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باشند. با توجه به پراکنش های کشاورزی میها یکی از مفیدترین عوامل کنترل بیولوژیکی در اکوسیستمکفشدوزک

در ایران و جهان، این کفشدوزک از  Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae)وسیع کفشدوزک شکارگر 

 ها برخوردار است. در این تحقیق تأثیر چهار گیاه میزبان شته برگ یوالف اهمیت خاصی در کاهش جمعیت شته

Rhopalosiphum padi L. (Hemiptera: Aphididae)  شامل گندم، جو، ذرت و تریتیکاله روی برخی پارامترهای دموگرافی

ساعت روشنایی و  15درصد و دوره نوری  52±2درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  52±1در دمای H. variegata کفشدوزک  

های تازه متولد آزمایشات یک دسته از تخمساعت تاریکی تحت شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای انجام  8

دیش منتقل گردید. پس از تفریخ، الروها به طور انفرادی سن به طور تصادفی انتخاب شده و داخل ظروف پتریشده هم

تا زمان  H. variegata درون ظروف آزمایشی منتقل شده و با تغذیه از شته برگ یوالف طول مراحل مختلف کفشدوزک 

ریزی و طول عمر حشرات کامل ید. پس از ظهور حشرات کامل بالغ، افراد نر و ماده جفت شده، میزان تخممرگ ثبت گرد

مرحله دو جنسی تجزیه گردید. بر  -های بدست آمده از این مطالعه با استفاده از جدول زندگی ویژه سنثبت گردید. داده

روز روی گندم  17/12روز روی جو و  11/15از بلوغ به ترتیب  ترین دوره نشو و نمای قبلترین و کوتاهطبق نتایج، طوالنی

ها مشاهده شد. نرخ متناهی افزایش جمعیت کفشدوزک با تغذیه از شته برگ یوالف روی گیاهان فوق به ترتیب برای ماده

 .H فشدوزک روز/ ماده/ ماده تعیین شد. عالوه بر این مقادیر نرخ خالص تولید مثل ک 133/1و  111/1، 115/1، 505/1

variegata  نسل/ ماده/ ماده بدست آمد.  51/128، 15/557، 57/538، 31/501روی این چهار گیاه میزبان به ترتیب

روز  80/70و  70/71، 17/75، 11/58همچنین مدت زمان طول یک نسل کفشدوزک روی این چهار گیاه میزبان به ترتیب 

ارگر با تغذیه از شته برگ یوالف روی گیاهان میزبان گندم، جو، محاسبه شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت کفشدوزک شک

دهد که هر روز/ ماده/ ماده بدست آمد. این نتایج نشان می 157/0و  133/0، 131/0، 181/0ذرت و تریتیکاله به ترتیب 

روی گیاه گندم  باشند وی زندگی و تولیدمثل کفشدوزک مناسب میچهار گیاه میزبان شته برگ یوالف برای تکمیل چرخه

باشد. همچنین در این تحقیق مقادیر نرخ نسبت به سایر گیاهان مورد بررسی کفشدوزک از سرعت رشد باالیی برخوردار می

روز/ماده/ماده محاسبه شد  717/0، 587/0، 711/0، 111/0ذاتی افزایش جمعیت شته روی گیاهان مورد بررسی به ترتیب 

دهد که این کفشدوزک بر روی گیاه ذرت از قابلیت کنترل نسبتاً و کفشدوزک نشان می ی این پارامتر روی شتهو مقایسه

 ها است.های کنترلی شتههای بیشتر در خصوص استفاده از آن در برنامهتری برخوردار بوده و نیازمند انجام پژوهشمناسب

 ای دموگرافیک، گیاهان میزبان، شته برگ یوالف، پارامترهHippodamia variegata ها: کفشدوزککلید واژه
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 مقدمه

این آفات از طریق  مکیدن شیره  شوند.ترین آفات غالت محسوب میترین و شایعها یکی از مهمشته 

های ویروسی، تزریق توکسین از طریق بزاق، اختالل در فتوسنتز و فراهم کردن انتقال بیماری گیاهی،

؛ رضوانی، 1181، 1کنند )اسکپرزها، به گیاه خسارت وارد میعسلک بعنوان محیطی برای رشد قارچ

-اه تغذیه میهای آبدار انتهایی گیها و قسمتها، خوشهگها از بر(. شته5000، 5؛ بلکمن و ایستاپ1780

نمایند تا حداکثر مواد غذایی را به دست آورند )نوری و های نرم گیاه میکنند و خرطوم خود را وارد بافت

در سطوح باالی جمعیتی توانند میاز جمله شته برگ یوالف  های مختلفیشتهدر ایران (. 1737رضوانی، 

(. شته 5017زاده، ند )رزمجو و گلیباعث کاهش کیفیت و کمیت محصوالت غالت شو یبطور قابل توجه

تا  10برگی( باعث کاهش  5برگ یوالف از طریق مکیدن شیره گندم در مرحله رشد گیاهچه )از مرحله 

