاکه سفیدبالکها
تخمها را به برگ میچسبانند و پوره نیز بعد از مستقر
شدن روی برگ دیگر تحرکی نداشته و تا زمان بلوغ به
حالت متصل به برگ در یک محل به تغذیه ادامه میدهد
امکان جابجا کردن تخم و یا پورههای سفیدبالک بدون
آسیب دیدن آنها روی برگ وجود نداشت در نتیجه
طول دورة رشد نمو قبل از بلوغ برای سفیدبالک بررسی
نشد.
برای بررسی ایجاد مقاومت سیستمیک در کل گیاه،
مشابه آزمایشهای باال ،روی دیگر برگهای گیاه که دور
از محل آسیب اولیۀ بودند ،آفات مستقر گردید .به این
صورت که بعد از ایجاد آسیب اولیه به گیاه خیار و پس از
گذشت هفت روز آفت دوم به برگ باالیی (برگ پنجم)
گیاه خیار درون قفس برگی مشابه ( 2سانتیمتر قطر)
منتقل شد و بررسی ویژگیهای زیستی آن بهعنوان تیمار
سیستمیک در نظر گرفته شد .طول عمر ،زادآوری و دورة
رشد و نمو پیش از بلوغ این کنهها با همان روشهای
ذکرشده بررسی شد .آزمایشهای عملکرد در سیزده
تکرار انجام شد .گیاهان خیار بدون آسیب اولیۀ آفت
درون یک توری قرار داده شدند تا از ایجاد خسارت
اتفاقی توسط آفات جلوگیری شود این گیاهان بهعنوان
شاهد در نظر گرفته شد .این گیاهان از نظر مرحلۀ
رشدی تعداد برگ و سن گیاه مشابه گیاهان تیمار و
سیستمیک بودند .ویژگیهای زیستی آفت دوم (کنۀ
دولکهای ،شتۀ پنبه و سفیدبالک گلخانه) پرورشیافته
روی برگ چهارم این گیاهان مانند آزمایشها قبلی
بررسی شد .ویژگی زیستی آفت روی برگهایی که قبالً
در معرض گیاهخواری قرار داشتند (تیمار موضعی)،
کنههای پرورشیافته روی برگهای دور از محل آسیب
(تیمار سیستمیک) و گیاهان شاهد برای یافتن اختالف
آماری با یکدیگر مقایسه شدند.
آزمایشهای ترجیح

هدف از آزمایشهای ترجیح ،بررسی اثر آسیب اولیۀ
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گیاه میزبان یعنی خیار روی ترجیح آفت بود .برای
بررسی رفتار ترجیح کنۀ دولکهای و شته پنبه آزمایش
دو انتخابی روی دیسکهای برگی طراحی شد .اما
برای ترجیح سفیدبالک به دلیل پرواز کردن حشره بالغ
ترجیح حشره بهکل گیاه بررسی شد.

گذاشتهشده در  5زمان از  24تا  120ساعت بررسی و
ثبت شد .هر آزمایش ترجیح حداقل با  30تکرار انجام
شد .آزمایشها درون ژرمیناتور در شرایط دما 25±1
درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی  70±10درصد و دورة
نوری  16ساعت روشنایی انجام شد.

