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 مژگان: نام                                                                                مردانی طالیی :دانشجو خانوادگي نام

-، شته.Capsicum annuum L ای،فلفل دلمه اثرات چهار تیمار کود آلی، بیولوژیک و معدنی روی روابط سه سطحی: نامهپايان عنوان

 .Lو  Hippodamia variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae)های شکارگر و کفشدوزک ،Myzus persicae Sulzer سبز هلو، ی
Adalia bipunctata  

 دکتر جبرائیل رزمجو و دکتر قدیر نوری قنبالنی: راهنمااتید اس

 دکتر بهرام ناصریو  پورمهدی حسندکتر ر: مشاو اساتید

 اردبیلی محقق :دانشگاه             یشناسی کشاورزحشره -مهندسی کشاورزی :رشته               دکتری تخصصی :يتحصیل مقطع

 976 ات:صفح تعداد                                                     91/6/16 دفاع: تاريخ            و منابع طبیعی کشاورزی :دانشكده

 :چکیده

شته از جمله  هاشته عمدتاً از که هستند فاژپلي هایگونه Adalia bipunctataو  Hippodamia variegataشكارگر،  هایکفشدوزك

به تعداد زيادی از محصوالت خسارت  در گلخانه و مزارع باشد کهميفاژ پلي ای حشره سبز هلوشته  .دنکنمي تغذيه ، Myzus persicaeسبز هلو،

درصد و کودهای بیولوژيک  03کمپوست ، افزودن کود آلي ورميیفلفل دلمه روی بر روی گیاه تاثیر اسپری سولفاتدر اين تحقیق زند. مي

subtilisBacillus  ،fluorescens Pseudomonas، Glomus intraradices ،subtilisB. × G. intraradices و  P.×G. intraradices

fluorescens پارامترهای دموگرافي و ، های ثانويه موجود در برگ گیاهمتابولیت. گرفت مورد بررسي قرار ایفلفل دلمه گیاهبذری  به بستر

درصد و  52±2درجه سلسیوس، رطوبت نسبي  52±1با دمای  های شكارگر در شرايط آزمايشگاهيشته سبز هلو و کفشدوزكهای آنزيمي فعالیت

بیشترين میزان فنول کل در گیاه تیمار شده با اساس نتايج  بر ساعت تاريكي مورد بررسي قرار گرفت. 8ساعت روشنايي و  15ی نوری دوره

-به ترتیب در تیمارهای ورمي M. persicae ،(R0)درصد مشاهده گرديد. کمترين و بیشترين مقدار نرخ خالص تولید مثل  03کمپوست ورمي

-ورميبه ترتیب در  (rm)افزايش جمعیت  درصد و سولفات روی مشاهده گرديد. همچنین، کمترين و بیشترين مقدار نرخ ذاتي 03کمپوست 

 03کمپوست در سولفات روی و ورمي M. persicaeدهیدروژناز، الکتات و آلدوالز تیفعالدرصد و سولفات روی مشاهده گرديد.  03کمپوست 

-ورميتیب در سولفات روی و گلیسريد اين شته به تربیشترين و کمترين میزان تریداری بیشتر بود. طور معنيدرصد در مقايسه با شاهد به

 .Gقارچ درصد و  03کمپوست در تیمارهای ورمي H. variegata کفشدوزك 0Rدست آمد. کمترين مقدار به درصد 03کمپوست 

intraradices  و بیشترين مقدار آن درsubtilisB.  .مقدار کمترين  مشاهده گرديدmr  کفشدوزكH. variegata  03کمپوست ورميتیمار در 

کمترين و بیشترين شاخص به دست آمد. و سولفات روی   .fluorescens P.، subtilisBتیمارهای  آن به ترتیب در و بیشترين مقدار ددرص

به  P. fluorescensدرصد و  03کمپوست ورميدر  H. variegata، در مراحل الروی (ECI)بازدهي تبديل غذای بلعیده شده به زيست توده 

آن به ترتیب در  قداردرصد و بیشترين م 03کمپوست ورميتیمار  در H. variegata بالغ کفشدوزك ECIترين شاخص همچنین، کم .دست آمد

و   .subtilisBدر  به ترتیب A. bipunctataکفشدوزك  0Rکمترين مقدار  بیشترين ومشاهده شد.  .fluorescens Pسولفات روی و تیمارهای 

به آن  بیشترين مقادير و درصد 03کمپوست ورمي درA. bipunctata کفشدوزك  rmترين مقدار کم به دست آمد. درصد 03کمپوست ورمي

الرو  ECIبیشترين شاخص  مشاهده شد. fluorescens .Pو  ×subtilisB.  G. intraradices ،سولفات روی ، .subtilisBترتیب در تیمارهای 

درصد  03کمپوست ورميدر آن  قدارو کمترين م .fluorescens Pت روی و سولفا،  .subtilisBدر تیمارهای  bipunctata. A کفشدوزك

و  ؛fluorescens .Pو   .subtilisBهای باکتری تیمار در A. bipunctata کفشدوزك بالغ ECIمشاهده شد. همچنین، بیشترين مقادير شاخص 

درصد  03کمپوست ي نشان داد که تیمار کردن خاك با ورمينتايج اين بررسدرصد مشاهده شد.  03کمپوست ورميتیمار کمترين مقدار آن در 

مورد روی پارامترهای (  .subtilisB و fluorescens .P)تیمار کردن خاك با کودهای بیولوژيک  ورا کاهش داده  M. persicaeرشد جمعیت 

 03کمپوست که تیمار کردن خاك گیاه با ورمي توان نتیجه گرفتراين، ميبدارد. بنا داریو معني اثیر مثبتهای شكارگر تکفشدوزك بررسي

 .در برنامه کنترل بیولوژيک اين شته استفاده کردتواند بیولوژيک مي و کودهایتواند درصد مي
های ای، فعالیتهای تغذيهشاخص پارامترهای دموگرافي، ،Myzus persicae ، Hippodamia variegata ،Adalia bipunctata:هاواژه کلید

   کودمي، آنزي
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ی سبز هلو، ای، قبل و بعد از آلودگي با شتهی گیاه فلفل دلمههای ثانويهی مختلف کود بر متابولیتتأثیر تیمارها -5 -0

M. persicae..........................................................................................................................................................................................57 

 M. persicae.............................. .71 ی سبزهلو، زيستي شتهمراحل  ی دورهطول  تأثیر تیمارهای مختلف کودی بر -0 -0

 M. persicae..................................... 71 .، سبزهلو یشتهتولید مثل  یپارامترها یرو یکود مختلف یمارهایت ریثتأ -4 -0

 M. persicae ............................................ .70ی سبز هلو، کودی روی پارامترهای جدول زندگي شتهتأثیر تیمارهای  -2 -0

 M. persicae ....................................................... ..............................................................70، ی سبز هلوشته امید به زندگي -5 -0

، ی سبز هلوشته (mx) ی سني ويژه زادآوری و (lx)نرخ بقا  ،(lxmx) ی سنيويژه باروری تأثیر تیمارهای کودی روی -7 -0

M. persicae  ...................................................................   .....................................................................................................................79 

 M. persicae.............................. 79، ی سبز هلوهای گوارشي شتهتأثیر تیمارهای کودی مختلف روی آنزيم -8 -0

 M. persicae..................….......  83 ی سبز هلو، شتهبر متابولیسم حد واسط مختلف  کودی تیمارهایتأثیر  -9 -0

 M. persicae ..................................  83ی سبز هلو، اکسیدان شتههای آنتيتأثیر تیمارهای کودی مختلف روی آنريم -13 -0

 M. persicae...................82ی سبز هلو، ای شتههای ذخیرهمولكولکروتأثیر تیمارهای کودی مختلف روی ما -11 -0

ای دلمهکننده ازگیاه فلفلهای تغذيهيافته روی شتهپرورش H. variegataکفشدوزك  پارامترهای زيستي -15 -0

 82......................................................................................................... .........................................................  تیمارشده با کودهای مختلف

 H. variegata    ..............................................................................82کفشدوزك  ی مراحل زيستي نابالغ طول دوره -1 -15 -0

 H. variegata   ....................................82کفشدوزك، ی زيستي و چرخه طول عمر ي،مثل دیتولهای  طول دوره -5 -15 -0

 H. variegata  .........................................................................................................    ......................................85وزن شفیره  -10 -0

 H. variegata ...   ......................................................................................................................89پارامترهای رشد جمعیت  -14 -0

(، Sxj) یا مرحله -يسن ی ژهيو ینرخ بقا (،exj) یا مرحله -يسن يزندگ به دیامتأثیر تیمارهای مختلف کود روی  -12 -0

 H. variegata کفشدوزك( mx) يسن ی ژهيو یزادآور و (fxj) یا مرحله -يسن ی ژهيو یبارور

............................................................................................................................................. 89  

ای تیمار دلمهکننده ازگیاه فلفلهای تغذيهيافته روی شتهپرورش H. variegata ای کفشدوزكهای تغذيهشاخص -15 -0

 92.............................................................................................................................................................................  شده با کودهای مختلف

 H. variegata .........................92 ای مجموع سنین الروی )سنین سوم و چهارم( کفشدوزكهای تغذيهشاخص -1 -15 -0

 H. variegata .......................................................................................95 ای افراد بالغ کفشدوزكهای تغذيهشاخص -5 -15 -0

-کننده ازگیاه فلفلهای تغذيهيافته روی شتهپرورش A. bipunctataی، کفشدوزك دونقطه پارامترهای زيستي -17 -0

 97......................................................................................................................... ........................... ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمه

 A. bipunctata........................................ 97ی، کفشدوزك دونقطه نابالغ يستيز مراحل ی دورهطول  -1 -17 -0

 .A کفشدوزك یماده و نر افراد نیبالغو چرخه زيستي  عمر طول تولید مثلي، های رهدو طول -5 -17 -0

bipunctata......................................................................................................................................... 97 

 A. bipunctata................................................................................. 131کفشدوزك وزن شفیره  -18 -0