باشد می 7شود. همچنین این شته جزو مهمترین ناقلین ویروس کوتولگی زرد جودرصدی محصول می 50

ی (. این شته چرخه1117، 1)پاپ و مسترهازیشود % می82که با انتقال آن باعث کم شدن محصول تا 

میزبان اولیه آن و  Prunus padus (L)کند. گیاه های مختلف گیاهی سپری میزندگی خود را روی میزبان

(. 5000روند )ایستاپ و بلکمن، ی آن به شمار میهای ثانویهغالت مخصوصا ذرت، جو و گندم از میزبان

باال، بکرزایی و در بسیاری از نقاط دنیا در صورت فقدان دشمنان طبیعی ها به دلیل نرخ تولیدمثل شته

های مختلف شیمیایی، (.  از استراتژی1181، 2شوند )کارورجزء آفات مهم محصوالت زراعی محسوب می

، 1115 5های غالت استفاده کرد )هولتزر و همکارانتوان برای کاهش آلودگی شتهبیولوژیکی و فیزیکی می

(. 1181، 8هاست )دنت(. کنترل مؤثر آفات یک ضرورت حتمی در کلیه اکوسیستم5001، 3الیوتریور و 

های کشاورزی، ها اثرات مخرب بسیاری از قبیل آلودگی محیط زیست و اکوسیستماستفاده از آفت کش

                                                
1- Schepers 
2-Blackman & Eastop 

3-Barley yellow dwarf virus (BYDV) 

4-Pap & Mesterhazy 

5-Carver 

6-Holtzer et al 

7-Rior & Eliot 

8-Dent 
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شیمیایی کنترل (.   5001و همکاران،  1آسیب به سالمتی انسان و مسائل مالی را به دنبال دارد )موکالکو

را سبب  آفات مقاوم به سموم های مختلفتواند اثرات زیست محیطی نامطلوب و تولید گونهمعمولی می

(. 1187، 1ی مدیریت تلفیقی آفات است )متکالفشود، بنابراین توجه به گیاهان مقاوم جزء مهمی از برنامه

های غیر بر پایه استفاده از روش های مدیریت تلفیقی آفاتترین سیستمترین و موثردر حال حاضر موفق

توان به های جایگزین کنترل شیمیایی می(. از مهمترین روش1181، 5باشد )دنتشیمیایی استوار می

ی اخیر مطالعات نظری و عملی در خصوص استفاده از آنها استفاده از دشمنان طبیعی آفات که در دو دهه

همچنین در کاهش جمعیت آفات و وئیدها و شکارگرها پارازیتافته است، اشاره کرد. اهمیت افزایش ی

باعث گسترش این روش کنترل آفات شده  یها در شرایط آزمایشگاهسهولت نسبی در پرورش بعضی گونه

های غالت مورد حمله پارازیتوئیدها و شکارگرهای متعددی قرار شته (.1115، 7است )جرویس و کوپلند

ها تا حد زیادی به فراهم بودن دانش عوامل در کنترل بیولوژیک شتهگیرند. کاربرد موفقیت آمیز این می

 هایجمعیت از (. حمایت1130، 1کافی از تاکسونومی، پراکنش و روابط میزبانی آنها بستگی دارد )استاری

 بسیار نقش تواندمی ندارند وجود مناطقی که در آنها رهاسازی و پرورش واردسازی، حشرات، این بومی

 اسماعیلی،داشته باشد )به نقل از  تلفیقی کنترل اهداف تامین و شیمیایی سموم مصرف کاهش در مهمی

از  Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae). در این بین کفشدوزک(1732

(. 5010، 2وو و همکاران)ثر است ؤها بسیار مو در کاهش جمعیت شته بودهبیشتری برخوردار  اهمیت

بوده و از آنجا به  5ای با پراکنش بسیار وسیع در مناطق پالئارکتیکگونه ،H. variegata کفشدوزک

(. این کفشدوزک 5005 1؛ فرانزمن1110، 8نیز گسترش یافته است )ابریکی و اور 3مناطق نئارکتیک

 و   Phenacoccus  aceris (Sign)های توسط فرحبخش روی شپشک 1710شکارگر ابتدا در سال 

Pseudococcus citri (Risso)  .فعالیت این گونه در اکثر نقاط از نواحی شمال کشور گزارش شده است

رود در تمام نقاط کشور فعالیت داشته باشد های مختلف گزارش شده است و احتمال میایران روی شته

-ان اصفهان )حقای غالب در مزارع غالت استک به عنوان گونهاین کفشدوز (.1752 رجبی،)به نقل از 
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ی غالب کفشدوزک در ( و دومین گونه1730ی کرج )صادقی، ( و مزارع یونجه1787و همکاران،  شناس

سن  1(. این کفشدوزک دارای 1788مزارع گندم مشهد نیز معرفی شده است )فرحی و صادقی نامقی، 