ترجیح کنه دولکهای و شته پنبه

ترجیح سفیدبالک

گیاه خیار رقم سلطان تا مرحلۀ شش برگی پرورش داده
شد .تعداد بیست کنۀ مادة بالغ هم سن و یا شتۀ پنبه
درون قفسهای برگی ( 5/5سانتیمتر) توری روی سطح
باالیی برگ چهارم گیاه خیار به مدت  48ساعت قرار
داده شدند .گیاهان خیار بدون آسیب اولیۀ آفت درون
یک توری قرار داده شدند تا از ایجاد خسارت اتفاقی
توسط آفات جلوگیری شود و به عنوان شاهد در نظر
گرفته شدند .هفت روز پس از ایجاد خسارت توسط آفت،
دیسکهای برگی از برگ چهارم دو گیاه خسارتدیده
توسط آفت و گیاه سالم و دستنخورده توسط تیغ جدا
شد ( 20میلیمتر قطر) .هر دیسک برگی به دو نیمه
تقسیم شد .هر واحد آزمایش شامل یک نیمه برگ
آسیبدیده (تیمار موضعی) و یک نیمه برگ سالم
(شاهد) بود که پهلوبهپهلو در کنار هم قرار داده شد
( Rovenska & Zemek, 2006; de Oliveira et al.,
 .)2016بهطوریکه سطح پشتی برگ به سمت باال باشد،
برگها روی ژل آگار درون پتری پر آب قرار داده شد.
محل قرارگیری برگ آسیبدیده و سالم در تکرار مختلف
آزمایش متفاوت بود .کنۀ دولکهای بالغ یکروزه و یا شتۀ
بالغ یکروزه در آزمایشها جداگانه توسط یک قلمموی
ظریف بهصورت انفرادی به محیط آزمایش منتقل شدند
و محل قرارگیری آنها پس از  96 ،72 ،48 ،24و 120
ساعت بعد از رهاسازی ثبت شد .افرادی که از دیسک
خارج شدند و یا بین مرز دو برگ قرار داشتند یا مرده
بودند شمارش نشدند .نتاج گذاشتهشده در دیسکهای
برگی و محل قرارگیری آفت بالغ روی دیسکهای برگی
در هر بازرسی ثبت و تمام نتاج از دیسکهای برگی
خارج شد .برای بررسی اثر تیمار سیستمیک روی ترجیح
آفت ،دیسکهای از برگ پنجم گیاه تحت تیمار و
برگهای گیاه شاهد تهیه شد و محل قرارگیری شتۀ
پنبه و یا کنۀ دولکهای بالغ روی برگ و تعداد نتاج

به دلیل اینکه حشرة کامل سفیدبالک قادر به پرواز
است از کل گیاه برای آزمایش ترجیح استفاده شد.
گیاهان مورد استفاده شش برگ داشتند .هفت روز
پس از ایجاد آسیب اولیه توسط سفیدبالکها (بیست
جفت) 40 ،جفت سفیدبالک نر و مادة بالغ یکروزه
درون اتاقک رشد رها و اجازه داده شد که بین گیاهان
شاهد و تیمار انتخاب کنند .فاصلۀ محل رهاسازی و
زاویۀ محل رهاسازی از گیاهان شاهد تیمار یکسان بود.
بعد از پنج روز حشرات بالغ جمع آوری و تعداد کل تخم
و پورههای سنین مختلف سفیدبالک روی کل گیاهان
شمارش شد .این آزمایش در دوازده تکرار انجام شد .به
دلیل اینکه آزمایش روی کل گیاه انجام شد هیچ تمایزی
بین تیمار موضعی و سیستمیک در نظر گرفته نشد.
مقایسه تحت نام گیاه تیمار و شاهد انجام شد .آزمایش
ترجیح سفیدبالک درون اتاقک رشد در شرایط دما 25±1
درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی  70±10درصد و دورة
نوری  16ساعت روشنایی انجام شد.
تجزیهوتحلیل

آزمایشهای عملکرد در قالب طرح کامل تصادفی انجام
گرفت .پیش از تجزیه ،نرمال بودن دادهها
) (Kolmogorov–Smirnov testو همگنی واریانسها
( )Levene's testبررسی شد .بعضی از دادهها از الگوی
پراکنش نرمال تبعیت نمیکردند بنابراین دادهها تبدیل
شدند و اگر بازهم نرمال نبودند از آزمونهای غیر
پارامتری برای آنالیز آنها استفاده شد ( Kruskal-Wallis
 .)H testهمۀ دادهها توسط نرمافزار  SigmaPlotنسخۀ
 (Systat Software Inc.) 12تجزیهوتحلیل شد ،در
مواردی که نتیجۀ آزمون معنیدار بود برای مقایسۀ
میانگین بین تیمارها از آزمون توکی استفاده شد .در
موارد معنیدار بودن آزمون کروسکال والیس ،از آزمون
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 Nemenyiکه به اسم آزمون
 Wolfe-Dunnنیز معروف است استفاده شد .برای انجام
این آزمون از بستۀ نرمافزاری مربوطه در نرمافزار آماری R
استفاده شد.
آزمایشهای ترجیح با استفاده از آزمون دوجملهای
( )Binomial testو با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ
 19تجزیهوتحلیل شدند .آزمون دوجملهای یکی از
روشهای آماری است که انحراف از پراکنش مورد
انتظار بین دو مشاهده را آزمایش میکند .انحراف از
نسبت مورد انتظار یعنی  0/5با  95درصد فاصلۀ
اطمینان برای نسبتهای مورد انتظار بررسی شد.
Nemenyi-Damico-

