
 

 
 کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده 

  زپشکیگیاهگروه آموزشی 

 

 نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدپایان

 شناسی کشاورزیحشره رشته در 

 

 Hippodamia کفشدوزک یاطعمهواکنش تابعی و ترجیح 

variegata (Goeze) جالیز یشتهبه  نسبت Aphis 

gossypii (Glover)  سبز هلو یشتهو Myzus persicae 

(Sulzer) رگیاه خیا روی 

 

 پژوهشگر:

 مریم الهی
 

 استاد راهنما:

 پوردکتر مهدی حسن

 

 مشاور: اساتید

 دستجردیهوشنگ رفیعیدکتر

 زادهعلی گلیدکتر
  (1398 شهریور)



  
 14 ای کفشدوزک....واکنش تابعی و ترجیح طعمه                                             

  

 

  :واننع

 

 پدیدآور:نام 

 یبه شته نسبت Hippodamia variegata (Goeze) کفشدوزک یاطعمه واکنش تابعی و ترجیح
خیار گیاه  روی Myzus  persicae (Sulzer) ی سبز هلوو شته Aphis gossypii (Glover) جالیز

 مریم الهی

 پوردکتر مهدی حسن : راهنما استاد 

   دفاع: تاریخ

 ص 69 ات: صفح تعداد

  نامه:شماره پایان

      چکیده:
 Hippodamiaکفشدوزک ی مادهکامل و حشرات  الرو سن چهارم تابعی کنشوا ،در این پژوهش

variegata (Goeze) های چهار ( پوره200 و 140 ،80 ،40 ،20 ،10، 5، 3)مختلف  یکمهااتر به نسبت

مورد  Myzus  persicae (Sulzer) ی سبز هلوو شته gossypii (Glover) Aphis ی جالیز ی شتهروزه

در پنج تراکم مختلف  ی فوقشته نسبت به دو گونهاین شکارگر ترجیح غذایی  بررسی قرار گرفت. همچنین

ها آزمایش شد.بررسی  ی جالیز( ی سبز هلو : شته؛ )شته20:100و  100:20، 40:80 ،80:40، 60:60 شامل

 16ی نوری درصد و دوره 70±5بی نس طوبترلسیوس، س یجهدر 25±2)دمای  در شرایط کنترل شده

ساعت گرسنه نگه  24قبل از آزمایش، شکارگرها به مدت  .انجام شدساعت تاریکی(  8ساعت روشنایی و 

 کنشوا تکرار انجام شد. 10ساعت و در  24در ظروف پتری حاوی برگ خیار به مدت  داشته شدند. آزمایش

 ی سبز هلو از نوعی جالیز و شتهی کامل کفشدوزک نسبت به شتهتابعی الرو سن چهارم و حشرات ماده

ی سبز هلو به ی جالیز و شتهچهارم کفشدوزک نسبت به شتهحمله برای الرو سن نرخ  مقادیر .دوم بود

 0493/0±00691/0بر ساعت و زمان دستیابی به ترتیب  1020/0±00809/0و 1738/0±0135/0ترتیب 

ی جالیز به ترتیب کفشدوزک نسبت به شتهی ماده کامل و برای حشراتساعت  0340/0±00991/0 و

شاخص ترجیح منلی برای الرو . ساعت تخمین زده شد 0422/0±00844/0برساعت و  00961/0±1241/0

؛  6386/0و  3614/0ترتیب به   جالیزی و شته سبز هلوی فوق از دو گونه شته هاینسبتسن چهارم در 

 و برای حشرات کامل 6350/0و  /3650 ؛7514/0 و 2486/0؛  6600/0و  3400/0؛ 7374/0و  2626/0

؛ 6407/0و  3593/0؛ 7122/0و  2878/0؛ 6297/0و  3703/0ی شته به ترتیب نسبت به دو گونه یماده

ی محاسبه شد. نتایج نشان داد که این کفشدوزک در هر دو مرحله 6084/0و  3916/0؛ 7401/0و  2599/0

شود که کفشدوزک می این مسئله باعث .ی سبز هلو ترجیح دادی جالیز را به شتهزیستی مورد بررسی، شته

ی ی جالیز متمرکز شود. بنابراین، در صورت بیشتر بودن جمعیت شتهها روی شتهپس از رهاسازی در گلخانه

در کاهش  تواندهای پرورش خیار، شکارگر با تمرکز بر این آفت میی سبز هلو در گلخانهجالیز نسبت به شته

 جمعیت آن موثر باشد.

 جالیز،  یترجیح غذایی، شته ،اکنش تابعیو ، Hippodamia  variegataهای کلیدی:واژه

 ی سبز هلو. شته
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 مقدمه و هدف-1

 

  مقدمه-1-1

فصل  در معتدل باشد که در مناطقکدوئیان می یتیره گیاهی علفی و یکساله از خیار

در باشد. می ی سلسیوسدرجه 24تا  18شود و درجه حرارت مورد نیاز آن گرم کاشته می

منشا اصلی این گیاه  شوند.روی یک بوته تشکیل می های نر و مادهگل یپایه این گیاه

از (. گیاه خیار 1389های کم ارتفاع هیمالیا است )جوانمردی، شمال هندوستان و دامنه

در ایران نیز خیار یکی  شود.دارد و در بیشتر نقاط دنیا کشت می ش زیادینظر خوراکی ارز

