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تاثیر پنبه تراریخته  Btبر ویژگیهای زیستی سن شکارگر Macrolophus
)pygmaeus Rambur (Hem.: Miridae
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تاریخ پذیرش)37/9/25 :

چکیده
یکي از مهمترین پژوهشها پيرامون گياهان تراریخته مطالعه تاثير این گياهان روی بندپایان غير هدف است .این گياهان ميتوانند اثرات مستقيم
(کشندگي) و غير مستقيم (از طریق گياهخوار) روی دشمنان طبيعي بگذارند .بنابراین در این پژوهش اثر تغذیه از گياه پنبه  Btو طعمه (عسلك
پنبه  (Bemisia tabaci Gennadiusپرورش یافته روی پنبه  ،Btروی سن شکارگر  Macrolophus pygmaeus Ramburمورد بررسي قرار
گرفت .چهار رژیم غذایي شامل پنبه  +Btپوره سن سوم عسلك پنبه (گروه یك) ،پنبه شاهد +پوره سن سوم عسلك پنبه (گروه دو) ،پنبه ( Btگروه
سه) و پنبه شاهد (گروه چهار) برای آزمایشها استفاده شد .بر اساس نتایج به دست آمده ،پنبه  Btهم به صورت مستقيم و هم از طریق طعمه ،اثر
معنيداری بر طول دوره نشو و نمای پورگي و ميزان تخمریزی داشت .طول دوره پورگي روی رژیم غذایي گروه اول ،دوم ،سوم و چهارم بهترتيب
 23/92±2/97 ، 58/26±2/29 ،53/67±2/92و  29/55±2/29روز به دست آمد .همچنين ،ميزان کل تخمهای گذاشته شده در تيمار پنبه شاهد +پوره
عسلك پنبه به طور معنيداری بيشتر از سایر گروهها بود ،گرچه بين تيمار پنبه  Btو پنبه شاهد در تعداد تخم گذاشته شده تفاوت معنيداری مشاهده
نشد .نتایج نشان داد که پنبه تراریخته این قابليت را دارد که به طور مستقيم یا از طریق تاثير بر شکار ،باعث کاهش شایستگي سن شکارگر شود و در
نتيجه در استفاده از گياهان تراریخته به عنوان یکي از عوامل مدیریت تلفيقي آفات نياز به دقت بيشتر و ارزیابيهای دقيقتر خواهد بود.
واژههای کلیدی :گياه تراریخته ،Macrolophus pygmaeus ،Cry ،عسلك پنبه

*نویسنده مسئولs_azimi2007@yahoo.com :
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امروزه با پيشرفت مهندسي ژنتيك ،محققين پروتئينهای

گزارشهای متعددی وجود دارد که حاکي از تاثير

مختلفي که دارای فعاليت حشرهکشي هستند را شناسایي و ژن-

گياهان تراریخته بر دشمنان طبيعي است ( Ashouri et al.,

های رمزکننده آنها را به گياهان منتقل ميکنند .فناوری انتقال

2001; Guo et al., 2001; Hilbeck and Schmidt,
 .)2006; Torres et al., 2008این بررسيها اثرات منفي

ژنهای باکتری  Bacillus thuringiensis Berlingerبه
گياهان ،تنها یك مثال از راهکارهای مهندسي ژنتيك است که
ميتواند برای توسعه مقاومت به حشرات استفاده شود .به این
صورت که ژنهای دلتا اندوتوکسين باکتری  Btرا به گياهان
زراعي انتقال داده و گياهان تراریخته ایجاد کردهاند .در نهایت
این گياهان پروتئينهای کریستالي  Cryبا خاصيت حشرهکشي
را توليد کرده و نسبت به حشرات مقاوم ميشوند ( Sharma

.)et al., 2000
گياه پنبه یکي از مهمترین گياهان ليفي در سطح جهان
است و کشورهایي چون هند ،چين و ایاالت متحده آمریکا
بيشترین مزارع کشت این گياه را به خود اختصاص دادهاند
( .)Naranjo, 2005در ایران نيز کشت پنبه در استانهای
مازنداران ،منطقهی مغان استان اردبيل و شمال استان خراسان
انجام ميگيرد .از مهمترین آفات این محصول ،کرم غوزه پنبه،
برگخوار پنبه و عسلك پنبه ميباشند که خسارت قابل
توجهي را وارد ميکنند ) .(KhajehPour, 2004کشت پنبه
تراریخته  Btدر آمریکا و چين اثر کنترل کننده خوبي در برابر
کرم غوزه پنبه و کرم قرمز پنبه داشته و باعث کاهش مصرف
سم شده است ( .)Naranjo, 2005در ایران نيز پنبه تراریخته
 Btتوليد شده است که احتماال بتواند در برنامههای مدیریت
تلفيقي آفات بهکار گرفته شود ( Tohidfar and Kaviani,
.)2010