 131............. ...................................پارامترهای جدول زندگي........................................................................................................ -19 -0

(، Sxj) یا مرحله -يسن ی ژهيو ینرخ بقا ،(exj) یا مرحله -يسن يبه زندگ دیام یرو ی مختلف کودمارهایت ریتأث -53 -0

 A. bipunctata  ........................................ 138 کفشدوزك( mx) يسن ی ژهيو یزادآور و (fxj) یا مرحله -يسن ی ژهيو یبارور
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ای دلمهکننده از گیاه فلفلهای تغذيهيافته روی شتهپرورش A. bipunctata ای کفشدوزكهای تغذيهشاخص -51 -0

 138................... ............................................................................................................................................. تیمارشده با کودهای مختلف

 A. bipunctata  ..................138 ای مجموع سنین الروی )سنین سوم و چهارم( کفشدوزكهای تغذيهشاخص -1 -51 -0

 A. bipunctata .................................................................................139  ای افراد بالغ کفشدوزكهای تغذيهشاخص -5 -51 -0

 H. variegate.................................139 های گوارشي کفشدوزكتأثیر تیمارهای کودی مختلف روی آنزيم -55 -0

 H. variegata  ................................................115 کفشدوزكبر متابولیسم حد واسط مختلف  کودیتیمارهای تأثیر  -50 -0

 H. variegata   ................................110 ای کفشدوزكمولكولهای ذخیرهتأثیر تیمارهای کودی مختلف روی ماکرو -54 -0

 A. bipunctata ................................ ............114 های گوارشي کفشدوزك،تأثیر تیمارهای کودی مختلف روی آنزيم -52 -0

 A. bipunctata  ............................................115 کفشدوزك،بر متابولیسم حد واسط مختلف  کودیتیمارهای تأثیر  -55 -0

 A. bipunctata ............................ ..117 ای کفشدوزك،مولكولهای ذخیرهتأثیر تیمارهای کودی مختلف روی ماکرو -57 -0

 118های مختلف..........................های شكارگر با استفاده از ژنکفشدوزك mRNAشده از  تولیدPCR های محصول -58 -0

 فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

 151. ی سبزهلو.........شناسي شتهای و زيستهای مرفولوژيكي گیاه فلفل دلمهتأثیر تیمارهای مختلف کود بر ويژگي -1 -4

ای و تاثیر آن روی پارامترهای های ثانويه در برگ فلفل دلمهتأثیر تیمارهای مختلف کودی بر میزان متابولیت -5 -4

 M. persicae  .................................................................................................................................................155زيستي شته سبز هلو، 

 M. persicae ......154( و پارامترهای تولید مثلي شته سبز هلو، GIتأثیر تیمارهای مختلف کودی بر شاخص رشد ) -0 -4

 M. persicae .....................................152ی سبزهلو، تأثیر تیمارهای مختلف کود روی پارامترهای رشد جمعیت شته -4 -4

 M. persicae...................................155ی سبزهلو، های فیزيولوژيكي شتهتأثیر تیمارهای مختلف کودی روی فراينده -2 -4

 A. bipunctata.......103و  H. variegataهای شكارگر، شناسي کفشدوزكتأثیر تیمارهای مختلف کود روی زيست -5 -4

 .Aو  H. variegataهای مارهای مختلف کودی روی پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزكتأثیر تی -7 -4

bipunctata.......................................................................................................................................................................................... 1 101 

 .Hهای شكارگر، ای مجموعه سنین الروی و بالغ کفشدوزكهای تغذيهتاثیر تیمارهای مختلف کود روی شاخص -8 -4

variegata  وA. bipunctata..............................................................................................................................................................100 

 102.های شكارگرهای فیزيولوژيكي کفشدوزكهای پرورش يافته روی تیمارهای مختلف کودی بر فرايندهتأثیر شته -9 -4

 108...........................................................................................گیری نهايي...........................................................................نتیجه -13 -4

 109................................................................پیشنهادها.................................................................................................................... -11 -4

 .....................................................................................منابع........................................................................................................................

143 
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م )قبل از آلودگي( فلفل های سالهای ثانويه در برگتأثیر تیمارهای کودی مختلف روی میزان متابولیت -1 -0جدول 

 C. annuum.............................................................................................................................................................................. 59ای،دلمه

 C. annuumای، های  فلفل دلمههای ثانويه در برگتأثیر تیمارهای کودی مختلف روی میزان متابولیت -5-0جدول 

 M. persicae ...........................................................................................................................................   73، ی سبز هلوبه شته آلوده

روی تیمارهای  M. persicae ی سبز هلو،شته( خطای معیار ±)میانگینی مراحل زيستي نابالغ  طول دوره -0 -0جدول 

 75...........................................................................................................................................کودی مختلف کود در شرايط آزمايشگاه 

 75…روی تیمارهای مختلف کود در شرايط آزمايشگاه M. persicae ی سبز هلو،پارامترهای تولید مثل شته -4 -0جدول

در شرايط آزمايشگاه  مختلفکودی روی تیمارهای  M. persicae، ی سبز هلوشته شد جمعیتپارامترهای ر -2 -0جدول 

 72 .............................................................................................................................................................................یروی فلفل دلمه

ی ی شتهپروتئازهای ويژه میزان فعالیت استاندار خطا واحد( ±میانگین ) تأثیر تیمارهای کودی مختلف روی -5 -0جدول

 81   .........................................................................................................................  در شرايط آزمايشگاهي M. persicae سبز هلو،

آمیالز، -های آلفامیزان فعالیتاستاندار خطا واحد(  ±میانگین )تأثیر تیمارهای کودی مختلف روی  -7 -0جدول

 85 .............................................................................در شرايط آزمايشگاهي M. persicae ی سبز هلو،گلوکوزيدازها و لیپاز شته

ی متابولیسم حد های ويژهمیزان فعالیت استاندار خطا واحد( ±میانگین )تأثیر تیمارهای کودی مختلف روی  -8 -0جدول

  85  .......................................................................................................در شرايط آزمايشگاهي M. persicae ی سبز هلو،واسط شته

ی متابولیسم حد های ويژهمیزان فعالیتاستاندار خطا واحد(  ±میانگین )تأثیر تیمارهای کودی مختلف روی  -9 -0 جدول

 85 ....................................................................................................در شرايط آزمايشگاهي M. persicae ی سبز هلو،واسط شته

ی ترکیبات غیرآنزيمي ويژه میزان فعالیتاستاندار خطا(  ±میانگین )تأثیر تیمارهای کودی مختلف روی  -13 -0جدول 

 80  ........................................................................................................ در شرايط آزمايشگاهي M. persicae ی سبز هلو،شته

ی ترکیبات غیرآنزيمي میزان فعالیت ويژهاستاندار خطا(  ±میانگین )تأثیر تیمارهای مختلف کودی روی  -11 -0جدول 

 84 ……… .............................................................................................در شرايط آزمايشگاهي M. persicae ی سبز هلو،شته

ای اجسام میزان برخي از ترکیبات ذخیرهاستاندار خطا(  ±میانگین )تأثیر تیمارهای کودی مختلف روی  -15 -0جدول 

 84  ................................................................................................ در شرايط آزمايشگاهي M. persicae ی سبز هلو،چربي شته

های با تغذيه از شته H. variegata( کفشدوزك خطای معیار ±)میانگینی مراحل زيستي نابالغ  طول دوره -10 -0جدول

 87   ...............................................................................................  ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمهسبز هلو روی گیاه فلفل

 H. variegataکفشدوزك  ی زيستي و طول طول عمر بالغینچرخهتولید مثلي، ی  هادوره میانگین طول -14 -0جدول

 88  .......................................................................................................................................  در تیمارهای مختلف کودی

-های تغذيهيافته روی شتهپرورش H. variegataکفشدوزك   (±خطای معیار پارامترهای رشد جمعیت  -12 -0جدول 

 93  ....................................................................................................... ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمهکننده ازگیاه فلفل



 ز
 

 مجموع سنین الروی )سنین سوم و چهارم( کفشدوزكای های تغذيه( شاخص±میانگین )خطای معیار  -15 -0جدول 

 H. variegata 29 …… ..…فای تیمارشده با کودهای مختلدلمهکننده ازگیاه فلفلهای تغذيهيافته روی شتهپرورش 

يافته روی پرورش H. variegata افراد بالغ کفشدوزكای های تغذيه( شاخص±میانگین )خطای معیار  -17 -0جدول 

 95  ............................................. ................................ ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمهکننده ازگیاه فلفلهای تغذيهشته

يافته روی پرورش A. bipunctataمیانگین( کفشدوزك  ±خطای معیار)ی مراحل زيستي نابالغ  دوره طول -18 -0 جدول

  99 ………...………………………………ای تیمار شده با کودهای مختلفکننده ازگیاه فلفل دلمههای تغذيهشته

روی  A. bipunctata ول طول عمر بالغینی زيستي و طچرخهتولید مثلي، ی  هادوره میانگین طول -19 -0جدول 

 133  ……………………………………………………………………… تیمارهای مختلف کودی

-کننده ازگیاه فلفلهای تغذيهيافته روی شتهپرورش A. bipunctataکفشدوزك  پارامترهای رشد جمعیت -53 -0جدول 

 130  ...........................................................................................................................ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمه

 مجموع سنین الروی )سنین سوم و چهارم( کفشدوزكای های تغذيه( شاخص±میانگین )خطای معیار  -51 -0جدول 

 bipunctata. A 813 ...........ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمهلکننده از گیاه فلفهای تغذيهيافته روی شتهپرورش 

يافته روی پرورش A. bipunctata افراد بالغ کفشدوزكای های تغذيه( شاخص±میانگین )خطای معیار  -55 -0جدول 

 139……………………………………ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمهکننده ازگیاه فلفلهای تغذيهشته

-يافته روی شتهپرورش H. variegata کفشدوزك،ی فعالیت پروتئازهای ويژه( ±طای معیار میانگین )خ -50 -0جدول 

