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  داود :نام                                            علیقلیزاده  :دانشجو خانوادگی نام

ي روي شـته  Hippodamia variegata (Goeze)  پارامترهاي زیستی و شکارگري کفشـدوزك  :نامهپایان عنوان

  Rhopalosiphum padi (L.) ،ي برگ یوالفو شته Diuraphis noxia (Mordvilko( ،روسی گندم

  زادهپور و دکتر علی گلیدکتر مهدي حسن :راهنمااساتید 

  دکتر بهرام ناصريو  دستجردي دکتر هوشنگ رفیعی اساتید مشاور: 

                                            شناسی کشاورزيحشره :رشته                                       کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

     و منابع طبیعی          کشاورزي :دانشکده                                                    اردبیلی محقق :دانشگاه

  71: اتصفح تعداد                                              10/11/1394 :دفاع تاریخ

  چکیده

در شود. سراسر دنیا محسوب می ها دریکی از عوامل مهم کنترل بیولوژیک شته Hippodamia variegata کفشدوزك

 Diuraphis noxia روسی گندم، يو شته  Rhopalosiphum padiبرگ یوالف، يتغذیه از دو گونه شته اثر این تحقیق،

  دمايدر آزمایش  مورد مطالعه قرارگرفت. H. variegataزادآوري کفشدوزك  زندگیو جدول  هاي زیستیپارامترروي 

 پس ساعت انجام شد.) روشنایی: تاریکی( 16: 8 نوري يدرصد و دوره 65±5رطوبت نسبی  سلسیوس، يدرجه 25 2±

پرورش داده شدند.  هاي شتهیک از گونه هرو جداگانه روي انفرادي  صورت به الروهاي سن اول شکارگر ،هاتفریخ تخم از

- ظروف پتري حاوي هر یک از گونه ها به صورت تصادفی و جفت انتخاب و بهپس از ظهور حشرات کامل، تعدادي از آن

نرخ ذاتی افزایش هاي شته منتقل شدند. زادآوري و بقاي شکارگر تا زمان مرگ آخرین فرد به صورت روزانه ثبت شد. 

بر روز  157/0و  173/0به ترتیب  گندم روسی يو شته یوالف برگ يشتهتغذیه از  درکفشدوزك  )rm(جمعیت 

بر  170/1و   189/1به ترتیب هاي فوق در تغذیه از طعمه (λ) افزایش جمعیت متناهیهمچنین نرخ تخمین زده شد. 

به  (T) یک نسل ي، طول دورهبر ماده بر نسل ماده  91/201و  33/209به ترتیب  (R0) مثلنرخ خالص تولید  ،روز

. محاسبه شدروز  35/4و  99/3به ترتیب  (DT) روز و زمان الزم براي دو برابر شدن جمعیت 33/33و  78/30ترتیب 

براي این کفشدوزك تري مناسب يطعمهگندم  روسی يدر مقایسه با شته ي برگ یوالفشتهکه نشان داد  این آزمایش

  باشد. می

هاي شته گونه هر یک از نسبت به H. variegata کفشدوزكي حشرات کامل نر و ماده ،واکنش تابعی الرو سن چهارم

- پورهاز  عدد 128و  96، 64، 32، 16، 8، 4، 2 هايهاي مقدماتی، تراکممطالعه قرار گرفت. پس از انجام آزمایشمورد 

در به صورت جداگانه متري حاوي دیسک برگی گندم سانتی 8ها در ظروف پتري هر یک از شته يروزه 4 تا 3 هاي

تعداد حشرات  ،ساعت 24بعد از  شده بودند، قرار گرفت.داشته ساعت گرسنه نگه 24که به مدت  ،اختیار حشرات شکارگر

ها محاسبه زنده در داخل هر ظرف پتري در زیر استریوسکوپ شمارش و ثبت و تعداد افراد خورده شده از روي این داده

با  )Th( و زمان دستیابی )(هاي حمله تعیین نوع واکنش تابعی با استفاده از رگرسیون لجستیک و تخمین پارامتر شد.