موجودات غير هدف ممکن است در معرض پنبه تراریخته
و پروتئينهای آن ،چه به صورت مستقيم با تغذیه از گياهان
تراریخته و چه به صورت غير مستقيم با تغذیه از حشرات فعال
روی این گياهان قرار گيرند .حشراتي که از دانه گرده تغذیه
ميکنند و نيز تغذیهکنندگان از شيره گياهي مثل شتهها نيز در
معرض این پروتئينها قرار ميگيرند
).Kaviani, 2010

(Tohidfar and

پنبه  Btرا بر حشرات مفيد در آزمایشگاه (Hillbeck et al.,
) 1999; Ponsard et al., 2002و شرایط مزرعه (Men et

) al. 2003; Pilcher et al., 2005نشان داده است .مرگ و
مير الروهای  Chrysoperla carnea Stephensکه از
() Ostrinia nubilalis (Hübnerو

Spodoptera

) )littoralis (Boisduvalپرورش یافته روی ذرت Bt

تغذیه کرده بود در مقایسه با ذرت شاهد معنيدار گزارش شد.
همچنين طول دوره الروی  C. carneaکه با طعمهی پرورش
یافته روی ذرت  Btتغذیه شده بود ،نسبت به تيمار شاهد بيشتر
بود ( .)Hilbeck et al., 1999ضمن ارزیابي اثر مستقيم Bt

مشخص شد که مادههای ) Orius insidiosus (Sayبا تغذیه
از تخمهای ) Plutella xylostella (Linnaeusآلوده به
سوسپانسيون  Btنتاج کمتری داشتند که در نتيجه منتهي به نرخ
رشد پایين جمعيت ميشد ( .)Goulart et al., 2015در
بررسي سو و همکاران ( )Su et al., 2015نشان داده شد که
تغذیه سن شکارگر  Zelus renardii Kolenatiاز
شکار ) Spodoptera frugiperda (J. E. Smithو
) Trichoplusia ni (Hübnerپرورش یافته روی

پنبه

تراریخته  Cry1Ac/Cry2Abو ذرت تراریخته  Cry1Fباعث
افزایش طول دوره پوره سن چهار شکارگر ميشود.
اگرچه به نظر ميرسد که نحوه عمل باکتری برای
محققين روشن شده است ولي اثر احتمالي این باکتری بر
موجودات غيرهدف به طور کامل شناخته نشده است .حضور
ژن این باکتری در گياهان تراریخته بيشتر از فرموالسيونهای
مختلف این باکتری موجودات مختلف را تحت تاثير قرار مي-
دهد ( ،)Hilbeck and Schmidt, 2006چرا که بر خالف
مواد شيميایي که برای احراز نتيجه ،به دفعات باید از آنها در
محيط استفاده شود ،گياهان تراریخته به طور طبيعي و ضمن
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گرده افشاني قابليت پخش در محيطهای جدید را دارند .وقتي

محصول وجود داشته باشد ،در کنترل سایر آفات مانند شتهها،

گياهان تراریخته دارای ژن مولد سموم مختلف حشرهکش ،در

کنههای تارتن ،تخم و الرو بالپولکداران ،الرو مينوزها و

طبيعت تثبيت ميشوند انتقال پروتئينها در سطح زنجيره غذایي

تریپسها نيز موثر است .این سن همچنين به عنوان عامل کنترل

صورت ميگيرد و دیگر قابل برگشت نميباشند ( Torres et

بيولوژیك کمکي کنههای تارتن روی گياهان گوجه فرنگي

.)al., 2006

استفاده شده است ).(Talaei et al., 2012

موجودات غيرهدف از جمله دشمنان طبيعي فقط در

با فرض اینکه گياه تراریخته مقاوم به کرم غوزه پنبه

صورتي پروتئين حشرهکش کمتری دریافت ميکنند که

ميتواند جنبههای زیستي شکارگر عسلك پنبه را بهطور

عادات غذایي خود را ترک کنند .این موضوع در رابطه با

غيرقابل پيشبيني تحت تاثير قرار دهد ،آزمونهایي برای تعيين

ترجيح ميزباني شکارگرها ممکن است اتفاق بيافتد و در این

اثر پنبه تراریخته روی شاخصهای زیستي M. pygmaeus

صورت ميزان دریافت پروتئين توسط شکارگر کاهش ميیابد.