نتایج
آزمایشها عملکرد

اثر گیاهخواری شتۀ پنبه روی گیاه خیار روی طول عمر
افراد همگونه معنیدار بود ( Kruskal-Wallis H Statistic
( )= 16.643, P < 0.001, d.f.= 2شکل  )1aو افراد شاهد
طول عمر بیشتری از افراد تحت تیمار داشتند .شتههای
پرورشیافته روی تیمار شاهد همچنین زادآوری بیشتری
نیز داشتند که نشاندهندة اثر منفی تیمار روی زادآوری

شتههای بالغ بود ()F = 11.799, P <0.001, d.f. = 38
(شکل  .)1bدورة رشد و نمو قبل از بلوغ شتهها تحت
تأثیر گیاهخواری افراد همگونه قرار نگرفت و در هر دو
تیمار موضعی و سیستمیک برابر با شاهد بودند
( Kruskal-Wallis H Statistic = 3.201, P = 0.202,
( )d.f.= 2شکل  .)1cتغذیۀ کنۀ دولکهای از گیاه خیار
تأثیری روی طول عمر افراد همگونه نداشت و هیچ اثر
معنیداری بین طول عمر کنههای پرورشیافته روی
شاهد و تیمارهای موضعی و سیستمیک مشاهده نشد
(( )F = 0.498, P = 0.612, d.f. = 36شکل  .)1dاما
زادآوری کنهها تحت تأثیر تغذیۀ افراد همگونه قرار
گرفت .کنههای پرورشیافته روی گیاهان شاهد زادآوری
بیشتری از افراد پرورشیافته روی تیمار موضعی داشتند،
اما تفاوت معنیداری بین تیمار سیستمیک و شاهد
مشاهده نشد )( (F = 4.176, P =0.024, d.f. = 35شکل
 .)1eکنههای پرورشیافته روی گیاهان شاهد با سرعت
بیشتری مرحلۀ رشد و نمو قبل از بلوغ را طی کردند و
تیمارهای سیستمیک و موضعی باعث کاهش سرعت
رشد کنهها شد ( = Kruskal-Wallis H Statistic
( )45.715, P < 0.001, d.f.= 2شکل .)1f

شکل  .1میانگین طول عمر ( ،)aمیانگین زادآوری ( ،)bو میانگین طول دورة رشد و نمو پیش از بلوغ ( )cشتۀ پنبه
 gossypiiروی گیاهان آسیبدیده توسط افراد همگونه .میانگین طول عمر ( ،)dمیانگین زادآوری ( ،)eو میانگین طول دورة رشد و
نمو پیش از بلوغ ( )fکنۀ دولکهای  Tetranychus urticaeروی گیاهان آسیبدیده توسط افراد همگونه .حروف متفاوت بین
ستونها بیانگر تفاوت معنیدار آماری بین گروهها است .خطوط در نمودارهای جعبهای بیانگر نبود پراکنش در دادهها است.