ی پیش از بلوغ شکارگر ترین و در عین حال پرخورترین مرحله زندگرشتدالروی بوده و الرو سن چهارم 

ی پراکنش وسیع این کفشدوزک، ارزیابی (.  با توجه به دامنه 5011رود )مددی و همکاران، به شمار می

تواند بیانگر کارایی یک رسد. از مواردی که میها ضروری به نظر میکارایی آن در کنترل جمعیت شته

بررسی تغییرات کمی طور کلی برای به د.باششکارگر باشد، محاسبه پارامترهای دموگرافیک آن می

نتایج این نوع (. 1118، 1شود )بیرچاستفاده می جمعیت از جدول زندگی و مقایسه پارامترهای دموگرافیک

تواند در مطالعه دینامیسم جمعیت حشرات، ارزیابی دشمنان طبیعی، تجزیه و تحلیل علت یمطالعات م

 استفاده قرار بگیرد های پرورش و تولید انبوه حشرات موردیکمرگ و میر حشرات و نیز برای بهبود تکن

)مهمترین پارامتر جدول زندگی نرخ ذاتی افزایش جمعیت  .(5001؛ 1117، 5)کری باشد که می (

آورد. این پارامتر بهترین فاکتور برای خالصه مفیدی از خصوصیات تاریخچه زندگی حشره را فراهم می

ی نرخ (. در محاسبه1111، 7باشد )ساتوودپتانسیل رشد جمعیت یک گونه در شرایط مشخص میتعیین 

گیرد. مانی مورد توجه قرار میذاتی افزایش جمعیت فاکتورهایی همچون باروری، طول عمر و نرخ زنده

گیاهان میزان نشو و نما، بقاء، پارامترهای تولیدمثل و پارامترهای جدول زندگی یک آفت تحت تأثیر 

 (. 5010زاده و رزمجو، گیرند )گلیمیزبان قرار می

رود )هودک و به شمار می تاکتیک مهم در کنترل بیولوژیک آفاتاستفاده از دشمنان طبیعی یک 

(. پیش از استفاده از دشمنان طبیعی در محیط باید مسائل زیادی از جمله اکولوژی آنها 1115، 1هونک

این میان اغلب تأثیر گیاه میزبان آفت بر کارآیی دشمن طبیعی نادیده  مورد بررسی قرار گیرد که در

 برهم کنش  یشود. این موضوع )تأثیر گیاه میزبان آفت( بعنوان یکی از مسایل مهم و پیچیدهگرفته می

(. با توجه به اهمیت این 5010؛ وو و همکاران، 1180، 2است )پرایس و همکاران ی غذاییگانهسهسطوح 

های زیستی و جدول زندگی این کفشدوزک در کنترل طبیعی آفات و فراوانی آن در مزارع، مطالعه ویژگی

 باشد. در هاه در کنترل بیولوژیک شتهتواند کمک مؤثری در شناخت و استفاده از این حشرکفشدوزک می

طالعه شد تا زندگی این کفشدوزک روی گیاهان میزبان مختلف شته برگ یوالف م جدولحاضر تحقیق 

 .Hاثر سطح اول تغذیه )گیاهان میزبان( روی پارامترهای جمعیت سطح سوم تغذیه )کفشدوزک شکارگر  
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variegata) کفشدوزک را گیاهی جهت فعالیت شکارگری  های مناسبو کارایی آن را نشان دهد و میزبان

های مدیریت برد برنامهمشخص نماید. امید است اطالعات بدست آمده در این پژوهش بتواند در پیش

 تلفیقی شته برگ یوالف مفید واقع شود.

 گندم-4-4

یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی در جهان و  Triticum monococcum (Linnaeus)گندم 

میلیون تن در جهان، مقام اول را در  120رود و با تولید ساالنه در حدودترین در ایران به شمار میعمده

(. گندم به عنوان یکی از 1782عی به خود اختصاص داده است )حیدری و همکاران، بین محصوالت زرا

ای بوده و تأمین آن برای جوامعی مانند ایران که این محصوالت اساسی کشاورزی دارای اهمیت ویژه

محصول جایگاه خاصی در الگوی تغذیه دارد به معنی ایجاد امنیت غذایی بوده و رفاه اجتماعی طبقات 

(. گندم بدلیل سازگاری 5000، 1باشد )کالفرتیو ضعیف شدیداَ تحت تأثیر این محصول می وسطمت

گسترده کشت با شرایط مختلف آب و هوایی، امکان نگهداری طوالنی مدت، ارزش غذایی باالتر و قابلیت 

پروتئین، ای برخوردار است. همچنین گندم از لحاظ داشتن مصرف در اشکال مختلف از جایگاه ویژه

ها نسبت به سایر اقالم خوراکی دارای ارزش غذایی بیشتری ها، چربی، مواد معدنی و ویتامینکربوهیدرات

 557های گذشته در جهان به طور میانگین ساالنه نزدیک به (. طی سال1787چراغی، و)حیدریاست 