عملکرد گردد. های زیادی کشت میآید و در گلخانهبه حساب میاز محصوالت پرمصرف 

باشد و مقدار آب بر بیشتر از تولید در فضای آزاد میبرا  10ود تولید در فضای گلخانه حد

پس از چین و ترکیه، ایران به دلیل تولید بیش  است. مصرفی به میزان قابل توجهی کمتر

در بین سطح برداشت محصوالت . ی سوم قرار دارداز دو میلیون تن خیار در سال در رتبه

ی دوم سطح محصوالت جالیزی کشور را پس از درصد رتبه 26جالیزی، خیار با سهم 

این  (.1394همکاران، )احمدی و درصد( به خود اختصاص داده است  5/39هندوانه )

ها، از مهمترین آفات خیار در گلخانه (.1386)جعفرنیا،  آفات زیادی داردمحصول پر اهمیت 

   Myzus persicae (Sulzer)سبز هلو  یشتهو  Aphis gossypii (Glover) جالیز  یشته

دارای صدها میزبان از جمله خیار، گوجه  و بوده چندخوار ایحشره جالیز یشته باشد.می

 عالوه آفت این . (van Steenis and El-Khawass, 1995) باشدفرنگی، خربزه و پنبه می

 Attia and)شود ها میبرگ منجر به پژمردگی، کوتولگی و ریزشکه مستقیم،  خسارت بر

El-Hamaky, 1987)،  نیز باعث خسارت  های گیاهیویروس انتقال بااز طریق غیر مستقیم

توسط  1317بار در سال شته در ایران برای اولین  این .(Dader et al, 2012) گرددمی

  (.1340ر شناسایی شد )فرحبخش، افشا
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 ایخیار گلخانه -1-1شکل 

جهان انتشار یافته  به سایر نقاط جابومی اروپا بوده و از آن  M. persicaeسبز هلو یشته

 باشد که میزبان اول آناین آفت دارای دو میزبان می .(Kennedy et al, 2005)ست ا

های مختلف دار و میزبان دوم آن گیاهان زراعی متعددی از تیرهی هستهدرختان میوه

های خود میزبانبا حمله به سبز هلو  یشته .(Kurol and Lantos, 2006)باشد گیاهی می

های زیادی را به بار گیاه شده و خسارتها و کاهش سطح فتوسنتز برگپیچیدگی باعث 

، گردندمی  سبز هلو دچار نکروز و توقف رشد  یشتهی به علت حمله گیاهان زراعی. آوردمی

انتقال  مختلف ی گیاهیتیره 30 به را نوع ویروس 100بیش از  تواندمیه شت همچنین این

 (،PLRV) زمینیویروس پیچیدگی برگ سیب  .(Blackman and Eastop, 2000) دهد

-از جمله ویروس (PVY)ویروس وای سیب زمینی  و (PVX) نیویروس ایکس سیب زمی

 2007) شوندزمینی انتقال داده میی این شته به سیبهای مهمی هستند که به وسیله

Ngumbi et al,.) کشهمواره از آفت هاشتهداران برای جلوگیری از خسارت این گلخانه

ها صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست کشاین آفت کنند کهاستفاده میهای شیمیایی 

لذا استفاده از دشمنان طبیعی یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش این  کنند،وارد می

  .(Gurney and Hussey, 1980) باشدصدمات می
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زیدداد  بسددیار پددراکنش بددا ایگوندده Hippodamia variegata (Goeze)کفشدددوزک 

است کده از کشدورهای اروپدای شدرقی، کشدورهای ندواحی مدیترانده و آفریقدای شدمالی 

 روی ایدران نقداط اکثدر در گونده ایدن عالیدتف (.1343وجددانی، )گدزارش شدده اسدت 

ایدن  وسدی  پدراکنش یهدامند بده بدا توجده .شدده اسدت گدزارش مختلدف هدایشدته

آن در  کدارایی تعیدین مختلدف، هدایگونده روی آن خدواریهشدت گدزارشو  کفشددوزک

واکدنش تدابعی . (Obrycki and Orr, 1990)اسدت هدا ردروری کنتدرل جمعیدت شدته

 (.Holling, 1966)باشددد شددکار مددی-یکددی از اجددزای مهددم پویددایی جمعیددت شددکارگر

توانددد اطالعددات ارزشددمندی در مددی همچنددین بررسددی تددرجیح غددذایی شددکارگرها 

واکددنش تددابعی شددکار در اختیددار مددا قددرار دهددد. -هددای شددکارگرکددنشارتبدداط بددا بددرهم

دهددد. اگددر پارامترهددای بیددان ی بددین نددرخ مصددرف و تددراکم مندداب  را نشددان مددیرابطدده

ی هدا بدرای مقایسدهتدوان از آنی این رابطده بده درسدتی تخمدین زده شدوند مدیکننده

 هددای مختلددف یددا مراحددل رشدددی مختلددف یددک شددکارگر اسددتفاده کددرد. دوجمعیددت

هددا پددارامتر واکددنش تددابعی عبارتنددد از قدددرت جسددتجوگری و زمددان دسددتیابی کدده از آن

بددرای  .(Hassell, 1978) شددودبددرای تعیددین کددارایی دشددمن طبیعددی اسددتفاده مددی

هددای کنتددرل بیولوویددک و تعیددین کددارایی و کیفیددت یددک شددکارگر گسددترش برنامدده

بنددابراین، در رسددد. ای رددروری بدده نظددر مددیی واکددنش تددابعی و تددرجیح طعمددهمطالعدده

ای ایدن شدکارگر روی ایدن دو گونده شدته این تحقیدق واکدنش تدابعی و تدرجیح طعمده

 مورد بررسی قرار گرفت.

