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  Schizaphis graminum (Rondani)یشتهبه نسبت  Hippodamia variegata (Goeze)واکنش تابعی کفشدوزک 

 روی چند رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی

 پوردکتر مهدی حسن: راهنما استاد 

 رزمجو جبرائیل دکتر وزاده گلی علی ر: دکترمشاواساتید  

                                          اردبیلی محقق :دانشگاه               شناسی کشاورزیحشره: رشته                   کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

 66ات:صفح تعداد                    91/6/9916 دفاع: تاریخ               طبیعیکشاورزی و منابع  :دانشکده

 :چکیده

ها در سراسر دنیا یکی از شکارگرهای مهم شته Hippodamia variegata (Goeze)کفشدوزک شکارگر 

ی واکنش تابعی ای دارد. مطالعهها در محصوالت زراعی، باغی و گلخانهمحسوب شده و توانایی باالیی در کنترل شته

باشد. در این تحقیق اثر ی کنترل بیولوژیک میهای انتخاب دشمن طبیعی برای استفاده در برنامهترین مالکاز مهم

 Schizaphisینسبت به شته  H. variegataسه رقم گندم کاسکوژن، اروم و هما روی واکنش تابعی کفشدوزک

graminum (Rondani)  درصد و  62±2سیلسیوس، رطوبت نسبی ی درجه 22±2در شرایط آزمایشگاهی با دمای

های مقدماتی، ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام آزمایش 8ساعت روشنایی و  96ی نوری دوره

در ظروف  S. graminum یی سن سوم و چهارم شتهعدد از پوره 226و  912، 928، 66، 92، 96، 8، 6، 2های تراکم

ساعت گرسنه  26گ گندم به صورت جداگانه در اختیار حشرات شکارگر که به مدت متری حاوی برسانتی 8پتری 

-ساعت، تعداد حشرات زنده در داخل هر ظرف پتری در زیر استریو 26نگهداشته شده بودند قرار گرفت. بعد از 

ابعی با ها محاسبه شد. تعیین نوع واکنش تهای خورده شده از روی این دادهمیکروسکوپ شمارش و تعداد شته

-با استفاده از رگرسیون غیر( hT)و زمان دستیابی ( α)نرخ حمله استفاده از رگرسیون لجستیک و تخمین پارامترهای 

بیشترین دست آمد. ی تیمارها از نوع دوم بهواکنش تابعی در همهدر این بررسی انجام شد.  SASخطی در نرم افزار 

ساعت( و کمترین بر 9222/1±1969/1چهارم روی رقم کاسکوژن )ی الرو سن مقدار عددی نرخ حمله در مرحله

دست آمد. همچنین بیشترین ساعت( بهبر 1619/1±1112/1ی کامل نر روی رقم اروم )ی حشرهمقدار آن در مرحله

ساعت( و کمترین و نیز  9612/1±1169/1ی کامل ماده روی رقم اروم )مقدار عددی زمان دستیابی مربوط به حشره

ساعت و  1918/1±1129/1ی تئوریکی مربوط به الرو سن چهارم روی رقم کاسکوژن )ترین مقدار نرخ حملهبیش

بیشترین و کمترین نرخ شکارگری کفشدوزک در باالترین تراکم طعمه در هر سه رقم گندم  ( محاسبه شد.92/911

توانایی   H. variegataداد که کفشدوزکترتیب مربوط به الرو سن چهارم و حشرات کامل نر بود. این تحقیق نشان به

 دارد. S. graminumی باالیی برای کنترل شته

 Hippodamia variegata ،Schizaphis graminumگندم،  رقمواکنش تابعی، : : هاواژه کلید
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 مقدمه -6-6

 غالت. آوردمی دست به گیاهان از غیرمستقیم چه و مستقیم صورت به چه را خود غذای تمام بشر

 در اساسی نقش صنایع برخی یاولیه یماده و دام و انسان غذایی نیازهای یکننده تامین عنوان به

 اصلی غذای تولید در توانایی کسب هرکشوری خودکفایی در اول گام واقع در. کندمی بازی کشور اقتصاد

 توسعه حال در کشورهای یاولیه هایبرنامه جزء غالت تولید افزایش بنابراین ،باشدمی کشور آن مردم

گندم  غالت، مختلف انواع بین (.2116 ،9رائو) اندگنجانده خود اهداف یزمره در را خودکفایی به نیل که باشدمی

غذایی در اکثر کشورها،  یزراعی و مادهترین محصول غذایی بشر و مهم ترین مواد عنوان یکی از اصلیبه 

 و  Graminaeیتیره از یکساله و علفی ای،لپه تک است گیاهی گندم ای برخوردار است. از جایگاه ویژه

 که است گیاهانی اولین از یکی احتماالگندم  .باشدمی زیادی بسیار هایگونه دارای و Triticum جنس

 تمام از آن کشت زیرا ،آیدمی شمار به زراعی گیاه ترینمهم دلیل همین به و شده کشت انسان توسط

 از و بیشتر باشندمی متفاوت هوایی و بآ شرایط دارای که مختلف مناطق در آن تطابق تر،ساده گیاهان

 سال در گیاه این (.9989 ،خدابنده) دهدمی تشکیل را جهان مردم اغلب اصلی و اولیه غذای دیگر طرف

 91 از و بوده سیاآ غرب جنوب آن اصلی مبدا(. 9119، 9هیل و رگالن) شد نامگذاری 2واویلف توسط 9829

 تنوع دلیل به(. 9989 ،ارزانی) است شده استفاده آن از تغذیه برای مسیح میالد از قبل سال هزار 92 تا

 (.2116، 6تولمی) است پذیر امکان هوایی و بآ متفاوت شرایط در نآ استقرار، Triticum جنس ژنتیکی

 خود به زراعی محصوالت بین در را اول مقام جهان در تن میلیون 621 حدود در ساالنه تولید با گندم

 21 حدود و شودمی مصرف هاانسان توسط مستقیما گندم تولید درصد 11 تقریبا. است داده اختصاص

                                                             
1. Rao 

2. Vavilov  

3. Langer and Hill  

4. Tolmay 

http://bankmaghale.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85/
http://bankmaghale.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85/
http://bankmaghale.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85/
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 هایکشور از بسیاری در .نماید می تامین را جهان گیاهی منشا با خوراکی خشک یماده کل از درصد

 و حیدری) شودمی کشت خشک نیمه و خشک مناطق در اکثرا( مردم اصلی غذای عنوانبه) گندم دنیا

 به مربوط آن سطح بیشترین که است غالت کشت زیر دنیا مزارع از درصد 61 حدود(. 9982 ،همکاران