د گندم در درجه اول برای تولی (.1787میلیون هکتار زمین به کشت گندم اختصاص یافته است )شریف، 

ی گندم باشد. دانهتغذیه انسان و در درجه دوم برای تغذیه طیور، حیوانات و مصارف صنعتی دیگر می

عالوه بر تأمین خوراک اصلی انسان به مصرف خوراک پرندگان و برخی از حیوانات اصلی رسیده و در 

ها و ساقه و کاه آن نیز برای تهیه بستر دامبرخی از کارخانجات صنعتی نیز مورد استفاده قرار گرفته، 

ها بکار رفته و در اکثر روستاها به عنوان سوخت همچنین در صنعت کاغذ سازی و پوشش سقف ساختمان

(.  گندم از 1785شود )خدابنده، ها استفاده میهای زراعتی از آنها و تقویت زمینو حتی خوراک دام

باشد و همچنین روزانه ایی کشور میو تامین کننده بیشترین نیاز غذان ترین محصوالت کشاورزی ایرعمده

(. در ایران 1785ران، نماید )حسینی و همکادرصد کالری مصرفی سرانه کشور را تامین می 13حدود 

میلیون هکتار و متوسط عملکرد گندم آبی و دیم  1/5، 1711-15گندم در سال زراعی  سطح زیر کشت

 (.1715نام، لوگرم در هکتار بوده است )بیکی 351و  5532بترتیب 
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 جو-4-2

-2ترین گیاهان زراعی است و پیشینه کشت آن به از قدیمی  .Hordeum vulgar L با نام علمی جو

(. این گیاه چهارمین غله مهم دنیاست و پس از گندم، 1181،  1رسد )گاالژرهزار سال پیش از میالد می 3

کننده ماده غذایی است. گیاهی است کم توقع و متحمل نسبت به تنش و برنج و ذرت مهمترین تأمین 

(. در حال 1710تر است )امام، شوری که دامنه سازگاری و پراکنش آن از سایر گیاهان زراعی گسترده

حاضر اهمیت جو در دنیا تقریباً برابر گندم بوده، لکن تولید آن حدود نصف تولید گندم است. زراعت جو 

های تولید کننده آن سابقه بسیار طوالنی دارد و از زمان های خیلی گذشته دانه آن عالوه بر وردر اکثر کش

آمده و در کارخانجات ها نیز از آن استفاده بعمل میآن که در تغذیه انسان مورد مصرف داشته، در قنادی

ر پرورش گاوهای شده است. در حال حاضر در پرورش حیوانات بویژه دنشاسته سازی نیز استفاده می

رود. کاه آن نیز در غذای حیوانات و های پرواری و حتی پرندگان نیز به مقدار زیاد بکار میشیری و گوساله

باشد. از ساقه آن نیز در ها میها بکار رفته و حتی علوفه سبز آن نیز غذای مناسبی برای دامتهیه بستر آن

 51/1در ایران  1711-15طح زیر کشت جو در سال (. س1785)خدابنده،  شودکاغذسازی استفاده می

کیلوگرم در هکتار بوده است.  120و  1310میلیون هکتار و متوسط عملکرد گندم آبی و دیم بترتیب 

 1781-10زا در سال زراعی همچنین سطح خسارت دیده جو آبی و دیم بر اثر کلیه عوامل خسارت

 (.1710ام، نتن بوده است )بی 781/571و  587/111بترتیب 
 
 

 ذرت-4-9

یکی از گیاهان با ارزش زراعی است که تنوع، سازگاری باال و ارزش  .Zea mays Lذرت با نام علمی 

غذایی فراوانش آن را در ردیف مهمترین گیاهان زراعی جهان قرار داده است )نورمحمدی و همکاران، 

ها و پرندگان و در تأمین غذای دام العاده زیادی کهدر جهان امروز ذرت به علت اهمیت فوق (.1735

مصارف دارویی و صنعتی دارد، نسبت به افزایش سطح زیر کشت و همچنین بهبود تکنیک زراعت آن 

اقدامات اساسی بعمل آمده و در بیشتر کشورهای جهان که دارای شرایط آب و هوایی مناسب برای رشد 

دارای مواد قندی و  د. ذرت به دلیل این کهنمایباشند، محصول قابل توجهی تولید میاین گیاه می

باشد، ای زیادی بوده و از طرفی نیز مقدار محصول آن در واحد سطح نسبتاً زیاد و قابل توجه مینشاسته

ای جهت تهیه علوفه سبز و یا سیلو شده و همچنین مصارف ترین نباتات علوفهیکی از بهترین و مناسب

ترین وسیله ترین گیاهان زراعی و بزرگ(. ذرت یکی از قوی1785ده، باشد)خدابنصنعتی شناخته شده می
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آید. این گیاه قادر است نسبت به آب مصرفی جذب و ذخیره انرژی آزاد موجود در زمین به حساب می