(مرگ و مير ،طول دوره الروی و ميزان زادآوری) طراحي

عدم تمایل شکارگر به طعمه پرورش یافته روی گياه تراریخته

شد .هدف از این پژوهش ،بررسي تاثير گياه پنبه تراریخته روی

باعث کاهش ارزش استفادهی توأم از دشمنان طبيعي در کنار

دشمن طبيعي گوشتخوار-گياهخوار در مقایسه با گياه پنبه غير

گياهان تراریخته در قالب برنامههای مدیریت تلفيقي آفات

تراریخته است تا با بررسي آن مشخص شود که آیا ژن باکتری

خواهد شد .به طور کلي ،بررسي تاثير گياهان تراریخته بر

که برای الرو بالپولکداران اختصاصي است پس از انتقال به

دشمنان طبيعي ميتواند در تصميمگيری محققان در به-

گياه پنبه روی دشمنان طبيعي هم اثر ميگذارد یا خير.

کارگيری این عوامل در کنار این گياهان موثر واقع شود.
بهترین روش جهت بررسي اثرات مستقيم (کشندگي) و

مواد و روشها

غيرمستقيم گياهان تراریخته بر موجودات غير هدف به

گياه پنبه استفاده شده در این پژوهش ،پنبه رقم Cuker

کارگيری حشراتي است که رژیم غذایي توام گياهخواری و

معمولي و تراریخته حاوی ژن باکتری B. thuringiensis

گوشتخواری داشته باشد .از این نوع حشرات ميتوان به سن

 subsp. kurstakiبود که برای اولين بار در ایران در

چندینخوار  Macrolophus pigmaeus Ramburاشاره

پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی ایران توليد شده است

به

( .)Tohidfar et al., 2008دو گياه پنبه تراریخته و گياه پنبه

خانواده  Miridaeميباشند .این سنها به طور عمده روی

شاهد در گلدانهای به قطر  57و ارتفاع  27سانتي متر در

گياهان تيره  Solanaceaeبهویژه گوجهفرنگي و توتون یافت

شرایط دمایي  28±9درجه سلسيوس و رطوبت نسبي 87±52

ميشوند ،اما روی سایر محصوالت نيز دیده ميشوند .سن M.

درصد کشت شدند .سن شکارگر  M. pygmaeusاز شرکت

 pygmaeusچندینخوار است اما سفيد بالكها طعمه

کوپرت خریداری شد .جمعيت سفيدبالك

Bemisia

ترجيحي این شکارگر هستند .این گونه از سال  5339برای

 tabaci Gennadiusاز مزارع پنبه گرگان جمع آوری و در

کنترل سفيد بالك گلخانه در اروپا و سفيدبالك توتون استفاده

شرایط ثابت آزمایشگاهي ( 27±5درجه سلسيوس ،رطوبت

شده است .پورهها و حشرات کامل از تمام مراحل سفيدبالك-

نسبي  %87±7و دوره نوری  58ساعت روشنایي و  6ساعت

ها با ترجيح تخمها و الروها تغذیه ميکنند .اگرچه M.

تاریکي) پرورش داده شد .گلدانهای حاوی گياهان  9تا 8

 pygmaeusتغذیه از سفيدبالك ها را ترجيح مي دهد ولي به

برگي به قفسهای چوبي به ابعاد  57×57×57سانتي متر منتقل

کرد.

سنهای

جنس

Macrolophus

متعلق

علت رفتار چندین خواری ،وقتي سن به تعداد زیاد روی یك
Koppert

*
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شدند .آبياری گلدانها هر  9روز یك بار انجام ميشد .از

ميليمتر ایجاد شد .سوراخهای بدنه در ارتفاع شش سانتيمتر از

حشرات نسل چهارم سن شکارگر برای انجام آزمایش روی

قاعده قرار داشتند .روی سوراخها با توری پارچهای پوشانده

گياهان تراریخته و شاهد استفاده شد.