  اهداف تحقیق -1-2

 ،جالیز یشتهبه نسبت  H. variegata واکنش تابعی کفشدوزکنرخ شکارگری و بررسی  (1

A. gossypii  سبز هلو، یشتهوM. persicae  گیاه خیار. برگ روی 

 A. gossypii جالیز، یشتهبه نسبت  H. variegata  بررسی ترجیح غذایی کفشدوزک (2

 گیاه خیار. برگ روی  M. persicaeسبز هلو، یشتهو 



 

 

 پژوهش یو پیشینه مبانی -2

  گیاه خیار معرفی -1-2

بعد از گوجه فرنگی،  است کهکدوئیان  یتیره از.Cucumis sativus L خیار با نام علمی  

 صورت به خیار برگ .(1389 نژاد،)مؤمنی و غفاری باشدمیها کلم و پیاز از مهمترین سبزی

 از بیشتر هاآن تعداد و شده ظاهر ماده هایگل از قبل نر هایگل و باشدمی مانندپنجه

شود که ای امروزه از ارقام پارتنوکارپ استفاده میدر تولید خیار گلخانه است. ماده هایگل

 جهتدما حداقل  .(1389)جوانمردی،  شوندبارور میانجام عمل گرده افشانی و لقاح بدون 

در  ایخیار گلخانهی عمدهکشت  است. مناطق سلسیوس یدرجه 12 ر خیارزنی بذجوانه

-. از آنجایی که کشور ایران به دلیل خشکسالیباشداصفهان می و شامل جیرفت، یزدایران 

تواند به عنوان می ایگلخانه کشت  یتوسعهباشد، های فراوان با کمبود مناب  آبی روبرو می

  . (1386)جعفرنیا،  برای حل این مشکل مورد توجه قرار گیردیک راهکار مناسب 

 ایشناسی خیار گلخانهمشخصات گیاه -2-2

بدده دلیددل سددطحی . گوندده دارد 750جددنس و  50ای کدده اسددت دو ل دده خیددار گیدداهی

خداک سدطحی آمداده و غندی از مدواد غدذایی  ی خیدار، بدرای کاشدت آن ازبودن ریشده

 اییکسدداله و سدداقه یریشددهخیددار دارای . (1384دخددت، حسددن) شددوداسددتفاده مددی

بدرگ  شدوند.میهدای ریدزی اسدت کده از سداقه منشدعب پوسدت ندازک و کرک باعلفی 

بدده صددورت  ای شددکل اسددت و در قسددمت وسددط دارای نددوک  تیددز بددوده وپنجدده خیددار

 بسدته بده ندوع رقدم ی خیدارهدای تکامدل یافتدهبدرگگیدرد. میمتناوب روی ساقه قرار 

متددر عددر  سددانتی 12تددا  5 متددر طددول وسددانتی 16تددا  8بددین هددای زراعددی مراقبددتو 

روی هددر گددره از سدداقه فقددط  و بلنددد، قطددور و آبدددار اسددت دارای دمبرگددی خیددار .دارد

آیندد سدوم بده بعدد بده وجدود مدی در خیدار از گدرههدا پیچک. آیدیک برگ به وجود می
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تدرین منطقده بدرای کشدت مناسدبتواندد از قدیم بداال بدرود. هدا مدیو گیاه به کمدک آن

تدوان باشدد کده بدا صدرف کمتدرین هزینده مدیهدای مالیدم مدیخیار مناطق با زمسدتان

 (.1386دمای گلخانه را برای رشد گیاه مناسب کرد )جعفرنیا، 

تحت کنترل  رطوبت نسبی و نور دما،ای عوامل محیطی مثل از آنجایی که در کشت گلخانه

ای به کشت توان خیار مرغوب خارج از فصل تولید کرد، بنابراین کشت گلخانهباشد و میمی

 .(1384دخت، )حسن شوددر فضای آزاد ترجیح داده می

 آفات مهم گیاه خیار  -2-3

 vanSteenis)باشند اختصاصی میگیاهان جالیزی دارای تعداد زیادی از آفات عمومی و 

and EL-Khawass, 1993). توان به موارد زیر اشاره کرد:از میان آفات اختصاصی می 

 Aphis gossypiiجالیز،  یشته -1

 Myzus  persicaeسبز هلو،  یشته -2

 Koch  Tetranychus  urticaeای،ی تارتن دو لکهکنه -3

 Lindeman  tTTTTThrips  tabaci،تری س -4

 Gennadius  Bemisia  tabaci ،مگس سفید یا سفید بالک -5

 Blanchard  Liriomyza sativae،مگس مینوز -6

  (Aphis gossypii Glover) جالیز یشته -2-3-1

 ،Sternorrhynchaی ، زیرراستهHemipteraی راسته جالیز متعلق به یشته 

و جنس  Aphidinaeی زیرخانواده ،Aphididaeی ، خانوادهAphidoideaی باالخانواده

Aphis  .این شته با نام علمی استAphis gossypii (Glover)  های متعددی دارای میزبان

  (.Leclant and Deguine, 1994) است باشد، ولی میزبان اصلی آن پنبهمی
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  ت شناسیریخ -1-1-3-2

