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  دهچکی
-این شکارگر همه. یکی از شکارگرهاي مهم آفات در کشتزارهاي ایران استHippodamia variegata  (Goeze)  کفشدوزك     

آگاهی از پارامترهاي دموگرافی از جمله پارامترهاي تولیدمثل . کندها تغذیه میها و پسیلچیزخوار است و از شته
هاي  هاي میزبان و موفقیت برنامهها در ارزیابی کارایی آن روي شتهبه عنوان شکارگر مهم شته Hippodamia variegataکفشدوزك

، C1±25°در شرایط آزمایشگاهی، دماي  H. variegataلذا پارامترهاي جدول تولیدمثل کفشدوزك . کنترل اهمیت بسزایی دارد
گندم در اتاقک رشد مورد مطالعه قرار روسیروي شته ساعت تاریکی 8ساعت روشنایی و  16 درصد و دوره نوري 65±5رطوبت نسبی 

و گندم ) 09/661±69/23، 64/688±13/36(بیشترین و کمترین نرخ ناخالص زادآوري و باروري به ترتیب روي جو . گرفت
ي و باروري به ترتیب روي جو بیشترین و کمترین نرخ خالص زادآور. محاسبه شد) 68/26±28/481، 69/23±36/437(
همچنین بیشترین نرخ ناخالص . محاسبه شد) 35/115±96/25، 15/120±04/27(و تریتیکاله ) 10/39±50/637،54/37±00/612(

هاي گذاشته شده همچنین میانگین تعداد تخم. داري بیشتر از سه میزبان دیگر بودبدست آمد که به طور معنی) 96/0(تفریخ روي جو 
. محاسبه شد) 10/7±32/0، 24/7±32/0(و گندم ) 02/9±47/0، 40/9±49/0(ور گذاشته شده در هر روز به ترتیب روي جو و بار

  .که کارایی کفشدوزك روي گیاه جو بیشتر از سه میزبان دیگر استدهد نتایج این پژوهش نشان می
  

  گندمروسی، شتهدموگرافی، پارامترهاي تولیدمثل ،Hippodamia variegata :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
 در جو و گندم ویژهبه مهم غالت آفات از یکی Diuraphis noxia (Mordvilko) (Hemiptera, Aphididae)گندم روسی شته      
 هاي شته با شته این خسارت طرز ).8( شودمحصوالت می اینتوجهی به  قابل کیفی و کمی شود که باعث خسارتمی محسوب ایران
ها سمی، روي برگ بزاق تزریق و تغذیه اثر بر. برد پی آن وجود به توانمی خسارت نحوه از طوریکهبه باشدمی متفاوت مگند دیگر

ها هستند که در ات مفید در آگرواکوسیستم ترین حشرها از مهمکفشدوزك). 7؛ 6(شودمی جادای رنگی زرد یا سفید طولی نوارهاي
-بیندر این). 5؛ 4(ها، تخم و الرو حشرات نقش مهمی دارندها، کنهها، شپشکها، پسیلشتهایجاد تعادل جمعیت آفاتی مانند 

با ). 1(ها بسیار مؤثر استدر کاهش جمعیت شته Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) کفشدوزك
ها و کشور و نقش مفید آن در کنترل طبیعی شته در مناطق مختلف H. variegataتوجه به گستردگی دامنه پراکنش کفشدوزك 

- ، احتماالٌ حفظ و حمایت از این کفشدوزك و پرورش و رهاسازي این شکارگر می)3(اي و ظرفیت تولیدمثلی باالي آنپتانسیل تغذیه
ك شناخت اثرات عوامل مختلف از الزمه استفاده بهینه از این کفشدوز. گشا باشدهاي مدیریت تلفیقی بسیار کارساز و راهتواند در برنامه

این اساس پارامترهاي جدول تولیدمثلی این بر. هاي زیستی آن استجمله گیاهان میزبان شته به عنوان سطح اول تغذیه روي ویژگی
  .گندم در تغذیه از چهار گیاه میزبان در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتروسی کفشدوزك روي شته

 
  :هامواد و روش

 رقم .Hordeum vulgaris L رقم آرتا، گیاه جو .Triricum aestivum Lها و پرورش شته از گیاه گندمبراي انجام آزمایش       
 هر یک از . رقم محلی استفاده شد .Secale cereal Lرقم سناباد و گیاه چاودار  Triticosecale wittmackصحرا، گیاه تریتیکاله 
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. شدندگلدان کشت و پرورش داده  15در  )و دوره روشنایی طبیعی% 60-70و رطوبت نسبی  C 5±25°دما (ه گیاهان در شرایط گلخان

آوري و پس جمع هاي آلوده به شته از مزارع گندم اطراف شهرستان نمینبرگ ،D.noxiaگندم روسیبراي پرورش و تشکیل کلنی شته
همچنین کلنی . واقع در گلخانه تحقیقاتی منتقل شدند ریتیکاله و چاوداراز اطمینان از صحت گونه به روي گیاهان گندم، جو، ت

و دوره نوري  % 65±5و رطوبت نسبی  C1±25°دماي (و در شرایط اتاقک رشدر سانتی مت 8به قطر در ظروف پتري کفشدوزك 
زگی از پوسته شفیرگی خارج شده جفت حشره کامل نر و ماده که به تا 20تعداد . نگهداري شد) ساعت تاریکی 8ساعت روشنایی و 16

ها از گلوله براي تامین رطوبت درون پتري. در اتاقک رشد و دورن پتري نگهداري شدطور جداگانه بودند انتخاب گردیدند و هر جفت به
باروري و زادآوري، نرخ ناخالص بازدیدهاي منظم روزانه انجام یافته و پارامترهاي تولیدمثلی حشرات ماده مانند  .پنبه خیس استفاده شد