 111 ...................................................................................... ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمهکننده از گیاه فلفلهای تغذيه

 H. variegata کفشدوزك، هایو لیپوفورين آمیالز، لیپاز-های آلفافعالیت( ±ی معیار میانگین )خطا -54 -0جدول

 115  ............................................. ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمهکننده از گیاه فلفلهای تغذيهيافته روی شتهپرورش

يافته پرورش H. variegata کفشدوزك ی متابولیسم حد واسطويژه هایفعالیت( ±میانگین )خطای معیار  -52 -0جدول

 115  ......................................................................ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمهکننده از گیاه فلفلهای تغذيهروی شته

-پرورش H. variegata کفشدوزك، متابولیسم حد واسط یهای ويژهفعالیت( ±میانگین )خطای معیار  -55 -0جدول 

 110 ............................................................ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمهکننده از گیاه فلفلهای تغذيهيافته روی شته

يافته روی پرورش H. variegata ،کفشدوزك ای اجسام چربيترکیبات ذخیره( ±میانگین )خطای معیار  -57 -0جدول

 110 ............................................................................ ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمهکننده از گیاه فلفلهای تغذيهشته

-پرورش A. bipunctata زكکفشدوی فعالیت پروتئاز کل و پروتئازهای ويژه( ±میانگین )خطای معیار  -58 -0جدول 

  112 ............................................................. ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمهکننده از گیاه فلفلهای تغذيهيافته روی شته

 A. bipunctata کفشدوزك، هایو لیپوفورين آمیالز، لیپاز-های آلفافعالیت( ±میانگین )خطای معیار  -59 -0جدول 

 511................................................ ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمهکننده از گیاه فلفلهای تغذيهيافته روی شتهپرورش

 يافتهپرورشA. bipunctata کفشدوزك  ی متابولیسم حد واسطهای ويژهفعالیت( ±میانگین )خطای معیار  -03 -0جدول 

 511.......................................................................ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمهکننده از گیاه فلفلهای تغذيهشته روی

 فسفات دهیدروژناز 5و گلوکز  ی متابولیسم حد واسطهای ويژهفعالیت( ±میانگین )خطای معیار  -01 -0جدول

ای تیمارشده با کودهای دلمهکننده از گیاه فلفلهای تغذيهيافته روی شتهپرورش A. bipunctata کفشدوزك

 711 .……………………...............................................................................................................................……مختلف

 



 س
 

يافته روی پرورش A. bipunctata کفشدوزك، ای اجسام چربيترکیبات ذخیره( ±یار میانگین )خطای مع -05 -0جدول 

 711.…………………………………ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمهکننده از گیاه فلفلهای تغذيهشته
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ب( الرو، پ( پیش شفیره، ت( شفیره و ج( الف( تخم،  H. variegata مراحل مختلف زندگي کفشدوزك -1 -1شكل 

 8  ..…………………………………………………………..………………… حشره بالغ )اصل(

الف( تخم، ب( الرو، پ( پیش شفیره، ت( شفیره و ج(  A. bipunctataمراحل مختلف زندگي کفشدوزك  -5 -5شكل 

 11 ........... .........................................................................................................................................حشره بالغ )اصل

 59.. ............................................................. (5337) کلودن  حشرات در انرژی تامین کلي مسیرهای -0 -1 شكل

 09. ....................... ..ای تیمار شده با کودهای مختلف )اصل(دلمهگیاه فلفل های آماده برای کشتگلدان -1 -5شكل 

 09.......................................................................................... گیری سطح برگ )اصل(اندازه -5 -5شكل 

 09   .................................................................................. گیری میزان کلروفیل )اصل(اندازه -0 -5شكل 

 43................................................................... ........ )اصل(های گیاهي مراحل استخراج عصاره -4 -5شكل 

 41..  ........................................................................ ............ )اصل(گیری محتوای فنل کل اندازهمراحل  -2 -5شكل 

 45 ............................................. .......…)اصل(ی رگرسیون گیری منحني استاندارد و معادلهاندازه -5 -5شكل 

 40.............................................. .............   )اصل(M. persicae ، ی سبز هلوی شتهکلوني اولیه -7 -5شكل 

 40 ....……………در اتاقک رشد )اصل( M. persicae، ی سبز هلوگیری پارامترهای زيستي شتهاندازه -8 -5شكل 

 24...…………… … در ظروف پتری )اصل(  A. bipunctataو H. variegata هایکفشدوزك پرورش -9 -5شكل 

 22........................................ ....... ... های شكارگر )اصل(مراحل انجام آزمايش زيستي کفشدوزك -13 -5شكل 

 29  ................................................................................... .. تشكیل سه فاز متفاوت )اصلي( -11 -5شكل 

 55 .................................... ..... ؛ ب، پ و ت( ژل الكتروفورز )اصل(PCRمراحل انجام آزمايش الف(  -15 -5ل شك

 50   ..................................................................... ....... )اصل( QRT-PCR دستگاه معمولي - 10 -5شكل 

و وزن خشک  ارتفاع گیاه )پ(برگ )ب(،  میزان کلروفیل ،سطح برگ )الف(ارهای مختلف کود روی تأثیر تیم -1 -0 شكل

 55 ................................................................  ایتحت شرايط گلخانه C. annuumای، و فلفل دلمه برگ )ت(

 75 …..روی تیمارهای مختلف کود در شرايط آزمايشگاه M. persicae، ی سبز هلوشته (ex)امید به زندگي  -5 -0شكل 

 تیمارهای مختلف کود در شرايط آزمايشگاه رویM. persicae ، ی سبز هلوتهش (lxmx) ی سنيباروری ويژه -0 -0شكل 

...........................................................................................................................................   77 

تیمارهای مختلف کود در  رویM. persicae ی سبز هلو، شته (mx) ی سني زادآوری ويژه و (lx)نرخ بقا  -4 -0شكل 

 78 ........................................................................................................................ شرايط آزمايشگاه

ای های تغذيه کننده از گیاه فلفل دلمهپرورش يافته روی شته H. variegataکفشدوزك ی وزن شفیره -2 -0شكل 

 85  ..........................................................................................................تیمارشده با کودهای مختلف

با تغذيه از شته سبز  H. variegata کفشدوزك (ex) مرحله-امید به زندگي ويژه سنهای تغییرات منحني -5 -0شكل 

 95......................................................................... ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمههلو روی گیاه فلفل



 ص
 

 

يافته روی پرورش H. variegata کفشدوزك (Sxj)ای  مرحله-ی سني های تغییرات نرخ بقای ويژهحنيمن -7 -0شكل 

 09 ……....................................................................................یادلمهفلکننده ازگیاه فلهای تغذيهشته

 (mx) ی سني و زادآوری ويژه (lx) ی سني بقای ويژه (،fxj) ای مرحله-ی سني باروری ويژههای تغییرات منحني -8 -0شكل 

ای تیمارشده با کودهای دلمهکننده ازگیاه فلفلهای تغذيهيافته روی شتهپرورش H. variegata کفشدوزك ماده حشرات

 49 ......................................................................................................................................مختلف

ای دلمهکننده ازگیاه فلفلهای تغذيهيافته روی شتهپرورش A. bipunctata ی کفشدوزكوزن شفیره -9 -0شكل 

 131   ......................................................................................................  تیمارشده با کودهای مختلف

-های تغذيهيافته روی شتهپرورش A. bipunctata کفشدوزك (ex) امید به زندگيهای تغییرات منحني -13 -0شكل 

 132........................................................................... ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمهکننده ازگیاه فلفل

يافته روی پرورش A. bipunctata کفشدوزك (Sxj)ای  مرحله -ی سني های تغییرات نرخ بقای ويژهمنحني -11 -0شكل 

 135 ......................................................... ای تیمارشده با کودهای مختلفدلمهکننده ازگیاه فلفلهای تغذيهشته

 ی سني و زادآوری ويژه (lx) ی سني بقای ويژه، (fxj) ای مرحله -ی سني باروری ويژههای تغییرات منحني -15 -0شكل 

(mx) کفشدوزك یماده حشرات A. bipunctata ای تیمارشده با دلمهکننده ازگیاه فلفلهای تغذيهيافته روی شتهپرورش

 137  ...................................................................................................................... کودهای مختلف

 118 ...........(18srRNA)بیان ژن همیشه با استفاده از cDNAی پردازش تعیین صحت ساخته شدن مرحله -10 -0شكل 

 118................ده از ژن آنزيم لیپازهای شكارگر با استفاکفشدوزك mRNAشده از  تولیدPCR محصول  -14 -0شكل 

)ب(  Bهای شكارگر با استفاده از ژن آنزيم )الف( کاتپسین کفشدوزك mRNAشده از  تولیدPCR محصول  -12 -0شكل 

 L   ....................................................................................................................................119کاتپسین 

-فسفات د 5های شكارگر با استفاده از ژن آنزيم گلوکز کفشدوزك mRNAشده از  تولیدPCR محصول  -15 -0شكل 

 119...................................................................................................................... (GPDHهیدروژناز )
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 کلیات پژوهش -9

 مقدمه -9 -9

-تیره به متعلق و سالهيک گیاهي باشد کهمي مهم جالیزی محصوالت از يكي ،.Capsicum annuum L ،ایدلمه فلفل

 تولید .(5337، 5)سانتومي و شارما است جنوبي آمريكای و مكزيک کشور یخاستگاه اولیه فلفل دلمه .است 1بادمجانیان ی

 درصد 45. باشدمي هكتار میلیون 1/1سطح زير کشت آن در حدود برآورد شده و  در سال تن میلیون 13 در حدود آن جهاني

 در واقع کشورهای. باشدمي محصول اين یتولیدکننده ترينبزرگ چینکشور  و شودتولید مي آسیا در ی جهانفلفل دلمه

، همكاران و )شكاری روندمي شمار به محصول اين تولید یمنطقه دومین جهاني، درصد تولید 54 داشتن با ااروپ جنوب