قطعات دهانی  متر دارای میلی 4 تا 2 م به طولاین حشدددرات گالبی شدددکل با بدنی نر

شیره بوده وزننده مکنده  شدن گیاه میبا تغذیه از  رعیف  ی شتهشوند. ی گیاهی باعث 

رنگ این شته از سبز باشد. مرغی شکل و کمی چاق میبکرزا و بدون بال با بدنی تخم ماده

سبز متمایل به زرد در گلخانه ست ها متغیّرپررنگ در مزارع تا  سر  (.Capinera, 2007) ا

ها از قسمت جلوی سر خارج شاخکباشد. ای تیره میقهوه یهاچشم و دارای حشره گرد

صل دارد که دو تر از طول بدن میها کوتاهشوند و طول آنمی شش مف شاخک  شد. هر  با

صل انتهایی تیره صل ابتدایی و دو مف ستندمف شن ه سط به رنگ رو صل و . رنگ و دو مف

شاخک  23/0تا  14/0ها به اندازه کورنیکول طول سوم  صل  شته و بلندتر از مف طول بدن 

دارد دمی مخروطی شددکل با سدده جفت موی جانبی در قسددمت انتهایی بدن اسددت. شددته 

سددر و زیر سددینه در  هسددتند.بال های بیتر از شددتههای بالدار کوچک. ماده(2-1شددکل)

 و  شددکمی زرد رنگ ابتداییمفصددل چهار اشددد. برنگ میسددیاه و های بالدار کیتینیماده

باشد و در رنگ میدارای کورنیکول و دم سیاهباشند. این شته می به رنگ سبزآنها  یبقیه

 ,Blackman and Eastop) های تنفسددی آن صددفحات کیتینی وجود دارداطراف سددوراخ

2000.) 

 

 

 جالیز روی برگ خیار )اصل( یشتهبالغ و کلونی  یحشره -1-2شکل
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 شناسی زیست -2-3-1-2

این حشرات به . شودشروع میسس( )مؤ بیبال مادههای باحشرات  این زندگی یچرخه

های بالدار، آورند و بعد از به وجود آمدن شتهصورت بکرزایی چندین نسل را به وجود می

 به زمستان را شته این .یابدمیهای دیگر انتقال آلودگی به تمام گلخانه و یا حتی گلخانه

ه گلخاندر نسل در سال 59تواند تا ی جالیز میشته .ندکس ری می کامل حشرات صورت

د. کنیمثل متولید بکرزایی به طریق الیزج یشته (.Kresting et al, 1999) کندایجاد 

روز،  30ماده با طول عمر متوسط  یشتهکشد. روز طول می 9تا  5ی نابالغی شته دوره

 (.Capinera, 2007) آوردپوره به وجود  150تا   50تواند در طول زندگی خود بین می

 مناطق انتشار  -2-3-1-3

تاوندگلور شناسایی شد توسط  1876نخستین بار در سال  پنبه یشتهجالیز یا  یشته

(Attia and El-Hamaky, 1987). های زیادی دارد و از شته میزبان با توجه به اینکه این

این . برای آن ذکر شده است بیش از چهل نام مترادف ،باشدلحاظ ظاهری نیز متنوع می

رسد از آنجا به سایر نقاط جهان انتقال یافته ابتدا در اروپا شناسایی شده و به نظر می شته

 ,Blackman and Eastop)ت ها از اهمیت باالیی برخوردار اسباشد. این آفت در گلخانه

2000). 

 رت شته جالیز روی گیاهان میزبان و خسا اهمیت اقتصادی -4-1-3-2

ی گیاهی باعث پیچیدگی برگ و ی مسددتقیم و مکیدن شددیرهجالیز با تغذیه یشددته

ها در صورتی که شرایط محیطی مساعد باشد به شود. شتهکاهش رشد و عملکرد گیاه می

ی گیاهی و تولید عسددلک باعث افزایش فعالیت مکیدن شددیرهولد کرده و با  سددرعت زاد و

 Kim)       د کننزیادی به محصوالت باغی و زراعی وارد می قارچ فوماوین شده و خسارت

and Lee,  2008.) شته با جالیز، گیاه خیار می یشتههای مهم یکی از میزبان شد. این  با

  نددددیاشود. باعث کاهش عملکرد محصول میدر خیار  ی برگ، ساقه و گلتغذیه از شیره



  
 22 ای کفشدوزک....واکنش تابعی و ترجیح طعمه                                             

  

 