شد .در قاعده هر استوانه از دیسك برگي گياه پنبه به قطر

بررسی شکارگری پورهها و افراد بالغ سن

M.

pygmeus

در این آزمایش  92سفيدبالك هم سن (پوره سن سوم)
روی برگ پنبه شاهد و تراریخته به طور جداگانه درون ظروف
پرورش پالستيکي (قطر  6سانتيمتر) در اختيار سن شکارگر
(سن اول تا افراد بالغ) قرار داده شد .سفيدبالكهای خورده
شده هر سه ساعت یكبار جایگزین و در نهایت تعداد
سفيدبالكهای خورده شده طي یك شبانهروز با انجام هشت
بازدید مشخص شد.
بررسی تاثیر رژیمهای غذایی بر میزان مرگ ومیر
وطول دوره رشدی پورههای سنین مختلف M.
pygmeus

تقریبي یك سانتيمتر به عنوان بستر استفاده شد .در این
آزمایش هم از چهار تيمار مشابه آزمایش قبل استفاده شد .در
هر کدام از استوانهها یك سن نر و یك سن ماده یك روزه
قرار داده شد .عالوه بر رژیم غذایي مربوط به هر تيمار ،تکهای
از ساقه پنبه به طول شش و قطر پنج ميليمتر به عنوان بستر
تخمریزی در استوانه مورد استفاده قرار گرفت .برای تامين
رطوبت ساقهها یك سر هر قطعه ساقه تخمریزی در پنبه
مرطوب قرار ميگرفت .استوانهها در انکوباتور با شرایط دمایي
 27±5درجه سلسيوس ،رطوبت نسبي  %87±7و دوره نوری،
 58ساعت روشنایي و  6ساعت تاریکي نگهداری شدند .بازدید
استوانهها به منظور شمارش تخمهای گذاشته شده داخل بافت

در این آزمایش چهار تيمار شامل برگ پنبه تراریخته،

ساقه به صورت روزانه انجام شد .زمان مشاهده اولين تخم در

برگ پنبه شاهد ،طعمه ) (B. tabaciروی پنبه تراریخته ،طعمه

ساقه برای هر سن ماده به منزله پایان دوره پيش از تخمگذاری

) (B. tabaciروی پنبه شاهد در شرایط آزمایشي ذکر شده در

در نظر گرفته شد .این آزمایش تا  92روز پس از بلوغ ادامه

نظر گرفته شد .در هر تيمار  72پوره سن اول یك روزه

یافت .تعویض غذا هر دو روز یك بار انجام ميشد.

شکارگر  M. pygmaeusبه صورت انفرادی داخل ظروف

تجزیه و تحلیل دادهها

پتری مورد بررسي قرار گرفت .بازدید ظروف پتری هر 29

دادههای مربوط به درصد مرگ و مير از دامنه صفر تا

ساعت یکبار انجام ميشد .در تمامي تيمارها دیسكهای برگ

نرمال شدند .تجزیه

پنبه به عنوان بستر استقرار طعمهها استفاده شد .ظروف پتری به
منظور ثبت بقا و طول دورهی رشدی پورهها هر  29ساعت
یکبار بازدید و تعویض غذا نيز انجام ميشد .همچنين ،نسبت
جنسي نسل بعد شکارگر در هر یك از تيمارها تعيين شد.
بررسی تاثیر رژیمهای غذایی بر طول دوره پیش از
تخمگذاری و میزان زادآوری M. pygmaeus

ظروف پالستيکي استوانهای شفاف با قطر دهانه  5/7و
طول  56سانتيمتر برای آزمایش تعيين ميزان زادآوری مورد
استفاده قرار گرفت .این استوانهها شامل دو قطعه به ارتفاع
 59/7و  7/7سانتيمتر بودند .جهت تامين تهویه ظروف ،در
انتهای فوقاني و دو طرف بدنه استوانهها سوراخهایي به قطر 7

صد درصد با فرمول

واریانس و مقایسه ميانگينها با روش توکي ) (Tukeyو
آزمون کای دو ) (Chi Square Testبرای نسبت جنسي با
استفاده از نرمافزار (SAS Institute 2003) SAS 0.9

انجام شد.
نتایج و بحث
نتایج حاصل از تاثير رژیمهای غذایي مختلف بر طول
دوره پورگي به طور خالصه در جدول  5ارائه شده است.
تجزیه واریانس طول دوره رشدی مرحلهی نابالغ (از تفریخ تا
ظهور حشرات کامل) روی جيرههای غذایي متفاوت نشان-
دهنده وجود اختالف معنيدار (df= 196,3 F=29.87,
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) P<0.001بين تيمارها است .به این صورت که رژیم غذایي

