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 رکشندهیز یهاغلظتو  Hippodamia variegata Goeze کفشدوزک ییکاراپژوهش  در اینهدف:  

ای گلخانه اریدو رقم خ یرو  Aphis gossypii Glover زیدر کنترل شته جال روتتراماتاسپی کش حشره

 مورد بررسی قرار گرفت.
، رطوبت نسبی سلسیوسی درجه 25±2در دمای  پرورشها در اتاقک آزمایش روش شناسی پژوهش:

مربوط  هایساعت تاریکی انجام شد. برای آزمایش 8ساعت روشنایی و  16ی نوری و دورهدرصد  5±65

ی بالغ از کلنی اصلی انتخاب و یک عدد از آن در سطح زیرین ی جالیز، تعدادی شتهبه جدول زندگی شته

 ساعت، شته 24قرار داده شد. بعد از گذشت استورم و خسیب داخل قفس برگی  هایرقمبرگ هر یک از 

مربوط به جدول زندگی  هایآزمایشانجام ها به جز یک پوره حذف شد. جهت ماده و تمام پوره

 یهارقماز  کیهر  یرو زیشده با شته جال هیتغذ هایتخم از کفشدوزک H. variegata  ،100کفشدوزک

به قطر  دارهیتهو یکیپالست یظرف پتری و به ساعته جمع آور 12 یدوره زمان کی یط بیاستورم و خس

تعداد کامل مورد تغذیه بالغین تخم گذار منتقل و پس از ظهور حشرات یهارقمبه تفکیک  متر یسانت 10

به صورت جداگانه و تا زمان مرگ  ،یشیآزما هایاز واحد کیهر  یگذاشته شده در هر روز برا هایتخم

شته جالیز و  حشرات بالغزیرکشندگی روی  هایآزمایش .شد ثبت و شمارش هاکفشدوزک هیکل

های استورم و خسیب به صورت مجزا زندگی آنها روی رقم هایولانجام و جد H. variegataکفشدوزک 

 .شدتهیه 

 H. variegataبراساس نتایج به دست آمده، طول دوره پیش از بلوغ شته جالیز و کفشدوزک  :یافته ها

کش اسپیروتترامات روی دو رقم استورم و خسیب  افزایش و طول های زیرکشنده حشرهغلظتتحت تاثیر 

روی رقم شته جالیز روی رقم استورم کاهش و  زادآوریزیستی کاهش یافت.  یعمر بالغین و طول چرخه

خسیب  کفشدوزک مزبور روی رقم استورم افزایش و روی رقم زادآوریخسیب افزایش یافت. همچنین 

شته جالیز در تیمار شاهد بیشترین مقدار را داشت که با  )mr( کاهش نشان داد. نرخ ذاتی افرایش جمعیت

( و نرخ 0Rمثل )برای نرخ خالص تولیدمشابهی . روند زیرکشنده این مقدار کاهش یافت غلظتافزایش 

. در تیمارهای شاهد بین دو رقم برای شته جالیز به دست آمد( شته مزبور GRRناخالص تولیدمثل )

که این مقدار برای پارامترهای حالیخسیب بیشتر از رقم استورم بود درروی رقم  GRRو  mr ،0Rمقادیر 

 معکوس بود.  H. variegataذکر شده در کفشدوزک  



 

 

مقاوم استورم  به نسبترقم  توان اظهار داشت که کاربردبا توجه به نتایج به دست آمده میگیری: نتیجه

-غلظتهمچنین استفاده از  شود.باعث کاهش جمعیت شته جالیز می H. variegataبه همراه کفشدوزک 

مقاوم استورم ضمن  به نسبتکش اسپیروتترامات بر علیه شته جالیز روی رقم های زیرکشنده حشره

-می H. variegataوی کفشدوزک ر کشاین حشرهکاهش و کنترل جمعیت شته جالیز موجب اثرات سوء 

-کش برای کفشدوزک مزبور، استفاده از آن در قالب برنامهلذا  با توجه به سمیت شدید این حشره .شود

 شود.های مدیریت تلفیقی این آفت در گلخانه تولید خیار توصیه نمی

 هایرقم روتترامات،یکش اسپ، حشرهHippodamia variegataکفشدوزک  ز،یشته جال واژه های کلیدی: 

 ی.اهیگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه و هدف -1

 
 مقدمه -1-1

 یومب Cucurbitaceaeاز تیره  Cucumis sativus (Linnaeus, 1758)خیار با نام علمی 

 یشرق یای( که از هند به آسBisht et al. 2004; Sebastian et al. 2010) استشبه قاره هند 

 تهیمنشا گرفته و فقط دو وار ایمالیاز دامنه کوه ه که احتماالً شدو سپس به جنوب اروپا منتقل 

 .C. sativus var) یاهل یگری( و دC. sativus var. hardwickii) یوحش یکیکه  یاهیگ

sativusباشد )یم رانینقاط جهان و در ا بیشتردر  یسبز نی( کشف شده است و مهمترTrdan 

et al. 2007; Laznik et al. 2011.) یم ای لپهو دو هپایتک ،یدوجنس ،کسالهی یاهیگ اریخ-

و  زیآزاد، و در پائ یمناسب در هوا هایفصلمختلف در  ییآب و هوا طیدر شرا اریخ .باشد

 رهیت اهانیگ نترییجزء اقتصاد اهیگ نی. اشودیکشت م یکیپالست یهازمستان درون گلخانه

 .(Saeed and Waheed, 2017) ردگییکه مورد حمله آفات مختلف قرار م باشدیم انیکدوئ

 Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)  زیشته جال ار،یآفات خ انیدر م 

از حشرات  یکی زی(. شته جالRazmjou et al. 2011) باشدیماین گیاه و مهم  یآفت جد کی

. (Blackman and Eastop, 2007aباشد )یم عیوس یزبانیخوار و با دامنه منیچند ،یجازهمه

در  کایآمر ینایو در کارول شمسی 1317توسط افشار در سال  رانیبار در انیاول یبرااین آفت 