 ي تیمارها از نوع دوم به دست آمد.انجام شد. واکنش تابعی در همه SASافزار استفاده از رگرسیون غیرخطی در نرم

ي برگ یوالف و حشرات کامل ماده بیشترین و کمترین مقدار زمان دستیابی به ترتیب براي حشرات کامل نر روي شته

  ي روسی گندم به دست آمد. روي شته

  پارامترهاي رشد جمعیت؛ واکنش تابعی ؛ي روسی گندمشته؛ ي برگ یوالفشته ؛ Hippodamia variegataها: کلید واژه
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  مقدمه - 1- 1

اهمیت این محصول باعث شده است  باشد.ها در جهان میي غذایی اصلی بسیاري از انسانماده گندم

به طوري که بیشترین اراضی محسوب شود، هاي زراعی در دنیا به عنوان محور اصلی سیستمکه زراعت آن 

کشت گندم آبی در مناطق  اراضی زیر تربیش .)1393نام، بی(باشد زیرکشت در جهان مربوط به گندم می

ها سرماي شدید زمستان در اغلب سال .دارداختصاص  هاي زمستانه و بینابینسردسیر کشور به کشت گندم

 يها از عوامل محدود کنندهبیماري برخی آفات و همچنین و سرماي دیررس بهاره در بعضی از مواقع و

ي با تیپ رشد بینابین، سنبله پیشگامرقم گندم . )1393نام. بی( هستنداین مناطق در  تولید گندم

متر و مقاوم سانتی 95حدود  يو ارتفاع بوته ايهزرد متمایل به قهو يدانه دار، رنگمتراکم، بلند و ریشک

نسبت به دیگر  ،به خوابیدگی در شرایط سیستم آبیاري بارانی تحملبه دلیل در برابر خوابیدگی است و 

 در شرایط آبیاري معمولیخود،  خاصخصوصیات  این رقم با ).1392(قاسمی،  ارقام رایج ارجحیت دارد

پرشدن دانه با  يتن در هکتار و در شرایط آبیاري محدود با قطع آبیاري در مرحله 738/8 با عملکرد

رقم نسبت به این  ).1392(فیاض و همکاران،  باشدمی پر محصولجزء ارقام  تن در هکتار 146/5عملکرد 

  .)1393نام، (بی مقاوم استاي و زنگ قهوهبیماري زنگ زرد 

مهم  آفات از یکی Diuraphis noxia (Mordvilko) (Hemiptera, Aphididae) ،گندم روسی يشته 

 این به توجهی کمی و کیفی قابل باعث خسارت کشور نقاط اکثر در که باشدمی ایران در جو و گندم ویژه به غالت

 زاMordvilko توسط  میالدي 1900 سال در بار اولین این شته براي ).1381(نجفی میرك،  شودمحصوالت می

 ایاالت مکزیک، جنوبی، آفریقاي اسپانیا، از 1988 تا 1945 هاي بین سال در روسیه و جنوبی هايبخش جو مزارع

 کشورهاي شامل است یافته گسترش آنجا در که این شته مناطقی سایر است. شده گزارش کانادا و امریکا يمتحده

 دیگر هايشته با شته این خسارت باشد. طرزمی خاورمیانه و دور خاور میانه، آسیاي آفریقا، شمال التین، مریکايآ

 بزاق تزریق و تغذیه اثر برد. بر پی آن وجود به توانمی خسارت ينحوه از که طوري به باشد،می متفاوت گندم

 اغلب خطوط رنگ خنک، و سرد و هواي آب شود. درمی ایجاد هابرگ روي رنگی زرد یا سفید طولی سمی، نوارهاي
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 داخل در هاشته و اي شدهلوله هابرگ .آیددر می ارغوانی به مایل قرمز به آنتوسیانین رنگی هايدانه وجود خاطر به