 فشار قلبي، هایبیماری جمله از هااز بیماری بسیاری درمان در و داشته دیارزشمن بسیار دارويي خواص یفلفل دلمه. (1082

 محصوالت ساير ی نیز مانندفلفل دلمه .(1995و همكاران،  0)نئوز ددار کاربرد اشتها افزايش و ديابت باال، چاقي، خون

شود. مي محصول اين و کمیت کیفیت موجب کاهش که دارد قرار مختلف هایبیماری و آفات یحمله در معرض کشاورزی،

دو میزبانه بوده و  هایشته وشته سبز هلو جزباشد. مي ، Myzus persicae Sulzerی سبز هلو،ی آن شتهيكي از آفات عمده

دار ی هستههای درختان میوههای سیاه و براق روی شاخهگذراني اين شته به صورت تخمی زيستي کامل دارد. زمستانچرخه

. (5333، 4شوند )بلكمن و استاپهای درختان مستقر ميها روی سر شاخهها در اوايل بهار تفريخ شده و پورهباشد که تخممي

های بالدار در کند. شتههای علفي مهاجرت ميهای بالدار در کلوني ظاهر شده و بر روی میزبانمعیت، شتهپس از افزايش ج

کنند و معموال مهاجرين بهاری بعد از فرود آمدن روی گیاهان میزبان در مقايسه با انتخاب میزبان نقش مهمي را ايفا مي

  (.5334، 2کنند )مارگاريتوپولوس و همكارانرا روی آنها ايجاد ميگیاهان غیر میزبان بیشتر باقي مانده و جمعیت زيادی 

 و زاييسرطان اثرات ها،کشحشره به در حشرات مقاومت ايجاد جمله از شیمیايي یهاکشآفت مصرف سوء اثرات

 اکوسیستم با زگارسا هایروش از استفاده ،آفات طبیعي دشمنان بار برتاثیر زيان و زيست آلودگي محیط زايي در انسان،جهش

 از يكي که گردد اجرا آفات مديريت تلفیقي هایبرنامه بايد آفات با مقابله برای لذا .کرده است الزامي کنترل آفات را در

ها ها کفشدوزكشته طبیعي مهم دشمنان (. يكي از5334، 5باشد )هاجکمي بیولوژيک کنترل برنامه اين هایمهمترين بخش

 هایاکوسیستم در مفید عوامل از يكي هااست. کفشدوزك بوده بیولوژيک کنترل متخصصین توجه مورد همواره باشند کهمي

 ها،سفیدبالک ها،پسیل ها،شته جمعیت طبیعي و تنظیم تعادل حالت ايجاد در مهمي بسیار نقش که هستند زراعي و باغي

 یخوار گونههای شتهکفشدوزك در میان .دارند هبر عهد ديگر حشرات برخي الرو و هاپروانه تخم ها،کنه ها،زنجرك

Hippodamia variegata (Goeze) است مؤثر بسیار هاشته جمعیت کاهش در و است برخوردار اهمیت بیشتری زا 

 از باال مثلي تولید توانايي و زياد جستجوگری قدرت کوچک، جثه داشتن با H. variegata کفشدوزك، (. 1970، 7)هودك

يكي ديگر از دشمنان طبیعي که در کنترل بیولوژيک   (.1981، 8ارشوآ(باشد مي گلخانه شرايط در شكارگر هایونهموثرترين گ

 به طور عمده ازباشد، که مي  .Adalia bipunctata Lای،نقطه دو، کفشدوزك گیردمورد استفاده قرار مي سبز هلوی شته

                                                
1.Solanaceae                     2. Sanatombi & Sharma                          3.  Nuez                         4. Blackman & Eastop                  
5. Margaritopoulos et al                           6. Hajek                           7. Hodek                        8. Ershova                   
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ها در اروپا، شكارگرهای پلي فاژ رايج شته ای يكي ازشدوزك دو نقطهکف (.1999، 1کند )وس و همكارانها تغذيه ميشته

های کنترل (. اين کفشدوزك در اروپا پتانسیل بااليي در برنامه1995، 5است )هودك و هنک شمالي و امريكای آسیای مرکزی

مهم  بسیار بیولوژيک مناسب کنترل عامل انتخاب(. 5332، 0کلرك و همكاران وها نشان داده است )دبیولوژيک اشباعي شته

 عوامل کارايي و برای ارزيابي مختلفي معیارهای باشد.مي غیرممكن انتخابي چنین انجام هاآن کارايي تعیین بدون و بوده

 های مدل از استفاده با جمعیت پارامترهای زيستي و خصوصیات ارزيابي معیارها، اين از دارد. يكي وجود بیولوژيک کنترل

تر خواهد بود که عالوه   بنابراين، تنظیم يک برنامه کامل مديريت آفات زماني کامل .باشدمي شكارگر -شكار ستمسی به مربوط

ی شكارگر نیز در اختیار ای حشرهای حشره گیاهخوار، اطالعات جامع ديگری از وضعیت تغذيههای تغذيه بر شناخت ويژگي

های زندگي و شاخص جدول زيستي، هایويژگي ، بیولوژيک و معدني رویتاثیر کودهای آلي مورد در تحقیقي تاکنونباشد. 

 نگرفته صورت ايران درکودی مختلف  تیمارهای ها درشته روی  A. bipunctataو  H. variegata هایکفشدوزك ایتغذيه

 جمله از مختلف هایگونه روی آنها خواریشته گزارش ها وکفشدوزكاين  وسیع پراکنش یدامنه به توجه با بنابراين، .است

داشته  اين شته بیولوژيک کنترل در حشرات اين از استفاده و شناخت در موثری تواند کمکمي حاضر ی سبز هلو بررسيشته

  .باشد

-کشی و خسارت شته سبز هلو روی آن و به دلیل اثرات مخربي که استفاده از آفتباالی فلفل دلمه با توجه به اهمیت

 رای کنترل اين شته بر محیط زيست و سالمت انسان به همراه دارند. های شیمیايي ب

 با اهداف زير طراحي و اجرا گرديد: اين تحقیق 

، کود بیولوژيک کمپوست(شده با کودهای مختلف شامل کود آلي )ورمي میزبان گیاهي تیمار ی اثراتمطالعه -1

 .M. persicaeسبز هلو،  یشته پارامترهای زيستي رویو مايكوريزا( و معدني  باکتريايي)

، کود بیولوژيک کمپوست(شده با کودهای مختلف شامل کود آلي )ورمي های گیاهي تیمارمیزبان ثیرأی تمطالعه -5

کننده از تغذيه A. bipunctataو H. variegata هایکفشدوزك روی پارامترهای زيستي و مايكوريزا( و معدني باکتريايي)

 .M. persicaeسبز هلو،  یشته

، کود بیولوژيک کمپوست(شده با کودهای مختلف شامل کود آلي )ورمي میزبان گیاهي تیماری اثرات مطالعه -0

کننده از تغذيه A. bipunctataو H. variegata هایکفشدوزكای های تغذيهروی شاخصو مايكوريزا( و معدني  باکتريايي)

 .M. persicaeسبز هلو  یشته

، کود بیولوژيک کمپوست(میزبان گیاهي تیمار شده با کودهای مختلف شامل کود آلي )ورميی اثرات مطالعه -4

 .M. persicaeسبز هلو،  یشتههای آنزيمي و آنتي اکسیداني روی فعالیتو مايكوريزا( و معدني  باکتريايي)

، کود بیولوژيک کمپوست()ورمي میزبان گیاهي تیمار شده با کودهای مختلف شامل کود آليی اثرات مطالعه -2

 A. bipunctataو H. variegata هایکفشدوزكهای آنزيمي  و حد واسط روی فعالیتو مايكوريزا( و معدني  باکتريايي)

 .M. persicaeسبز هلو  یکننده از شتهتغذيه
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 Myzus persicae Sulzer   سبز هلو، یشته -2 -9

  جانوریبندی هلو در ردهسبز  یشتهتاکسونومیک جایگاه  -9 -2 -9

تريپل هورن و باشد )بندی حشرات به ترتیب زير ميدر رده Green peach aphidهلو با نام عمومي سبز  یجايگاه شته

 (.5332، 1جانسون

Kingdom                              Animalia 

Phylum                               Arthropoda 

     Class                                     Hexapoda 

        Subclass                                Insecta 

           Order                                          Hemiptera 

            Suborder                                          Sternorrhyncha 

              Superfamily                                                Aphidoidea 

                      Family                                                        Aphididae  

                       Genus                                                                 Myzus Passerini, 1860 

                                   Species                                                               M. persicae (Sulzer, 1776) 

 

 شناسیشکل -2 -2 -9

روی  باشد.مي ايل به زردسبز روشن تا سبز م رنگ بدن ومتر میلي 5تا  7/1 بال و بكرزا،بي یماده یشته طول بدن

در  که مانندشاخک یحشره در ناحیه پیشاني دو غده شود. روی سربه طور مشخص ديده مي تریتیرهنوارهای  حشره شكم

های ساير قسمت زتر اها و دم شته کمي تیرهآخرين بند شاخک، کورنیكولرنگ وجود دارد.  ،سازندمجموع شیار عمیقي را مي

 باشدمي جفت مودم دارای سه .باشدای روشن ميدر وسط کمي متورم و انتهای آن قهوه ،ها به رنگ سبزلبدن است. کورنیكو

 .(5331کاپینرا، ) و به رنگ روشن است بوده هاتر از کورنیكولدر قسمت انتهايي و عقبي قرار دارد و کوتاه که

تقريباً بدن  باشد. طولای روشن ميمايل به سیاه يا قهوه سینه شكم نستباً براق، سر و قفس ،دار و بكرزاهای بالدر ماده

های تیره روی طول بدن و به رنگ سیاه، رنگ بدن سبز زيتوني و دارای لكه با ها تقريباً برابرشاخکطول متر، میلي 1/5تا  8/1

-های مادهنیكولرود دارد. کوای وجها نیز نقاط و خطوط کوچک و پراکندهدر اطراف اين لكه .باشدششم مي های سوم ومفصل