مانند پنبه، بادمجان،  یاهانیبه گ هشت نی(. اPaddock, 1919) شدگزارش میالدی  1854سال 

آفت مهم در  کیو امروزه به عنوان  کندمیهندوانه و خربزه حمله  ،یفرنگتوت ،ینیزمبیس

را در  یادیشته خسارت ز نی(. اGucan et al. 2006باشد )یمطرح م اریپرورش خ یهاگلخانه

ها و مزارع در گلخانه زی( و نBlackman and Eastop, 2000در اروپا ) اریپرورش خ یهاگلخانه

    (.Baniameri and Nasrollahi, 2003کرده است ) جادیا رانیدر ا اریپرورش خ

 Irshaidباشد )یم زیکنترل شته جال یبرا یتیریروش مد نیها متداولترکشاستفاده از حشره

and Hassan. 2011 .)یهاکشحشره یاصل یهاگروه یبه تمام زیجال شته ریاخ یهادر دهه 

مقاوم شده است  دهایروئیرتیاها و په ها، ارگانوکلرها، کارباماته ارگانوفسفر مانندی سنتز

(Herron 2001; Wang 2002; Ahmad et al. 2003; Isikber 2005; Koo et al. 2014 .)
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آفات  ریها و ساشته وعیش یمناسب برا طیمح کیرطوبت و دما  نیها با تاماز آنجا که گلخانه

 دکنندگانیتولها جهت کنترل آفات توسط کشتکرار استفاده از حشره ،کنندیفراهم مرا مکنده 

 یهاکشحشره ،گرید یاز سو .(Nauen and Denholm, 2005) ابدییم شیافزا یاگلخانه اریخ

گسترش  نیهمچن ،نیستندآفت  نیمتفاوت قادر به کنترل ا ییایمیش یهامختلف از گروه

 Herron et al. 2001 ،Wangمختلف گزارش شده است ) یهاکشبه حشره زیمقاومت شته جال

et al. 2002مدیریت  یهابرنامه قالب متفاوت در یرگذاریبا تاث یهاکش(. لذا استفاده از حشره

راستا  نی(. در اWang et al. 2016رسد )یبه نظر م یآفت ضرور نیکنترل ا یبراتلفیقی آفات 

در زمان مناسب به  یباشند، سمپاشیم یانتخاب تیخاص یکه دارا ییهاکشاستفاده از حشره

استفاده از  نیو همچن ردیکش قرار گآفت در معرض آفت یمرحله رشد نیکه حساستر یتصور

های کش. از میان آفت(Tadeo, 2008واقع شود ) دیتواند مفیکوتاه م یداریبا زمان پا باتیترک

ها کشمقاوم به حشره یهااز گونه یبرخ هیباال بر عل یقدرت اثربخش یدارا روتتراماتیسپ، اجدید

 Guillen et) باشدکم میمرسوم  یهاکشحشره ریکش با ساحشره نیا تقاطعیاست و مقاومت 

al. 2014 ،Elbert et al. 2008.) 

در  شود،یم یرگیاندازه رومیمرگ شاخص با که هاکشآفت میمستق ریتأث یعالوه بر بررس

 یآن رو راتیتأث بررسی و هاکشآفت یرکشندگیز ریبه تأث یشتریتوجه ب ر،یاخ هایسال

-ریز هایانجام شده است. استفاده از غلظت کشنده ریز هایو رفتار حشرات با غلظت یولوژیزیف

مثال،  ی. برادهدیقرار م ریحشره را تحت تأث تیجمع یمتفاوت هایبه صورت هاشکآفت کشنده

و  یو زادآور یکاهش وزن، کاهش بارور ،یطول دوره مراحل مختلف رشد راتییبه تغ توانیم

حشرات در  روی هاکش. اثرات آفت(Rezaei et al. 2007) حشره اشاره کرد یرفتار راتییتغ زین

روش در برآورد اثر  نیاما ا، شودیزده م نیتخم 50LCو  50LDو بر اساس  یشگاهیآزما طیشرا

 ،نیبنابرا. پردازدیم رمیوحاصل از مرگ یهاو داده یحشرات فقط به اثر کشندگ یسموم رو

حشرات که  یجدول زندگ یاثر سموم رو یابیارز هایشیآزما ای کیدموگراف شناسیمطالعات سم

(. در Robertson and Preisler, 1992است ) هیقابل توص کند،یرا فراهم م تریقیاطالعات دق

کش آفت ماندهیباق ریگروه همگن زنده مانده از تأث کی روی هاکشگونه مطالعات اثرات آفت نیا

. روش ردیگیعمر مورد مطالعه قرار م انیگروه تا پا نای مرگ و ولد و و بقاء، زاد شودیم یبررس

 هاکشآفت یاز اثرات جانب یاطالعات فراتر یجدول زندگ یابیه ارزیبر پا کیدموگراف شناسیسم

و با توجه  یاثرات به درست نیا یابیکه ارز کندیم جادیامکان را ا نیو ا آوردیآفات فراهم م روی

به  یتیجمع یکه با محاسبه پارامترها لیدل نای به. شود انجام هاکشآفت یرکشندگیبه اثرات ز
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شده است،  قیتلف کشندگیریو ز ی( که در آن اثرات کشندگmr) یعیطب شیافزا ینرخ ذات ژهیو

 .(Roy et al. 2003) افتیآفات دست  روی هاکشآفت یتر از اثرات کلیقطع نیتوان به تخمیم

-یها را مشکل مدر طول فصل رشد کاربرد آفتکش اریبرداشت خاین موضوع که با توجه به 

کنترل کننده آفات از جمله  یهاروش ریبا سا قیدر تلف ییایمیسازد لذا استفاده از سموم ش