مانند. باز می نمو و رشد از معموالً شدید حمالت اثر در جوان کنند. گیاهانمی تغذیه هابرگ رویی سطوح از هاآن

جونز و شود ( منجر نیز هاسنبله شکل تغییر و پرچم برگ پیچش به تواندمی سنبله ظهور از قبل يمرحله در آلودگی

 زابیماري هايویروس انتقال با تواندمی همچنین روسی گندم، يشته). 1996، 2کیندلر و هامن ؛1989، 1همکاران

 )SMV(نیشکر  موزائیک ویروس و )BMV(جو  موزائیک ، ویروس)BYDV(جو  گیتولوزردي ک جمله ویروس از

 آن هايجمعیت و بوده میزبانه تک گیاهان علفی، روي شته این .)1992، 3(دامستیگ و همکاران باشد زاخسارت

 )1991( 5همکاران و سیمونگزارش  طبق. )1998، 4همکاران(آرشر و  باشدمی زازنده و بکرزا افراد از متشکل صرفاً

 و یافته افزایش تابستان و بهار طی جو و مزارع گندم در غالت هايشته جمعیت گاهی جهان، يمعتدله مناطق اکثر در

 هايسال در ولی است، شده گزارش ایران از ها پیشسال از گرچه ي روسیشته. رسدمی اقتصادي زیان سطح به

 افزایش دالیل از ). یکی1387؛ جعفري و همکاران، 1374دولتی و همکاران، (است  شده آن بیشتر انبوهی اخیر

- شته طبیعی دشمنان نابودي گندم و سن شیمیایی کنترل سطح روزافزون گسترش با مرتبط این شته احتماالً جمعیت

 ،ي برگ یوالفشته ،جوهاي مهم غالت به ویژه گندم و یکی دیگر از شته .)1383عبدالهی، ( باشدمی ها

Rhopalosiphum padi L. و بیش جهانی است که عامل خوار با انتشار کم اي چندباشد. این آفت گونهمی

  ).2000، 7؛ بلکمن و استاپ1962، 6(هسو و رابینسونباشد اصلی انتقال ویروس کوتولگی زرد جو می

ها به کش. مصرف آفتي کشاورزي استهاکنترل مؤثر آفات یک ضرورت حتمی در تمامی اکوسیستم 

آفات در برابر این ترکیبات و نیز  شدنمقاوم مانند  عوارضی، منجر به بروز آفات عنوان تنها راه کنترل

هایی بوده است طراحی برنامهاندرکاران مربوطه ي زیست محیطی شده است. واکنش دستعوارض ناخواسته

هاي مختلف کنترل توصیه شده است و در این راستا کنترل مطلوب واقتصادي که در آن تلفیقی از روش

). 1385بر، شیشهبه نقل از  8پدیگو( شودیقی آفات میسر میتري با مدیریت تلفآفات همراه با عوارض کم

 ها،کشحشره به نسبت حشرات در مقاومت ایجاد جمله از هاکشآفت مصرف سوء اثرات علت بروز به

 اثرات زایی،جهش و زاییسرطان اثرات سموم، اثرات کاهش آفات، ثانویه، جایگزینی آفات جمعیت افزایش

                                                
1- Jones et al                                        2- Kindler & Hammon                                  3- Damsteegt et al        

   Simon et al                                                6- Hsu & Robinson  5-                                      4- Archer et al  
7- Blackman & Eastop                         8- Pedigo  
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 کنترل در طبیعت با سازگار هايروش از استفاده آفات، طبیعی دشمنان رفتن بین از و محیطی زیست سوء

مهمترین  از یکی که شود اجرا آفات مدیریت هايبرنامه باید آفات با مقابله براي لذا است؛ الزامی آفات

 و براي ارزیابی مختلفی معیارهاي .)2004، 1هاجکباشد (می بیولوژیک کنترل برنامه این هايبخش