 نژاد،ایران) شودمی داده اختصاص گندم کشت به زراعی اراضی درصد 91 تا 62 همواره و بوده گندم

ی دوازدهم قرار دارد، ولی ی گندم در جهان در رتبهکنندهگرچه ایران بین کشورهای تولید(. 9989

بیشترین سطح زیر کشت را بین محصوالت مختلف به خود اختصاص داده است و از نظر ارزش اقتصادی 

 در تقریبا گندم کاشت مستعد مناطق بودن دارا با ایران کشور (.9،2118ی چهارم قرار دارد )فائودر رتبه

 اطالعات و آمار کل یاداره گزارش براساس(. 9989 خدابنده،) دارد زیادی تولیدی توان هااستان بیشتر

 میزان زراعی، محصول تن میلیون 19/68 مجموع از 9919-12 زراعی سال در ،کشاورزی جهاد وزارت

 زراعی محصوالت تولید کل از درصد 9/99 معادل که است شده برآورد تن میلیون 9/1 کشور گندم تولید

 دو در غالت زراعت نظر از اردبیل استان(. a9912نام، بی) باشدمی کشور غالت تولید کل از درصد 9/26 و

 و مرکز در نمین و شهر مشگین اردبیل، دشت) سردسیر و( استان شمال در مغان دشت) خزر ساحل اقلیم

 تولید و کشت اردبیل استان در گندم رقم 26 حاضر حال در .است گرفته قرار( استان جنوب در خلخال

 میهن و سایسونز ،mv17 پیشگام، هما، اروم، آذر، چمران، زاگرس، کاسکوژن، ارقام به توانمی که شودمی

 هاآن کنترل صحیح مدیریت عدم و هرز هایعلف و هابیماری و فاتآ خسارت (.b9912 نام،بی) کرد اشاره

 جهت در تالش هرگونه لذا و( 9999، منشآهون) است کشور در گندم عملکرد کاهش در مهم عامل یک

 خانجانی،) است گندم تولید در کشور خودکفایی جهت در موثر گامی عوامل این خسارت کردن کم

 انواعخسارت  اثر در غله تن میلیون یکصد از بیش ساالنه ،جهانی باروخوار سازمان آمار براساس (.9988

 است شده شناسایی گیاهخوار یحشره گونه 91 از بیش ایران . در(9991، زمردی) رودمی بین از آفات

 9-9 جدول در هانآ ترینمهم که شوندمی محسوب جو و گندم از اولیه یکننده مصرف عنوانهب که

 (:9988 ، خانجانی از نقل به) است شده وردهآ

                                                             
1. Fao 
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 آفات مهم گندم و جو در ایران -6-6جدول 
 راسته خانواده علمی نام          آفت فارسی نام   

 Sitobion avenae (Fabricius) Aphididae Hemiptera  گندم( انگلیسی) سبز یشته

 Diuraphis noxia (Mordvilko) Aphididae Hemiptera گندم روسی یشته

 Schizaphis graminum (Randani) Aphididae Hemiptera گندم( سمی) معمولی یشته

 Schistocerca gregaria (Forskal) Acrididae Orthoptera صحرایی ملخ

 Eurygaster intergriceps (Puton) Scutelleridae Hemiptera گندم سن

 Aelia melanora (Fieber)   Pentatomidae Hemiptera  آئلیا سن

 Haplothrips tritici (Kurdjumov) Phlaeothripidae Thysanoptera تریپس گندم

 Anisoplia spp. Scarabaeidae Coleoptera ای گندمهای قهوهسوسک

 Agriotes spp. Elateridae Coleoptera های مفتولی ریشهکرم

 Syringopais temperatella مینوز برگ غالت

(Lederer) 
Elachistidae Lepidoptera 

 Hadena basilinea (Fabricius) Noctuidae Lepidoptera خوار گندمخوشه یپروانه

 Oscinella frit (Linnaeus) Chloropidae Diptera مگس گندم

 Meromyza saltatrix (Linnaeus) Chloropidae Diptera گندم یمگس ساقه

 Cephus pygmaeus (Linnaeus) Cephidae Hymenoptera خوار گندمزنبور ساقه

 Pterobia latens (Muller) Tetranychidae Prostigmata ای گندمقهوه یکنه
 

 

-پیچیده زندگی جنسیغیر و جنسی مثلتولید توانایی و شکلیچند حالت بودن دارا دلیل به هاشته

 بودند نشده گزارش زابیماری هایویروس ناقل عنوان به حشرات این که 9121سال  از قبل تا .دارند ای

-مهم از یکی هاشته امروزه (.9129، 9هوستون و اوسوالد) شدندنمی شناخته کشاورزی مهم آفات عنوانبه

 شوندمی محصول عملکرد کاهش باعث جهان نقاط از بسیاری در که هستند غالت آفات ترینشایع و ترین

 به آلوده گیاه از زابیماری عوامل انتقال و گیاهی آوندهای یشیره . مکیدن(2111 ،2پااست و منبلک)

 اثر در که خسارتی میزان ،معمول طور به .شودمی هاشته مستقیمغیر و مستقیم خسارت باعث سالم گیاه

 از بیشتر شودمی ایجاد گیاهان به زابیماری هایویروس انتقال با یا و گیاه بافت درون به سمی مواد تزریق

 و 6هین ؛9189 همکاران، و 9گیر) شودمی ایجاد گیاه از مستقیم یتغذیه اثر در که است خسارتی میزان

 هاشته. کنندمی تغذیه گیاه آبدار انتهایی هایقسمت و هاخوشه ها،برگ از هاشته (.9116 همکاران،

                                                             
1. Oswald and Houston 

2. Blackman and Eastop 

3. Gair 

4. Hein 
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 و نوری) آورند دستبه را غذایی مواد حداکثر تا کنندمی گیاه نرم هایبافت وارد ترجیحا را خود خرطوم

 و هابرگ پیچیدگی عمومی، ضعف موجب گیاه هایقسمتتمامی  از هاشته یتغذیه (.9999 رضوانی،

 و هادانه ریزی ها،غالف شدن کوتاه ها،گل تلقیح عدم محصول، دیررسی رشد، افتادن عقب ها،جوانه

 باعث آنها ترشحی عسلک ،چنینهم( 2111 استاپ، و منبلک) شودمی محصول برداشت امر در اختالل

 (.9191 ،9راتن و ویکرمن) شودمی هابرگ سطح در فوماژین قارچ رشد و گیاه هایروزنه شدن مسدود

های هوایی گیاه، وزن وزن اندام ها،دانه، وزن خوشه ( وزن هزار9999طبق گزارشات نوری و رضوانی )