-تتواند مقدار مصرف آفیمو دشمن طبیعی با رقم مقاوم  ییایمیکاربرد همزمان عامل کنترل ش

 (.Heinz et al. 2004; Roh et al. 2014) در طول فصل رشد کاهش دهد کش را

باشند که همواره مورد توجه متخصصین ها میها کفشدوزکیکی از دشمنان طبیعی مهم شته

های کشاورزی بومزیستها از مهمترین حشرات مفید در . کفشدوزکهستندکنترل بیولوژیک 

ها، تخم و الرو ها، کنهها، شپشکها، پسیلمانند شته هستند که در ایجاد تعادل جمعیت آفاتی

گونه  ،خوارهای شته(. در میان کفشدوزکWu et al. 2010حشرات نقش مهمی دارند )

Hippodamia variegata (Goeze, 1777)  از اهمیت بیشتری برخوردار است و در کاهش

ت ا داشتن جثه کوچک، قدر(. این گونه بWu et al. 2010ها بسیار موثر است )جمعیت شته

ای های شکارگر در شرایط گلخانهمثلی باال از موثرترین گونهجستجوگری زیاد و توانایی تولید

ها های مختلف شتههمچنین به عنوان عامل کنترل بیولوژیک گونه .(Ershova, 1981) باشدمی

روی گیاهان مختلف از قبیل گندم، پنبه، توتون، سبزیجات و گیاهان زینتی در مزارع و گلخانه 

 (. Jafari, 2011باشد )میمطرح 

ها ها و همچنین اهمیت شتههای شکارگر در کنترل بیولوژیک شتهبه دلیل اهمیت کفشدوزک

شکار آنها ین آفات به عنوان به عنوان آفت گیاهان سبزی و صیفی، بررسی کیفیت منابع غذایی ا

خوار بلکه روی توانند نه تنها روی حشرات گیاهرسد. گیاهان میزبان میضروری به نظر می

چندگانه  هایبرهمکنشپارازیتوئیدها و شکارگرهای آنها به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق 

با تاثیر بر مقدار تغذیه ن است مواد بیوشیمیایی گیاهان ممک(. Price et al. 1980تاثیر بگذارند )

موثر باشند  نیز آنها و پارامترهای دموگرافیک دشمنان طبیعی روی رفتارخوار حشرات گیاه

(Giles et al. 2002 .) 

 یمیاقل طیشرا اه،یبستر رشد گ یهایژگیتوان به ویها مشته زادآوری یاز عوامل مهم موثر رو

 Kuo et al. 2006; Myersاشاره کرد ) زبانیم اهیگونه و رقم گ زیو ن یمانند دما و دوره نور

and Gratton, 2006; Razmjou et al. 2006, 2009; Mirmohammadi et al. 2009; 

De Conti et al. 2010را تحت  خواراناهیگ یرشد و بارور زانیتواند میم زبانیم اهیگ تیفی(. ک

 یهاکاهنده ،یمواد سم رینظ اهانیگ ییایمیش یهایژگیو .(Price et al. 1980قرار دهد ) ریتاث

 یهایها و برجستگکرک رینظ هاآن یکیزیف یهایژگیو زیو ن ییغذا یهاهضم و متعادل کننده

 جهیمتفاوت بوده و در نت اریتواند بسیم گرید زبانیم اهیبه گ زبانیم اهیگ کیبافت برگ از 
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 .Adango et alآفات داشته باشند ) تیجمع یرو یمتفاوت تاثیرتوانند یمختلف م اهانیگ

2006 .) 

در نقاط  اریپرورش خ یهادر مزارع و گلخانه زیدامنه پراکنش شته جال یبا توجه به گستردگ

رشد  تواناییو  ریمونرخ مرگ راتییاز تغ یآفت، آگاه نیو لزوم کنترل ا رانیمختلف کشور ا

 است. یآفت ضرور یقیتلف تیریبرنامه مد کی یزیرهیو پا تیجمع ییایمطالعه پو یبرا تیجمع

 لیدل نیاست. به هم افتهی یشتریب تیمقاوم اهم هایرقماستفاده از  ریاخ یهاهده یدر  ط

حشرات  هیمورد استفاده عل یهاوهیش نیتراز سالم یکی یکیاستفاده از ارقام مقاوم از لحاظ اکولوژ

 ایحساس  یهارقماز  ی(. آگاهvan Emden, 1978; Razmjou et al. 2012باشد )یآور مانیز

(. Mehrkhou et al. 2012باشد ) IPM های مهم برنامه یهااز مولفه یکی دیمقاوم به آفت با

را  یخسارت کمتر ایآفت مقاوم باشند و  نیکه نسبت به حمله ا اریاز خ یارقام افتنی نیبنابرا

 خواهد بود.  دیمف اریمتحمل شوند در کنترل آن بس

 
 هدف -1-2

با اهداف زیر حاضر تحقیق  ای و خسارت شته جالیز روی آن،با توجه به اهمیت خیار گلخانه

 ارائه شد:

زندگی  ای بر پارامترهای زیستی و جدولمطالعه تاثیر ارقام استورم و خسیب خیار گلخانه .1

 شته جالیز

زندگی  یستی و جدولای بر پارامترهای زمطالعه تاثیر ارقام استورم و خسیب خیار گلخانه .2

 تغذیه شده با شته جالیز پرورش یافته روی دو رقم H. variegataکفشدوزک 

ارقام استورم و  یهاهای ثانویه، مقدار کلروفیل و تراکم تریکوممطالعه تاثیر متابولیت .3

 ای روی شته جالیز و کفشدوزک شکارگر آنخسیب خیار گلخانه

ت در ترکیب با ارقام خیار کش اسپیروتتراماحشرههای زیرکشنده غلظتمطالعه تاثیر  .4

 ای روی شته جالیزگلخانه

اسپیروتترامات در ترکیب با ارقام خیار کش حشرههای زیرکشنده غلظتمطالعه تاثیر  .5

 کشحشرهتغذیه شده با شته جالیز تیمار شده با  H. variegataای روی کفشدوزک گلخانه



 مبانی و پیشینه تحقیق -2

 گیاه خیار و جایگاه آن در ایران -2-1

 اهیگ نیباشد. امی انیکدوئ رهیاز ت Cucumis sativus (Linnaeus, 1758) با نام علمی اریخ