 پارامترهاي زیستی و خصوصیات ارزیابی ،معیارها این از یکی دارد. وجود بیولوژیک کنترل عوامل انتخاب

 -ي شکار در بررسی رابطهباشد. می شکارگر -شکار  سیستم به مربوط هايمدل از استفاده و جمعیت

 واکنش تابعی شکارگر، گرفته است قرار متخصصینشکارگر یکی از مواردي که به گستردگی مورد توجه 

شود تابعی از می خوردهي که توسط یک فرد شکارگر اطعمهتعداد  است. طعمههاي مختلف به تراکم نسبت

 هاکفشدوزك. )2003، 2(فرناندز و کارلی شوداست که به عنوان واکنش تابعی شناخته می طعمهتراکم 

گرفته  قرار استفاده مورد کنترل بیولوژیک در که هستند زراعی هاياکوسیستم در مفید عوامل از یکی

 ها،شته طبیعی جمعیت و تنظیم تعادل حالت ایجاد در مهمی بسیار نقش ) و1998، 3کرینگ و ابریکی(

دارند  به عهده دیگر حشرات برخی الرو و بالپولکداران تخم ها،کنه ها،زنجرك ها،سفیدبالک ها،پسیل

 طبیعیدشمنان هاشته .)1973 ،4هودك ؛1374، همکاران و سماعیلی؛ ا 1372 سرافرازي، و احمدي(

 است بوده بیولوژیک کنترل متخصصین توجه مورد همواره هاکفشدوزك نقش بین این در که دارند فراوانی

 ).5،1970هاسسی و گارنی(شود گزارش می کنترل نوع این از موفقی موارد دنیا نقاط اکثر در و امروزه

 از و بوده خوار گیاه هاآن درصد 10 فقط که اندشده شناسایی جهان در کفشدوزك گونه 6000 تاکنون

کنند. تغذیه می هاشپشک و هاکنه ها،شته از و بوده شکارگر هاآن اکثر و شوندمی محسوب کشاورزي آفات

 .)6،2000(دیکسون نمایندمی تغذیه حشرات و هاکنه از هم خوارقارچ هايگونه حتی

هاي مهم از جمله کفشدوزك  Hippodamia variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae)کفشدوزك

 بسیار پراکنش با ايگونه H. variegata کفشدوزك .)2002، 7فرانزمن(باشد ها میشته جمعیت درکاهش

 با کفشدوزك گسترش یافته است. ایننیز  نئارکتیک مناطق به آنجا از و بوده پالئارکتیک در مناطق زیاد

                                                
1- Hajek                                                  2- Fernandze & corley                     3- Obrycki & Kring                               
4- Hodek                                                 5- Gurney & Hussey                        6- Dixon 
7- Franzman  
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 هايثرترین گونهؤم از باال، تولیدمثلی توانایی و زیاد جستجوگري قدرت کوچک، نسبتاً يجثه داشتن

را در  خود جمعیت کوتاه، زمان مدت در تواندمی و) 1981، 1ارشوآ(باشد می گلخانه شرایط در شکارگر

 وسیع، میزبانی يبا دامنه شکارگراین کفشدوزك  .)2005، 2استاتاس و کونتودیماس( افزایش دهد طبیعت

این کفشدوزك در آمریکا به  ).3،1969(مورتون کندمی حمله نیز میوه درختان هايشپشک و هاشته به

و در سال  )1990، 4(ابریکی و اورشود اي وارداتی تکثیر و علیه شته روسی گندم رهاسازي میعنوان گونه

، 6(زونیگا و همکاران در چین 1975و در سال  )1988، 5(آلبرسبرگ و همکاران در شمال آفریقا 1967

- 1957هاي هاي متعدد در سالمعرفی و به خوبی در این کشورها مستقر شده است. کوشش )1986

- گوردن و وندن( هاي آریزونا و فلوریداي آمریکا شدباعث استقرار این کفشدوزك در هند و ایالت 1958