ی این آفت با تغذیه شود. ادههدبوت لدکام نددش خشک باعث نداتومی باال نبوهیدر ا فتآ

شدددود ها میباعث پژمردگی، کوتولگی و ریزش برگهای خیار گمسدددتقیم در پشدددت بر

(Attia and El-Hamaky, 1987). دتادعم فتآ ینا لردکنت ایبر ورزانادکش ،حارر لحادر  

ست محیط و  میکنند دهستفاا میاییددددشی لکنتراز روش  که این روش باعث آلودگی زی

  (.Rezaei et al, 2007)شود حشرات می ایجاد مقاومت در

  دشمنان طبیعی -2-3-1-5 

پوشان، دوباالن و بالهای سختی جالیز دشمنان طبیعی بسیاری از راستهشته 

اختصاصی این شته در ایران  وعمومی  دشمنان طبیعی از میان انواع .غشاییان داردبال

 Rondani Aphidoletes aphidimyza، Mulsant  Scymnus apetzi به توان می

Coccinella undecimpunctata  L.  و H.  variegata ،(.1373اشاره کرد )مدرس اول  

  Myzus persicae  (Sulzer)سبز هلو یشته -2-3-2

، Sternorrhynchaی ، زیرراستهHemipteraی متعلق به راسته هلو سبز یشته 

و جنس  Aphidinaeی ، زیرخانوادهAphididae یخانواده، Aphidoideaی باالخانواده

Myzus گیاه یساقه و برگ هایبافترا درون  ی خودمکنده-استایلت زننده است. این شته 

گیاهی  زایبیماری هایویروسی گیاهی باعث انتقال شیرهفرو کرده و عالوه بر تغذیه از 

مثل و پراکنش بسیار زیادی دارد و جمعیت آن در گلخانه شود. این شته قدرت تولیدمینیز 

های کشآفت رود و به همین دلیل زارعین تمایل زیادی به استفاده از به سرعت باال می

 (.(Alvarez, 2007جهت کنترل این شته دارند  شیمیایی

 شناسی ریخت -2-3-2-1

تر از طول بدن ها کوتاههای آنهای بکرزا به رنگ سبز روشن هستند و طول شاخکماده

ها در بخش میانی متورم کورنیکول باشند.ها دارای بدنی بیضوی شکل میشته باشد.می
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و  سیاه رنگهای بکرزای بالدار مادهدر ها شاخکو  ی سینهقفسه، سر .(2-2شکلهستند )

  .(Blackman and Eastop, 2000) باشدتقریبا برابر با طول بدن میطول شاخک 

 

 
 (سبز هلو روی برگ خیار )اصل یشتهبالغ و کلونی  یحشره -2-2شکل

  شناسیزیست -2-3-2-2

زیسددتی کامددل  یمیزباندده و دارای چرخدده هددای دوسددبز هلددو جددزو شددته یشددته 

هددای روی شدداخه قهددای سددیاه و بددراتخددمزمسددتان را بدده صددورت ه تشدد ایددناسددت. 

هدای درختدان مسدتقر هدا روی سرشداخههدر اوایدل بهدار پدورگذراندد و می هدرختان میو

ورگی پددچهددار سددن  دارای ایددن شددته . Eastop, 2000)  (Blackman and مددی شددوند

چندددین نسددل را روی سددس ؤهددای مشددته(. Devi and Singh, 2007) باشدددمددی

هددا روی میزبددان گذراننددد و بعددد از بدده وجددود آمدددن فددرم بالدددار، شددتهمیزبددان اول مددی

 .(Blackman and Eastop, 2000) کنندددمددیایجدداد دوم منتقددل شددده و خسددارت 

هددای بالدددار شددته در واکددنش بدده شددرایط محیطددی نامسدداعد و پددایین آمدددن شددکل

 .( (Kunert et al, 2005آیندکیفیت گیاه میزبان به وجود می

 مناطق انتشار  -2-3-2-3



  
 24 ای کفشدوزک....واکنش تابعی و ترجیح طعمه                                             

  

 

و روی درختان میوه و محصوالت زراعی باعث  جازی استی همهاسبز هلو گونه یشته 

مثل اردبیل، همدان، بهبهان،  از نقاط مختلف کشور این شته در ایران شود.میایجاد خسارت 

  (.1385یاسوج، تهران، کاشان و کرج گزارش شده است )صباغان و سلیمان نژادیان، 

 

  ی ایجاد خسارتنحوه -2-3-2-4

تغذیه ی گیاه در آوند آبکش ی پروردهاز شیرهخود استایلت با استفاده از  حشره این

شود. در اثر خسارت ها میکرده و در تراکم باال باعث پیچیدگی و ریزش قبل از موعد برگ

مورد حمله متوقف  اهیقادر به رشد نبوده و به طور کلی رشد عمومی گ هاوهیم وها گلآفت، 

 هایتنش اعث ایجادب ی شتههمچنین تغذیه .یابدکاهش می زیمحصول ن تیفیکشده و 

 .(Blackman and Eastop, 2000) شودمی گیاه رشد نرخ آبی و کاهش

  دشمنان طبیعی -2-3-2-5

 .Aخواری شتهپشهالرو  های سیرفیده، الرو بالتوری سبز،الرو مگس ها،کفشدوزک 

aphidimyza   و زنبورDiaeretiella rapae Mcintosh  زا قارچ بیماری گونه 10و همچنین

شته به این دشمنان طبیعی  از  Erynia neoaphidisو  Verticilium lecaniiه از جمل

باشند که همواره ها میکفشدوزک ،هاآیند. یکی از دشمنان طبیعی مهم شتهحساب می

     .H کفشدوزک، انمیاین  بوده است. در ولوویککنترل بی نمورد توجه متخصصی

variegata   مؤثر است  ارها بسیشته تی برخوردار است و در کاهش جمعیشتربی تاهمیاز

(Dixon, 1985). 