گياهان تراریخته روی این شکارگر را فراهم آورد و انتخاب

پنبه شاهد و پنبه تراریخته در یك گروه و رژیم غذایي گياه

تيمارهای مختلف غذایي بر این اساس بود .برای بررسي تاثير

پنبه شاهد+پوره عسلك پنبه و پنبه تراریخته +عسلك پنبه در

مستقيم گياه تراریخته از تيمار برگ پنبه و برای بررسي اثرات

گروه دیگر دستهبندی شدند .کوتاهترین دوره پورگي شکارگر

غيرمستقيم از تيمار برگ پنبه+طعمه (عسلك پنبه) استفاده شد.

مربوط به گياه پنبه شاهد+پوره عسلك پنبه و طوالنيترین آن

نتایج این پژوهش نشاندهنده اثرات معنيدار رژیمهای غذایي

در تيمار برگ پنبه تراریخته بهترتيب  58/26و  23/92روز به

مختلف بر طول دوره پورگي ،زندهماني پورهها و زادآوری

دست آمد .اختالف معنيداری بين چهار تيمار مذکور مشاهده

سن شکارگر  M. pymaeusاست ،در حالي که نسبت جنسي

شد ،به این صورت که اثر رژیمهای غذایي در دو گروه (گروه

حشرات بالغ و طول دوره پيش از تخمگذاری در بين تيمارهای

یك :طعمه+پنبه شاهد و طعمه +پنبه تراریخته و گروه دوم:

مختلف تفاوت معنيداری نداشت .عسلك پنبه پرورش یافته

شامل پنبه تراریخته و پنبه شاهد) طبقهبندی شدند )P=0.02

روی بوتههای پنبه شاهد در مقایسه با افراد پرورش یافته روی

( (df=196,3 F=2.87,جدول .)5

پنبه تراریخته از کيفيت غذایي بهتری برای شکارگر برخوردار

رژیم غذایي تاثير معنيداری (df=89,3 χ 2=2.56,

بود .همچنين برگهای پنبه تراریخته در مقایسه با برگ پنبه

) P=0.52روی درصد مادههای به وجود آمده از پورههای

شاهد نيز تاثيرات معنيداری بر شاخصهای زیستي شکارگر

سن شکارگر نداشت (جدول  .)2درصد تبدیل پورهها به

داشت (جدول .)5

حشرات ماده در چهار رژیم غذایي ،پنبه  +Btپوره سن سوم

نسبت جنسي حشرات بالغ سن شکارگر پرورش یافته روی

عسلك پنبه ،پنبه شاهد +پوره سن سوم عسلك پنبه ،پنبه  Btو

تيمارهای غذایي مختلف اختالف معنيداری با هم نداشتند.