هاي فلفل از بلغارستان، ذرت از اوکراین، توت مهمترین شکارگر شتهاین گونه به عنوان  ).1991، 7بورگ

. )2005 (کونتودیماس و استاتاس، فرنگی از ایتالیا، غالت از هند و پنبه از ترکمنستان گزارش شده است

رود در تمام هاي مختلف گزارش شده است و احتمال میفعالیت این گونه در اکثر نقاط ایران روي شته

ي به عنوان گونه H. variegataکفشدوزك  ).1365 رجبی،به نقل از ( فعالیت داشته باشد نقاط کشور

ي غالب کفشدوزك در و دومین گونه) 1383شناس و همکاران، حق(غالب در مزارع غالت استان اصفهان 

وسیع ي پراکنش با توجه به دامنه). 1388فرحی و صادقی نامقی، ( مزارع گندم مشهد معرفی شده است

مثل نشوونما و تولید رسد.ها ضروري به نظر میاین کفشدوزك، ارزیابی کارایی آن در کنترل جمعیت شته

، 8اسکرایبر و اسالنسکی( حشرات به شدت به کیفیت و کمیت غذاي خورده شده توسط حشره بستگی دارد

 طبیعی دشمنان کارایی تعیین بدون و مهم بوده بسیار بیولوژیک مناسب کنترل عامل انتخاب). 1981

  باشد.می غیرممکن انتخابی چنین انجام

کفشدوزك و رشد جمعیت و نیز واکنش تابعی  زیستیپارامترهاي  يمطالعهتحقیق  این هدف از اجراي

امید است نتایج این تحقیق . بود R. padiو  D. noxiaي در تغذیه از دو گونه شته H. variegataشکارگر 

                                                
1- Ershova                                                  2- Kontodimas & Stathas                     3- Moreton     
4- Obrycki & Orr                                       5- Albersberg et al                                6- Zuniga et al   
7- Gordon & Vanden Borg                        8- Scriber  & Slansky                   
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ي ي روسی گندم و شتهشته بیولوژیک کنترل دري استفاده از این شکارگر را در زمینهبتواند اطالعات ما 

   .افزایش دهد برگ یوالف

  Hippodamia variegata (Goeze) کفشدوزك -1-2

  بندي حشراتجایگاه در رده -1-2-1

و  Cucujiohdeaي ، باال خانوادهPolyphaga يزیر راسته، Coleoptera يمتعلق به راستههاي کفشدوزك

ي و قبیله Coccinellinaeي از زیر خانواده Hipodamiaباشند. جنس می Coccinellidaeي خانواده

Coccinellini  ناستنبرگ، (گوردون و و1991د(.  

  ریخت شناسی  - 2- 2- 1

  تخم

ها تقریباً تخم شوند.ها گذاشته میها یا ساقهو روي برگ طعمههاي کوچکی در نزدیکی ها در تودهتخم

 .الف) - 1- 1(شکل است ها زرد مایل به نارنجی رنگ تخم متر است.دوکی شکل و به طول حدود یک میلی

ي قرمز رنگ روي تخم ایجاد چند ساعت قبل از تفریخ دو لکه شوند.روز تفریخ می 3تا  2ها بعد از این تخم

   .)2003، 1(هلیر و همکاران شوندهاي سوسمارمانند کوچکی از آن خارج میالرو شده و در نهایت

  الرو

هاي فعالی هستند و شکارگر بوده رمفها از نوع کامپودییالرو .باشداین حشره داراي چهار سن الروي می

- تر میباشد که کمی پس از تفریخ تخم تیرهرنگ الرو سن یک خاکستري می .)2003(هلیر و همکاران، 

ي سطح پشتی حلقه درشیري رنگ  يعالوه بر بزرگتر بودن، دو لکه . الرو سن دومب) - 1- 1(شکل  شود

در  نیز ي کوچکترها، دو لکهتر است و عالوه بر آن لکهالرو سن سوم تیره ج). - 1- 1(شکل  اول شکم دارد

