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روي   Plagiodera versicolora  (Coleoptera: Chrysomelidae)اي سوسک برگخوار بیدشاخص هاي تغذیه

  ر میزبان گیاهیاچه
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  چکیده
 Plagiodera versicolora و حشرات کامل سوسک برگخوار بید، هاي سن سوم اي الرو هاي تغذیه شاخص       

Laicharting روي چهار میزبان گیاهی شامل ،Salix alba L. ،Salix aegyptica L.  ،Populus caspica Bornm  وL.  
Populus alba  16ي نوري درصد و دوره 70±10ي سلسیوس، رطوبت نسبی درجه22 ±2دماي (در شرایط آزمایشگاهی 

 .S  و S. alba هاي سن سوم تغذیه کرده روي نتایج نشان داد که الرو. مطالعه شد )ساعت تاریکی 8ساعت روشنایی و 
aegyptica ه شدهبازدهی تبدیل غذاي بلعیدبیشترین (ECI)  بازدهی تبدیل غذاي هضم شدهو (ECD) بیشترین . داشتند را

 نرخ مصرفکمترین . بود P. alba و P. caspicaروي  P. versicoloraهاي الرو (AD) هضم شوندگی شاخص تقریبی
کرده بر  حشرات کامل تغذیه ECDو  ECIمقادیر . بود S. albaهاي سن سوم و حشرات کامل بر روي  الرو (RCR) نسبی

بیشترین مقادیر  P. caspica حشرات کامل تغذیه کرده روي. داري نداشت تفاوت معنی  هاي مختلف گیاهی  روي میزبان
RCR  نرخ رشد نسبی ،(RGR)  وAD نتایج نشان داد که سوسک برگخوار بید روي. را داشتند P. caspica  بیشترین و روي

P. alba  هاي مورد آزمایش داشت قایسه با سایر میزبانم اي را در کارایی تغذیهکمترین.  
  

 ، گیاهان میزبانPlagiodera versicoloraاي، سوسک برگخوار بید،  هاي تغذیه شاخص :واژگان کلیدي
  

  مقدمه
 یکی  Plagiodera versicolora  (Laicharting, 1781)  (Coleoptera: Chrysomelidae)برچخوار بید سوسک         

هاي چوبی در ایران و کاهش مناطق  چوب و فرآورده نیاز بهبه دلیل افزایش روز افزون . )4( باشد سفید و بید می از آفات صنوبر
اي به عنوان یکی هاي تغذیهشاخص ).1( باشد میسریع از اهداف اصلی مدیریت مناطق جنگلی  با رشد جنگلی، کشت درختان

یکی از اهداف اصلی  ).2( مطرح هستندن مختلف نسبت به حشرات هاي مهم در تعیین مقاومت گیاهان میزبافاکتور از
لذا  .)5(باشد  از گیاه میزبان در حشرات میمصرف و استفاده  میزان ارتباط بین کنش بین گیاه و حشره، درك ي برهم مطالعه
  ).3( شوند می غذاي مصرف شده محاسبه اي رشد حشره و کارایی تغذیهاي براي ارزیابی  هاي تغذیه شاخص

  
  ها مواد و روش

،  S. aegyptica وحشی ، بیدمشک S. alba هاي چهار میزبان گیاهی شامل بیدبرگ از P. versicoloraمنظور تغذیه به 
، رطوبت C1 ± 22˚پرورش آفت مورد آزمایش در اتاقک رشد با دماي . استفاده شدP. caspica و سفید پلت  P. albaصنوبر 
هاي  گیري شاخص منظور اندازهبه  .ساعت تاریکی انجام شد 8ساعت روشنایی و  16وري ي ندرصد و دوره70 ± 5نسبی
هاي گیاهی  میزبان به طور جداگانه بر روي P. versicoloraهاي سن سوم و حشرات کامل  عدد الرو 15اي تعداد  تغذیه

ذیه، وزن فضوالت تولید شده، وزن غذاي ها و حشره کامل قبل و بعد از تغبدین منظور وزن الرو. مختلف پروزش داده شدند
 هاي به منظور تعیین وزن خشک، نمونه. ین شدداده شده و وزن غذاي باقیمانده به طور روزانه تا زمان ظهور پیش شفیره تعی
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از هاي اصلی انتخاب و بعد ها و حشره کامل همزمان با انجام آزمایشدیگري از حشرات، گیاهان مورد آزمایش و فضوالت الرو

تا زمان تثبیت وزن نمونه طی دو روز متوالی، کامالً خشک شده و وزن خشک ) درجه سلسیوس 60دماي (توزین اولیه، در آون 
محاسبه ) 1968( 1هاي ارائه شده توسط والد بائوربا استفاده از فرمول ايهاي تغذیهشاخصدر نهایت  .ثبت گردیدنیز آنها 

  :شدند
Approximate digestibility (AD) = [(E-F)/E]×100 
Efficiency of conversion of ingested food (ECI) = (P/E)×100 
Efficiency of conversion of digested food (ECD) =[P/ (E-F)]×100 
Relative consumption rate (RCR) = E/ (W0×T) 
Relative growth rate (RGR) =P/ (W0×T) 

=T روز(مدت زمان تغذیه( ،=P یا حشره کامل  الرو خشک زایش وزناف)گرم میلی( ،=Eغذاي خورده شده خشک وزن 
  .)گرم میلی( وزن اولیه الرو یا حشره کاملW0=، )گرم میلی(فضوالت تولید شده  خشک وزن= F، )گرم میلی(

 Minitab ver. 16.0با استفاده از نرم افزار  Kolmogorov-Smirnovبا روش ها آزمون نرمال بودن  داده هقبل از تجزی
(Minitab Inc. 1994) داري  آزمون حداقل اختالف معنیها با استفاده از  ي میانگین مقایسه. انجام گرفت(LSD)  در سطح