پنبه شاهد بهترتيب  93/3درصد 78 ،درصد 96/92 ،درصد و

مادههای سن شکارگر به علت تغذیه از طعمههای با کيفيت

 79/2درصد مشاهده شد .در شاخص طول دوره پيش از تخم-

پایين قادر به توليد تخمهای ماده زیادی نبودند .حشرات ماده

گذاری بين تيمارهای مختلف مورد آزمایش تفاوت معنيداری

که از تيمار عسلك پنبه +پنبه شاهد تغذیه کرده بودند،

)  (df=90,3 F=1.98 , P=0.24وجود نداشت (جدول.)2

زادآوری بيشتری را در دوره  92روزه نشان دادند .همانگونه

ميزان تخمگذاری افراد ماده در یك دوره زماني 92

که نتایج نشان ميدهند ،تيمار پنبه تراریخته تاثير معنيداری بر

روزه تا مرگ ماده ،اختالف معنيداری بين تيمارهای مختلف

ویژگيهای زیستي سن شکارگر داشته است .وقتي که یك

نشان داد ( (df= 58,3 F=13.22 P<0/001به این صورت

طعمه یا حشرهی آفت حساس به پروتئين  Cryروی گياه Bt

که رژیمهای غذایي در سه گروه (گروه یك :طعمه+پنبه

تغذیه ميکند ،به طور مشخص تحت تاثير اثرات منفي گياه

شاهد ،گروه دوم :طعمه +پنبه تراریخته و گروه سوم :شامل پنبه

تراریخته قرار ميگيرد .افزون بر این ،زماني که شکارگر از این

تراریخته و پنبه شاهد) طبقهبندی شد .بيشترین ميزان تخم-

طعمهی آلوده تغذیه ميکند امکان دارد دچار اثرات منفي

گذاری در تيمار عسلك پنبه +برگ پنبه شاهد و کمترین

ناشي از تغذیه شکار شده و برخي از شاخصهای زیستي آن

ميزان در تيمار برگ پنبه تراریخته دیده شد (جدول .)9

تحت تاثير قرار گيرد ).(Su et al., 2015

ویژگي گياهخواری و تغذیه از طعمه جانوری در سن
شکارگر  M. pymaeusامکان بررسي اثر مستقيم و غيرمستقيم

65

5937  سال،2  شماره،8  جلد،تحقيقات آفات گياهي

 در چهار تيمارMacrolophus pygmaeus ميانگين) دوره پورگي و زندهماني سن (نابالغ) شکارگر±SE(  طول-5جدول
متفاوت غذایي
Table 1. Nymphal period (mean±SE) and survival of Macrolophus pygmaeus on four different diets

Treatment

Prey+Control Cotton

Initiation of
experiment
(Number of
individuals)
50

End of
experiment
(Number of
individuals)
42

Length of nymphal
period (day)

Survival (%)

16.08±0.24d

88 a

Prey+Transgenic cotton

50

41

19.85±0.32c

84 a

Control cotton

50

27

23.11±0.23b

64 b

Transgenic cotton

50

24

29.42±0.45a

58 b

Macrolophus  ميانگين) دوره پيش از تخمریزی و نسبت جنسي سن شکارگر در چهار تيمار متفاوت غذایي± SE(  طول- 2 جدول
pymaeus
Table 2. (mean±SE) Pre-oviposition period (mean±SE) and sex ratio of Macrolophus pygmaeus on
four different diets

Treatment

Sex ratio

Prey+Control Cotton

56a

Pre-oviposition
period (day)
9.00±1.14a

Prey+Transgenic
cotton
Control cotton

49.9a

8.85±1.12a

53.2a

10.11±1.16a

Transgenic cotton

48.42a

10.67±1.28a

Mean with different letter in each column are significantly different at 1% level.

کفشدوزک

و

Chrysoperla

sinica

(Tjeder)

در این پژوهش مشخص شد که پنبه تراریخته باعث

 که از پورههایPropylaea japonica (Thunberg)

طوالني شدن دورههای پيش از بلوغ و کاهش تخمریزی در

عسلك پنبه پرورش یافته روی گياه تراریخته تغذیه کرده

مادههای سن شکارگر ميشود و اثر کمتری روی مرگ و مير

 طول دوره رشدی طوالنيتری، در مقایسه با شاهد،بودند

 دليل تفاوت در طول دوره زندگي در رژیم غذایي حاوی.دارد

.داشتند

 و شاهد به درستي مشخص نشده است اما چنين اثراتيBt پنبه
را در بررسيهای آزمایشگاهي سایر محققان نيز ميتوان
 چنانچه گيو و.(Li and Romeis, 2010) مشاهده کرد
) دریافتند که الروهای بالتوریGuo et al., 2004( همکاران
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جدول  -9تعداد تخم روزانه و تعداد کل تخم (ميانگين )SE±در سن شکارگر  Macrolophus pygmaeusدر چهار تيمار متفاوت
Table 3. Daily and total oviposition (mean±SE) of Macrolophus pygmaeus on four different diets

Number of eggs
per day

Total number of
eggs

Initiation of
experiment (No.أ
)of individual
19

1.5±0.21a

32.778±0.97a

1.25±0.19a

27.526±0.90b

17

1.09±0.23a

21.571±0.77c

14

1.1±0.21a

21.75±0.79c

12

Treatment

Prey+Control
Cotton
Prey+Transgenic
cotton
Control cotton
Transgenic cotton

Mean with different letter in each column are significantly different at 1% level.