هاي روي سطح پشتی در الرو سن چهارم لکه د). - 1- 1(شکل  ي چهارم شکم داردسطح پشتی حلقه

  .)1387فرهادي، ( ه) - 1- 1(شکل  شودمال زرد رنگ میي اول شکم کاحلقه

  شفیره

                                                
1- Helyer et al    
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 نازك یا سایر سطوح نسبتاً يشکم خود را به برگ، ساقه، شاخهالرو سن چهارم پس از تکمیل رشد، 

ه و رنگ آن ابتدا زرد و ب بوده . شفیره از نوع آزادو) - 1- 1(شکل  شودسفت چسبانده و به شفیره تبدیل می

ي . مرحلهي شفیره بسته به میزان تغذیه در دوران الروي دارد. اندازهز) - 1- 1(شکل  شودتر میتدریج تیره

(هلیر و ي نر است ي ماده بزرگتر از شفیرهشفیرهي اندازه. همچنین کشدروز طول می 7تا  3 شفیرگی

  .)2003همکاران، 

  ي کاملحشره

باشد. رنگ می مترمیلی 6/3تا  4/2ها بدن آن متر و عرضمیلی 5/5تا  5/3 حشرات کاملطول بدن 

(شکل باشد ي سیاه کم رنگ میهاي حشرات کامل تازه ظاهر شده ابتدا زرد، همراه با تعداي لکهپوشبال

 ).ط- 1- 1(شکل شود تر میپررنگ ي سیاهلکه گراید ومی قرمز نارنجی به تدریج هاپوشبالرنگ  .ح) - 1- 1

ي سفید مثلثی شکلی در دو ها لکهپوشي بالباشند. در قاعدهاندازه بسیار متغیر می ها از نظر تعداد ولکه

هاي مختلف متفاوت است ي سیاه که در جمعیتپوش تعدادي لکهشود. روي هر بالطرف سپرچه دیده می

ي پوش شش عدد است ولی در نژادهاهاي سیاه روي هر بالوجود دارد. در فرم تیپیک، تعداد این لکه

که در کنار سپرچه قرار دارد همیشه  سفیديي دو لکه با این حالمختلف از یک تا شش عدد متغیر است، 

. سر به رنگ سفید شیري بوده و در کنار عقبی آن نوار پهن و ها وجود دارد ثابت است و در تمامی نژاد

- وزك نسبت به سایر گونهکند. همچنین سر این کفشدسیاه رنگ مضرّسی دو چشم را به یکدیگر متصل می

ها درشت و بیضی شکل شود. چشمکه هیچ قسمتی از سر در زیر سینه پنهان نمیها آزادتر است، به طوري

شوند. سینه سفیدرنگ و هاي داخلی چشم خارج میی رنگ و نسبتاً بلند و از کنارهیها خرما. شاخکاست

تر به وجود آمده پوشیده شده هاي کوچککیب لکهسیاه بزرگی که از تر يي لکهبیشتر سطح آن به وسیله

که در برخی افراد به هاي مختلف داراي تغییرات فراوانی است، به طوريرنگ در نژادي سیاهاست. این لکه

 سینه سفید سینه کامالً مشخص است و در برخی دیگر بزرگ شده و تمام سطح يحداقل رسیده و زمینه

ماند. سپرچه سیاه و خیلی کوچک است. قسمت زیرین سر، می ها سفید باقیگیرد و فقط حاشیهرا فرا می

(هلیر  تر استروشناندکی ها ها و پنجهسینه و شکم کامالً سیاه است. پاها سیاه و فقط انتهاي ساق يقفسه
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شده ها وجود دارد باعث بالپوش هاي سیاه پشت، سینه و مخصوصاًتغییراتی که در لکه .)2003و همکاران، 

- هاي بیتوان نژادها میترین آنهاي مختلفی از این کفشدوزك تشخیص داده شود که از مهماست که نژاد