شود. شواهد گرم و معتدل کاشته می یدر آب و هوا شتریو ب است ایجنوب شرقی آس بومی

آب و هوا و مناطق به سه هزار سال قبل بر  نیدر ا اریکشت خ یاست که سابقه نینشانگر ا

دارد،  یگرم رشد بهتر به نسبت یهاطیو در مح باشدمیسرما  بهحساس  اهییگ اریگردد. خمی

 ایشود و می وهیم لیدر شب، باعث عدم تشک وسیسلس یدرجه 8هوا کمتر از  یکه دما یطوربه

 زدن جوانه یدما برا نهی(. کم1386 ا،یشود )جعفرندر آن می کییولوژیزیباعث بروز اختالالت ف

 اریخ دیباشد. تولمی وسیسلس یدرجه 10نمو آن ورشد یو برا وسیسلس یدرجه 12 ار،خی بذر

محصول در اقتصاد  نیا یرا برا یاژهیو تیداشته و اهم یشیسال گذشته روند افزا 10طی 

 .(Saeed and Waheed, 2017) به وجود آورده است یکشاورز

است و بنابر  دکنندهیبزرگ تول یاز کشورها کیی انیکدوئ رهیت اهانیگ دیاز نظر تول رانیا

 ,FAOدارا است ) اریمحصول خ دیمقام دوم را در تول رانیا ،گزارش سازمان خوار و بار جهانی

که  استو کهنوج  رفتیج یدر منطقه رانیکشت در اریسطح ز نیشتری(. طبق آمار، ب2011

محصول پر  نای کننده محدود عوامل جمله از. باشددرصد از سطح کل کشور می 20شامل حدود 

  .(1386 ا،یباشد )جعفرنآفات می ت،یاهم

نامناسب آب و  طیدر شرا نکهیا لیدر همه جا قابل کشت است، به دل باًیتقر یاگلخانه اریخ

 یهاو دستگاه ساتیمناسب را به صورت مصنوعی با استفاده از تأس طیتوان شرامی زین ییهوا

مورد استفاده قرار  متنوعی یکنترل یهاروش د،یاز کاهش تول یریجلوگ ی. براکرد جادیالزم ا

انبوه و  دیو ابتدا در انگلستان به منظور تول یالدیم 18از قرن  اریخ یا. کشت گلخانهرندیگمی

در دو صده  جیطور تازه و در خارج از فصل زراعی شروع و به تدرمحصول، به نیتر اعرضه طوالنی

 ,Saeed and Waheedاست ) افتهیو کانادا توسعه  کایآمر ،ییمختلف اروپا یدر کشورها ریاخ

2017). 

 



 

 

 

 آفات مهم گیاه خیار -2-1-1

 :کردمعرفی  زیربه شرح  گیاه خیار را( آفات عمومی و اختصاصی Capinera, 2008کاپینرا )

1. Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) 
2. Bemisia tabaci Genn. (Hemiptera: Aleyrodidae) 
3. Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera: Cicadellidae) 
4. Henosepilachna elaterii Rossi (Coleoptera: Coccinellidae) 
5. Liriomyza cicerina Rond. (Diptera: Agromyzidae) 
6. Liriomyza huidobrensis Blanchard (Diptera: Agromyzidae) 
7. Liriomyza trifolii Burgess (Diptera: Agromyzidae) 
8. Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) 
9. Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae) 
10. Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hemiptera: Aleyrodidae) 

 

 شته جالیز -2-2

 جایگاه تاکسونومیک شته جالیز  -2-2-1

 (.Triplehorn et al. 2005باشد )بندی حشرات به شرح زیر میجالیز در ردهجایگاه شته 
 

                Order    Hemiptera 

                    Suborder   Sternorrhyncha 

                        Superfamily   Aphidoidae 

                             Family     Aphididae 

                                  Genus     Aphis (Linnaeus, 1758) 

                                     Species            gossypii (Glover, 1877) 

            Scientific name  Aphis gossypii (Glover, 1877) 

 

 شکل شناسی -2-2-2

میلیمتر و عرض آن در ناحیه  8/1مرغی شکل و طول آن شته ماده بکرزا و بدون بال، تخم

 زبانیدما و نوع م ت،یتراکم جمع ریظاهراً تحت تأث شته نیا یو اندازه باشدمیلیمتر می 9/0شکم 

ها سبز پررنگ، برخی سبز مایل به زرد و یا . رنگ این شته متغیر، برخی از آنردگیقرار می

ای ها قهوهره گرد و طول و عرض آن یکسان و چشمخاکستری متمایل به سبز هستند. سر حش

مفصلی و مستقیماً از  6ها شاخکو خوب رشد نکرده  شانییپ یغده شته نیدر اتیره است. 