هاي مربوط به تولیدمثلی داده. ثبت شدهاي گذاشته شده در هر روزمیانگین تعداد تخمو  نرخ ناخالص تفریخ، نرخ خالص باروري و زادآوري
 SPSSافزار و در نرم Student-Newman-Keulsوي چهار گیاه میزبان با استفاده از آزمون گندم رروسی شته با تغذیه ازکفشدوزك 

  .مورد مقایسه آماري قرار گرفت
  

  :نتایج و بحث
 و نرخ تفریخ و نرخ خالص باروري براساس نتایج بدست آمده، نرخ ناخالص زادآوري، نرخ ناخالص باروري، نرخ خالص زادآوري     

هاي بارور گذاشته شده در و تخم هاي گذاشته شدهتعداد تخمهمچنین میانگین . داري روي چهار گیاه میزبان نشان داد معنی اختالف
-دهد که پارامترهاي تولیدمثلی کفشدوزكنتایج نشان می ).1جدول( داري روي چهار گیاه میزبان نشان دادنیز اختالف معنی هر روز

  .هاي پرورش یافته روي گیاه جو بیشتر از سه میزبان دیگر است و این گیاه کارایی باالتري دارد
  

روي چهار گیاه میزبان در تغذیه از  روي گیاهان مختلف) خطاي استاندارد ±میانگین ( H. variegataولیدمثلی کفشدوزك پارامترهاي ت .1جدول
  گندم در شرایط آزمایشگاهیشته روسی

 پارامتر گندم جو تریتیکاله چاودار
a25/36±72/594 a83/27±87/604 a13/36±64/688 b69/23±36/437 نرخ ناخالص زادآوري  
ab80/34±93/570 ab72/26±68/580 a68/36±09/661 b38/26±28/481 نرخ ناخالص باروري  
b52/34±16/498 c04/27±15/120 a10/39±50/637 b69/23±36/437 نرخ خالص زادآوري 
b14/33±24/478 c96/25±35/115 a54/37±00/612 b22/23±62/428 نرخ خالص باروري 

b00/0±96/0 b00/0±96/0 b00/0±96/0  a00/0±98/0  نرخ ناخالص تفریخ 
ab46/0±07/8  ab26/0±45/8  a49/0±40/9 b32/0±24/7 هاي گذاشته شده در هر روزمیانگین تعداد تخم 
ab45/0±75/7 ab25/0±11/8  a47/0±02/9 b32/0±10/7  هاي بارور گذاشته شده در هر روزمیانگین تخم 

  )داري پنج درصد سطح معنی(ندارند  دار معنی تفاوت هم با ردیف هر در یکسان حروف داراي هاي میانگین
  

هاي تغذیه کرده روي شته درپژوهشی نرخ ناخالص باروري و زادآوري، نرخ خالص باروري و زادآوري، نرخ ناخالص تفریخ در کفشدوزك
  ، 0/452±12ترتیب به رز شته روي کرده تغذیه افراد در و 92/0و  6/473±41، 8/514±44، 8/514±44، 0/560±48جالیز به ترتیب 

 طور به جالیز شته روي کفشدوزك تولیدمثل جدول پارامترهاي لیهک. شد محاسبه 89/0و  9±9/357، 11±1/402، 11±3/402
 شود که تفاوت در هایی در نتایج این پژوهش با نتایج ما مشاهده میکه تفاوت ؛)2(افراد تغذیه کرده روي شته رز بود از باالتر داريمعنی

  
  

به همین خاطر نتایج این تحقیق . شودهاي کفشدوزك باعث تغییرات در مقادیر پارامترها میار، شرایط آزمایش و جمعیتنوع شک
هاي گذاشته شده و بارور گذاشته شده در هر روز روي همچنین در پژوهش حاضر میانگین تعداد تخم .اندکی با نتایج ما متفاوت است

 ، روي گیاه تریتیکاله به ترتیب 02/9±47/0و  40/9±49/0به ترتیب ، روي گیاه جو 10/7±32/0و  24/7±32/0گیاه گندم به ترتیب 
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 تخمریزي )8( بدست آمد اما در تحقیقی دیگر 75/7±45/0و  07/8±46/0و روي گیاه چاودار به ترتیب  11/8±25/0و  26/0±45/8

 که نمودند عدد تعیین 7/841و  2/21ترتیب  به M. persicae هلو سبز شته از تغذیه با را H. variegata کفشدوزك کل و روزانه
داري در پارامترهاي تولیدمثل بین گیاهان میزبان هاي معنینتایج بدست آمده از این پژوهش تفاوت. بود بیشتر حاضر تحقیق نتایج از

  .یی از دالیل اختالف این دو بررسی باشداحتماال تفاوت در شرایط پرورش از قبیل نوع میزبان، نوع تغذیه و شرایط جغرافیا .نشان داد
  

  گیري نتیجه
تواند به هاي تولیدمثلی کفشدوزك داشته باشد و این میداري روي ویژگیتواند اثر معنیروسی میبه طور کلی گیاهان میزبان شته    

شود که باعث تاثیر متفاوت روي شته  هاي فیزیولوژیکی نسبت دادهبین گیاهان میزبان به ویژه از نظر ویژگیموجود در هايتفاوت
تواند در کنترل بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات بسیار ها میآگاهی از این یافته. میزبان شده و در نهایت روي شکارگر موثر خواهد بود
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