(وجدانی، ي و خال شنی را نام برد ااي، دوخال خوشهخال، خال خوشهخال، هشتخال، ششخال، پنج

شود یت پنجم دیده میعقبی استرن يدر این کفشدوزك در جنس ماده برآمدگی میانی در حاشیه .)1343

. همچنین نواحی غشایی بین اندتوصیف کرده 2نوك تیزآن را با اصطالح  )1992( 1راندال و همکارانکه 

ي عقبی استرنیت پنجم صاف بوده و نواحی غشایی شود، در صورتی که در نرها حاشیهنمی ها دیدهاسترنیت

هاي شکمی در هر دو جنس تیره رنگ استرنیت .)2- 1(شکل ت صورت سه نوار منقطع قابل مشاهده اسه ب

راندال و همکاران  .)3- 1(شکل شوند میبوده و نوارهاي غشایی به رنگ روشن و مایل به نارنجی دیده 

ي جلویی استرنیت دوم برآمدگی به سمت جلو در جنس نر این کفشدوزك در حاشیه که معتقدند )1992(

  .) نیز مشاهده شده است1380زاده (توسط لطفعلیورد بررسی هاي موجود دارد که این مشخصه در نمونه

  

  

  

      

      

                                                
1   - Randall et al                                                   2   - Pointed 
 

 د  و  ه
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               ي،ي الروج) الرو سن دوم و پوسته ،ب) الرو سن اول ،تخم يالف) دسته   H. variegataمراحل مختلف زیستی کفشدوزك  -1-1شکل 

 کامل (اصل) ي) حشرهط ،کامل تازه ظاهر شده ي) حشرهح ،) شفیرهز ،) پیش شفیرهو ،) الرو سن چهارمه ،د) الرو سن سوم

    

  

ي کامل نر،          (ب) (الف) حشره: H. variegateaکفشدوزك  -2-1شکل 

  حشره کامل ماده (اصل)
هاي نر (چپ) و ماده هاي شکمی در جنساسترنیت -3-1شکل 

  )1380زاده، (اقتباس از لطفعلی H. variegatea(راست) کفشدوزك 

  شناسیزیست - 3- 1-2

ي کامل در زیر پوستک درختان، بقایاي گیاهی، صورت حشرهه این کفشدوزك زمستان را بافراد 

ه ها به طور متفرق بها در اطراف مزارع و سایر پناهگاهها و قلوه سنگهاي هرز و زیر کلوخي علفطوقه

 ).1343وجدانی، د (نکنو فعالیت خود را در اوایل بهار آغاز می بردهعددي به سر  20تا  هايصورت دسته

- ي شفیرگی دو روز و دورهي الروي هفت روز، دورهي تفریخ تخم دو روز، دورهدر شرایط آزمایشگاهی دوره

 وزكکفشد يشدر يدوره لطو ).1383و همکاران، (مالشاهی کشد ریزي پنج روز طول میي پیش از تخم

 40/15و  35/21، 75/27س به ترتیب سلسیو يجهدر 30و 25، 20 يماهاد در کامل يهحشر تا تخم از

اي صورت دستهه این کفشدوزك معموالً ب ).1388(جعفري و وفایی شوشتري، روز گزارش شده است 

دهد. این گونه از نظر محیط ها قرار میهاي شتهتخم خود را در نزدیکی کلنی هايدستهریزي کرده و تخم

  . )1985، 1(هونکدهد زندگی گیاهان علفی، شرایط آفتابی و مناطق با تراکم زیاد آفت را ترجیح می

                                                
1- Honek  

 ط ح ز

  الف  ب
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 پراکنش جغرافیایی -1-2-4

لی گزارش شده است، این کفشدوزك از کشورهاي اروپاي شرقی، نواحی دریاي مدیترانه و آفریقاي شما

کفشدوزك  .)1343(وجدانی، هاست که در آفریقاي شمالی یکی از مهمترین دشمنان طبیعی شته به طوري