ها و آخرین مفصل آنها تیره رنگ و شود. دو مفصل اول شاخکقسمت پهن جلوی سر خارج می

تر از طول بدن شته و به قاعده باشند. طول شاخک کوتاهسه مفصل وسطی آنها زرد رنگ می



 

 35/0تا  13/0ها طول کورنیکول ها سیاه و کمی پهن است.رسد، قاعده کورنیکولکورنیکول نمی

باشد. دم مخروطی همراه ها میطول کورنیکول 8/0 – 14/0به اندازه  دمطول  .باشدمیلیمتر می

تر از رنگ ده ولی روشنهمچنین دم دارای رنگدانه بو سه جفت موی جانبی استدو یا با 

ای ها قرار دارند قهوههای رنگی که بعد از کورنیکولسطح شکمی دارای لکه .ها استکورنیکول

 .های جانبی استسینه دارای توبرکولپیش قفسه باشند.تیره می

میلیمتر و عرض آنها در  35/1بال بوده و طول آنها های بیهای بالدار کوچکتر از شتهماده

میلیمتر و عرض سر بیشتر از طول  1/5میلیمتر است. عرض شته با بالهای باز  65/0شکم ناحیه 

باشد. چهار مفصل اول شکمی های بالدار کیتینی سیاه رنگ میر مادهآن است. سر و زیرسینه د

های تنفسی در غالب های کیتینی اطراف سوراخباشند. صفحهها سبز میرنگ و بقیه آنزرد

 Blackman and) ها سیاهرنگ هستندها، دم و شاخکود دارند. کورنیکولمفاصل شکمی وج

Eastop, 2007b; Capinera, 2008; Lagos-Kutz et al. 2014; Lagos-Kutz et al. 2017.)  

 

 

 (www.cabi.org)اقتباس از  ها و بالغین شته جالیزپوره -1-2 شکل



 

 

 

 مناطق انتشار و گیاهان میزبان -2-2-3

ی جالیز را ، شته1877بار در سال برای اولین Townend Gloverاروپا بوده و  زیجالشته منشا 

های گیاهی، این شته بیش از چهل نام شناسایی کرد. به دلیل تنوع ظاهری و شمار زیاد میزبان

 ریاست که در مناطق گرمس یجهان عیبا توز یاگونهاین حشره  (.Rezvanii, 2001مترادف دارد )

اروپا و  (. درCarletto et al. 2009 ،Capinera, 2001) شودیم افتیو معتدل  ریگرمسمهیو ن

-یمثل م دیتول بکرزا رتبوده و به صو Anholocyclicشته به صورت  نیا یچرخه زندگ قا،یآفر

و جهان بوده  رانیدر ا یآفت مهم اقتصاد کی زی(. شته جالBlackman and Eastop, 2007aکند )

مرکبات و  ،بادمجان ،یفرنگخربزه، هندوانه، گوجه ار،یکه به محصوالت مختلف از جمله پنبه، خ

 کیآفت هم اکنون  نی(. اRazmjou et al. 2006، 1392خانجانی ) کندیحمله م ینتیز اهانیگ

 ،Zamani et al. 2006باشد )یم رانیدر ا اریپرورش خ یهامهم در گلخانه یدیآفت کل

Baniameri and Nasrollahi, 2003.) 

 نحوه خسارت -2-2-4

های آلوده های اصلی گیاه همزمانی دارد. در این موقع بوتهها، با ظهور برگشروع فعالیت شته

شوند ولی به تدریج آلودگی به تمام سطح مزرعه گسترش به شته، تنها در حاشیه مزرعه دیده می

م جمعیت آفت تا اواسط تیرماه چندان قابل توجه نیست. پس از کند. در ایران تراکپیدا می

های خیار متمرکز شده و انبوهی جمعیت در برخی از موارد به ها، آفت در پشت برگاستقرار بوته

گردد. در مردادماه تعداد شته به ازای هر برگ افزایش شود که موجب زرد شدن بوته میحدی می

های مختلف ولی تراکم جمعیت در مکان داردیابد. روند افزایش جمعیت در شهریور نیز ادامه می

باعث خسارت به  میمستق ریو غ میآفت به دو صورت مستق نیا(. 1392متفاوت است )خانجانی 

برگ  نیریدر سطح ز یآوند رهیاز ش هیبا تغذ م،یشود که در خسارت مستقیم یاهیمحصوالت گ

با  میمستق ریو در خسارت غ شودیم کلروزو  زشیر ،یکوتولگ ،یپژمردگ چش،یموجب پ اهیگ

شود و یو مانع از فتوسنتز م کندمیرشد قارچ فراهم  یرارا ب یمناسب طیعسلک مح دیتول

 ایناپا یهاروسیاز جمله و یاهیگ یزا یماریب یهاروسینوع و 50از  شیبا انتقال ب نیهمچن

 زانی(. مPerng, 2002 ،Blackman and Eastop, 2000گردد )یم اهیباعث کاهش نرخ رشد گ

 ,McKinlayقرار دارد ) تیدر مرتبه دوم اهم لخانهگبالکدیها بعد از سفخسارت آن در گلخانه

1992.) 

 



 

  
 

 

 

 )اصل(  و آثار خسارت آن اریبرگ خ و روی در پشت زیجال شته یستیمراحل مختلف ز -2-2 شکل

 زیست شناسی -2-2-5

-برخوردار است و از نظر زیستی باالیهمیت ز اای مهم و از لحاظ اقتصادی اجالیز گونه شته

(. این آفت Blackman and Estop, 2007bچالش برانگیز است ) دلیلشناختی متنوع و به همین 

و  Holocyclicهای گیاهی اولیه و ثانویه است و دارای چرخه زندگی میزبان دارای

Anholocyclic ( استMargaritopoulus et al. 2006 .) 

 ویژهه بسخت وجود دارد  اریبس یهازمستان هایی کهدر مکان A. gossypii یزندگ یلگوا 

شناخته شده است  Holocyclicبه صورت  کایمتحده آمر االتیژاپن، کره، هند و ا ن،یدر چ



 

 

 

(Margaritopoulos, 2007)به طور متناوب هیو ثانو هیاول زبانیم نیب چند میزبانه یها. شته 

، پنیرکیان است تیره، از جمله چوبیگیاهان  به طور معمولآنها  یاصل زبانیم کنند.مهاجرت می

معموال  هیثانو یهازبانیدهند و میرا انجام م یمثل جنس دیو تولکرده مهاجرت  زییدر طول پاکه 

دهند یمتعدد انجام م نتاج دیتول یرا برا بکرزاییمثل  دیهستند، که در آن تول یعلف اهانیگ