دو سوم ای روشن، طول دم ها مايل به سیاه و يا قهوهباشد. رنگ کورنیكولبال ميبي یهای مادهتر از کورنیكولکوتاه ،بالدار ی

یاه سبز هلو ابتدا زرد يا سبزرنگ بوده و به سرعت س یهای شتهتخم .(5331کاپینرا، )به رنگ تیره است  و هانیكولرطول کو

رنگ است و به مرور سبز کم ها در ابتدارنگ پوره متر است.میلي 0/3متر و عرض آنها میلي 5/3ها در حدود شود. طول تخممي

باشند. تعداد سن پورگي بسته به شرايط محیطي ها ار نظر شكل ظاهری شبیه افراد بالغ ميشود. پورهه زرد ميبزمان متمايل 

 . (5331، 5کاپینرا) اشدبمتفاوت مي

 

 گیاهان میزبان  -3 -2 -9

، Solanaceae ،Chenopodiaceae گیاهي از جمله یتیره 43بیش ار  گیاه متعلق بهاين حشره روی صدها 

Compositae،Cruciferae   وCucurbitaceae قند، لوبیا، چغندر، چغندرشامل  های مهم اين آفتشود. میزبانيافت مي

فلفل، رنگي، فمسمايي، هندوانه، طالبي، ذرت، خیار، بادمجان، گوجهکلم، کدو، گلقمری، هويجکلم پیچ،بروکلي، کلمکلم، کلم

                                                
1. Triplehorn & Johnson                                                      2. Capinera 
 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=103359
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=109185
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=109190
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=109191
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=200633
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دار فتابگردان، خردل، بامیه و درختان هستهرازيانه، شاهي، جعفری، تنباکو، آ چه، اسفناج، کرفس،زمیني، نخود، شلغم، تربسیب

 (. 5331کاپینرا، باشند )مي

 

 خسارتی نحوه -4 -2 -9

های آبكش تغذيه آونددر ده گیاه ری خود از شیره پرومكنده -های ديگر با خرطوم زنندهشته سبز هلو نیز همانند شته

های مورد دهند. برگمیزبان کلوني انبوهي را تشكیل ميگیاهان برگ  نها با استقرار در سطح زيريافراد بالغ و پورهکند. مي

-ه متوقف ميشد نبوده و به طور کلي رشد عمومي گیارها قادر به و میوه هاريزند. گلميو قبل از موعد  شده پیچیده ،حمله

-کاهش مينیز کیفیت محصول  ،و کاهش رشد گیاهان میزبان هابرگ شدننكروزهپیچیدگي و  عالوهدر اثر تغذيه شته شود. 

سبز هلو  یشته شود.های ساپروفیت مي. اين آفت با ترشح عسلک باعث کاهش فتوسنتز و جلب قارچ(5331کاپینرا، ) يابد

 1از جمله ويروس موزائیک خیار های ويروسي بسیار خطرناكبیماری توانايي بااليي در انتقال ،عالوه بر خسارت مستقیم

(CMV)، 5ويروس خالدار (Pep MoV) 0زمینيو ويروس وای سیب (PVY)  را دارد و بدين ترتیب به روش غیر مستقیم نیز

 (. 5334، 4)فرانتز و همكاران زندارت ميبه محصول خس

 

 شناسیزیست -5 -2 -9

مثل  وجود يک بار تولید) 2سیكلیکلووزندگي ه یچرخهفاژ بوده و و پليپراکنش جهاني  ای باحشرهسبز هلو  یشته

-رختان هستههای دروی شاخه مستان را به صورت تخمد. اين شته زدار( المثل غیرجنسي در طول س جنسي در داخل تولید

ايل بهار . در او(5331کاپینرا، ؛ 5333)بلكمن و استاپ،  کندآلو و آلو سپری ميلو، زردسبز، ههای گوجهويژه روی گونهه دار ب

-های زمستاندر فصل بهار چند نسل به روش بكرزايي روی میزبان شوند کهحاصل مي شده،ها تفريخ تخماز  سسؤهای مشته

برخي از گیاهان  یهای ثانويهروی میزبان وجود آمده وه ب ،در داخل کلوني دارافراد بال ، سپسندکنتولید مثل ميگذران 

 ايجاد هاروی اين میزبان ندين نسل را به روش بكرزاييچکرده و کیان مهاجرت بادمجانیان و پنیر یتیره یسالهزراعي يک

را  هااز شتهجمعیت بزرگي به روش بكرزايي با تكثیر ها بال شتهبي(. افراد 5334؛ فرانتز و همكاران، 5331کند )کاپینرا، مي

همچنین،  .برای اين حشره گزارش کردرا ( روز 5 و 0، 1/5، 5به ترتیب )( چهار سن پورگي 1954) 5سفل. هورکنندتولید مي

شرايط آب در  ه وکردروز کامل 15تا  13 درتواند رشد و نمو خود را ه مي( اين شت1959) 7وان امان و همكارانهای طبق يافته

 .تولید نمايدنسل  53بیش ار  ،و هوای ماليم

 

 های کنترل روش -6 -2 -9

اثرات  شیمیايي یهاکشحشره مصرف شود.سیستمیک استفاده مي هایکشبه طور معمول از حشره هابرای کنترل شته

ثیر تأ محیطي، زيست سوء ، اثراتحشراتهای مقاوم یتجمع ها بوجود آمدنآور متعددی دارد که از جمله آننجانبي زيا

بار مزمن بر سالمتي ن در حین سمپاشي، اثرات زيانمسمومیت مستقیم احتمالي کارگرا ،آفات طبیعي دشمنان بار برزيان

 است؛روری بسیار ض نکنترل آ در محیط زيست با سازگار هایروش از استفاده باشند. لذاانسان و ساير موجودات غیر هدف مي

 هایترين بخشمهم از يكي شود وگذاشته مي اجرا به مورد مديريت تلفیقي هایبرنامهاين آفت  امروزه برای کاهش خسارت

                                                
1. Cucumber Mosaic Virus                                 2. Pepple Mottle Virus                      3. Potato Virus Y                   4. Frantz         
5. Holocyclic                                                6. Horsfall                                         7. van Emden et al 

 

 

 
 

 

. 
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سبز هلو در طبیعت دارای دشمنان متعددی از جمله  یشته(. 5334باشد )هاجک، مي بیولوژيک کنترل برنامه اين

domyiidae: Ceci.(Dip  Aphidoletes)خوار شته یپشه، بالتوری سبز، الرو های سیرفیدها، الرو مگسکفشدوزك

aphidimyza  و زنبور: Braconidae).(Hym rapae Diaeretiella ، از جمله  زانوع قارچ بیماری 13نوع کنه و  دوهمچنین

lecanii Verticilium  وneoaphidis Erynia هاشته طبیعي مهم دشمنان يكي از. (1998، 1)مسلد و همكاران باشدمي، 

 در مفید عوامل از يكي هااست. کفشدوزك بوده بیولوژيک کنترل متخصصین توجه مورد همواره باشند کهها ميکفشدوزك

-کنه ها،زنجرك ها،سفیدبالک ها،پسیل ها،شتهکنترل بیولوژيک  در مهمي بسیار نقش که هستند زراعي و باغي هایبومزيست

 گونه 5333 از بیش تاکنون (.1998، 5کرينگ و ابريكي) اندگرفته قرار استفاده مورد حشرات برخي الرو و هاپروانه تخم ها،

 یبقیه و شوندمي محسوب کشاورزی آفات از و بوده خوارگیاه آنها درصد 13 فقط که اندشده شناسايي جهان در کفشدوزك

 Hippodamiaیگونه ،خوارهای شتهکفشدوزك در میان .کنندمي تغذيه هاشپشک و هاکنه ها،شته از و بوده شكارگر آنها

variegata (Goeze)  (.0،5333)ديكسوناست  مؤثر بسیار هاشته جمعیت کاهش در و است برخوردار اهمیت بیشتری زا 

 

 در عالم جانوری  Hippodamia variegata (Goeze)کفشدوزک تاکسونومیک جایگاه -3 -9

 .(1991، 4دِنبرگ)گوردن و وَن باشدترتیب زير مي بندی حشرات بهرده در  H. variegataکفشدوزكجايگاه 

Kingdom                              Animalia 

Phylum                               Arthropoda 

     Class                                     Hexapoda 

        Subclass                                Insecta 

           Order                                          Coleoptera (Beetles) 

            Suborder                                            Polyphaga 

              Superfamily                                           Coccinelloidea 

                      Family                                                        Coccinellidae 

                       Genus                                                                Hippodamia 

                                   Species                                                              H. variegata (Goeze, 1777)     

 

 شناسیشکل -9 -3 -9

عقبي آن نوار  یهدر کنار و بوده رنگ سر سفید .متر است میلي 4تا  2/0آن  طولو  بوده بیضویامل نیمهک یحشره بدن

زير  ،طور مايل قرار گرفته و هیچ قسمتي از سره ند. سر نسبت به سینه بک رنگي دو چشم را به يكديگر متصل مي پهن و سیاه

قرار  گردهپیشدر زير  هاآنرنگ هستند و فقط قسمت کوچكي از  درشت و سیاه ی مرکبها شود. چشم پنهان نمي 2گردهپیش

 رنگ است و سیاه گردهپیشد. نشو يهای داخلي چشم خارج م و از کنارهبوده و نسبتاً بلند  رنگ ای ها قهوه شاخک گرفته است.