این امکان وجود دارد که شکارگر تحت تاثير اثرات
غيرمستقيم ناشي از تغذیه طعمهی پرورش یافته روی گياه Bt

که ارزش غذایي پایينتری نسبت به گياه شاهد داشته است
دوره رشدی خود را کندتر طي کرده باشد ( Hilbeck et al.,

 .)1999در واقع تاثير منفي این گياهان بر دشمنان طبيعي مثل
افزایش طول دوره الروی و کاهش ميزان تخمریزی ممکن
است به دليل عدم سازگاری این گياهان با دشمنان طبيعي باشد
( .)Torres et al., 2008با وجود این  ،هنوز ابهامات زیادی
در مورد عملکرد باکتری و تاثير گياهان تراریخته بر موجودات
غير هدف وجود دارد .باکتری  B. thuringiensisميتواند
هم آفت و هم دشمنان طبيعي را تحت تاثير قرار دهد .با این
همه ،شدت تاثير به ميزان چسبندگي بين توکسين با غشای
سلولهای ستوني روده مياني حشره بستگي دارد .اثر کشنده B.

 thuringiensisبر بندپایان پيچيده است و بستگي به چندین
مرحله پياپي دارد که شروع آن با انحالل کریستال متعاقب
هضم در  pHمناسب ،فعال سازی پروتوکسينها ،اتصال به
گيرندههای ویژهی سطح روده مياني ،ایجاد منفذ در این سلول-
ها و بهم ریختن ساختار روده مياني است ،در نهایت جوانهزني
اسپورها به همراه کریستالها فرایندی را آغاز ميکند که منتهي
به مرگ موجود زنده هدف ميشود ( Mohan and Gujar,

2003; Benfarhat-Touzri et al., 2013; Valaitis and
.)Podgwaite, 2013

قدرت تحمل به  B. thuringiensisمرتبط با تغييراتي
در فرایند پروتئوليزی توکسينها )،(Oppert et al., 1997
کاهش یا تغيير درگيرندهها ،اتصال برگشتپذیر به گيرندهها
( ;Aranda et al., 1996; Gahan et al., 2001

 ،)Darboux et al., 2002بهبود سلولهای تخریب شده
اپيتليال رودهای ) (Forcada et al., 1999و همچنين
مالنيزاسيون همولمف به عنوان یك سازوکار پاسخ ایمني
مرتبط با تحمل به  B. thuringiensisاست ( Rahman et

 .)al., 2004در نتيجه دليل تاثير محصوالت  Btبر دشمنان
طبيعي ميتواند هم به دليل اثرات ناشي از کاهش ارزش غذایي
شکار در معرض  Btباشد که به دليل اثرگذاری این
محصوالت بر فيزیولوژی جانور ایجاد ميشود و هم به طور
مستقيم از اثرات ناشي از پروتئينهای  Btحادث شود
(.)Hilbeck et al., 1999
با وجود اعتقاد عموم محققين بر این اصل که الزمه اثر
باکتری بر موجودات غير هدف ،وجود گيرندههای اختصاصي
و قليایي بودن معده مياني است ( Hua et al., 2001; Zhang
et al., 2006; Sivakumar et al., 2007; Kaur et al.,
 ،)2014ولي هنوز بررسيها برای درک بيشتر نحوه عمل این
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باکتری ادامه دارد .در این راستا بررسي اثر این باکتری بر