(Moran, 1992; Thomas, 2012)ازهای زمستانی ها از تخم روی میزبانتفریخ شته ن،ی. در چ 

تا  لیآورماه ز اواخر ا حشرات بالغتا اینکه کنند یم دیشود و دو تا سه نسل تولیماه مارس آغاز م

 زبانیها به ممورف نیا ز،ییدر پا .کنندمهاجرت می یتابستانهای روی میزبان، یاواسط ماه م

 ,Xia) کنندگذاری کرده و زمستان گذرانی میگیری و تخمجفت و گردندیخود باز م یاصل

بدون  و است صرفاً بکرزاو مناطق گرمسیر چرخه زندگی این آفت به صورت  اما در ایران ،(1997

-طریق بکرزایی زاد و ولد میه ای تا زمانی که شرایط محیطی برای آنها فراهم است بهیچ وقفه

 سلسیوسدرجه  30-28کنند. فاصله زمانی بین ظهور یک پوره تا بلوغ بسیار کوتاه و در حرارت 

در دوره به طور معمول . هر شته ماده (Zamani et al. 2006) چهار روز تعیین شده است

کند. وره تولید میپعدد یا بیشتر  3و روزانه به طور متوسط  عدد 150 – 50زندگی خود حدود 

باشد. این شته روز می 30روز ولی به طور متوسط  50های ماده بیش از دوره عمر برخی از شته

نسل ایجاد کند. این شته زمستان  50نسل و در نواحی گرمسیری تا  20ممکن است در سال تا 

فعالیت خود را آغاز برد و در بهار سال بعد های هرز به سر میبال روی علفرا به صورت ماده بی

 .(1391خانجانی، ) کندمی

 های کنترلروش -2-2-6

های سیستمیک کشاز حشرهبه طور معمول شته جالیز  به خصوصها و جهت کنترل شته

ها یک روند پیچیده است که دانش کشاستفاده صحیح و منطقی از حشرهشود. استفاده می

 کند:های زیر طلب میکاملی را در زمینه

 استفاده از سموم شیمیایی تاثیردینامیسم جمعیت حشره و  (1

 کش، طرز عمل و فرموالسیونماده موثره حشره (2

 و قرار دادن آن در محل هدف  ماده شیمیاییکاربرد  (3

 آسانی استفاده، ایمنی و مقرون به صرفه بودن (4

 هااثر سمی و مقاومت به حشره کش (5

د نتواناستفاده قرار گیرند میمورد  صحیحهای شیمیایی به صورت کشبه طور کلی اگر حشره

ف تحقیقات مدیریت د. یکی از اهدانداشته باشآفات هدف جمعیت  کاهشتاثیر چشمگیری در 



 

بوده  هاکشاخذ شده در ارتباط با کاربرد حشره هایبهبود تصمیم 1950های دهه آفات از سال

ها و به وجود کشاستفاده از حشرهکنون مشکالت مربوط به سوء از آن زمان تا با این حالاست. 

ها کشهایی را در مورد استفاده وسیع از حشرهشک IPMتر آمدن رویکردهای اکولوژیکی مناسب

های به عنوان تنها ابزار کنترل آفات به وجود آورد. به این معنا که استفاده از حشره کش

ای مورد توجه فزایندهبه صورت  IPMشیمیایی به صورت منطقی و در چهارچوب یک رویکرد 

. لذا در راستای نیل به این هدف سایر ابزارهای کنترل آفات از جمله (Dent, 2000) قرار گرفت

زراعی در کنار استفاده از های بهکنترل بیولوژیک، استفاده از گیاهان میزبان مقاوم به آفت و روش

های مختلف به گروه مقاومتقرار گرفت.  IPMهای شیمیایی تحت نظر متخصصین کشحشره

هرون و همکاران  ،(Wang et al. 2002) وانگ و همکاران هایتوان در گزارشکه می هاکشحشره

(Herron et al. (2001-2011)( کائو و همکاران،)Cao et al. 2008 )نئون و البرت ) وNauen and 

Elbert, 2003)  نیاز عوامل کنترل بیولوژیک جهت کنترل بهتر و کاهش مصرف  کردمشاهده

به نقل از  (. مهمترین عوامل کنترل بیولوژیک این آفتHajek, 2004) کندسموم را برجسته می

 باشد: به شرح زیر می (Capinera, 2008کاپینرا )

 هاکفشدوزک -1
Hippodamia variegata (Goeze)  
Coccinella septempunctata (Linnaeus) 
Hippodamia convergens (Guérin-Méneville) 
Menochilus sexmaculatus (Fabricius), 
Scymnus louisianae (Chapin) 

 هابالتوری -2
Chrysoperla carnea (Stephens) 
Chrysoperla rufilabris (Burmeister) 
Chrysopa sinica (Tjeder) 

 های سیرفیدهمگس -3
Syrphus spp. 

 ناجورباالن -4
Orius insidiosus (Say) 
Geocoris spp. 
Nabis spp. 
Zelus spp. 

 غشائیانبال -5
Trioxys spp. 
Aphelinus spp. 
Lysiphlebus testaceipes (Cresson) 
Lipolexis scutellaris (Mackauer) 

 های پارازیتکنه -6
Allothrombium ovatum (Zhang & Xin) 



 

 

 

Allothrombium pulvinum (Ewing) 
 های بیمارگرقارچ -7

Paecilomyces fumosoroseus (Wize)  
Neozygites fresenii (Nowakowski)  
Cephalosporium lecanii (Zimmermann) 
Verticillium lecanii (Zimmermann)  
Erynia neoaphidis (Remaudière & Hennebert) 
Beauveria bassiana (Balsamo-Crivelli)  
 

جهت کنترل  IPMراهبردی در راستای برنامه  ،استفاده از گیاهان مقاوم به آفت ،ی دیگراز سو

آنچه به عنوان انقالب سبز نامیده شد منجر به  1960های دهه باشد. در سالاین آفت می

های گندم و برنج پر محصولی گردید که امکان تولید غذای با ثباتی را برای پیدایش واریته