و سایر  S. graminumی شتهها، ارتفاع گیاه و قدرت زنده ماندن گیاهان میزبان در اثر آلودگی به ریشه

 یکئموزا ویروسی هایبیماری انتقال با هاشته مستقیمغیر دهند. خسارتهای غالت کاهش نشان میشته

 .(9962 ،فردآزمایش و حجت) است برنج خفیف یکئموزا و ذرت کوتولگی جو، و گندم زرد کوتولگی جو،

-غیر) زابیماری عوامل انتقال اثر بر و درصد 21 تا 91 هاشته مستقیم یتغذیه اثر در گندم عملکرد

 در مرطوب و گرم شرایط وجود (.9111 ،2میلول و ترادن) یابدمی کاهش درصد 81تا 21( مستقیم

-هب و مختلف آفات شیوع برای را مساعدی شرایط محیط بودن بسته و غذا فراوانی ای،گلخانه هایمحیط

و در مدت  بوده مثل باالیی برخوداراین حشرات از نرخ تولید (.2116 ،9سید) سازدمی فراهم هاشته هژوی

دهند ای افزایش میطور قابل مالحظهسرعت و بهبنابراین جمعیت خود را به ،شوندزمان کوتاهی بالغ می

 شته گونه 92 دنیا مختلف مناطق در جو و گندم مزارع هایشته فون بررسی در .(2111، 6)دیکسون

،  Metopolophium،Diuraphis   ،Sitobion هایجنس به توانمی هاآن ترینمهم از که است شده معرفی

Schizaphis  ،Rhopalosiphum  وSipha (.2111 استاپ، و منبلک) کرد اشاره  

   

                                                             
1. Vickerman and Wratten  

2. Tradan and Milevol 

3. Syed 

4. Dixon 
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   Schizaphis graminum (Rondani) گندم شته معمولی -6-2

 حشرات رده بندی در جایگاه -6-2-6

Order: Hemiptera 

Suborder: Sternorrhyncha 

Superfamily: Aphidoidea 

Family: Aphididae   

Subfamily: Aphidinae 

Genus: Schizaphis 

Species: Schizaphis graminum 
 

 شناسیشکل -6-2-2

بال از نظر اندازه کوچکند و شکل کلی آنها بیضی است. افراد بیمتر میلی 9/9-9/2بدن  یاندازه

ی بقیه وسینه در این افراد مایل به زرد و یا مایل به سبز است  قفسه نسبتا کشیده است. رنگ سر و پیش

 سطح میانی قسمت در تیرهسبز  نوار یک با آبی به مایل سبز یا زرد به مایل سبز شکم نیز قفسه سینه و

 به مایل سبز شکم ولی بوده ایقهوه به مایل زرد بالدار افراد ی سینهپیش قفسه و بدن است. سرپشتی 

 استاپ، و منبلک) است ترتیره نوکشان اما اندکمرنگ هاکورنیکول فرم دو در هر .است تیره زرد تا سبز

پاها و  نوک بالبی افراد در. است آن بالبی فرم از ترتیره شتهاین  بالدار فرم عمومی (. رنگ2111

و نیز  هاکورنیکول و پاها نوک بالدار افراد در ولی ،است تیره شاخک هایقسمت اغلب ها وکورنیکول

است )هین و  شاخه تک انتها در هابال میانی رگبال غالت، هایشته دیگر برخالف. است سیاه شاخک

 (.9116همکاران،
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 بالغ )سمت راست( و کلنی شته )سمت چپ( )اصل( S. graminumی شته -6-6شکل                 

 

 

کورنیکول )اقتباس از  -دم و قسمت انتهایی شکم، ج -پیشانی، ب -الف S. graminum یشته -2-6شکل

 (6911فرحی و صادقی نامقی، 

 

 شناسی زیست-6-2-9

انتقال  دیگر میزبان به میزبانی از و نموده مثلتولید بکرزایی طریق به رویشی فصل در حشره این

 گندم هایبوته روی یا و گندمیان یتیره هرز هایعلف روی تخم صورت به را زمستان شته این یابد.می

خارج  تخم از دارد بکرزایی مثلتولید و بوده بال بدون همیشه که موسس یشته ،بهار اوایل در .گذراندمی

 هر .گیردمی صورت زیاد سرعت با شته این نمایونشو. کندمی ولدوزاد به شروع روز چند از پس و شده

 شدن فصل نزدیک (. با9162، 9کند )ریوانیمی تولید شته عدد 21-61 خود زندگی طول در ماده یشته

 هایگندم یا علف ماده روی یحشره گیری،جفت از پس ظاهر شده و ماده و نر افراد هاشته بین در پاییز

                                                             
1. Rivany  
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 سیاه و باالخره تیره کوتاهی مدت از پس ولی رنگ بوده سبز ابتدا هاتخم .کندمی ریزیتخم گندمیان هرز

 دارد های معتدلزمستان که گرم مناطق در. مانندمی باقی بعد سال بهار تا هاتخم این. شوندمی براق

 یشته تعداد نسل. یابد ادامه بکرزایی طوربه و نر افراد پیدایش بدون شته این مثلتولید است ممکن

نسل در سال  21تا  92دارای  مساعد شرایط در و متفاوت هوایی و آب شرایط حسببر گندم معمولی

 آن یتغذیه. کندمی سپری هاگرامینه روی را خود زندگی یدوره تمام شته (. این9989 بهداد،)باشد می

من و )بلک شودمی گیاهسوزیمشابه  اثرات و زردی باعث اغلب هرز هایعلف و هاگرامینه هایبرگ از

 (.2116استاپ، 

 میزبانی  یدامنه و انتشار مناطق -6-2-4

 و برور ؛9182 ،9اسکافنر و پیک) آمریکا یمتحده ایاالت در گندم مزارع مهم آفات از شته این

 النژر و ؛9112 همکاران، و 6؛ بورژیو9119 همکاران، و 9پولینگ) اروپایی کشورهای و( 2116 ،2الیوت

 ایران مناطق در اکثر گندم معمولی یشته .باشدمی( 2116 همکاران، و 2اختر) آسیا و( 9119 همکاران،

 سلیمان،مسجد نی، در روی تهران در برنج، و گندم روی اهواز در شته این (.9981 رضوانی،) دارد انتشار

 ؛9962 فرد،آزمایش و حجت) دارد فعالیت جو و گندم روی ورامین در و گندم روی شیراز و کرج

 خدابنده،)است  شده گزارش میانه جارویی سورگوم مزارع از گونه این همچنین(. 9991 امیرنظری،

میزبان از ی گونهه تاکنون بیش از هفتاد طوریکبه ،زبانی این آفت بسیار گسترده استمی یدامنه. (9989

های های مربوط به جنس(. انواع گونه9181، 6گرامینه و گراس برای آن گزارش شده است )میشل و بله

Agropyron ،Avenae،Bromus ،Dactylis ،Eleusine  ،Festuca، Hordeum،Lolium ،Oryza 

،Panicum ، Poa ،Sorghum ،Triticum وZea  استاپ، و منگیرند )بلکمی قرار آفت این یمورد حمله 

2116.) 