(. سطح زیر کشت ذرت در ایران 1733خود باالترین عملکرد را در واحد سطح داشته باشد )شورگشتی، 

کیلوگرم  5851و  5785هزار هکتار و متوسط عملکرد ذرت آبی و دیم بترتیب  510 1711-15در سال 

 (.1710نام، در هکتار بوده است )بی

 تریتیکاله -4-1

های یک گونه جدید گیاهی از ترکیب ژنوم×(  Tiriticosecale Wittmack)تریتیکاله با نام علمی 

خود بارور با درصد کمی خاصیت گیاهی است (. تریتیکاله 1115و همکاران،  1گندم و چاودار است )لئون

کروموزوم هستند. تریتیکاله به طور معمول  15باروری، انواع تجاری آن از نوع هگزاپلوئید و دارای دگر

باشد. می بیشتر شبیه گندم است تا چاودار ولی در عین حال دارای خصوصیات مورفولوژیکی ویژه

سال گذشته در دنیا تولید تجاری آن آغاز شده است.  70باشد که از اولین غله ساخت بشر می تریتیکاله

این گیاه محصولی موفق از تالقی گندم و چاودار بوده که از طرفی واجد خصوصیات مطلوب چاودار از 

رتر کیفی و جمله رشد سریع و قابلیت تولید در اراضی فقیر و کم بازده و از طرف دیگر دارای خصوصیات ب

باشد. در آغاز هدف از تولید تریتیکاله جهت تغذیه انسان بوده ولی به علت پایین بودن زراعی گندم می

گردد. اعتقاد بر ای کشت میاکنون بعنوان یک گیاه علوفهکیفیت نانوایی آرد آن در مقایسه با گندم، هم

ای موفق معرفی شود. به عنوان یک گیاه علوفهتواند ای نه چندان دور تریتیکاله میاین است که در آینده

های انجام یافته در ایران نشانگر این واقعیت است که عملکرد ماده خشک و دانه تریتیکاله نتایج بررسی

باشد. تریتیکاله در مقایسه با گندم، ذرت، برنج، چاودار و یوالف درصد پروتئین برابر جو می 5حدود 

 (.1731های ضروری نیز وضعیت مطلوبی دارد )قوشچی، آمینهبیشتری دارد و از نظر اسید 

 Rhopalosiphum padi (L)، شته برگ یوالف -4-5 

 (5011)بی نام،  بندیجایگاه رده-4-5-4

Kingdom: Animalia 

  Sub Kingdom: Bilateria 

    Branch: Protostomia 

      Infra Kingdom: Ecdysozoa 

        Phylum: Arthropoda 

          Class: Insecta 

            Order: Homoptera 

              Family: Aphididae 

                Sub Family: Aphidinae 
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                 Genus: Rhopalosiphum 

                   Species: padi 

                     Scientific name: Rhopalosiphum padi L. 

 شناسیریخت-4-5-2

هایی به رنگ نارنجی مایل به قرمز مرغی پهن، با لکهبال: بدن به رنگ سبز زیتونی، تخمهای بیشته

مانند باشد. روی بدن توسط ترشحات مومی غبار ها میدر قسمت قاعده شکم و اطراف قاعده کورنیکول

اند ای که به طرف انتها بتدریج باریک شدهها تیره رنگ، استوانهسفید رنگی پوشیده شده است. کورنیکول

-برابر( هستند. زائده دم نسبتا بلند و مودار است. نوک حلقه 5تا  5/1و بلندتر از طول دم انتهایی )تقریبا 

(. در 5000رنگ هستند )بلکمن و ایستاپ،  ای تیره تا سیاهها قهوهها و شاخکهای پا، نوک کورنیکول

ی انتهایی بند ششم شاخک بیش از سه برابر باشند. طول زائدهمفصلی می 5ها های موسس شاخکشته

باشد )حجت و میلیمتر می 7/5 - 2/1باشد. طول بدن ی همین بند میطول قسمت ضخیم قاعده

 (.1732؛ بهداد 1752فرد، آزمایش

باشد. پاها تیره رنگ که نوک دن سبز تیره ولی سر و قفس سینه آنها سیاه رنگ میهای بالدار : بشته

ای شکل بوده و قسمت ای روشن و استوانهها به رنگ قهوهباشد. کورنیکولهای آن سیاه رنگ میحلقه

ت. دار اسها بوده و به طرف بخش میانی آن گرهتر از کورنیکولشود. دم کوتاهوسطی آن اندکی عریض می

میلیمتر  2/5 – 1/1باشند. طول بدن در حدود ها دو شاخه میها سیاه رنگ و رگبال میانی در بالشاخک

 (.1-1(، )شکل 5000؛ بلکمن و ایستاپ، 1115، 1باشد )هین و همکارانمی

        

 
 پوره( همراه با 5000های کامل بی بال، بالدار شته برگ یوالف )بلکمن و ایستاپ، شته 1-1شکل 

 شته برگ یوالف )اصل(

 