در  21و با شروع قرن  1990های دهه . در پایان سالکردکشورهای در حال توسعه فراهم 

انقالب دومی در تولید غذا مواجه شدیم. بدون شک این  اب ،های دستکاری ژنتیکیروش ینتیجه

مهمی روی تولید غذا در آینده دارند. از آنجایی که انقالب سبز  تاثیر تراریختهها و گیاهان روش

-ها بهکش)زیرا بیشتر تحت چتر آفت شدمنجر به پیدایش مشکالت حساسیت گیاهان به آفات 

های مختلفی برای مدیریت آفات )به باید راه حل تراریختهنژادی شده بودند(، انقالب در گیاهان 

ی جدید در گیاهان زراعی برای مقاوم شدن آنها در مقابل حشرات( هاویژه از طریق ورود ژن

 مسلمبه طور این قبیل رویکردها روی مدیریت آفات باید مشخص شود، اما  تاثیرفراهم آورد. 

فرصت پیشنهاد شده به وسیله این تکنولوژی فوق العاده است. قضاوت در مورد اینکه استفاده و 

 .(Shelton et al., 2008) ودمند باشد، همچنان مورد بحث استمدت سبلنداجرای این فناوری در 

توان به صورت صفات وراثت پذیر تجمعی تعریف کرد که به مقاومت میزبان گیاهی را می

به عنوان یک  قتواند امکان استفاده موفموجب آن یک گونه، نژاد، کلون یا اصله گیاهی می

(. به این Smith, 2005میزبان به وسیله یک گونه، نژاد، بیوتیپ یا فرد حشره را کاهش دهد )

مفهوم که مقاومت گیاه میزبان نشان دهنده توانایی یک گیاه برای محدود کردن، عقب انداختن 

قابل های آفت است و از این طریق سبب بهبود عملکرد محصوالت گیاهی یا غلبه بر آلودگی

 شود. میبرداشت 

توان به وسیله رویکردهای مورد استفاده برای به دست آوردن مقاومت میزبان گیاهی را می

که شامل: رویکرد مرسوم  کردبندی های مورد استفاده در دستکاری ژنتیک گیاه طبقهروش

 باشندمیها استفاده از ژنتیک مندلی، رویکرد متخصصان آمار حیاتی، رویکرد بیوتکنولوژیست

(Smith, 2005) . رویکردها این است که با یک ظهور مفید از مقاومت در این هدف هر یک از



 

های زراعی مختلف و علیه یک دامنه از نژادهای ای از زیست محیطگیاهان زراعی در دامنه

ها برای یک دوره قابل توجه از زمان و حتی موقعی حشرات برسد و همچنین این قبیل مقاومت

(. با این حال، Dent, 2000به صورت گسترده تحت کشت هستند قابل قبول باقی بماند )که 

را برآورده  IPMهیچکدام از این رویکردها نمی توانند به تنهایی کلیه معیارهای متخصصین 

 سازند.

نسبت به یک نوع میزبان گیاهی مختلف  هایرقمی از مقاومت هایدی گزارشزیامحققین 

 ,Razmjou et al. 2006) رزمجو و همکاران هایتوان به گزارشاند که میردهکرا بررسی  آفات

-روی گوجه (Mottaghinia et al. 2011) نیا و همکارانمتقی ،و خیار پنبهروی  (2012 ,2011

 Mojahed et) مجاهد و همکاران روی گندم،( Taheri et al. 2010طاهری و همکاران ) فرنگی،

al. 2013)  ،روی گندم( محمدی و همکارانMohammadi et al. 2015) بسیج و ، روی خیار

از موفقیت این روش در کنترل  که حاکی کرداشاره  روی خیار (Basij et al. 2012همکاران )

 باشد.میآفات 

 Hippodamia variegata (Goeze)کفشدوزک  -2-3
 جایگاه تاکسونومیک  -2-3-1

باشد زیر می صورتبندی حشرات به در رده H. variegataجایگاه تاکسونومیک 

(Bienkowski, 2018:) 

 
                Order   Coleoptera 

                    Suborder  Polyphaga 

                        Superfamily Coccinelloidae 

                             Family   Coccinellidae 

                                       Genus   Hippodamia 

                                       Species  variegata  

Scientific name Hippodamia variegata (Goeze, 1777) 
 

 شکل شناسی -2-3-2

میلیمتر  25/3تا  3و عرض آن میلیمتر  5تا  4/4بدن حشره کامل نیمه بیضوی و طول آن 

سر سفید رنگ بوده و در کناره عقبی آن نوار پهن و سیاه رنگی دو چشم را به یکدیگر باشد. می

کند. سر نسبت به سینه به طور مایل قرار گرفته و هیچ قسمتی از سر، زیر پیش گرده متصل می

رنگ هستند و فقط قسمت کوچکی از آنها در زیر های مرکب درشت و سیاهشود. چشمپنهان نمی

های داخلی و از کناره استبلند  به نسبتای رنگ و ها قهوهگرفته است. شاخک گرده قرارپیش

رنگی که به یکدیگر های سفیدرنگ است و روی آن لکهگرده سیاهشوند. پیشچشم خارج می



 

 

 

های مختلف تنوع باالیی نشان رنگ در زیر گونههای سفیدشود. این لکهاند مشاهده میچسبیده

رنگ و زمینه سیاه رسندمیها در بعضی از افراد به حداقل تعداد این لکهدهند. به طوری که می

های خارجی آن ها فقط کنارهگونهسازد و در بعضی از زیرنمایان می به طور کاملگرده را پیش

پیوندند که شکلی شبیه تاج ای به یکدیگر میها به گونهاین لکه به طور معمولسفیدرنگ است و 

مایل به تها به رنگ قرمز آورند. بالپوشگرده کفشدوزک به وجود میپیش رنگ در قسمتسفید

شود. ها لکه سفید مثلثی شکلی در دو طرف سپرچه دیده مینارنجی هستند که در قاعده آن

های مختلف تعداد گونهرنگ وجود دارد که در زیرلکه سیاه یا هفت روی هر بالپوش تعداد شش

 هایشکلمتغیر است. با توجه به اینکه این کفشدوزک دارای عدد  هفتها از یک تا این لکه

ها و محل قرارگیری آنها روی بالپوش بسیار متنوع است. از ها و اندازه لکهمختلفی است تعداد لکه

 گذاشته شده است که به معنی متنوع و گوناگون است H. variegataرو نام این کفشدوزک را این

(Grdon, 1987).  