                                                             
1. Pike and Schaffner 

2. Brewer and Elliot 

3. Poehling 

4. Burgio 

5. Akhtar 
6. Michels and Behle  
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 خسارت  -6-2-5

 ی گیاهی و تضعیف گیاه میزبان عوارضبر مکیدن شیره عالوه Aphididaeی حشرات خانواده

من و استاپ، آورند )بلکوجود میها و ریزش گل و میوه را بهمختلفی مانند زردی و پیچیدگی برگ

2116.) 

باعث  گیاهی هایویروس انتقال و گیاهی یپرورده یشیره از تغذیه اثر در گندم معمولی یشته

 شده گیاه وارد آن بزاقی هایآنزیم شته، یتغذیه ضمن. شودمیایجاد خسارت و کاهش عملکرد محصول 

 و کلروز ایجاد باعث( 9189 همکاران، و 9الموسوی) گیاهی هایسلول یدیواره و کلروپالست شکستن با و

 بسیاری شته این یتغذیه اثر در(. 9118 همکاران، و 2کاسترو) شوندمی میزبان در وسنتزتف میزان کاهش

 ذرت کوتولگی ویروس و نیشکر موزائیک ویروس جو، زرد کوتولگی ویروس مانند گیاهی هایویروس از

 میزبان گیاه هایخوشه و غالف برگ، به است قادر شته این(. 2116 ،من و استاپبلک) شوندمی منتقل

 هاشته این. گردد بوته کامل انهدام باعث آفت شدت صورت در و محصول کاهش باعث و کرده حمله خود

 گاهی. شوندمی هابرگ یحاشیه شدن قاشقی و پیچیدگی موجب و پرداخته تغذیه به جوان هایبوته روی

 در یا و زمستان و پاییز در اغلب که سرمازدگی عالیم به شباهت دلیل به شته خسارت عالیم است ممکن

 مدرس) شود گرفته اشتباه آن با شودمی ایجاد بهار اوایل زودگذر و فصلی سرمای دلیل به مناطق بعضی

  (.9982 آبادی، نجف

 هاهای کنترل جمعیت شتهروش -6-9
 

 بالطبعهای غالت در غرب اروپا در حال افزایش بوده و ( خسارت شته9919نقل از اصغریان )به

 ها شدت یافته است، دالیل این افزایش عبارتند از : مبارزه با آن

باعث افزایش تولید مثل  که های کشت به ویژه مصرف مقادیر بیشتر ازت درگیاهانالف( تغییر روش

 یابد. نتیجه تراکم کلنی شته افزایش می و در شدهشته 

                                                             
1. Al-Mousawi 

2. Castro 
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ها تاثیر منفی های قارچی که روی شکارگرهای شتههای هرز و بیماریب( کنترل شیمیایی علف

 گذارد.می

الوقوع از یک طرف و افزایش مداوم جمعیت، انسان را با مشکالت متعددی از جمله گرسنگی قریب

محیطی از طرف دیگر مواجه ساخته است، چون هر آنچه که برای حل یک مشکل انجام آلودگی زیست

ی جمعیت در حال رشد جامعه یگیرد نباید سبب بروز یک مشکل دیگر گردد، بنابراین برای تغذیهمی

های موثرتری برای کنترل آفات در کشاورزی طراحی شده بشری و جلوگیری از وقوع گرسنگی باید روش

دهند استفاده شود. در های محیطی را کاهش میهایی که آلودگیو در راه رسیدن به این هدف از روش

در اکثر کشورهای اروپایی گزارش شد  Sitobion avenae ی سبز گندمکه طغیان شته 9168اروپا تا سال 

و همکاران  9(. به گزارش سیمون9191شد )ویکرمن و راتن، ها توجه نمیبه خسارت مستقیم شته

های غالت در مزارع گندم و جو طی بهار و ی جهان گاهی جمعیت شته( در اکثر مناطق معتدله9119)

هایی در چند کشور جهان از چنین طغیانرسد. همتابستان افزایش یافته و به سطح زیان اقتصادی می

جمله انگلستان، هلند، بلژیک و فرانسه مشاهده شده است. کنترل موثر آفات یک ضرورت حتمی در تمام 

ها است. اکثر حشرات گیاهخوار بیش از یک و عموما تعداد زیادی دشمن طبیعی دارند اکوسیستم

 (.9982بر، )شیشه

توان به دو روش کلی شیمیایی و گیرد که میهای مختلفی صورت میه روشها بکنترل جمعیت شته

 یتوسعهای برف هدهای اصلی ها یکی از گروهشته ،در روش شیمیایی شیمیایی اشاره کرد.غیر

ها از گروه ل شتهکنترای یج بری راهاکشهحشربیشتر  9181های جدید هستند. تا سال کشحشره

لی و ،نددبوار نسبتا پایدو سیستمیک وه گردو ین های اکشها بود، اگرچه حشرهکارباماتها و ارگانوفسفات

ئیدها وتیرپایرارد موری از بسیامخرب داشتند. در ثر امفید نیز ات حشرری از بسیاده و روی سمی بوبسیار 

از سیعی و هگروولی این ترکیبات به دلیل نداشتن اثر سیستمیک روی  ،ها شدندتگانوفسفاارجایگزین 

  (.9919های مناسبی نبودند )جلیلیان، کشگذاشتند و بنابراین شتهف اثر میهدغیرات حشر

                                                             
1. Simon  
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رویه از سموم شیمیایی به منظور کنترل آفات موجب ایجاد مقاومت بی یاستفاده باتوجه به اینکه

موم، اثرات ها، افزایش جمعیت آفات ثانویه، جایگزینی آفات، کاهش اثرات سکشحشرات به حشره

زایی و اثرات سوء زیست محیطی، آلودگی محیط زیست و از بین رفتن دشمنان زایی و جهشسرطان

های جایگزین مناسب از جمله استفاده بنابراین استفاده از روش ،(2116، 9شود )هاجکطبیعی آفات می

برای کنترل آفات  و کنترل بیولوژیک زراعی و تعدیل در مصرف کودهای شیمیایی کنترل هایاز روش

 (9116، 9؛ کویسنبری و شوتزکو9119و همکاران،  2)بورتون شودتوصیه می

 کنترل بیولوژیک  -6-9-6

آن برنامه،  ترین اجزایهای مدیریت آفات اجرا گردد که یکی از مهمبرای مقابله با آفات باید برنامه

