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  چکیده
در واکنش به  Chrysodeixis chalcites (Esper)فرنگی، اي الروهاي سن چهارم لوپر گوجههاي تغذیهدر این مطالعه شاخص

خمین و  صدرا،ارقام ( ، لوبیا چیتی)گلی و ناز ارقام( ، لوبیا قرمز)دانشکده و دهقان ارقام( لوبیا سفید تغذیه از هشت رقم لوبیا شامل
درصد و دوره  5±65درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  1±25 دماي( شرایط آزمایشگاهی تحت )رقم مشهد( و لوبیا چشم بلبلی) تالش
بازدهی  و )ECI(بازدهی تبدیل غذاي بلعیده شده بیشترین و کمترین مقدار . بررسی شد )ساعت تاریکی 8ساعت روشنایی و  16نوري 

به (و دانشکده ) درصد 0.801±27.557و0.621±24.180 به ترتیب (به ترتیب روي ارقام گلی  )ECD( تبدیل غذاي هضم شده
شاخص الروهاي پرورش یافته روي رقم دانشکده بیشترین مقدار . مشاهده شد) درصد 0.327±11.971و  0.284±10.871ترتیب 
کمترین . را داشتند) درصد  AD(،91.163±0.653)( شوندگی غذاتقریبی هضمشاخص  و) درصد CI(، )6.395±0.170(مصرف 
 RGRبیشترین و کمترین مقادیر . بود )درصد 0.567±83.308(و ناز ) 0.079±3.179( به ترتیب روي ارقام گلی ADو  CIمقادیر 

) گرم بر روزگرم بر میلیمیلی 0.008±0.225(و تالش ) گرم بر روزگرم بر میلیمیلی 0.003±0.267(به ترتیب روي ارقام دهقان 
  . بود C. chalcitesترین میزبان براي تغذیه بر اساس نتایج بدست آمده، رقم دانشکده نامناسب. مشاهده شد

  
  اي، لوبیاهاي تغذیه، شاخصChrysodeixis chalcitesفرنگی، لوپر گوجه :واژگان کلیدي

  
  مقدمه

فاژ محصوالت زراعی، سبزي و صیفی در ایران و یکی از آفات جدي و پلیChrysodeixis chalcites (Esper) فرنگی لوپر گوجه
ها نیز پاشیهاي شیمیایی براي کنترل آن نه تنها باعث آلودگی محیط زیست شده، بلکه تکرار سمکش باشد که کاربرد آفتجهان می

تحقیق حاضر در جهت معرفی روشی جایگزین براي کنترل شیمیایی از این رو، . )4( منجر به بروز مقاومت در آفت مذکور شده است
ها یا ارقام گیاهی مختلف اي روي میزبانبررسی وضعیت تغذیههاي موثر در کنترل آفات، امروزه یکی از روش .این آفت انجام شده است

-شاخص. )1( داشته باشد آفتولید مثل حشرات و ت نشو و نماداري را بر ود در گیاهان میتواند اثرات معنیترکیبات ثانویه موج. است
هدف از  .)3( در بهبود درك فیزیولوژي تغذیه و اکولوژي حشرات مورد استفاده قرار گیرند يتوانند به عنوان ابزاراي میهاي تغذیه

اوم جهت استفاده در هاي مقفرنگی روي هشت رقم لوبیا و شناسایی رقم اي لوپر گوجههاي تغذیهاین تحقیق مقایسه شاخصاجراي 
  .باشددر مزارع لوبیا می C. chalcitesمدیریت تلفیقی 

  
  هامواد و روش

خمین و  صدرا،( ، لوبیا چیتی)هاي گلی و نازرقم( ، لوبیا قرمز)هاي دانشکده و دهقانرقم( بذور ارقام مختلف لوبیا شامل لوبیا سفید 
از موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر شهرستان خمین تهیه شده و در مزرعه تحقیقاتی دانشکده  )رقم مشهد( و لوبیا چشم بلبلی) تالش
سن در نظر گرفته شد که به صورت انفرادي عدد الرو هم 70به ازاي هر رقم لوبیا . کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی کاشته شدندعلوم 

ساعت  16درصد و دوره نوري  5±65درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 1±25 دماي( تا ظهور الروهاي سن چهارم در شرایط آزمایشگاهی
  از زمان ظهور الروهاي  C. chalcitesاي هاي تغذیهشاخص. هاي لوبیا پرورش داده شدندروي برگ رقم) ساعت تاریکی 8روشنایی و 
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غذاي باقیمانده و نیز وزن فضوالت تولید ها قبل و بعد از تغذیه، وزن غذاي داده شده و بدین منظور وزن الرو. سن چهارم ثبت شد

هاي دیگري از حشرات غذا و به منظور تعیین وزن خشک، نمونه. شده توسط هر الرو تا مرحله شفیرگی به صورت روزانه ثبت شد
مال عت کاسا 48درجه سلسیوس به مدت   60فضوالت الروها همزمان با انجام آزمایش اصلی، انتخاب و بعد از توزین اولیه، در دماي

  .ها بدست آمدخشک شده و وزن خشک آن
  .محاسبه شدند) 5(هاي ارائه شده توسط والدبائورروي ارقام لوبیا با استفاده از فرمول C.chalcitesاي هاي تغذیهشاخص