 دامنه انتشار -2-3-3

 اریبا پراکنش بس یااست که گونه H. variegata ، کفشدوزکهامهم شته یاز شکارگرها یکی

)آمریکای  کیاست که از آنجا به مناطق نئارکت )اروپا، آسیا، آفریقا( کیدر مناطق پالئارکت ادیز

(. Franzmann, 2002شود )یم افتیاز نقاط جهان  یاریاست و در بس افتهیانتقال  زین شمالی(

این کفشدوزک در اروپای شرقی نواحی دریای مدیترانه و آفریقای شمالی و آسیا پراکنش وسیعی 

، بلغارستانکشورها از جمله  یادیتعداد ز درها شته یعیدشمن طب نیگونه مهمتر نیا دارد.

کفشدوزک  نی(. اKontodimas and Stathas, 2005باشد )یم ترکمنستانو  هند، ایتالیا، اوکراین

گونه شته  12 یرو ای( و در استرالAslan and Uygun, 2005گونه ) 19 یرو هیدر کشور ترک

(Franzmann, 2002) گونه  نیترشکارگر فراوان نیگزارش شده است. ا به عنوان شکارگر

 اهیها از جمله نوع گآن در کنترل شته تیاست که عوامل موثر بر موفق رانیدر ا کفشدوزک

 Davoodi Dehkordiها مهم باشد )شته تیآن بر جمع ریتاث شیآفت ممکن است بر افزا زبانیم

and Sahragard, 2013.) توسط فرحبخش  1340بار در سال ایران نخستین این کفشدوزک در

در مناطق شمال  Pseudococcus citri Rissoو  Phenacoccus aceris Signهای روی شپشک

در شمال  1967رهاسازی این کفشدوزک به عنوان عامل کنترل در سال . شدکشور گزارش 

( انجام شد Zuniga et al. 1986در چین ) 1975( و در سال Aalbersberg et al. 1988آفریقا )

 که منجر به استقرار این شکارگر گردید. 

Title and Author: 
Efficiency of Hippodamia variegata (Col., Coccinellidae) and sublethal 

doses of spirotetramat in control of melon aphid, Aphis gossypii Glover 



 

(Hem., Aphididae), on  two greenhouse cucumber varieties. 

Supervisor: Jabraeil Razmjou and Hooshang Rafiee-Dastjerdi 

Graduation date: Ali Golizadeh and Mahdi Hassanpour 

Number of pages: 120 

Abstract 

Research Aim: This study aimed was to evaluate the efficiency of Hippodamia 

variegata Goeze (Col., Coccinellidae) and sublethal concentrations of 

spirotetramat insecticides in controlling of melon aphid, Aphis gossypii Glover 

(Hem., Aphididae) on two greenhouse cucumber cultivars. 

Research method:  Experiments were performed in a growth chamber set at 25 ± 2 

°C, 65±5 relative humidity, and 16 hours light and 8 hours dark periods. For 

experiments on the Aphis gossypii Glover life table, a number of adult female 

aphids were selected from the main colony, and one of them was placed underside 

of each of the Storm and Khasib cultivars in the leaf cage. After 24 hours, female 

aphids and all nymphs except one nymph were discarded.  For experiments on the 

life table of H. variegata, 100 eggs were collected from ladybird fed on A. 

gossypii on each the Storm and Khasib cultivars over a 12-hours and transferred to 

a 10 cm diameter ventilated plastic petri dish in separate oviparous adult-fed 

cultivars. After the emersion of insects, the number of eggs laid per day for each 

of the experimental units was counted and recorded separately until the death of 

all the ladybirds. Sublethal experiments were performed on adult Aphis gossypii 

Glover, and H. variegata and their life tables on Storm and Khasib cultivars were 

prepared separately. 

Findings:  According to the results, the developmental times of H. variegata and A. 
gossypii was increased by sublethal concentrations of Spirotetramat insecticide on 

both Storm, and Khasib cultivars and adult longevity and life span were 

decreased. The fertility of the A. gossypii was decreased on Storm cultivar and 

increased on Khasib cultivar. Also, the fertility of the aforementioned ladybird 

above was increased on Storm cultivar and decreased on Khasib cultivar. The 

intrinsic rate of population increase (rm) of A. gossypii in the control treatment was 

highest, which decreased with increasing sublethal dose. This trend was repeated 

for the net reproductive rate (R0) and gross reproductive rate (GRR) of the 

aforementioned aphids above. In the control treatments between two cultivars for 

Aphis gossypii, rm, R0, and GRR were higher on Khasib cultivar than on Storm 

cultivar, while these values were reversed for the mentioned parameters in H. 

variegata. 

Conclusion:  Based on the results, it can be concluded that the application of 

relatively resistant Storm cultivar with H. variegata reduces A. gossypii 

population. Also, using sublethal concentrations of spirotetramat insecticides 

against Aphis gossypii on relatively resistant Storm cultivar, while reducing and 

controlling A. gossypii Glover population, leads to adverse effects of this 

insecticide on H. variegata. Therefore, due to the high toxicity of this insecticide 



 

 

 

for the aforementioned ladybird, its use in the form of integrated pest management 

programs in the cucumber production greenhouse is not recommended. 
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