)هاجک،  باشدزیست میبرای انسان و محیطخطر های بی، این روش یکی از راهکارکنترل بیولوژیک است

 بینزیست، از های منفی کاربرد سموم همچون آلودگی محیطگذشت زمان و آشکار شدن پیامد (.2116

 شناسی را به کنترلرفتن دشمنان طبیعی و ایجاد مقاومت در حشرات آفت، توجه متخصصان حشره

این شیوه  (.9982بر، ی آفات جلب نموده است )شیشهبیولوژیک آفات به عنوان محور اصلی مدیریت تلفیق

کار طبیعی بههای مختلف زیستی، رفتاری و اکولوژیکی دشمنانآمیز خواهد بود که جنبهزمانی موفقیت

؛ دان و 9191و همکاران،  6گیرد )ریگوی بیولوژیک به دقت مورد مطالعه و بررسی قراربرده شده در کنترل

ها و عوامل دگاه کنترل بیولوژیک دشمنان طبیعی مشتمل بر شکارگرها، پارازیتوئید(. از دی9119، 2یوکوتا

های کارابیده، ها، سوسکویژه کفشدوزکهای شکارگر بهزا هستند. بدون تردید حشرات و کنهبیماری

های فیتوزئیده در کنترل بیولوژیک کاربردی از اهمیت چنین کنههای شکارگر و همها و سنبالتوری

 (.9982بر، زیادی برخوردارند )شیشه

                                                             
1. Hajek 

2. Burton  

3. Quisenberry & Schotzko 

4. Ridgway  

5. Daane and Yokota 
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انتخاب عامل کنترل بیولوژیک بسیار مهم بوده و بدون تعیین کارایی دشمنان طبیعی انجام چنین 

ها و شکارگرهای ی پارازیتوئیدهای غالت مورد حمله(. شته9،9111باشد )واگممکن میانتخابی غیر

 و هاکفشدوزک) غالت هایشته طبیعی شمناند ازبرخی (. 9191، 2گیرند )استریمتعددی قرار می

-9جدول  در غالب گونه فراوانی درصد و آمده دست به ایران در فونستیک کارهای طی که( هاپارازیتوئید

 . است شده ارائه 2
 

 ایران در غالت هایشته مهم طبیعی دشمنان تنوع -2-6جدول 

 اصفهان استان غالت مزارع

 (9989 همکاران، و شناس حق)

 خوزستان استان غالت مزارع

 (9982 همکاران، و رضایی)

 مشهد شهرستان گندم مزارع

 (9988 نامقی، صادقی و فرحی) 

Hippodamia variegata (Goeze) Coccinella septempunctata Coccinella septempunctata 
8/62 % 1/68 % 2/68 % 

 Exochomus pubescens (Kuster) Praon gallicum (Stray) Hippodamia variegata 

Coccinella septempunctata Diaeretiella rapae (McIntosh) Oenopia conglobata (Menetries) 
 

حل جهت ترین راهمناسب IPMهای های مختلف آفات در قالب برنامهی تلفیقی از روشاستفاده

مطالعات بسیاری نشان داده است  .باشدمیهای کشاورزی کاهش مصرف سموم کشاورزی در اکوسیستم

های مکمل در عنوان روشتوانند بههای مقاوم گیاهی میکه عوامل کنترل بیولوژیک در تلفیق با میزبان

 (.9988شوشتری، ؛ جعفری و وفایی2119و همکاران،  9کنترل آفات مورد استفاده قرار گیرد )فرانک
 

ی مانی باال و ادامهخوار در کنترل بیولوژیک آفات، قدرت زندهطبیعی چندین یکی از مزایای دشمنان

های جایگزین، شهد باشد که با تغذیه از طعمههای مطلوب در طبیعت میها در نبود طعمهونمای آننشو

-توان گونهها میسازی تعداد کمی از آنچنین با پرورش و رهاشود. همها عملی میی آنها و یا گردهگل

(. انتخاب عامل کنترل بیولوژیک بسیار مهم بوده 9188، 6لفی از آفات را کنترل نمود )فن و ژائوهای مخت

ها دشمنان طبیعی باشد. شتهممکن میو بدون تعیین کارایی دشمنان طبیعی انجام چنین انتخابی غیر

ژیک بوده است ها همواره مورد توجه متخصصین کنترل بیولوفراوانی دارند و در این بین نقش کفشدوزک

                                                             
1. Waage  

2. Stary  

3. Frank 

4. Fan and Zhao 
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(. 9،9191شود )گارنی و هسیو امروزه در اکثر نقاط دنیا موارد موفقی از این نوع کنترل مشاهده می

های زراعی هستند که در کنترل بیولوژیک مورد استفاده ها یکی از عوامل مفید در اکوسیستمکفشدوزک

حالت تعادل و تنظیم طبیعی ( و نقش بسیار مهمی در ایجاد 9118، 2قرار گرفته )ابریکی و کرینگ

ها و الرو برخی حشرات دیگر برعهده ها، تخم پروانهها، کنهها، زنجرکها، سفیدبالکها، پسیلجمعیت شته

ی ها به شیوهخواری کفشدوزک(. فعالیت حشره9199، 9؛ هودک9992دارند )احمدی و سرافرازی، 

است که هر زارع و باغداری با کمی دقت و توجه جایی قابل توجهی ی زیستی و همهشکارگری یک پدیده

های گیاهی ها و شپشکویژه شتهآور بهی آنها در جمعیت تعداد زیادی از حشرات زیانکنندهاز نقش نابود

 (. 9966شود )شجاعی، آگاه می

 : Hippodamia variegata (Goeze)کفشدوزک -6-4

 (6336، 6دنبرگ)گوردون و ون  حشرات یبند رده در گاهیجا -6-4-6

Order: Coleoptera 

Suborder: Polyphaga 

Superfamily: Cucujoidea 

Family: Coccinellidae 

Subfamily: Coccinellinae 

Tribe: Coccinellini 

Genus: Hippodamia 

Species: Hippodamia vareigata (Goeze) 

 شناسیریخت -6-4-2

های قرمز متر با بالپوشمیلی 6/2-6/9متر و عرض میلی 2/9-2/2طول حشرات کامل کفشدوزک به

باشند. سر به رنگ ها از نظر تعداد و اندازه بسیار متغیر میباشند. لکهنارنجی همراه با تعدادی لکه سیاه می

کند. یکدیگر متصل می عقبی آن نوار پهن و سیاه مضرسی دو چشم را به یشیری که در حاشیه سفید