Aphis

Figure 1. Means of longevity (a), fecundity (b), and pre-imaginal development time (c) of Aphis gossypii on plants
)previously exposed to the conspecific. Means of longevity (d), fecundity (e), and pre-imaginal development time (f
of Tetranychus urticae on plants previously exposed to conspecific. Different letters indicate statistically significant
differences between the groups. Lines in box plots represent lack of distribution.
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گیاهخواری حشرات بالغ سفیدبالک هیچ اثری
روی طول عمر افراد همگونۀ خود نداشت ( F = 0.933,
( )P = 0.404, d.f. =32شکل  .)2aحشرات سفیدبالک
پرورشیافته روی تیمار سیستمیک بهطور معنیداری
زادآوری کمتری نسبت به حشرات شاهد داشتند اما
زادآوری سفیدبالکها روی گیاهان شاهد و تیمار
موضعی تفاوت معنیداری نشان نداد ( = F = 3.563, P
( )0. 040, d.f. =32شکل .)2b
آزمایشهای ترجیح
ترجیح کنۀ دولکهای و شتۀ پنبه

پراکندگی افراد بالغ شتۀ پنبه در مقایسه بین تیمار
شاهد و موضعی از میزان مورد انتظار انحراف داشت به
این معنی که پراکندگی بهطور مساوی نبوده و یکی از
دیسکهای برگی را بهطور معنیداری ترجیح دادند.
نتایج نشاندهندة ترجیح شتهها به دیسکهای برگی

شاهد است (
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24, 48, 72, 96, 120h: 0.008, 0.014,

.0.02, 0.016, 0.002, P value two-tailed binomial
( )testشکل  .)3aتعداد بیشتری پوره روی دیسکهای
برگی شاهد مشاهده شد که نشاندهندة ترجیح شتهها
به پوره گذاری روی گیاهان سالم شاهد در مقایسه با
تیمار موضعی است ( 24-120h: 0.00 for all time
( )points P value two-tailed binomial testشکل
 .)3bاما ترجیحی بین دیسکهای برگی شاهد و
سیستمیک برای حضور افراد بالغ مشاهده نشد
( 24-120h: 1.000, 1.000, 1.000, 0.851, 0.711, P
( )two-tailed binomial test .valueشکل  .)3cتعداد
پورهها روی شاهد در مقایسه با تیمار سیستمیک
بهطور معنیداری در اکثر زمانها بیشتر بود بهجز در
دو زمان  48و  72ساعت ( 24-120h: 0.018, 0.494,
0.063, <0.001, 0.009, P value two-tailed
( )binomial testشکل .)3d

شکل  .2میانگین طول عمر (( )aدادهها به روش  Cox-boxتبدیل شدهاند) و میانگین زادآوری ( )bسفیدبالک
گلخانه Trialeurodes vaporariorumروی گیاهان آسیبدیده توسط افراد همگونه .حروف متفاوت بین ستونها بیانگر تفاوت
معنیدار آماری بین گروهها است.
Figure 2. Means of longevity (Cox box transformed data) (a) and fecundity (b) of Trialeurodes vaporariorum on plants
previously exposed to the conspecific. Different letters indicate statistically significant differences between the groups.
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شکل  .3پراکنش افراد بالغ شتۀ پنبه  Aphis gossypiiدر آزمایش ترجیح دو انتخابی بین شاهد و تیمار موضعی ( )aو بین شاهد و
تیمار سیستمیک ( )cروی گیاهان آسیبدیده توسط افراد همگونه در بازة زمانی بین  24تا  120ساعت .پراکنش پورههای شتۀ
پنبۀ  Aphis gossypiiدر آزمایش ترجیح دو انتخابی بین شاهد و تیمار موضعی ( )bو بین شاهد و تیمار سیستمیک ( )dروی
گیاهان آسیبدیده توسط افراد همگونه .ستارهها بیانگر تفاوت معنیدار بین دو گروه است.
)Figure 3. Distribution of Aphis gossypii adults in a two-choice test between control-local (a) and control-systemic (c
leaves previously exposed to conspecific herbivory. Distribution of Aphis gossypii nymphs in a two-choice test
between control and local (b) and control-systemic (d) leaves previously exposed to aphid herbivory. Asterisks
indicate statistically significant differences between the groups.