H. variegata هاي تهران، خراسان، سیستان و بلوچستان، گیالن، مازندران، آذربایجان، در ایران از استان

اصفهان، فارس، یزد و کرمان گزارش شده است و به کردستان، کرمانشاه، همدان، زنجان، مرکزي، لرستان، 

. این کفشدوزك شکارگر در ایران ابتدا )1365(رجبی، رسد که در سایر مناطق کشور نیز فعال باشد نظر می

 Pseudococcus citriو  Phenacoccus aceris (Sign)هاي توسط فرحبخش روي شپشک 1340در سال 

(Risso) هاي فلفل از این گونه به عنوان مهمترین شکارگر شتهشد.  از نواحی شمال کشور گزارش

 بلغارستان، ذرت از اوکراین، توت فرنگی از ایتالیا، غالت از هند و پنبه از ترکمنستان گزارش شده است

ها و این حشره از اطراف تهران (کرج و ورامین) در حال تغذیه از شته. )2005(کونتودیماس و استاتهاس، 

فاژ یک شکارگر پلی H. variegataکفشدوزك ). 1343وجدانی، آوري شده است (معتریپس گندم ج

سیاه  ي. فعالیت این کفشدوزك روي شتهکندتغذیه میها شتهبه طور مؤثري از و  (چندین میزبانه) بوده

 ،معمولی گندم ي، شتهMyzus persicae (Sulzer) ،سبز هلو يشته ،Aphis faba (Scopoli)، باقال

Schizaphis graminum (Rondani)سبز یوالف ي، شته، Sitobion avenae (Fabricius)جالیز ي، شته ،

L.)( Aphis gossypiiنخودفرنگی ي،  شته، Acyrthosiphon pisum (Harris)اقاقیا ي، شته، Aphis 

craccivora (Koch) خالدار یونجه يو شته، Therioaphis trifolii (Monnell)  1343جدانی (وتوسط (

  گزارش شده است.

  آفات یکژدر کنترل بیولو H. variegataاهمیت کفشدوزك  - 5- 2- 1
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Abstract: 

The predator ccoccinellid, Hippodamia variegata (Goeze) is one of the most important aphid 

predators throughout the world. In this research, the effect of feeding on Rhopalosiphum padi and 

Diuraphis noxia were evaluated on the biological and life table parameters of the predator at 

25±1°C, 65±5% RH, and a photoperiod of 16:8 h (L: D). Newly hatched larvae of the predator 

were separately reared on each aphid. After adult emergence, the male and female were paired and 

transferred to Petri dishes containing each aphid species. Fecundity and survival of the predators 

were recorded daily until all of them died. The intrinsic rate of increase (rm) of the ladybird in 

feeding on R. padi and D. noxia were estimated to be 0.173 and 0.157 (day-1), respectively. Also, 

the finite rate of increase (λ) of the predator were calculated as 1.18 and 1.17 (day-1), net 

reproductive rates (R0) were 209.33 and 201.91(female/female/generation), mean generation time 

(T) were 30.78 and 33.33 days, and doubling time (DT) were 33.99 and 4.35 days, respectively. 

This experiments showed that R. padi in comparison with D. noxia is more suitable prey for this 

predator. Functional response of fourth instar larvae, adult males and females of ladybeetle to R. 

padi and D. noxia nymphs was studied. 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, 96 and 128. 

Experiment was conducted in Petri dishes containing wheat leaves. After 24 h, the number of 

consumed preys in each Petri dish was counted under a stereo microscope. Logistic regression and 

non-linear regression of SAS were used to determine the type of functional response and estimate 

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

functional response typ  in all treatments. The highest and lowest handling time were obtained for 

adult male on R. padi and adult female on D. noxia, respectively. 

Keywords: Hippodamia variegata; Rhopalosiphum padi; Diuraphis noxia; population growth 

parameters; functional response 
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