                                                             
1. Gurney and Hussey 

2. Obrycki and Kring 

3. Hodek  

4. Gordon and VanDen Berg 
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که هیچ قسمتی از سر زیر سینه ها آزادتر است، به طوریکفشدوزک نسبت به سایر گونهچنین سر این هم

ها درشت و بیضی شکل است که قسمت بیشتر آن در سطح جلو و فقط قسمت شود. چشمپنهان نمی

های داخلی چشم خارج ها به رنگ خرمایی و نسبتا بلند و از کنارهکوچکی از آن زیر سر قرار دارد. شاخک

های سیاه بزرگی که از ترکیب لکه یلکه یشوند. سینه سفید رنگ بوده و بیشتر سطح آن به وسیلهمی

های مختلف دارای تغییرات سیاه رنگ در جمعیت یکوچکتری به وجود آمده پوشیده شده است. این لکه

مشخص است و سفید سینه کامال  یکه در برخی افراد به حداقل رسیده و زمینهفراوانی است، به طوری

ها ماند. بالپوشها سفید باقی میگیرد و فقط حاشیهدر برخی دیگر بزرگ شده و تمام سطح سینه را می

سفید مثلثی شکل در دو طرف سپرچه دیده  یآنها لکه یبه رنگ قرمز مایل به نارنجی است که در قاعده

ف متفاوت است، وجود دارد. در های مختلسیاه که در جمعیت یشود. روی هر بالپوش تعدادی لکهمی

های مختلف از یک تا شش عدد ولی در جمعیت ،ها روی هر بالپوش شش عدد استفرم تیپیک تعداد لکه

سیاهی که در کنار سپرچه قرار دارد همیشه ثابت است و در تمام  یولی در هر حال دو لکه ،متغیر است

قسمت زیرین سر، قفسه سینه و شکم کامال ها وجود دارد. سپرچه سیاه و خیلی کوچک است. جمعیت

های سیاه تغییراتی که در لکه .تر استها کمی روشنها و پنجهسیاه است. پاها سیاه و فقط انتهای ساق

های مختلفی از این ها وجود دارد باعث شده است که جمعیتپشت و سینه و مخصوصا بالپوش

خال، خال، هشتخال، ششخال، پنجهای بیعیتجمتوان میاز جمله  که کفشدوزک تشخیص داده شود

در این کفشدوزک در جنس ماده  (.9969برد )وجدانی،  شنی را نامای، خالخوشهخالای، دوخوشهخال

( آن را با 9112و همکاران ) 9عقبی استرنیت پنجم دیده می شود که راندال یبرآمدگی میانی در حاشیه

-در صورتی ،شودها دیده نمیهمچنین نواحی غشایی بین استرنیت .توصیف می کنند 2اصطالح نوک تیز

عقبی استرنیت پنجم صاف بوده و نواحی غشایی به صورت سه نوار منقطع قابل  یها حاشیهکه در نر

های غشایی به رنگ روشن و های شکمی در هر دو جنس تیره رنگ بوده و نواراسترنیت .مشاهده است

تواند به عوامل مختلفی که میافراد نر و ماده از نظر جثه متفاوت هستند  شوند.مایل به نارنجی دیده می

                                                             
1. Randall 
2. Pointed 
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 از هاییتفاوت نیز ماده افراد در حتی آمده های به عملکه در بررسیبه طوری ،از قبیل تغذیه مربوط باشد

 یحاشیه در کفشدوزک این نر جنس درکه  معتقدند( 9112) همکاران و راندال. شد مشاهده جثه نظر

 توسط بررسی مورد هاینمونه در مشخصه این که دارد وجود جلو سمت به برآمدگی دوم استرنیت جلویی

 .شد مشاهده نیز( 9981) زادهلطفعلی

 )اصل( H. variegataکامل )نر( کفشدوزک  یحشره -9-6شکل 

 



 H. variegata های نر )چپ( و ماده )راست( کفشدوزکهای شکمی در جنساسترنیت -4-6شکل 

 (6911زاده،)اقتباس از لطفعلی
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 شناسیزیست -6-4-9

بالغ در زیر پوستک  یصورت حشرههای کفشدوزک زمستان را بهاین کفشدوزک مانند سایر گونه  

و سایر  ها در اطراف مزارعها و قلوه سنگهای هرز و زیر کلوخعلف ی، بقایای گیاهی، طوقهدرختان

 و فعالیت خود را در اوایل بهار بردهبه سر  عددی 21 جاتصورت دستهبه و یا طور متفرق ها بهپناهگاه

 ایاین کفشدوزک معموال به صورت دسته (.9991، و اسماعیلی صادقی ؛9969 نماید )وجدانی،آغاز می

نظر محیط دهد. این گونه از ها قرار میجات تخم خود را در نزدیکی کلنی شتهریزی کرده و دستهتخم

-تخم .(9182 ،9)هونک دهدزندگی گیاهان علفی، شرایط آفتابی و مناطق با تراکم زیاد آفت را ترجیح می

دو  ،شوند. چند ساعت قبل از تفریخای گذاشته میها بیضی شکل و زرد رنگ هستند که به صورت دسته

شود. قرمز رنگ روی تخم ایجاد شده سپس پوسته خاکستری و نهایتا سیاه شده و الرو خارج می یلکه

الرو خود  ،. در پایان این دورهشودتر میباشد که کمی پس از تفریخ تیرهالرو سن اول خاکستری رنگ می

شیری رنگ  یدو لکه. الرو سن دوم عالوه بر بزرگ بودن، کندمیای چسبانده و پوست اندازی را به نقطه

 یدو لکهدارای تر است و عالوه بر آن لکه، اول شکم دارد. الرو سن سوم تیره یروی سطح پشتی حلقه

 سطح پشتی موجود درباشد. در الرو سن چهارم دو لکه چهارم شکم می یتر در سطح پشتی حلقهکوچک

ای چسبیده و ساکن شده و وارد و به نقطه. در پایان این دوره الرشوداول شکم کامال زرد رنگ می یحلقه

 (. 9989)فرهادی،  شودتبدیل میشفیره به در نهایت  شده وپیش شفیرگی  یمرحله

 

  

                                                             
1. Honek 
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های سن اول ب( الرو ،تخم یلف( دستهاH. variegata : مراحل مختلف زیستی کفشدوزک  -5-6شکل

 سنین های الرویپوستهه(  ،اندازید(الرو سن سوم در حال پوست ،ج( الرو سن دوم ،تازه ظاهر شده

کامل  ی( حشرهط ،کامل تازه ظاهر شده ی( حشرهح ،ز(شفیره ،و(الرو سن چهارم ،اول، دوم و سوم

  )اصل(

 