در آزمایش روی ترجیح کنۀ دولکهای پراکنش
افراد بالغ کنه روی دیسکهای برگی تحت تأثیر
گیاهخواری افراد همگونۀ خود قرار نگرفت و هیچ
انحرافی از میزان مورد انتظار آزمون دوجملهای که
احتمال حضور افراد در هر دو دیسک را به یک اندازه
در نظر میگیرد در هیچیک از زمانها نداشت
( 24-120h: 0.110, 0.458, 0.150, 0.185, 0.152, P
( )value two-tailed binomial testشکل  )4aو
همچنین بین سیستمیک و شاهد تفاوتی معنیداری
در هیچیک از زمانها مشاهده نشد ( 24-120h: 0.099,
.0.377, 0.020, 0.136, 0.405, P value two-tailed
( )binomial testشکل  .)4cاما حشرات بالغ کنۀ
دولکهای ترجیح باالیی به تخمگذاری روی دیسکهای

برگی شاهد در مقایسه با تیمار موضعی و سیستمیک
از خود نشان دادند ( 24-120h: 0.00 for all time
( )points, P value two-tailed binomial testشکل
24-120h: 0.001, 0.003, < 0.001, < 0.001, < ( ،)4b
( )0.001, P value two-tailed binomial testشکل
 )4dبه ترتیب موضعی و سیستمیک).
ترجیح سفیدبالک

نتایج نشاندهندة این بود که گیاهخواری سفیدبالک
روی ترجیح افراد همگونه تأثیری نداشت و هر دو گیاه
تیمار و شاهد توسط سفیدبالکها بهطور مساوی
انتخاب شدند ()t = -0.377, P = 0.710, d.f. =22
(شکل .)5
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شکل  .4پراکنش افراد بالغ کنۀ دولکهای  Tetranychus urticaeدر آزمایش ترجیح دو انتخابی بین شاهد و تیمار موضعی ( )aو
بین شاهد و تیمار سیستمیک ( )cروی گیاهان آسیبدیده توسط افراد همگونه .پراکنش تخمهای کنۀ دولکهای Tetranychus
 urticaeدر آزمایش ترجیح دو انتخابی بین شاهد و تیمار موضعی ( )bو بین شاهد و تیمار سیستمیک ( )dروی گیاهان
آسیبدیده توسط افراد همگونه .ستارهها بیانگر تفاوت معنیدار بین دو گروه است.
)Figure 4. Distribution of Tetranychus urticae in a two-choice test between control-local (a) and control-systemic (c
leaves previously exposed to conspecific herbivory. Distribution of Tetranychus urticae eggs in a two-choice test
between control and local (b) and control-systemic (d) leaves previously exposed to aphid herbivory. Asterisks
indicate statistically significant differences between the groups.

شکل  .5پراکنش نتاج سفیدبالک گلخانه  Trialeurodes vaporariorumدر آزمایش ترجیح دو انتخابی بین شاهد و تیمار گیاهان
آسیبدیده توسط افراد همگونه.
Figure 5. Distribution of Trialeurodes vaporariorum in a two-choice test between control and treatment plants
previously exposed to conspecific herbivory.

بحث و نتیجهگیری
مقاومت القایی گیاهان به گیاهخواری میتواند عملکرد
و ترجیح گیاهخوار را تغییر دهد و همچنین میتوانند
مناسب بودن گیاه برای گیاهخواران دیگر را از طریق
برهمکنشهایی بهواسطۀ گیاه تغییر دهد .مقاومت
القایی میتواند حتی بین گیاهخوارانی که در زمان
متفاوت و یا در مکان های متفاوت روی گیاه فعالیت