نداشته باشند به دليل از بين بردن یا کاهش جمعيت طعمه ،مي-

موجودات غير هدف ،باعث روشن شدن برخي از ابهامات

توانند بر دشمنان طبيعي اثرگذار باشند ( Schoenly et al.,

خواهد شد .چنانچه بررسيهای بيشتر ثابت کرد که باکتری Bt

 .)2003کاهش فراواني جمعيت طعمه در اثر تغذیه از گياهان

ميتواند دامنه هدف وسيعي داشته باشد ( Hilbeck and

تراریخته ميتواند کاهش جمعيت دشمنان طبيعي از جمله

 .)Schmidt, 2006هشدارهای محققين تنها به اثرات

شکارگرها را در پي داشته باشد که این مساله کنترل تلفيقي

کشندگي این باکتری محدود نيست ،چنانچه ردیابي پروتئين

آفات را در اجرا با مشکل مواجه خواهد کرد ( Strickl and

توکسين در عسلك  B. tabaciنشان داد که گياه تراریخته

.)Annells, 2005; Torres and Ruberson, 2005

قابليت توليد پروتئين باکتری را در شيره آوندهای آبکش دارد

با توجه به نتایج به دست آمده مشخص ميشود که گياه

و محققين برای انتقال این ژن از پيشبری (پروموتور) استفاده

پنبه تراریخته Bt -نه تنها بر آفات هدف تاثير گذار است و

ردهاند که باعث بيان ژن مورد نظر در همه اندامهای گياهي

ميتواند موجب مدیریت این حشرات شود و در نتيجه به عنوان

ميشود ( .)Zhang et al., 2008شناسایي این پروتئين در

یك عامل کنترل بيولوژیك مورد توجه و استفاده قرار گيرد،

عسلك پنبه نشان داد که مقدار بيشتر این پروتئين از روده

بلکه همچنين این قابليت را دارد که بر موجودات غير هدف

حشره دفع شده و جذب همولنف نشده است ،پس از این نظر

که به طور مستقيم یا غيرمستقيم با این محصول یا سایر گياهان

طبيعي به نظر ميرسد که پروتئين مذکور اثر کشندگي بر این

تراریخته در ارتباط هستند اثرگذار باشد .همانطور که در

حشره نداشته باشد .اما مقدار اندک پروتئين در بدن حشره و

بررسي حاضر نشان داده شد پنبه  Btهم به صورت مستقيم و

نيز مقادیر باقيمانده آن در عسلك ميتواند بر حشرات شکارگر

هم از طریق تغذیه از شکار ،اثر معنيداری بر طول دوره

و غيرهدف اثرگذار باشد .آزمونهای  ELISA5نشان دادهاند

زندگي پوره ها و ميزان تخمریزی سن شکارگر

M.

که پروتئينهای  Cryدر گياه در باالترین سطح وجود دارند،

 pygmaeusداشت .در واقع ،نتایج حاکي از آن بود که پنبه

اما ميزان آنها در طعمه کمتر و در شکارگر در پایين ترین

تراریخته ميتواند شایستگي سن شکارگر را تحت تاثير قرار

سطح است ( .)Su et al., 2015پژوهشهای پيشين متذکر

دهد .بنابراین ،شناسایي زوایای ناشناخته احتمالي این گياه که

ميشوند که بقایای پروتئين  Btدر حشراتي که از گياهان

یکي از گياهان تراریخته توليد شده در داخل کشور نيز هست،

دارای این ژن تغذیه کردهاند به صورت فعال از نظر بيولوژیکي

خواهد توانست به کاربرد صحيحتر و کم خطرتر این نوع از

وجود دارد .البته سطوح پروتئينهای  Cryدر آزمون های

گياهان دستکاری شده ژنتيکي در کشور کمك کند.

تغذیهای سه سطحي در شکارگرها تنها جزئي کوچك از ميزان
پروتئيني است که در گياهان بيان شده است ( Su et al.,

 .)2015; Tian et al., 2013البته باید توجه داشت که تعميم
دادن مطالعات آزمایشگاهي به مزرعهای مشکل است زیرا
توکسين  Btدر شرایط کنترل شده نسبت به شرایط مزرعهای
بهتر جواب ميدهد ) .(Sears et al., 2001نتایج آزمایش-
های مزرعه ای حاکي از آن است که حتي در صورتي که
گياهان تراریخته اثری مستقيم بر شکارگرها و پارازیتوئيدها
1

. Enzyme linked immunosorbent assay
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Abstract
Study of the effects of genetically modified plants on non-target arthropods, is one of the most
important research on transgenic plants safety. These plants are able to affect on natural enemies, directly
and/or indirectly. So, in this study, the effect of feeding on Bt cotton and prey (Bemisia tabaci Gennadius)
reared on Bt cotton was determined on predatory bug, Macrolophus pygmeus Rambur. Four diets
including Bt-cotton + Bemisia tabaci (first group), non Bt-cotton + Bemisia tabaci (second group), Btcotton (third group), non Bt-cotton (forth group) were used in this experiment. The results showed that Btcotton significantly affected development time and fecundity of the predator. Developmental times of
nymphs in the first, second, third and fourth groups were estimated to be 19.85±0.32, 16.08±0.24,
29.42±0.45 and 23.11±0.23 days, respectively. In addition, mean number of eggs laid in the non Bt-cotton
+ Bemisia tabaci treatment were significantly more than other groups (32.778±0.97), although no
significant differences were found on fecundity between Bt-cotton and non Bt-cotton treatments.
According to the obtained results, the Bt-cotton potentially could have negative effect on the biological
parameters of M. pygmeaus severely and applying transgenic plants as one of integrated pest management
agent, needs still more experiments and attentions.
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