های مختلف تنوع  رنگ در زيرگونه های سفید . اين لكهشودمي مشاهده اند رنگي که به يكديگر چسبیده های سفید لكه روی آن

را کامالً  گردهپیش رنگسیاه یبه حداقل رسیده و زمینه در بعضي از افرادها تعداد اين لكهکه  طوریه ب .دهندنشان ميبااليي 

ای به يكديگر  ها به گونه معموالً اين لكهو  رنگ است سفید های خارجي آن فقط کناره هازيرگونه و در بعضي از  سازد مي نمايان

قرمز  به رنگ ها آورند. بالپوش وجود ميه کفشدوزك ب یگردهبه تاج سفیدرنگ در قسمت پیش که شكلي شبیه ندپیوندمي

شود. روی هر بالپوش  شكلي در دو طرف سپرچه ديده مييی سفید مثلثلكه هاآن یکه در قاعدههستند متمايل به نارنجي 

تا شش عدد متغیر است. با توجه به  از يک ها های مختلف تعداد اين لكه که در زيرگونه وجود دارد رنگسیاه یلكه شش تعداد

                                                
 

 

1. McLeod                 2.Obrycki & Kring             3. Dixon         4. Gordon & van Den Borg             5. Pronotum 
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ها بسیار  و محل قرارگیری آنها روی بالپوشها لكه یاندازهو  هالكه تعداد کهاينكه اين کفشدوزك دارای اشكال مختلفي است 

 است که به معني متنوع و گوناگون است.  گذاشته شده  H. variegata،نام اين کفشدوزك ، از اين رومتنوع است

 

 ی انتشاردامنه -2 -3 -9

 خواری چندينگونه يک H. variegata ،کفشدوزك
 و (5آرکتیکآفريقا )پاله ،آسیا اروپا، در يجهان گسترده پراکنش با1

 توسط 1043 سال درنخستین بار  ايران، کفشدوزك در اين (.5335، 4)فرانزمن باشدمي( 0آرکتیکنوشمالي ) آمريكای

 Pseudococcus (=Planococcus)و  Phenacoccus (=Pseudococcus) aceris Signهای شپشک روی فرحبخش

citri Risso های مختلف فعالیت اين گونه در اکثر نقاط ايران روی شتهاست.  شده گزارشآوری و جمع کشور مالش نواحي از

اين کفشدوزك در سال  (.1052 به نقل از رجبي،)رود در تمام نقاط کشور فعالیت داشته باشد گزارش شده است و احتمال مي

به  رهاسازی (1985، 5زونیگا و همكاران)در چین  1972در سال  ( و1988، 2)آلبرسبرگ و همكاران در شمال آفريقا 1957

 اين کشورکبک در شرق  یاولین کشف از استقرار کفشدوزك مذکور نزديک دهكدهدر کشور کانادا خوبي مستقر شده است. 

گزارش اولین  (.5335فرانزمن، )باشد آن ناشناخته مي أشي برای معرفي اين کفشدوزك نشده و منشالبوده اما ت 1984در سال 

  (.5335 فرانزمن،) ه استبود 5333ل و در استرالیا در سا 1995غربي آمريكا در سال  از استقرار اين کفشدوزك در شمال

 

 ی میزبانیدامنه -3 -3 -9

مؤثرترين  از باال مثلي تولید توانايي و زياد جستجوگری قدرت ی کوچک،جثه داشتن با H. variegata کفشدوزك

يابد افزايش مي طبیعت در کوتاه زمان مدت در جمعیت آن و) 1981ارشوآ (باشد مي گلخانه شرايط در شكارگر هایگونه

نشان  خواریهم به کمي ها، تمايلکفشدوزك از بسیاری خالف بر کفشدوزك اين (. چون5332استاتاس،  و )کونتوديماس

  اين کفشدوزك(.1995، 7)گیبسون و همكاران شودمحسوب ميمفیدی  ی بسیارگونه انبوه، پرورش برای رو اين از دهد،مي

اين  (.1052کند )رجبي، مي میوه تغذيه درختان هایشپشک و همچنین از هاشته عمدتاً از که است خوارچندين یگونه يک

رع در مزا (.1040وجداني، )آوری شده است ها و تريپس گندم نیز جمعدر حال تغذيه از شته ،کفشدوزك از اطراف تهران

صادقي، )غالب کفشدوزك  یبه عنوان گونهکرج  یدر مزارع يونجه (،1080شناس و همكاران، حق)ت استان اصفهان الغ

اين گونه به  گزارش شد. (1088فرحي و صادقي نامقي، )ی غالب کفشدوزك در مزارع گندم مشهد دومین گونه ( و1073

ت از هند و پنبه از ترکمنستان الذرت از اوکراين، توت فرنگي از ايتالیا، غهای فلفل از بلغارستان، عنوان مهمترين شكارگر شته

 (. 5332، 8کونتوديماس و استاتاس) گزارش شده است

 

 

 

 

 شناسیزیست -4 -3 -9

های کفشدوزك زمستان را بصورت حشره بالغ در زير پوستک درختان، بقايای گیاهي، اين کفشدوزك مانند ساير گونه

 53تا  1ها به طور متفرق بصورت دستجات ها در اطراف مزارع و ساير پناهگاهها و قلوه سنگز و زير کلوخهای هرطوقه علف

                                                
1. Polyphage                                          2. Palearctic                            3. Nearctic                                   4. Franzman             5. 
Aalbersberg et al                                6. Zúñiga et al                        7.  Gibson et al         8. Kontodimas & Stathas 
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(. نتايج حاصل از يک مطالعه آزمايشگاهي 1955، 1)هاجننمايد برند و فعالیت خود را در اوايل بهار آغاز ميعددی به سر مي

(. اين 5332گذارد )کونتوديماس و استاتاس، عدد تخم مي 5/925±7/104نشان داد که هر کفشدوزك به طور متوسط 

دهد. اين ها قرار ميهای شتهای تخمريزی کرده و دستجات تخم خود را در نزديكي کلنيکفشدوزك معموالً بصورت دسته

ها (. تخم1982 دهد )هونک،گونه از نظر محیط زندگي گیاهان علفي، شرايط آفتابي و مناطق با تراکم زياد آفت را ترجیح مي

شوند. چند ساعت قبل از تفريخ دو لكه قرمز رنگ روی تخم ای گذاشته ميبیضي شكل و زرد رنگ هستند که به صورت دسته

باشد که کمي شود. الرو سن يک خاکستری رنگ ميايجاد شده، سپس پوسته خاکستری و نهايتاً سیاه شده و الرو خارج مي

دهد. الرو سن دو عالوه اندازی رخ ميای چسبانده و پوستدر پايان اين دوره الرو خود را به نقطهگردد. تر ميپس از تفريخ تیره

ها، دو تر است و عالوه بر آن لكهبر بزرگتر بودن دو لكه شیری رنگ روی سطح پشتي حلقه اول شكم دارد. الرو سن سه تیره

الرو سن چهارم دو لكه روی سطح پشتي حلقه اول شكم کامال  باشد. درلكه کوچكتر در سطح پشتي حلقه چهارم شكم دارا مي

شود. در نهايت شفیرگي ميای چسبیده و ساکن شده و وارد مرحله پیشگردد. در پايان اين دوره الرو به نقطهزرد رنگ مي

   (.1955 ،)هاجن (1 -1)شكل  گرددشفیره ظاهر مي

 

 

                                                
1. Hagen 
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 الف( تخم، ب( الرو، پ( پیش شفیره، ت( شفیره و ج( حشره بالغ )اصل( H. variegata وزكمراحل مختلف زندگي کفشد -1 -1 شكل

 

 

 

 در عالم جانوری .Adalia bipunctata L کفشدوزکتاکسونومیک  جایگاه -4 -9

-دونقطه، کفشدوزك گیردمورد استفاده قرار مي سبز هلوی يكي ديگر از دشمنان طبیعي که در کنترل بیولوژيک شته

هودك، )کند ها تغذيه ميشته به طور عمده ازباشد که مي spotted Lady Beetle-Twoبا نام عمومي  bipunctata .A ای،

  (.1999وسي و همكاران، ؛ 1970

 :(1991دِنبرگ، )گوردن و وَن استزير  شرحبه  جانوریبندی رده درای کفشدوزك دو نقطهجايگاه 

Kingdom                              Animalia 

Phylum                               Arthropoda 

     Class                                     Hexapoda 

        Subclass                                Insecta 

           Order                                          Coleoptera (Beetles) 

            Suborder                                          Polyphaga 

              Superfamily                                                Coccinelloidea 

                      Family                                                     Coccinellidae 

                       Genus                                                               Adalia 

                                   Species                                                     A.bipunctata (Linnaeus, 1758) 

 

 

 شناسیشکل -9 -4 -9

های متر بوده و شكل بدن بیضوی است. سر و قفس سینه، سیاه رنگ با لكهمیلي 2تا  4تقريباً  طول بدن حشرات کامل

ها به رنگ نارنجي بوده و روی هر ای متمايل به قرمزرنگ است. بالپوشبه رنگ زرد است. سطح زيرين بدن، سیاه تا قهوه

 که است زرد متمايل به نارنجي به رنگکفشدوزك  اينهای تخم(. 5333رنگ وجود دارد )مارشال، ی سیاهبالپوش يک لكه

د. سن دارنرنگ های زرد و سفیدكهرنگ با لنرم و سیاه ،کشیده ،درازبدني  باشد. الروهامتر ميمیلي 4/3در حدود  هاآنی اندازه

(. 5333 ،)مارشال شودروی بدن ظاهر ميو نارنجي  های زردسوم و چهارم لكه یننس رنگ بوده و، خاکستری يا سیاهالروی اول

 ج
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-در سطح زيرين برگ به صورت آويزان قرار ميو  بودهرنگ های زرد و سیاهگ نارنجي با نقطهشكل و به رن ایها استوانهشفیره

 ند. گیر

 

 ی انتشاردامنه2-0 -4 -9
است  شمالي یو امريكا ها در اروپا، آسیای مرکزیخوار رايج شتهشكارگرهای چندين ای يكي ازکفشدوزك دو نقطه

(. اين کفشدوزك در اروپا پتانسیل بااليي 5333(. اين کفشدوزك بومي امريكای شمالي است )مارشال، 1995 ،)هودك و هونک

 (. همچنین در سراسر مناطق5332، 1کلرك و همكاران وها نشان داده است )دهای کنترل بیولوژيک اشباعي شتهدر برنامه