دارند اثرگذار باشد (

Denno et al., 1995; Ohgushi,

 .)2005; Ohgushi, 2008تأثیر پاسخ القایی گیاه که
بهوسیلۀ گیاهخواری ایجاد میشود روی گیاهخواران
دیگر میتواند مثبت ،منفی و یا خنثی باشد ( Kaplan
.)& Denno, 2007; Sarmento et al., 2011
در این بررسی اثر گیاهخواری شتۀ پنبه ،کنۀ
دولکهای و سفیدبالک گلخانه روی عملکرد و ترجیح افراد
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همگونه بهواسطه گیاه خیار بررسی شد .نتیجۀ
آزمایشهای عملکرد بسته به ویژگی زیستی مورد بررسی
و سطح بررسی (موضعی و یا سیستمیک) بین خنثی و
منفی متغیر بود .هیچ اثر مثبتی در این برهمکنشها
مشاهده نشد .گیاهخواری شتۀ پنبه اثر منفی روی طول
عمر و زادآوری افراد همگونه در هر دو سطح موضعی و
سیستمیک داشت ،اما اثر گیاهخواری افراد همگونه روی
دورة رشد و نمو پیش از بلوغ شتۀ پنبه معنیدار نبود.
تغذیۀ کنۀ دولکهای هم اثری روی طول عمر افراد
همگونه نداشت اما زادآوری در سطح موضعی و دورة
رشد و نمو پیش از بلوغ در هر دو سطح موضعی و
سیستمیک تحت تأثیر منفی تغذیۀ افراد همگونه از گیاه
خیار قرار گرفت .کنههای پرورشیافته روی گیاهان شاهد
با سرعت بیشتری مرحلۀ رشد و نمو قبل از بلوغ را طی
کردند و تیمارهای سیستمیک و موضعی باعث کاهش
سرعت رشد کنهها شد .عملکرد سفیدبالک تحت تأثیر
منفی تغذیۀ افراد همگونه از گیاه خیار قرار گرفت.
سفیدبالکهای پرورشیافته روی برگهای سیستمیک
زادآوری کمتری از افراد پرورشیافته روی گیاهان شاهد
داشتند.
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که گیاهخواری
سفیدبالک ،کنۀ دولکهای و شتۀ پنبه قادر به فعال کردن
مکانیسم القای مقاومت در گیاه خیار است که نتیجۀ آن
متضرر شدن افراد همگونه در گیاهخواری ثانویه است.
مشابه با نتایج بهدستآمده در این آزمایشها ،بسیاری از
بررسیهایی که روی پاسخ القایی گیاه به گیاهخواری و
اثر آن روی افراد همگونه و غیر همگونه کارکردهاند اثر
منفی این برهمکنشها را گزارش کردهاند .برای نمونه
میتوان مثالهای زیادی را ذکر کرد بهعنوان مثال
گیاهخواری اولیه  Tetranychus turkestaniروی گیاه
پنبه میتواند باعث القای مقاومت گیاه علیه افراد کنۀ
همگونه و سفیدبالک شود ،جمعیت این دو آفت بهطور
منفی تحت تأثیر القای مقاومت بود ( Agrawal et al.,
Psylliodes affinis (Col:
 .)2000خسارت اولیه
) Chrysomelidaeباعث کم شدن حضور افراد همگونه
روی گیاه  Solanum dulcamaraمیشد ( Viswanathan
 .)et al., 2005در یک بررسی دیگر سفیدبالک گلخانه
) T. vaporariorum (Hem: Aleyrodidaeتحت تأثیر