  پراکنش جغرافیایی -6-4-4

 پالئارکتیک یای با پراکنش وسیع است که فعالیت آن در ناحیهگونه H. variegataکفشدوزک 

منتقل شده و در حال حاضر  ی آمریکا(ایاالت متحدهنئارکتیک ) یو از آنجا به منطقه شده است گزارش

چنین از کشورهای این حشره هم (.2112 ،2فرانزمن ؛9111 ،9اوورابریکی و در آنجا نیز مستقر شده است )

(. 9969شمالی گزارش شده است )وجدانی،  اروپای شرقی، کشورهای نواحی دریای مدیترانه و آفریقای

                                                             
1. Obrycki and Orr   

2. Franzmann 
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-نیز حمله می Parlatoria blanchardi (Targioni Tozzetti) مرکباتاین شکارگر به شپشک معمولی 

بسیاری از کشورها  ها درطبیعی شته ترین دشمنمهم عنوانبه (. این کفشدوزک9969 )وجدانی، کند

 ،2)گوموواسکایا ذرت در اوکراین ،(9199، 9)ناتسکوا روی محصوالت مختلف از جمله فلفل در بلغارستان

عنوان همریکا بآچنین در هم گزارش شده است. (9182، 9( و پنبه در ترکمنستان )بلیکووا و کاساو9182

. اولین گزارش (9111اوبریکی و اوور،) شودروسی گندم رهاسازی می یای وارداتی تکثیر و علیه شتهگونه

(. این کفشدوزک شکارگر در 2112 ،)فرانزمن بود 2111کفشدوزک در استرالیا در سال از استقرار این 

 و Phenacoccus aceris (Sign)های توسط فرحبخش روی شپشک 9961ایران ابتدا در سال 

Pseudococcus citri (Risso)  .در نواحی شمال کشور گزارش شده است 

  واکنش تابعی -6-5

شناسی و متون عنوان یک مبحث قابل توجه در مباحث حشرهتابعی به ی اخیر واکنشطی چند دهه

ی دقیق این امکان را فراهم آورده است تا های تجزیهگرفته است. گسترش روش اکولوژی مورد توجه قرار

مختلف یا مراحل مختلف یک  هایشکارگرتوانایی  یهای واکنش تابعی برای مقایسهبتوان از پارامتر

قبل از استفاده از دشمنان طبیعی در کنترل آفات ابتدا باید از میزان  .شکارگر روی یک شکار استفاده کرد

. اصوال یک (9111 )واگ، ها اقدام کردسپس به استفاده از آنکارایی آنها اطالعات کافی بدست آورده و 

ی و میزان تغذیه دادهیش تراکم میزبان خود واکنش نشان دشمن طبیعی موفق باید بتواند نسبت به افزا

سازد و . با تفکیک بین عواملی که فراوانی دشمن طبیعی را متاثر می(9198، 6)هسل خود را افزایش دهد

ییر تابعی نسبت به تغو  های عددیواکنش ،دهدها را تحت تاثیر قرار میعواملی که قدرت جستجوی آن

جهت سنجش  (.9116، 6جرویس و کید ؛9161 ،2)سولومون معرفی شده است تراکم طعمه یا میزبان

های متعددی از قبیل ترجیح گونه، قدرت میزان تاثیر یک شکارگر روی تراکم شکار باید ویژگی

                                                             
1. Natskova  

2. Gumovskaya 

3. Belikova and Kosaev 

4. Hassell  

5. Solomon  

6. Jervis and Kidd 



19 

ی جستجوگری مورد مطالعه های تابعی و عددی و قدرت جستجوی مناسب در ناحیهواکنش تولیدمثلی،

های مهم سنجش کارایی دشمنان طبیعی بررسی یکی از روش (.9111 و همکاران، 9)بیدی قرار گیرد

 و همکاران، 2ویژه واکنش تابعی آنها نسبت به شکار یا میزبان خود است )دکلرکهها برفتار شکارگری آن

(. واکنش تابعی از اجزا و عوامل ضروری در انتخاب دشمنان طبیعی 2116 بیدی و همکاران، ؛2111

برای  های مورد استفادهشاخص یکی از و (9196 ،9های کنترل بیولوژیک )ون لنترن و بیکرنامهجهت بر

 (9161)سولومون  (.9188 ،6و گریتد )واگ ها استبرنامهاین ها در موفقیت آن تعیین موفقیت یا عدم

تغییرات تراکم ی واکنش تابعی را جهت توصیف واکنش رفتاری یک دشمن طبیعی نسبت به بار واژهاولین

ی خود واکنش نشان شکارگر نسبت به تغییرات تعداد طعمه یطعمه بکار برد و اظهار داشت که حشره

 (.9166 ،2نام واکنش تابعی نامیده شد )هولینگ هو چون این واکنش تابعی از تراکم طعمه است ب دهدمی

کند و در حقیقت توصیفی از و شکار ایفا می گرهای شکارکنشواکنش تابعی نقش مهمی در برهم

 .(2112 و همکاران، 6تولی) های مختلف شکار استرفتار یک دشمن طبیعی در مواجهه با تراکم

کند که آیا دشمن طبیعی )شکارگر یا ( این واکنش مشخص می9166ی هولینگ )به عقیده

برای تحقق این امر واکنش میزبان خود را کنترل کند یا خیر، که  /پارازیتوئید( قادر است تراکم طعمه

  .را نشان دهد "وابسته به تراکم"طبیعی باید حالت 

 

 انواع واکنش تابعی -6-5-6

 نوع واکنش تابعی را توصیف کرد: سه( 9162، 9169هولینگ )

  واکنش تابعی نوع اول:

یک های مورد حمله تا رسیدن به طعمه، تعداد طعمهدر واکنش تابعی نوع اول با افزایش تراکم 

های مورد طعمهدرصد  ،ماند. در این حالتو سپس ثابت می یافته مقدار حداکثر بصورت خطی افزایش
                                                             
1. Badii  

2. De Clercq 

3. Van Lenteren and Baker 

4. Waage and Greathead 

5. Holling 

6. Tully  
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یابی در این نوع زمان دستیابد. حمله تا یک مرحله ثابت بوده )مستقل از تراکم( و سپس کاهش می

 ی طعمهاولیهتراکم  واکنش برابر صفر و کارایی تجسس یعنی نسبت افراد مورد حمله قرار گرفته به

(Na/Nt )ها تغذیه میمهرگان آبزی که از پالنکتوناست. این نوع واکنش تابعی به طور عمده در بی ثابت-

 شود.کنند مشاهده می
  

 واکنش تابعی نوع اولی خورده شده در های تعداد )الف( و درصد )ب( طعمهنمودار -1-6 شکل

 