   Consumption Index (CI)شاخص مصرف 
  

  Approximate Digestibility(AD)شوندگی غذا شاخص تقریبی هضم
  

  Efficiency of Conversion of Ingested Food (ECI)بازدهی تبدیل غذاي بلعیده شده 
  

  Efficiency of Conversion of Digested Food (ECD)بازدهی تبدیل غذاي هضم شده 
  

 Relative Consumption Rate (RCR)نرخ مصرف نسبی 
 

  Relative Growth Rate (RGR)نرخ رشد نسبی 
 
  
E  = گرممیلی(وزن غذاي خورده شده(  
A  = گرممیلی(میانگین وزن الروها در طول دوره(  
F = گرممیلی(وزن فضوالت تولید شده(  
P  = گرممیلی(افزایش وزن الروها(  
T  =روز(ي زمانی مصرف غذا دوره(  

 MINITAB 16.0افزار آماري  ي نرمو به وسیله )one-way ANOVA(طرفه تجزیه واریانس یکروش ها با استفاده از کلیه داده
  .ي آماري شدندتجزیه

  
  نتایج و بحث

 و ECIمقدار  و کمترین نشان داد که بیشترین بر حسب وزن خشک هاي سن چهارماي الروهاي تغذیه نتایج حاصل از شاخص
ECD و  10.871به ترتیب ( و دانشکده )درصد 27.557و24.180 به ترتیب (گلی م ارقاهاي تغذیه کرده از مربوط به الرو به ترتیب

) درصد 91.163و  6.395به ترتیب ( دانشکدهرقم  هاي تغذیه کرده ازالرو مربوط به ADو  CIبیشترین مقدار  .بود )درصد 11.971
 و کمترین مقادیر  بیشترین. بود) درصد83.308 ( نازو ) 3.179( گلیبه ترتیب روي ارقام  ADو  CIمقادیر  کمترینهمچنین  .بود

RCR  میلی/گرممیلی0.795 ( گلیو  )روز/گرممیلی/گرممیلی 2.132 ( دانشکدهم ارقاي پرورش یافته روي هامربوط به الروبه ترتیب-
و کمترین آن مربوط به رقم  )روز/گرممیلی/گرممیلی0.267 (مربوط به رقم دهقان   RGRهمچنین بیشترین مقدار  .بود )روز/گرم

روي  Helicoverpa armigera (Hubner) کرم غوزه پنبه ECIمقدار گزارش شده براي . بود )روز/گرممیلی/گرممیلی0.225 (تالش 
 (بدست آمده روي لوبیا قرمز رقم ناز  ECI، نزدیک به )2( توسط پژوهشگران قبلی ) درصد13.920 ( لوبیا سفید رقم شکوفا

در این پژوهش مشابه  )درصد14.141 (بر روي رقم تالش  ECDهمچنین مقدار بدست آمده  .در پژوهش حاضر بود) درصد 13.612
  .باشدمی )2( توسط رحیمی و همکاران) درصد 14(گزارش شده براي کرم غوزه پنبه روي لوبیا سفید رقم پاك  ECDبا مقدار 
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  روي ارقام مختلف لوبیا بر حسب وزن خشک C. chalcites اي الروهاي سن چهارمهاي تغذیهشاخص .1جدول

گرم میلی( نرخ رشد نسبی
  )گرم بر روزبر میلی

 نرخ مصرف نسبی
گرم گرم بر میلیمیلی(

  )بر روز

بازدهی تبدیل غذاي 
  )درصد( هضم شده

بازدهی تبدیل غذاي 
  )درصد( بلعیده شده

- شاخص تقریبی هضم
 لوبیا رقم  شاخص مصرف  )درصد( شوندگی غذا

0.259±0.005ab 0.795±0.020e 27.557±0.801a 24.180±0.621a 87.260±0.675cd 3.179±0.079d گلی 

0.228±0.005cd 1.195±0.035d 23.003±0.680c 19.627±0.513cd 85.808±0.539d 4.780±0.140c خمین 

0.267±0.003a 1.202±0.014d 25.081±0.422b 22.594±0.358b 90.165±0.158ab 4.811±0.055c دهقان  

0.230±0.007cd 2.132±0.057a 11.971±0.327f 10.871±0.284f 91.163±0.653a 6.395±0.170a دانشکده  

0.245±0.009bc 1.907±0.066b 16.487±0.777d 13.612±0.601e 83.308±0.567e 5.722±0.197b ناز 

0.225±0.008d 1.870±0.050b 14.141±0.574e 12.359±0.472ef 87.860±0.483c 5.610±0.150b تالش 
0.242±0.008bcd 1.339±0.030c 21.558±0.855c 18.502±0.719d 87.436±0.586c 5.355±0.118b مشهد  

0.236±0.007cd 1.166±0.036d 23.21±1.08bc 20.729±0.917c 89.531±0.306b 4.665±0.145c صدرا 

  )P<0.01, LSD( هاستدار میانگینحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنی

  
  گیري کلینتیجه

 ي الروهايترین میزبان براي تغذیهاسبتواند به عنوان نامنمیECD و  ECIدر این پژوهش رقم دانشکده به دلیل داشتن کمترین 
روي رقم دانشکده  C. chalcites  اي الروهاي سن چهارمهاي تغذیهپایین بودن شاخص از .معرفی شود C. chalcites سن چهارم
-بیوزي عمل میآنتیهاي آنزیمی در این رقم که به صورت یک عامل ه شاید حضور برخی از مهارکنندهتوان نتیجه گرفت کاینطور می

هاي مدیریت تواند در برنامههاي حاصل از این پژوهش مییافته. باشده دانشکدروي رقم  حشرهاي لیل کاهش واکنش تغذیهدکنند 
  .مورد استفاده قرار گیرد C. chalcitesتلفیقی 
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