منفی گیاهخواری اولیه افراد همگونۀ خود قرار
میگرفت ،وقتی گیاه توسط افراد همگونه از قبل
خسارتدیده بود بقای پورههای T. vaporariorum
بهطور معنیداری کمتر بود ) .(Zhang et al. 2013این
اثر منفی را میتوان بهنوعی رقابت غیرمستقیم
بهحساب آورد که برخالف تعاریف اولیۀ رقابت وجود
همزمان دو گونه تحت رقابت در برهمکنشهای
بهواسطۀ میزبان وجود ندارد و دو گونه بدون اینکه با
همدیگر تماسی داشته باشند با اثر روی منابع و
میزبان اثر خود را در مکان و زمان منتقل میکنند.
(preference-
طبق فرضیۀ عملکرد-ترجیح
 ،)performance hypothesisمادهها برای تخمگذاری
مکانی را انتخاب میکنند که شایستگی نتاج را افزایش
دهد به عبارت دقیقتر جایی را انتخاب میکنند که
رقابت حداقل باشد و عملکرد نتاج حداکثر باشد
) .(Thompson & Pellmyr, 1991به همین دلیل و با
توجه به اثر منفی گیاهخواری اولیۀ گیاه میزبان،
گیاهخوار عالوه بر یافتن میزبان باید قادر به تشخیص
گیاهخواری اولیه روی گیاه میزبان نیز باشد .با انجام
آزمایشها ترجیح میزبانی میتوان به این امر پی برد
که آیا حشره قادر به تشخیص میزبان مناسب برای
دوری از اثر منفی است یا خیر .این انتخاب میزبان
مناسب وقتی مهمتر میشود که حشره و یا نتاج آن
قدرت تحرک کمتری برای پراکنش داشته باشند و یا
نتاج برای پراکندگی به والدین وابسته باشند
( Bernays & Graham, 1988; Ohsaki & Sato,
.)1994; Lill et al., 2002
نتایج آزمایشهای ترجیح نشاندهندة این است که
شتۀ پنبه قادر به تشخیص برگ گیاهان شاهد از برگ
گیاهان تیمار میباشند که قبالً توسط افراد همگونه
تغذیه شدهاند .افراد بالغ ترجیح میدهند که روی برگ
گیاهان شاهد قرار بگیرند اما بین برگ گیاهان شاهد و
تیمار سیستمیک تمایزی قائل نبودند .پراکنش نتاج
شتهها روی دیسکهای برگی نشاندهندة این بود که
شتههای بالغ بهراحتی قادر به تشخیص گیاهانی
هستند که قبالً در معرض شتهها قرارگرفتهاند و
ترجیح میدهند که روی گیاهان شاهد پورهزایی کنند
تا از اثر منفی گیاهخواری میزبان دوری کنند.

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،48شمارة  ،2پاییز و زمستان 1396

بااینوجود این رفتار روی گیاهان تیمار سیستمیک
دقت کمتری داشته اما بازهم بیشتر پورهها در بیشتر
زمانها روی برگهای شاهد قرار داده شدند.
در مورد کنۀ دولکهای بر اساس نتایج به نظر
میرسد که توانایی کنۀ دولکهای برای تشخیص
گیاهان میزبان مناسب بهطور محسوسی بیشتر از شتۀ
پنبه و سفیدبالک است .بهطوریکه تعداد بیشتری کنه
روی برگهای شاهد در هر دو تیمار موضعی و
سیستمیک در همۀ زمانها وجود داشت .همچنین
نشان داده شد که کنهها ترجیح باالیی برای
تخمگذاری روی برگهای گیاهان شاهد در هر دو
تیمار موضعی و سیستمیک در همۀ زمانها داشتند.
بدون استثناء در تمام موارد کنهها قادر به تشخیص
گیاهان مناسب یعنی شاهد برای تخمگذاری بودند.
در مورد سفیدبالک آزمایشهای ترجیح نیز نشان
دادند که سفیدبالکها قادر به تشخیص گیاهانی که
قبالً توسط افراد همگونه آسیب دیدهاند ،نیستند و
روی هر دو گیاه تیمار و شاهد باوجود اثر منفی روی
عملکرد سفیدبالک به یک اندازه تخمگذاری میکنند.
مشابه با نتایج بهدستآمدة در این بررسی،
محققان دیگر نیز نشان دادهاند که القای مقاومت در
گیاه باعث تغییر ترجیح افراد همگونه میشود
Myzus
) .(Delphia et al., 2007گیاهخواری
) persicae Sulzer (Hem: Aphididaeروی گیاه هلو
مقاوم رقم ’ ‘Rubiraباعث عدم انتخاب گیاه بهعنوان
میزبان مناسب توسط افراد همگونه میشود و تعداد
کمتری پوره روی این گیاهان گذاشته شد ( Sauge et
 (2014) Mehrparvar et al. .)al., 2002نیز با انجام
آزمایشهای مختلف در گلخانه و مزرعه روی
) Tanacetum vulgare (Asterales: Asteraceaeبه
این نتیجه رسیدند که تغذیۀ اولیه از گیاه میتواند
ایجاد کلنی روی گیاه توسط شتههای بالدار را تحت
تأثیر قرار دهد و شتهها گیاهی را انتخاب میکنند که
احتمال رقابت در آینده روی آن کمتر باشد.
همانطور که ما نیز انتظار داشتیم ،در بیشتر موارد
نتایج آزمایشهای ترجیح در هر دو بخش پراکنش
افراد بالغ و پراکنش نتاج با نتایج آزمایشها عملکرد
همراستا بود .بهعبارتدیگر این دو سری آزمایش یعنی
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آزمایشهای عملکرد و آزمایشهای ترجیح بهنوعی
مؤید یکدیگر هستند.
نتیجهگیری کلی