  .درصد انجام گرفت 5احتمل 
  نتایج و بحث

 .ردیدمشاهده گ P. alba و P. caspica روي هاي سن سوم الرو AD (F= 69.00; df= 3, 15; P<0.01) باالترین مقدار
ي توانایی باالي  هندهدتواند نشان  که می را داشتند ECI بیشترین مقدار S. aegyptica و S. alba هاي تغذیه کرده از الرو

 هاي پرورش یافته بر روي در الرو ECD و ECIاگرچه کمترین میزان  .الرو در تبدیل غذاي خورده شده به زیست توده باشد
P. alba مقدار  کمترینو  بیشترین .باشد میدر استفاده از غذاي خورده شده  ي قابلیت پایین الرو که بیان کننده مشاهده شد

RCR F= 8.56; df= 3, 15; P<0.01)(  نیز به ترتیب در الروهاي پرورش یافته بر رويP. caspica  وS. alba  مشاهده
که توسط دریایی و  ي دیگري در مطالعه ).1جدول ( ن دادندرا نشا RGR بیشترین P. caspica هاي تغذیه کرده از الرو .شد

 :Lymantria dispar L. (Lymantriidaeکمترین مقدار نرخ مصرف و نرخ رشد نسبی  انجام گرفت، )2008(همکاران 
Lepidoptera) تغذیه کرده ازهاي  در الرو  P. caspicaکمترین مقادیر بیشترین و). 1( به دست آمدAD  F= 21.94; df= 

3, 15; P<0.01) ( روي  به ترتیبحشرات کاملP.   
  
  Plagiodera versicoloraهاي سن سوم و حشرات کامل  اي الرو هاي تغذیه شاخص) خطاي معیار ±(میانگین  -1 دولج

  .P<0.05*; (LSD و  (P<0.01باشد ها می وجود اختالف معنی دار در مقایسه بین میانگین  شان دهندهحروف غیر مشابه در هر ستون ن

 
 
 
 
 

                                                
1-Waldbauer 

 AD (%) ECI (%) ECD (%) RCR گیاه میزبان
(mg/mg/day) 

RGR 
(mg/mg/day) 

Salix alba 67/92 ± 01/1 c 18/3 ± 64/0 a 43/3 ± 69/0 a 13/0 ± 006/0 c 004/0 ± 001/0 b* 
Salix aegyptica 4/96 ± 07/0 b 36/2 ± 85/0 a 45/2 ± 88/0 a 16/0 ± 007/0 c 004/0 ± 002/0 b 
Populus caspica 72/98 ± 24/0 a 99/3 ± 38/1 a 05/4 ± 4/1 a 59/0 ± 01/0 a 02/0 ± 008/0 a 

Populus alba 6/72 ± 35/0 ab _ _ 39/0 ± 04/0 b _ 
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 Plagiodera versicoloraهاي سن سوم و حشرات کامل  اي الرو هاي تغذیه شاخص) خطاي معیار ±(میانگین  -2 دولج

 .P<0.05*; (LSD و  (P<0.01باشد ها می قایسه بین میانگینوجود اختالف معنی دار در م  حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده

AD= شوندگی،  هضم تقریبی شاخصECI =شده،  خورده غذاي تبدیل بازدهیECD =بازدهی تیدیل غذاي هضم شده ،RCR = نرخ
 .نرخ رشد نسبی =RGRمصرف نسبی، 

AD= شوندگی،  هضم تقریبی شاخصECI =شده،  خورده غذاي تبدیل بازدهیECD =بازدهی تیدیل غذاي هضم شده ،RCR = نرخ
  .نرخ رشد نسبی =RGRمصرف نسبی، 

caspica  وS. alba مقادیر  .به دست آمدECI  وECD هاي مختلف گیاهی  حشرات کامل تغذیه کرده بر روي میزبان    
و نرخ رشد  (F= 131.37; df= 3, 15; P<0.01)باالترین مقدار شاخص نرخ مصرف تسبی . را نشان ندادداري  تفاوت معنی

حشرات کامل پرورش  .به دست آمد P. caspica در حشرات کامل تغذیه کرده از (F= 4.46; df= 3, 11; P<0.05)نسبی 
  )2جدول (داشتند  را و نرخ رشد نسبیکمترین مقدار نرخ مصرف نسبی  S. aegypticaو  S. albaیافته بر روي 

  
  نتیجه گیري 

و  بیشترین به ترتیب P. albaو  P. caspica پرورش یافته هاي سن سوم و حشرات کامل به دست آمده الرو بر اساس نتایج
  .ها داشتند را در مقایسه با سایر میزباناي   کارایی تغذیه کمترین
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 AD (%) ECI (%) ECD (%) RCR گیاه میزبان
(mg/mg/day) 

RGR 
(mg/mg/day) 

Salix alba 51/92 ± 46/0 b 3/2 ± 33/0 a* 5/2 ± 35/0 a* 14/0 ± 001/0 c 003/0 ± 0004/0 b* 
Salix aegyptica 7/92 ± 53/0 b 23/2 ±. 67/0 a 41/2 ± 72/0 a 42/0 ± 03/0 b 009/0 ± 003/0 ab 
Populus caspica 51/98 ± 25/0 a 62/1 ± 46/0 ab 65/1 ± 46/0 ab 78/0 ± 16/0 a 01/0 ± 007/0 a 

Populus alba 14/98 ± 1/0 a 44/0 ± 1/0 b 45/0 ± 1/0 b 36/0 ± 02/0 bc 001/0 ± 0003/0 b 