(. اين گونه نیز در مناطق پالئارکتیک و 1970، 0هودك باشد )ميی رايج روی درختان باغي ها، يكي از کفشدوزك5هوآلرکتیک

 ( در سطح دنیا معرفي شده است.1995) 4گونه توسط هونک و هودكاز اين  مورف 43نئارکتیک پراکنش دارد و 

 

 

 ی میزبانی دامنه -3 -4 -9

 (.5333)مارشال، کند ها نیز تغذيه ميگر، تخم حشرات و کنهها از حشرات کوچک ديای عالوه بر شتهنقطه کفشدوزك دو

-ای، بادمجان و توتهای محصوالت کشاورزی و باغي )از جمله خیار، فلفل دلمهاين کفشدوزك برای کنترل جمعیت شته از

 (.5333، 2شود )فلمینگميفرنگي( استفاده 

 

 شناسیزیست -4 -4 -9

ها در سطح زيرين برگ يا در کلوني شته در مجاورتتايي در داخل يا 43تا  13های های خود را در دستهافراد بالغ تخم

مورد تغذيه قرار شته را  1033دهند. هر کفشدوزك بالغ در طول عمر خود بیش از مكاني نزديک به فعالیت الروها قرار مي

دهد. اين عدد تخم قرار مي 233حدود  روز است. در اين دوره در 03در حدود  کفشدوزك ماده ريزیی تخم. دورهدهندمي

عدد شته را مورد تغذيه  573تا  523ی رشد و نمو خود تعداد سن الروی است. يک الرو در طول دوره 4کفشدوزك دارای 

ها و گاهي به صورت تصادفي در های درختان، برگپوستک زيرجمعي در دهند. افراد بالغ زمستان را به صورت دستهقرار مي

روز است. نسبت جنسي اين  25کنند. متوسط طول عمر اين کفشدوزك، ها سپری ميهای منازل و ساختمانيبانزير سا

  (.1983، 5)هاماالينن( 5 -5)شكل  است 1به  1کفشدوزك )ماده به نر( 
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 و، پ( پیش شفیره، ت( شفیره و ج( حشره بالغ )اصل( الف( تخم، ب( الر A. bipunctataمراحل مختلف زندگي کفشدوزك  -5 -5شكل 

 دشمن طبیعی -خوارگیاه -تعامل سه سطحی گیاه -5 -9

 و پارامترهای زيستي بر طرف يک از گیاهان میزبان. زيادی دارد هایپیچیدگي ،طبیعي دشمن -خوارگیاه –گیاه روابط

-ويژگي خوار،گیاهی حشره یواسطه هبمستقیم و گر به طور غیراز طرف دي و دنگذارمي ثیرأت خوارگیاه یحشره فیزيولوژيک

 اول سطح عنوان به میزبان . گیاهان(1083نوری قنبالني، ) دندهمي ثیر قرارأت تحت را خوارگیاه یحشره طبیعي دشمن های

(. 5334هودك،  و1 کالوشكوف) کنندمي ايجاد سوم تغذيه سطح عنوان به شكارگر شناسيزيست روی مهمي اثرات تغذيه،

بع غذايي برای دشمن طبیعي خوار به عنوان منگیاه حشره باعث ايجاد تغییراتي در کیفیت میزبان شده در گیاهغییرات ايجادت

يابد و ماني و باروری دشمنان طبیعي افزايش ميخوار، زندهگیاه یحشره بودن کیفیت و ارزش غذاييباالو در صورت  شودمي

 -گیاه میزبان یتعامالت سه جانبه بنابراين، شناخت .(1994، 5پمنیز و چبرنباعث کنترل بهتر آفت شود ) توانداين امر مي

                                                
1. Kalushkov                  2. Bernays & Chapman                  3. Burton et al                   4. Demographic                  5. Frel  6. 
Carey          7. Plant Growth Promoting Rhizobacteria            8. Nitragin           9. Nobbe & Hiltner              10. Vessey   
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به منظور تدوين (. 1991، 1همكاران و رتونی)ب باشد ثرمؤ محصول مديريت راهكارهای بهبود تواند برایمي شكارگر -آفت

آن ضروری است. اين پارامترها نرخ رشد جمعیت در  5افیکاستراتژی مديريت تلفیقي يک آفت، شناخت پارامترهای دموگر

ر سودمندی برای تحلیل پارامترهای رشد جمعیت ابزا .(5330، 0)فرل و همكاراند نکننسل اخیر و نسل بعدی را مشخص مي

ی که افراد سني و رشدی یپذيرترين مرحلهآسیب هاهستند که با استفاده از آنو مرگ و میر افراد يک جمعیت  احتمال بقا

گردد. به عبارت ديگر سهم نسبي عوامل مرگ و میر بیني ميتعیین شده و رشد جمعیت پیش دارای مرگ و میر باال هستند،

 (.5331، 4شود )کریجمعیت موجودات مشخص مي تغییراتدر 

 هاالمتي آنو س کیفیت به دنیا کشورهای در بیشتر کشاورزی محصوالت کنندگانمصرف حساسیت اخیر، هایسال در

تحقیقات  زمینه اين در و شده مشخص خوبي به حصولم با کیفیت غذايي عناصر غلظت بین ارتباط امروزه. يافته است افزايش

نیز  و زاعوامل بیماری پیشگیری بر ایمالحظه قابل اثر ،گیاهان صحیحی تغذيه اين، بر است. عالوه شده انجام نیز زيادی

 کاهش يا و افزايش سبب است ممكن قابل دسترسي گیاه غذايي واقع، عناصر در .دارد هابیماری و آفات خسارت کاهش

 برابر در گیاهان تحمل و بر مقاومتعناصر غذايي قابل دسترس در گیاه  د. تأثیرشو هابیماری و آفات برابر در مقاومت گیاه

 کنديا بیماری تغییر مي آفت نوع فیزيكي خاك و ، شرايطنظر مورد عنصری گیاهي، های گیاهي بر حسب گونهو بیماری آفات

 (.1085گفتارمنش، )خوش

 

 کودهای بیولوژیک یتولید و مطالعه یسابقه -6 -9

برای بشر به ارمغان آورده  ناپذيریمحیطي جبرانیايي در يک قرن گذشته خسارت زيستی کودهای شیمرويهمصرف بي

يک يا چند  ي ازاين کودها مواد نگهدارنده با انبوه ز کودهای بیولوژيک است.استفاده ا جايگزيناست. يكي از راهكارهای 

(. 1084 )خاوازی و همكاران، شوندمین عناصر مورد نیاز گیاه تولید ميکه به منظور تأ زی هستندمفید خاك یموجود زنده

رد باکترهای خاکزی، به ويژه ريزوکارب ،کودهای شیمیايي بار مصرفزيانشدن اثرات ی گذشته به دلیل روشندههسه طي 

 2های محرك رشد گیاهيباکتری
(PGPR) کشاورزی پايدار در سراسر جهان افزايش  هایبومزيستگیاه زراعي در  یدر تغذيه

شوند های گیاه را اشغال کرده و باعث افزايش رشد و عملكرد گیاهان مييافته است. اين جوامع میكروبي فعاالنه ريشه

 ناب یبه وسیله 5باکتری رايزوبیوم به نام نیتراجین بیولوژيکتلقیح کود  یتولید نخستین مايه (.1087و سعیدی، )مستشاری 

و  1932در کانادا در سال  بیولوژيکصنعتي کودهای (. تولید 5330، 8صورت گرفت )وسي 1892در آمريكا در سال  7و هیلتنر 

رشد گیاه در چین در سال  یهای افزاينده از نوع باکتری بیولوژيکی کودهای و تولید تجار 1914در استرالیا و سوئد در سال 

در ايران به سال  PGPR بیولوژيکتحقیق و تولید تجاری کودهای  یسابقه(. 5335، 9آغاز گرديد )بانرجي و همكاران 1979

مصرف کودهای بیولوژيک در  که دده شده نشان ميهای انجام(. بررسي1079همكاران، گردد )اسدی رحماني و  باز مي 1074

-، گیاهي از تیرهاورزی برای تقويت محصوالتشانکنندگان محصوالت کشیار طوالني دارد. در گذشته تولیدکشاورزی قدمتي بس

کند. بدون  خیزی خاك افزايش پیدا مي کردند و بر اين باور بودند که با کشت اين گیاه میزان حاصل لگومینوز را کشت مي ی

ی های اولیه در زمینهگیاه و خاك به همراه داشته باشد. بررسي تواند اثر مطلوبي بر يم بیولوژيکاستفاده از کود ترديد 

 ،های اخیر ولي بررسي ه است.انجام شدقند زمیني و چغندرگیاهاني مانند سیب یروی ريشه های محرك رشد، تنها باکتری

 (.5335، 13گیرند )گیانشوار و همكاران ميبقوالت و حتي درختان را در بر وسیعي از گیاهان میزبان شامل غالت، یمحدوده
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 اهمیت و نقش کودهای بیولوژیک -7 -9

 یخاك، چرخه ساختار بر توجهي قابل تأثیر خاك جاندارانريز  و گیاهان تعامل کشاورزی و طبیعي هایبومزيست در

 بین (. در5334، 1)باشان و همكاران کنندايفا مي محیط تتغییرا با آن سازگاری و گیاه رشد غذايي، عناصر شیمیايي زيستي و

-مي و داشته مثبتي تأثیر گیاه یو تغذيه رشد بر هاآن فعالیت که ريزوسفری هایباکتری از دسته آن به ،جانداران خاك ريز

، 5گردد )وو و همكارانطالق ميا گیاه رشد محرك هایباکتری ،باشند خاك حاصلخیزیو  گیاه سالمت یکننده تضمین توانند

های  به جنس ،بوده توجه مورد اخیر هایسال تحقیقات در هاآن از استفاده گیاه که رشد محرك هایباکتری ی(. عمده5332