با توجه به نتایج به دست آمده ،پیشنهاد میشود که
در آزمایشهای مقاومت القایی ،اظهارنظر در مورد
موضعی و سیستمیک بودن اثر گیاهخواری یک آفت
روی آفت دیگر با توجه به ویژگی زیستی مورد بررسی
گیاهخوار (معیارهای عملکرد گیاهخوار) ارزیابی شود.
زیرا القای مقاومت بسته به معیار موردنظر عملکرد
گیاهخوار و بسته به سطح مورد بررسی (موضعی و یا
سیستمیک) میتواند اثر متفاوتی داشته باشد.
همچنین پیشنهاد میشود در بررسی مقاومت القایی و
اثر آن روی گیاهخواران آزمایشهای ترجیح و عملکرد
هر دو سری آزمایشهای عملکرد و ترجیح انجام پذیرد
زیرا اثر مقاومت القایی روی عملکرد گیاهخوار بهطور
صد درصد با آزمایشهای رفتار ترجیح حشره یکسان
نیست و از طرف دیگر انجام این دو سری آزمایشها
میتواند بهنوعی حساسیت گیاهخوار به تغییر کیفیت
میزبان گیاهی در اثر گیاهخواری را نشان دهد.
دفاع القایی گیاه در برابر بیماریها و حشرات
بهعنوان یک راهبرد مطلوب در حفاظت گیاهان
محسوب میشود زیرا هیچگونه اثر منفی بر
محیطزیست و سالمت انسان ندارد .یکی از مهمترین
کاربردهای آن تلفیق مقاومت القایی با دیگر روشهای
حفاظت گیاه است .از طرفی تحقیقات روی جنبههای
بنیادین مقاومت گیاهی میتواند در تشخیص
القاکنندههای گیاهی جدید و رقمهای جدید که دارای
پتانسیل باالتری درزمینۀ مقاومت القایی هستند نقش
داشته باشد و یا کاربرد عملی آنها را آسانتر کند.
رواج مقاومت القایی و برهمکنشهای غیرمستقیم در
گیاهان نشان از اهمیت تحقیق در این زمینه دارد،
تحقیقات بیشتر درزمینۀ برهمکنشهای بهواسطۀ گیاه
و اثر آن روی سطوح باالتر غذایی و تحقیقات مولکولی
و بیوشیمیایی این برهمکنشها میتواند جنبههای
جدیدی از اثر مقاومت القایی را روشن کند.
نتایج بررسی حاضر میتواند در پیشبرد دانش ما
در مورد برهمکنش گیاهخواران با یکدیگر بهواسطۀ
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سپاسگزاری
از حمایت گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران از انجام این پژوهش و همچنین
 تشکر و،از داوران و نظرات مفید ایشان برای این مقاله
.قدردانی میگردد
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گیاه نقش داشته باشد و از آن مهمتر در مورد رفتار
.انتخاب میزبان آفات به ما اطالعات بیشتری میدهد
امید میرود نتایج این بررسی در گسترش روشهای
پایدار و بدون ضرر برای محیطزیست و انسان برای
.مدیریت این آفات مهم نقش داشته باشد
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