                                                
1-Hein et al 
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 شناسیزیست -4-5-9

ای دو میزبانه است که در اروپا چرخه زیستی کامل دارد و زمستان را در شته برگ یوالف گونه  

شوند و افراد ها تفریخ میکند. در بهار تخمسپری می .Prunus padus Lمرحله تخم روی میزبان اولیه یا 

کنند. در مناطق دارای های ثانویه )گرامینه( مهاجرت میروی میزبانهای موسس نسل سوم بعد از شته

های اولیه دیگر در دسترس نیستند، های جهان که میزبانهای معتدل و یا در بسیاری از بخشزمستان

باشد. در این صورت سیکل جنسی به ندرت دیده شده و به این شته دارای چرخه ناقص روی گرامینه می

نماید. در مناطق جنوبی و گرمسیری نیز در طول سال گذرانی میبال زمستاندار یا بیصورت حشرات بال

 (.   5000دهد )بلکمن و ایستاپ، های ثانوی به طریق غیر جنسی به حیات خود ادامه میروی میزبان

 پراکنش جغرافیایی، دامنه میزبانی و نحوه خسارت -4-5-1

با انتشار کم و بیش جهانی بوده و دارای بیش از یکصد نوع های چند خوار شته برگ یوالف جزء گونه

و بویژه انواع وحشی آن  Prunusهای اولیه این آفت را گیاهان متعلق به جنس میزبان گیاهی است. میزبان

 .P. virginiana Lدار( در اروپا، )از درختان میوه هسته Prunus padusتشکیل داده و اغلب اوقات روی 

باشند میمیزبان این شته  .P. spinosus Lیا  .P. tenellus Lشوند. گاهی در آمریکای شمالی یافت می

های های ثانویه، چندین گونه از گرامینه شامل همه غالت مهم و علف(. میزبان5000)بلکمن و استوپ، 

)بخصوص  Iridaceae، Cyperaceae تیره  باشند. همچنین این شته گاهی اوقات روی گیاهانمرتعی می

های و در انگلستان طی زمستان گذرانی روی علف  Iris sp.)، Typhacaceae  ،Juncaceaeزنبق وحشی 

(. این شته تا کنون 5000شود )بلکمن و ایستاپ، یافت می .Capsella spو  .Stellaria spای لپه هرز دو

گزارش شده است. خسارت شته روی گرامینه ای، ازگیل، جو و فستوک از روی گندم، ذرت، ذرت خوشه

ها و کم شدن ی برگای شدن حاشیههای رنگ پریده یا سرخ و سفید، لولهبصورت توقف رشد، بروز لکه

های غالب در اکثر کشورهای (. این شته یکی از شته1752میزان محصول است )حجت و آزمایش فرد، 

 یه در سالهای اخیر بوده است )لدراوی و در مناطقی از ترکاروپایی از جمله انگلستان، کشورهای اسکاندین

کشور گزارش شده است  ران نیز تقریبا از اکثر نقاط(. در ای5000؛ بلکمن و ایستاپ، 1181، 1و همکاران

های (. این شته بعنوان آفت جدی غالت در سراسر جهان شناخته شده و یکی از عامل1788)خانجانی، 

های تواند باعث بیماری و کاهش عملکرد در دانهباشد که میولگی زرد جو میاصلی انتقال ویروس کوت

 (. 5000کوچک شود )بلکمن و ایستاپ، 

  R. padiبرخی مطالعات دموگرافی انجام گرفته روی شته برگ یوالف -4-5-5

                                                
1-Leather et al 
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هاست، چرا که افزایش مقاومت گیاهان میزبان یک روش مطلوب و سازگار برای کاهش جمعیت شته 

یک روش سالم و مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست است و باعث کاهش وابستگی به سموم 

توان گفت که رقم مقاوم رقمی است که در شرایط محیطی شود. در تعریف ارقام مقاوم میشیمیایی می

نون ا ک(. ت1121، 1تر از سایر ارقام آلوده شده و یا خسارت ببیند )پینتریکسان به صورت موروثی کم

تحقیقات مختلفی روی مقاومت غالت نسبت به شته برگ یوالف انجام گرفته است که به برخی از آنها 

های زیستی ای روی تأثیر ارقام گندم روی ویژگی( طی مطالعه5017شود. رزمجو و گلی زاده )اشاره می

عرفی نمودند. طاهری و ترین رقم نسبت به این شته ممورقم کاسکوژن را بعنوان مقا ،شته برگ یوالف

را  5رقم داراب ،( با بررسی نرخ رشد و باروری شته برگ یوالف روی برخی ارقام گندم5010همکاران )

های ( با بررسی مقاومت الین5015رزمجو و همکاران )ترین رقم معرفی کردند. همچنین بعنوان مقاوم

روز بدست  ماده بر ماده بر 752/0-555/0 فزایش جمعیت راگندم روی شته برگ یوالف، مقدار نرخ ذاتی ا

 آوردند.