 واکنش تابعی نوع دوم:

یابد، ولی افزایش میهای مورد حمله طعمه، تعداد طعمهبا افزایش تراکم تابعی، واکنش این نوع در 

شود تا به یک مقدار ثابت برسد. تدریج از شیب منحنی کاسته میبهنبوده و  صورت خطیبهاین افزایش 

(. شکارگر یا معکوس تراکمیابد )وابسته به تدریج کاهش میمورد حمله بههای طعمهدر این حالت، نسبت 

که در حالی ،کندهای پایین طعمه یا میزبان بیشترین وقت خود را صرف جستجو میپارازیتوئید در تراکم

-ها میبیشترین وقت شکارگر یا پارازیتوئید صرف گرفتن، خوردن یا پارازیته کردن آن های باالدر تراکم

 شود. و پارازیتوئیدها مشاهده می گرشکارشود. این نوع واکنش تابعی عمدتا در بندپایان 

 

 واکنش تابعی نوع دومی خورده شده در های تعداد )الف( و درصد )ب( طعمهنمودار -7-6شکل 

 

 ب الف
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 واکنش تابعی نوع سوم :

 طعمهبوده و با افزایش تراکم  طعمهاین نوع واکنش تابعی در بخشی از منحنی خود وابسته به تراکم 

یابد. شکل منحنی مورد حمله قرار گرفته تا حدی افزایش یافته و سپس کاهش میهای طعمهدرصد 

هولینگ اظهار داشت که این  باشد.شکل( می Sتعداد در این نوع واکنش تابعی به صورت سیگموئیدی )

شود، ولی امروزه ثابت شده است که هر دو نوع واکنش تابعی داران شکارگر دیده مینوع واکنش در مهره

چنین عالوه بر یادگیری، تمرکز شود. هممهرگان مشاهده میداران و بیو سوم در هر دو گروه مهره دوم

 (. 9981شود )نوری قنبالنی، منجر می یجستجو در مناطق پرتراکم طعمه به ایجاد چنین واکنش

 

 

 واکنش تابعی نوع سوم ی خورده شده درهای تعداد )الف( و درصد )ب( طعمهنمودار -1-6شکل 

 

 به این صورت شرح داده شده است  نیز :واکنش تابعی نوع چهارم

مورد حمله قرارگرفته پس از رسیدن به  هایاد طعمه، تعدطعمهدر این نوع واکنش با افزایش تراکم 

واکنش یابد. منحنی این نوع واکنش گنبدی شکل است. در واقع این نوع یک حداکثر، دوباره کاهش می

در عمل شکارگر اختالل  ی طعمههای باالکه در تراکم با این تفاوت ،باشدشبیه واکنش تابعی نوع دوم می

  (.9181، 9آید )اورسونوجود میبه

 

                                                             
1. Everson 
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 واکنش تابعی نوع چهارم ی خورده شده درهای تعداد )الف( و درصد )ب( طعمهنمودار -3-6شکل 

 

دشمنان طبیعی با شکار یا  هایکنشبرهمتواند در بررسی میمطالعات آزمایشگاهی واکنش تابعی 

های کنترل تواند اطالعات مفیدی برای استانداردها میگیرند، این بررسیمیزبانشان مورد استفاده قرار

)نسرین  های کنترل بیولوژیک فراهم کندهای تولید انبوه دشمنان طبیعی و پروژهکیفیت در برنامه

 (.9912 علیزاده،

 نرخ حمله های واکنش تابعی شاملپارامتر
9(a) 2زمان دستیابی و

 (hT) باشد که می دشمنان طبیعی

نرخ  .(9186، واگ)هسل و  شوندکار گرفته میبهبیوکنترل عوامل کارایی عنوان معیاری برای ارزیابی به

چه بیشتر باشد شود، هر قدرت جستجوی آنی نیز نامیده مییا و قدرت جستجو که با عناوین حمله 

تعریف  .(9116، 9و جرویس ون آلفن ؛9181 ،)اورسون یابدکارایی شکارگر در حمله به میزبان افزایش می

طبیعی در واحد زمان جستجو با آنها مواجه هایی که دشمنعبارت است از نسبت میزبان aمعمول برای 

کند این پارامتر نرخ افزایش پاسخ شکارگر به تراکم میزبان را تعیین می .(9186هسل و واگ، شود )می

بیلی، اولین مدل ریاضی  -شود. مدل نیکلسونیعنی منحنی با چه سرعتی به مجانب فوقانی نزدیک می

 نظر گرفته شد و بر دو فرض استوار بود:  بود که در آن قدرت جستجو در

یابی آنها به تراکم جمعیت خم محدودیتی ندارند و سرعت میزبانها از نظر تعداد تیدئالف( پارازیتو

  .میزبان بستگی دارد

                                                             
1. Attack rate 
2. Handling time 
3. Van Alphen and Jervis 
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Abstract: 

The predatory ccoccinellid, Hippodamia variegata (Goeze) is one of the most 

important predators of the aphids throughout the world and has high potential in 

control of the aphids in different agroecosystem such as field, horticultural and 

greenhouse crops. Functional response is one of the most important criteria for natural 

enemies selection to use in biological control programs. In this research, the effect of 

three wheat cultivars including Cascogen, Orum ana Homa was evaluated on functional 

response of H. variegata to Schizaphis graminum (Rondani) at 25±2ºC, 65±5% RH and 

a photoperiod of 16:8 h (L:D). After preliminary experiments, preys were offered to the 

predators, which had been starved for 24 h before test, in densitis of 2, 4, 8, 16, 32, 64, 

128, 192 and 256. Experiments were conducted in Petri dishes (8 cm in diameter) 

containing wheat leaves. After 24 h, the number of consumed preys in each Petri dish 

was counted under a stereomicroscope. Logestic regression and non-linear regression 

analyses were used to determine the type of functional response and estimate the 

parameters of attack rate (α) and handling time (Th), respectivery. The predator 

exhibited functional response type II in all treatments. The highest and lowest value of 

attack rate were obtained for fourth instar larvae of the predators on Cascogen and 

adult male on Orum, respectively. Also, the highest and lowest  value of  handling time 

were obtained for female on Orum and  fourth instar larvae of the predators on 

Coscogen, respectively. The highest value of the theoretical maximum attack rate of 

the predator was obtained for fourth instar larvae on Cascogen cultivar (300.75). The 

highest and lowest predation rate in highest density of the prey on three cultivars were 

obtained for fourth instar larvae and adult male, respectively. This study revealed that 

H. variegata has high potential for control of S. graminum.  

Keywords: Functional response, wheat cultivars,  Hippodamia variegata, Schizaphis 

graminum   
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