 Hippodamia variegata (Goeze) کفشدوزک  -2-4

ی باالخانواده، Polyphagaی ، زیرراستهColeopteraی راستهبه  متعلق این کفشدوزک

Cucujoidea ،یخددانددواده Coccinellidaeی ، زیددرخددانددوادهCoccinellinae  و جددنددس

Hippodamia  .است 
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  شناسیریخت -2-4-1

متر است. سر به رنگ میلی 4 تا 5/3ی بوده و طول آن ضویب مهکامل نی یحشرهبدن 

با نوار پهن و  هاچشمی عقبی آن دارای نوار پهن و سیاه رنگی است. کناره و بوده سفید

-پیش  سر مایل به سطح شکمی بدن بوده ولی زیر شوند. رنگی به یکدیگر متصل میاهسی

دارای . این حشره هستندرنگ اههای مرکب درشت و سیچشم گرده مخفی نشده است.

که به یکدیگر  دهای سفیبا لکه رنگ اهسی یگردهشپیای، های بلند به رنگ قهوهشاخک

ها باعث تنوع شکل در این کفشدوزک تنوع در تعداد این لکه. باشدهستند میه دچسبی

ی نهو زمی دهها در بعضی از افراد به حداقل رسیطوری که تعداد این لکهشده است، به 

های کناره ها فقط سازد و در بعضی از زیرگونهرا کامالً نمایان می گردهشپی رنگاهسی

که  وندپیمی        ای به یکدیگر ها به گونهمعموالً این لکهرنگ است و دخارجی آن سفی

آورند. ی کفشدوزک به وجود میگردهشدر قسمت پی درنگبه تاج سفی هشکلی شبی

-3شکل) های سیاه متعدد هستندبا تعداد لکهها به رنگ قرمز متمایل به نارنجی بال وش

است که به معنی متنوع و گذاشته شده   H. variegataاز این رو نام این کفشدوزک  ،(2

 (.Honek et al, 2012)است گوناگون 
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 )اصل( Hippodamia  variegataکامل و الرو سن چهارم کفشدوزک  یحشره -3-2 شکل

  یشناسستزی -2-4-2

هایی مثل زیر پوست های چندتایی در پناهگاهاین کفشدوزک زمستان را به صورت دسته

آزمایشگاهی نشان  ینتایج حاصل از یک مطالعه. کندهرز س ری میهای درختان و علف

 می عدد تخم 6/959±7/134 در طول عمر خود سطهر کفشدوزک به طور متوکه داد 

ها در نزدیکی کلنی شتهها کفشدوزک (.Kontodimas and Stathas, 2005) گذارد

ها تخم شوند.دیده میهای علفی گیاهان هوای آفتابی روی قسمتدر  تخمگذاری کرده و

بعد از پوست اندازی به الرو سن دو الرو سن یک شوند. ای گذاشته میبه صورت دسته

دارد ی اول شکم حلقهپشتی  سطحدر  شیری رنگی و دو لکه بودهتبدیل شده که بزرگتر 

 چهارم شکم یکوچکتر در سطح پشتی حلقه یدو لکهبا و بعد از آن به ترتیب الرو سن سه 

 شودظاهر میاول شکم  یسطح پشتی حلقه زرد رنگ در یدو لکهچهار با و الرو سن 

 رگیشفی و س س رگییشفشپی یوارد مرحلهالروی، حشره ی در پایان دوره (.4-2)شکل 

 (.(Honek et al, 1985 شودمی

 

 
 

 )اصل( Hippodamia  variegataالرو سن چهارم کفشدوزک  -4-2شکل 
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  جغرافیایی پراکنش -2-4-3

 به طوری که در آفریقای شمالی یکی ازاکثر نقاط جهان وجود دارد،  در این کفشدوزک

 کفشدوزک(. 1343)وجدانی، آید به حساب می هامهمترین دشمنان طبیعی شته

variegata  H.  ین کفشدوزک اهای مختلف گزارش شده است. اکثر نقاط ایران روی شته از

و    Phenacoccus aceris Signیهاش شک رویاز  ایران ابتدادر  1340ر سال شکارگر د

Pseudococcus citri Risso  گزارش شده است بخشحفر کشور توسط از نواحی شمال 

 .(1340فرحبخش، )

 واکنش تابعی  -2-5

ای تعیین واکنش بر (Solomon, 1949)ط سولمون واکنش تابعی نخستین بار توس

این مفهوم  تغییرات تراکم طعمه مورد استفاده قرار گرفت.رفتاری یک شکارگر نسبت به 

نوع واکنش تابعی را به شرح  سهسعه یافت. ایشان وت (Holling, 1959) هولینگ بعدا توسط

 زیر توصیف کرد:

  واکنش تابعی نوع اول -1-5-2

بان،  با افزایش تراکم میز تابعی نوع اول  عداد افراد در واکنش  یک افزایش خطی در ت

شاهده می شده م سید مقدار تلفات خورده  شخص ر شود، ولی وقتی تراکم به یک حد م

مورد حمله تا یک مرحله ثابت بوده  هایماند. در این نوع واکنش، درصدددد طعمهثابت می

یابد. زمان دستیابی در این نوع واکنش برابر صفر و )مستقل از تراکم( و س س کاهش می

ی طعمه ثابت مورد حمله قرار گرفته به تعداد اولیهکارایی تجسدددس یعنی نسدددبت افراد 

های شددکارگر مهرگان دریایی و عنکبوتاین نوع واکنش تابعی به طور عمده در بیاسددت. 