 هادشمن طبیعی در شته -خوارگیاه-گیاه مطالعات سه سطحی - 4 – 4

های بسیاری است. تنوع گیاهی از یک طرف بر دشمن طبیعی دارای پیچیدگی-خوارگیاه-روابط گیاه

خوار، خصوصیات دشمن واسطه گیاه گذارد و هم بهخوار تأثیر میپارامترهای زیستی و فیزیولوژیکی گیاه

های مدیریت آفات، تلفیق دهد. اهداف اکولوژی در برنامهخوار را تحت تأثیر قرار میطبیعی گیاه

های قابل توجهی هایی مانند ارقام گیاهی مقاوم و کنترل بیولوژیک است، که دارای پتانسیلتکنولوژی

خواران و (. گیاهان، گیاه1111، 7؛ توماس1115، 5نسبت به کنترل شیمیایی هستند )ورکرک و رایت

( که این  1،5001زای دارند )والکر و جونهای اکولوژی روابط بسیار پیچیدهدشمنان طبیعی در سیستم

تنوع در  (.1115باشد )ورکرک و رایت، پذیر و یا جمع آنتاگونیستی، سینرژیستی روابط ممکن است

خوار و دشمنان طبیعی وابسته به آن داشته تأثیرات متفاوتی بر گیاهخصوصیات گیاه میزبان ممکن است 

های انجام شده در مورد استفاده تلفیقی ارقام مقاوم و عوامل (. بررسی پژوهش5005، 2باشد )تدِر و تامارو

                                                
1-Painter 

2-Verkerk  Wright      
3-Thomas 

4-Walker & Jones 

5-Teder & Tammaru 

6-Boethel & Eikenbary                                                                                                                                   
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، 5دهد )بواتِل و ایکنبِریکنترل بیولوژیک، در اغلب موارد قابل تلفیق بودن این دو روش را نشان می

(. به هر حال این فرضیه همیشه قابل قبول نیست زیرا 1115، 5؛ هِر1111، 1؛ گود و همکاران1185

ترکیبات شیمیایی ارقام مقاوم ممکن است تأثیرات منفی نیز روی کارایی شکارگرها )از قبیل کاهش نرخ 

 (.1131، 7بقاء، باروری و نهایتاً کاهش نرخ ذاتی افزایش جمعیت( داشته باشند )برگمن و تینجِی
 

 Hippodamia variegata (Goeze)  کفشدوزک -4-7

 (1111، 1دِنبرگ)گوردون و وَن بندیجایگاه رده -4-7-4

Classification: 

 Kingdom: Animalia 

  Phylum: Arthropoda 

   Class: Insecta 

    Order: Coleoptera 

     Suborder: Polyphaga 

      Superfamily: Cucujoidea 

       Family: Coccinellidae 

        Subfamily: Coccinellinae 

         Tribe: Coccinellini  

          Genus: Hippodamia 

           Species: variegata 

            Scientific name: Hippodamia variegata (Goeze, 1777) 

             Synonyms: Adonia variegata (Goeze, 1963);  

               Coccinella variegata (Goeze, 1775) 

 

 شناسیریخت -4-7-2

متر با میلی 1/5-5/7متر و عرض میلی 2/7-2/2طول به H. variegataحشرات کامل کفشدوزک 

بسیار متغیر  ها از نظر تعداد و اندازهباشند. لکههای قرمز نارنجی، همراه با تعدادی لکه سیاه میپوشبال

باشد. سر به رنگ سفید شیری که در کنار عقبی آن نوار پهن و سیاه رنگ مضرّسی دو چشم را به می

که هیچ ها آزادتر است، به طوریکند. همچنین سر این کفشدوزک نسبت به سایر گونهیکدیگر متصل می

آن در سطح جلو قسمت تر بیش ها درشت و بیضی شکل که. چشمشودقسمتی از سر زیر سینه پنهان نمی

های ها خرمائی رنگ و نسبتاً بلند و از کنارهو فقط قسمت کوچکی از آن زیر سر قرار گرفته است. شاخک
                                                

 
 

1-Gould et al                                                                                                                             

2-Hare                                                                                                                                           

3-Bergman  Tingey 
 

4-Gordon & van Den Borg                                                                                                                                                          [[  
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شوند. سینه سفیدرنگ و بیشتر سطح آن به وسیله لکه سیاه بزرگی که از ترکیب داخلی چشم خارج می

های( های )جمعیترنگ در نژاده سیاهتری به وجود آمده پوشیده شده است. این لکهای کوچکلکه

که در برخی افراد به حداقل رسیده و زمینه سفید سینه مختلف دارای تغییرات فراوانی است، به طوری

های خارجی گیرد و فقط کنارهکامالً مشخص است و در برخی دیگر بزرگ شده و تمام سطح را فرا می

تغییرات، طرح این لکه از نظر کلی کم و بیش ثابت است.  ماند. با وجود اینها( سفید باقی می)حاشیه

ها لکه سفید مثلثی شکلی در دو طرف سپرچه ها به رنگ قرمز مایل به نارنجی که در قاعده آنپوشبال

های( مختلف متفاوت است های )جمعیتپوش تعدادی لکه سیاه که در نژادشود. روی هر بالدیده می

های عدد است ولی در نژادهایپوش شش های سیاه روی هر بالتعداد این لکه وجود دارد. در فرم تیپیک،

مختلف از یک تا شش عدد متغیر است ولی در هر حال دو لکه سیاهی که در کنار سپرچه قرار دارد 

ها( وجود دارد. سپرچه سیاه و خیلی کوچک است. ها )تمام جمعیتهمیشه ثابت است و در کلیه نژاد

ها کمی ها و پنجه، قفسه سینه و شکم کامالً سیاه است. پاها سیاه و فقط انتهای ساققسمت زیرین سر

ها وجود دارد باعث شده است های سیاه پشت، سینه و مخصوصا بالپوشتر است. تغییراتی که در لکهروشن

(. در این 5-1( )شکل 1717های مختلفی از این کفشدوزک تشخیص داده شود )وجدانی، که نژاد

شود که راندال و شدوزک در جنس ماده برآمدگی میانی در حاشیه عقبی استرنیت پنجم دیده میکف

ها کنند. همچنین نواحی غشایی بین استرنیتتوصیف می5( آن را با اصطالح نوک تیز1115) 1همکاران

صورت ی عقبی استرنیت پنجم صاف بوده و نواحی غشایی بشود، در صورتی که در نرها حاشیهدیده نمی

های شکمی در هر دو جنس تیره رنگ بوده و نوارهای غشایی نوار منقطع قابل مشاهده است. استرنیت 7

(. تفاوتی از نظر جثه در افراد نر و ماده دیده 7-1شوند )شکل به رنگ روشن و مایل به نارنجی دیده می

عمل های بهی که در بررسیتواند به عوامل مختلفی از قبیل تغذیه مربوط باشد به طورشود که میمی

هایی از نظر جثه مشاهده شد. راندال و همکاران معتقدند در جنس نر آمده حتی در افراد ماده نیز تفاوت

ی جلویی استرنیت دوم برآمدگی به سمت جلو وجود دارد که این مشخصه در این کفشدوزک در حاشیه

 (.1780زاده،طفعلی)ل در ایران نیز گزارش شده استهای مورد بررسی نمونه
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Abstract: 

     The coccinellid beetels are one of the most useful biological control agents in 

agricultural ecosystems. The predator coccinellid, Hippodamia variegata (Goeze) (Col.: 

Coccinellidae) has been distributed widely in the world and Iran and it has particular 

importance in aphid  population reduction. In this research, the effect of four host plants of 

bird cherry-oat aphid, Rhopalosiphum padi L. (Hemiptera: Aphididae) including wheat, 

barley, maize and triticale on some population parameters of H. variegata were evaluated 

under laboratory conditions,  25±1°C, 65±5% relative humidity, and a photoperiod of 16:8 

h (Light: Dark). In order to doing the experiments, a cohort of newly laid eggs were 

randomly selected and transferred into Petri-dishes. After eggs hatching, each larvae were 

transferred individually into experimental containers and were fed with aphids. Duration of 

different immature stages of H. variegate were reorded until death time. After adults 

emergence, each female and male were paird and then female fecundity and adult 

longevity were reorded. The data obtained  from this study were analyzed using age stage, 

two sex life table program. According to results, the longest and shortest developmental 

time was observed on barley 16.91 day and wheat 15.13 day for female, respectively. The 

intrinsic rate of increase (rm) of ladybird fed on R. padi, were estimated to be 0.184, 0.174, 

0.177 and 0.163 female/female/day on wheat, barley, maize and triticale, respectively. The 

finite rate of increase (λ) of ladybird fed on R. padi, determined on respected host plants 

were calculated as 1.202, 1.192, 1.194 and 1.177 female/female/day, respectively. Net 

reproductive rate (R0) values on the respected four host plants were 209.74, 278.23, 263.42 

and 158.61 (females/female/generation), respectively. Moreover, mean generation time (T) 

of ladybird calculated as 28.94, 32.13, 31.30 and 30.80 days on respected host plants, 

respectively. These findings showed that four tested host plant of R. padi were suitable to 

complete the life cycle and reproduction of H. variegata and H. variegata had higher 

population rate on wheat compaired with other host plants tested. Moreover the intrinsic 

rate of increase (rm) valus for R. padi on respected host plant was recorded as 0.411, 0.311, 

0.283 and 0.334 female/female/day, respectively. The comparison of these parameters for 

aphid and ladybird on each tested host plant revealed that this predator have higher 

potential in R. padi control on maize relatively and there is a need to do more research on 

the utilization of this predation in aphid control programs. 

Keywords: Hippodamia variegate, Rhopalosiphum padi, Parameters demographic, Host 

plant 
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