 .شودمشاهده می

  واکنش تابعی نوع دوم -2-5-2

در حشرات بسیار  رایج بوده و با مدل هولینگ مطابقت دارد. در واکنش تابعی نوع دوم  

های مورد حمله قرار گرفته شود تعداد طعمهواکنش، هر چه تراکم طعمه بیشتر میاین نوع 
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به حالت ثابتی رسیده و در نتیجه منحنی ورعیت  تعدادشود تا جایی که این نیز بیشتر می

تدریج بههای مورد حمله قرار گرفته حالت، نسبت میزبانگیرد. در این افقی به خود می

های پایین طعمه ه تراکم معکوس(. شکارگر یا پارازیتوئید در تراکمیابد )وابسته بکاهش می

های باال که در تراکمدر حالی ،کندیا میزبان بیشترین وقت خود را صرف جستجو می

شود. ها میبیشترین وقت شکارگر یا پارازیتوئید صرف گرفتن، خوردن یا پارازیته کردن آن

شود. ن شکارگر و پارازیتوئیدها مشاهده میاین نوع واکنش تابعی عمدتا در بندپایا

دهند بیشترین درصد تلفات را در را نشان مینوع دوم تابعی  شکارگرهایی که واکنش

 کنند.های پایین طعمه وارد میتراکم

  واکنش تابعی نوع سوم -2-5-3

یابد. بنابراین طعمه، درصد تلفات طعمه افزایش می تراکمبا افزایش  در این حالت متناسب   

بهتر از واکنش تابعی نوع دوم قادر به ایجاد ثبات در جمعیت طعمه  سومواکنش تابعی نوع 

که فعالیت جستجوگری  شوددیده میباشد. این نوع واکنش در شکارگرهایی و کنترل آن می

یابد. این نوع واکنش تابعی در قسمتی از منحنی آنها با افزایش تراکم طعمه افزایش می

های مورد حمله درصد میزبان ،خود وابسته به تراکم میزبان بوده و با افزایش تراکم میزبان

یابد. شکل منحنی این واکنش کاهش میگرفته تا حدی افزایش یافته و س س مجدداً قرار 

ی حداقلی ند است، پس از اینکه آستانهباشد. ابتدا شیب منحنی کُمی به صورت سیگموئیدی

ی بین تغییرات انبوهی در زیستگاه پدید آمد از آن لحظه به بعد رابطه از جمعیت طعمه

ی شکار شده خطی شده و باز در نهایت قسمت باالی منحنی خم طعمه و تعداد طعمه

شود، ولی داران شکارگر دیده میاظهار داشت که این نوع واکنش در مهره شود. هولینگمی

مهرگان داران و بیی دوم و سوم در هر دو گروه مهرهبعداً ثابت شد که هر دو نوع واکنش تابع

دهند شود. شکارگرها و پارازیتوئیدهایی که واکنش تابعی نوع سوم را نشان میمشاهده می

  های خود را دارند.های میزبانتا حدودی توانایی تنظیم جمعیت

 ترجیح طعمه  -2-6
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که دارای حق انتخاب بین زمانی، میزبانی وسی  هستند یدارای دامنه هایی کهشکارگر  

 امر سبب نیا. دهندترجیح می گرییاز آنها را به د کییچند گونه میزبان باشند، اغلب  ایدو 

 گرینرخ جستجو شکارگر قرار گیرد. یهیمورد نظر بیشتر مورد تغذ یشود طعمهمی

 مختلف درهای طعمه ییتوانا ،کندمیس ری ی که شکارگر در زیستگاه انزممدت  متفاوت،

 ترجیح شود جادیتواند باعث امی گریعوامل د ایعوامل  نیو ترکیبی از ادفاع از خود 

(Hassell, 1987.) نشود، تغییرات به صورت نسبتی از تراکم اولیه خواهد  دهید رجیحیاگر ت

نوع شکار ترجیح نشان دهد نسبت شکار خورده شده  کیشکارگر به  نکهیبه محض ا. بود

برای تعیین ترجیح غذایی استفاده  1معموالً از روش منلی (. ,1978Cock)د تغییر خواهد کر

نسبت به  ،شکارگرهای عمومی بدون در نظر گرفتن تراکم طعمه طبق نظر منلیشود. می

ی به اندازهمرغوب  یعمهطی که دهند و در صورتمرغوب و برتر ترجیح نشان می یطعمه

 .کننداستفاده می گریهای داز طعمهکافی در دسترس نباشد 

 مروری بر مطالعات صورت گرفته  -2-7

کاران )    هارم  (1383نظری و هم های سدددن چ مل و الرو کا تابعی حشدددرات  واکنش 

شدوزک سبت به   Exochomus nigromaculatus  Goezeکف   Aphisخرزهره یشتهرا ن

nerii B.d.F.   اقاقیا یشته وKoch  Aphis craccivora  سی مورد قرار دادند. نتایج  برر

شدوزک شان داد که واکنش تابعی این کف فرد آزمایش از نوع دوم بود. روی هر دو طعمه ن

شرات تابعی واکنش( 1389)و همکاران  شدوزک  یماده و نر کامل ح    H. variegataکف

سبت به سی قرار داده و نتیجه Aphis  fabae Scopoli  ،باقال سیاه یشته را ن مورد برر

سبت به تراکم شدوزک ن شته های مختلف گرفتند که واکنش تابعی حشرات کامل کف این 

شد.از نوع دوم می شدوزک 1392)و اللهیاری خانی حسن با سی واکنش تابعی کف ( در برر

H. variegata  سبت به شدوزک را از نوع دوم گزارش  یشتهن سبز هلو، واکنش تابعی کف

راجرز برای حشددرات  یمعادلهکرد. مقادیر نرخ حمله و زمان دسددتیابی به دسددت آمده از 

                                                           
1. Manly 
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ساعت و  167/0کامل نر به ترتیب  امل ماده به ترتیب ساعت و برای حشرات ک 333/0بر 

 تابعی واکنش بررسددی( در 1394علیقلیزاده ) سدداعت بود. 193/0و بر سدداعت  135/0

شرات شدوزک  کامل ح سن چهارم کف سبت به دو  H. variegataنر، ماده و الرو  ی شتهن

L.  Rhopalosiphum  padi  وDiuraphis  noxia Mordvilko   روی گندم رقم پیشددگام

 باشددد.از نوع دوم می ی شددتهروی هر دو گونه نشددان داد که واکنش تابعی کفشدددوزک

 یشددتهرا نسددبت به  H. variegataتابعی کفشدددوزک ( واکنش 1396فرد )روشددنیان

Schizaphis graminum Rondani   و واکنش تابعی الرو سن چهارم مورد بررسی قرار داد

و همکاران  پورحسدددنشدددکارگر را از نوع دوم گزارش کرد.  یمادهنر و کامل و حشدددرات 

شکارگر( 1398) شدوزک  شته  H. variegata واکنش تابعی کف سبت به   .S گندم  ین

graminum  نشان ایشان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج  وی دو رقم گندم چمران و آذرر

 ارقام چمران و آذر به ترتیب روی  H. variegataی کاملداد که واکنش تابعی افراد ماده

سوم می شد. از نوع دوم و  سن چهاربا  در هر دو رقم گندم واکنش تابعی نوع مالرو های 

به م یابی در رقم آذر برای الرو سددن چهارخ حمله و زمان دسددتنر .را نشددان دادند دوم 

برای افراد ماده به و  سددداعت 0627/0±0181/0 و سددداعت بر 1336/0±0335/0ترتیب 

. شد زده تخمین ساعت 1152/0±00455/0 و ساعت بر 000895/0±000090/0ترتیب 

 و ساعت بر 0991/0±174/0 ترتیب به مچهار سن الرو برای چمران رقم در پارامترها این

 و سددداعت بر 1011/0±0131/0 ترتیب به ماده افراد برای و سددداعت 0151/0±0472/0

 .شد برآورد ساعت 0114/0±0601/0

 Chrysoperlaالرو بالتورى رفتار (Nordlund and Morrison, 1990)نوردالند و موریسون 

rufilabris  Burmeister   سبت به پوره و را شرهن شگاه  جالیز یشتهکامل  یح در آزمای

سی قرا ویراول و  از نوع دوم گزارش کردند. شکارگر را دادند. آنها واکنش تابعی رمورد برر

مراحل مختلف زیسدددتی واکنش تابعی   (Veeravel and Baskaran, 1997) بسدددکاران

 sexmaculatus  Cheilomenes و Coccinella transversalis Fabriciusهای کفشدوزک

F.   را از نوع و واکنش تابعی هر دو شددکارگر جالیز مورد ارزیابی قرار دادند  یشددتهرا روی

 اکنش تابعیو (Wells and Mcpherson, 1999) مسفرسونو  لسو  .دوم گزارش کردند
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Abstract: In this research, the functional response of fourth instar larvae and adult 

female of Hippodamia variegata (Goeze) was investigated to different densities (3, 

5, 10, 20, 40, 80, 140 and 200) of 4-d-old nymphs of Aphis gossypii (Glover) and 

Myzus persicae (Sulzer). Also, the prey preference of fourth instar larvae and adult 

female of H. variegata was investigated to these two aphid species in five different 

ratios of 60:60, 40:80, 80:40, 20:100 and 100:20 (M. persicae : A. gossypii). The 

experiments were carried out under controlled conditions (25 ± 2 °C, 70 ± 5% RH 

and 16:8 L:D h). Before the experiment, the predators starved for 24 h. The 

experiments were conducted in Petri dishes containing cucumber leaves for 24 h in 

10 replicates. The logistic regression analysis showed a type II functional response 

for fourth instar larvae and adults females. The attack rates (a) of predator larvae on 

A. gossypii and M. persicae were estimated  0.1738±0.0135 h−1 and 0.1020±0.00809 

h and handling times (Th) were 0.0493±0.0069 h and 0.0340 ± 0.00991 h, 

respectively; and for adult predator were 0.1241 ± 0.0096 h−1 and 0.0422±0.0084 h, 

respectively. The Manly´s preference index for fourth instar larvae of the predator 

in above-mentioned prey ratios were estimated to be 0.3614 and 0.6386, 0.2626 and 

0.7374, 0.3400 and 0.6600, 0.2486 and 0.7514; 0.3650 and 0.6350 and for adults 

females 0.3703 and 0.6297; 0.2878 and 0.7122; 0.3593 and 0.6407; 0.2599 and 

0.7401; 0.3916 and 0.6084, respectively. The results showed that both fourth instar 

larvae and adult female of the predator more preferred A. gossypii more than M. 

persicae.  

Keywords: Hippodamia variegata, Functional response, prey preference, 

Aphis gossypii, Myzus persicae 
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