 و ارتباط چگونگي (. هرچند5337، 7ردهنوپات )يساری و هستند متعلق 5و باسیلوس 2موناس، سودو4ومیريل، آزوسپ0باکترآزتو

 ینتیجه در تواندآنها مي سودمند اثرات اما ،نیست شدهشناخته کامل طور به هاباکتری اين یبه وسیله گیاهان درش تحريک

 تثبیت گیاهي، هایهورمون سیدروفورها، ها،ريشه غشای پتانسیل الكتريكي وکاهش هایوتیکبآنتي سنتز همچون عواملي

(. 1993، )باشان و لونونيباشد  غذايي عناصر به دسترسي قابلیت افزايش و 8ازدآمین ACCمانند  هاآنزيم انواع تولید ،نیتروژن

 شوندمي ريشه گسترش و بذور زنيجوانه درصد رشد گیاهان، افزايش باعث هاهورمون تولید طريق از PGPR هاییباکتر

 (.5331، 9)گلیک و همكاران

محیط  اجزای منابع طبیعي و داشته، بشر برای که نيفراوا مزايای با وجود اخیر هایدهه در فناوری سريع پیشرفت

 سنگین فلزات به اراضي کشاورزی است. آلودگي داده قرار سنگین فلزات جمله مختلف از هایمعرض آالينده در را زيست

 و شهری هایپساب فاضالب، کاربرد لجن فسفاته، شیمیايي کودهای نظیر منابعي از و نیكل روی کادمیم، سرب، مانند

، 13و همكاران است )خان انسان سالمت و زيست محیط برای جدی تهديدهای و مهم مشكالت از خانگي يكي هایاضالبف

 رفته رفته فلزی هایآلودگي شدن،صنعتي و اقتصادی دلیل فشارهای به نیز ايران مانند توسعه حال در کشورهایدر  .(5330

 باشد، شده آنكه دير از پیش حفاظتي هایروش و محیط زيست خت مسايلشنا لذا آيد.در مي انكارناپذير واقعیتي عنوان به

 .(1082است )خداورديلو،  ضروری بسیار

 قرار استفاده مورد و ارائه شده آلوده هایخاك پااليش برای گوناگوني و شیمیايي فیزيكي هایروش گذشته هایسال در

 بخشي آلودگي موجب پايان در و همچنین بوده ناکارآمد و پرهزينه اهروش اين (. اغلب5331، 11همكاران و مولیگان) اندگرفته

 هزينهکم آلودگي، رفع ضمن که کارآمد هاييروش یارائه بنابراين (.5339، 15همكاران و پنگ) شوندمي زيست محیط از ديگر

 پااليش نويد بخش در یهاروش از يكي پااليش سبز .است باشند، ضروری نداشته محیط زيست بر ناخواسته آثاری بوده و

و  خان) شودمي خاك استفاده هایآالينده پااليش برای گیاهان از روش در اين که است سنگین فلزات به آلوده هایخاك

 اندك فراهميزيست هاکاستي اين یازجمله .دارد نیز هاييکاستي ها،برتری وجود داشتن با (. پااليش سبزa5330، همكاران

 .(5331 همكاران، و مولیگان)باشد بیش اندوز مي گیاهان کم یتودهزيست تولید و گیاهان سنگین برای فلزات

 سنگین فلزات آلوده به هایخاك پااليش سبز هایکاستي بر چیرگي ريزوسفر برای ريزجانداران توانايي از استفاده اخیراً

 هایريشه -قارچ ،خاك جاندارانيزر اين یجمله از .(5338، 10و همكاران است )ما گرفته قرار توجه مورد

14آربوسكوالر
(AMF)   Glomus intraradicesگیاه  رشد یافزاينده هایباکتری و (PGPR)نشان مطالعات نتايج .هستند 
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 به فلزات آلوده هایخاك در را گیاهان یزيست توده و بوده متحمل سنگین فلزات تنش به نسبت جاندارانريز اين که داده

 با زيستيهم در که بوده خاك مهمترين ريزجانداران آربوسكوالر از هایريشه -قارچ(. 5331 گلیک،) دهنديش ميافزا سنگین

 ،بخشندمي بهبود محیطي هایتنش به بردباری افزايش يا معدني و یتغذيه بهبود از طريق را هاآن سالمتي و گیاهان، رشد

 بیشتر جذب در را راه گیاهان اين از و دهندمي افزايش را ريزوسفر در نگینفلزات س فراهمي زيست همچنین جاندارانريز اين

  (.5330 ،و همكاران خان)سازند مي توانا خاك از فلزات

 آلودگي جمله از شرايط مختلف در که هستند خاك جاندارانريز از گروهي ،گیاه رشد یافزاينده ريزوسفری هایباکتری

 کمپلكس تشكیل ،نامحلول هایانحالل فسفات جمله از گوناگون راهكارهای طريق از نندتوامي سنگین فلزات به هاخاك

-باکتری(. 5335، 1همكاران و )بلیموو شوند گیاهان رشد بهبود و تحريک باعث دآمیناز ACCآنزيم  تولیدو آهن  -سیدروفور

-زيست و زاييريشه افزايش و فلزات سنگین تنش به گیاهان مقاومت افزايش با توانندمي گیاه رشد یافزاينده ريزوسفری های

 و )ما را افزايش دهند پااليش سبز ييگیاهان، کارا یبه وسیله سنگین فلزات جذب افزايش و همچنین گیاهان یتوده

غشای سلولي ريشه اثر گذاشته و  ATPase( گزارش کرد که حضور باکتری در ريشه بر عمل 1980) 5بلک (.5338همكاران، 

محلول خاك را  یاسیديته ،شدن يون پروتون در محیط ريزوسفردهد. آزادتراوش يون پروتون از ريشه را افزايش ميمیزان 

شود. در اين حالت نفوذپذيری ريشه يژه نیتروژن ميبه وکاهش داده و اين امر موجب دسترسي بهتر گیاه به منابع غذايي خاك 

 یريشه شناسيريخت و کفیزيولوژيهای ويژگي در باعث تغییر هاباکتری از تعدادیيابد. برای جذب يون پتاسیم افزايش مي

که باعث  اشاره کردگندم  یريشه افزايش جريان پروتون دربه توان مي تغییرات فیزيولوژيک ريشه، از شوند.گیاه میزبان مي

شدن اسیدی مشابه با ريشه، تون درافزايش جريان پرو زيرا ،شودميگیاه  یريشه ییلهمعدني به وس افزايش جذب مواد

-فیزيولوژی ريشه حاصل مي ديگری که در تغییر کند.عمل مي ،معدني است اصلي برای حل شدن مواد که مكانیسم ،ريزوسفر

به صورت افزايش فعالیت  اين تغییر ست.امشاهده شده  شده با آزوسپیريلومزمیني تلقیحسیب یگیاهچه یريشه در شود،

-گیاهان تلقیح یريشه شناسيريخت ترين تغییراتي که درعمده .باشدکربوکسیلیک ميتری اسید یهای چرخهمآنزي یويژه

های ريشه افزايش تعداد ین،يتارهای مو افزايش تعداد ريشه، افزايش تقسیم سلولي در شده با آزوسپیريلوم مشاهده گرديده،

عالوه  .استین يهای تارهای موانشعاب افزايش تعداد ین ويتارهای مو یمنطقه کاهش فاصله بین نوك ريشه و )فرعي(، جانبي

-یكروم ای،ترشحات ريشه حاوی ذرات خاك، ی)اليه 0موسیژل یضخامت اليه تلقیح با آزوسپیريلوم، ذکرشده، موارد بر

 .(1980، 4لداني و همكارانا)ب دهدافزايش مي را ها( آن ترشحات وها  یسمارگان

 

 مورد استفاده برای تولید کودهای بیولوژیک زنده موجودات -8 -9

ها حضور  لب خاكو در اغ خاکي داشته لید کودهای بیولوژيک منشأمورد استفاده برای تو موجودات زندهبه طور معمول 

ضرورت  هاتلقیح آن یلذا استفاده از مايه .ها در حد مطلوب نیست در بسیاری از موارد کمیت و کیفیت آن ولي ،فعال دارند

 شوند، عبارتند از: های يک منطقه مي خاص در خاك از بین رفتن ريزموجوداتکند. عواملي که موجب کاهش و يا  پیدا مي

 ايستادگي، دمای زياد و يخبندانمدت مانند خشكي، آب های محیطي بلند الف( تنش

 و آفات گیاهيها  زياد و مكرر از سموم شیمیايي به منظور مبارزه با بیماری یب( استفاده

رقم خاصي از گونه و يا  کشتگیاهان( به مدت طوالني و زيست با میزبان مناسب )در مورد انواع هم پ( عدم حضور گیاه

 (5330، 2)شانگ شینگ و همكارانبومي يک گیاه غیر

                                                
 

 

3. Mucigel                                       2. Baldani et al                             3. Shang-Shyng et al                           4. Saini et al 
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Abstract: 

The predatory ladybirds, Hippodamia variegata and Adalia bipunctata are polyphagous species which 

mainly feed on aphids especially the green peach aphid, Myzus persicae. The green peach aphid is a 

polyphagous insect which can cause damage on a lot of crops in fields and greenhouses. In the present study, 

effect of spraying zinc sulfate on bell pepper plants and addition of the organic fertilizer of vermicompost 

30% and the biologic fertilizers of Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Glomus intraradices, G. 

intraradices× B. subtilis, and G. intraradices×P. fluorescens to the growing medium of bell pepper were 

investigated. The investigation of the secondary metabolites of the leaves, demographic parameters and 

enzymatic activities of the green peach aphid and the ladybeetles were performed in a laboratory conditions 

at 25±1˚C, relative humidity of 65±5% and a photoperiod of 16L: 8D. Based on the results, the highest 

amount of the total phenolic compound was observed on vermicompost 30%. The lowest and highest values 

of net reproductive rate (R0) of M. persicae were obtained on vermicompost 30% and zinc sulfate treatments, 

respectively. Furthermore, the lowest and highest vales of intrinsic rate of natural increase (rm) were on 

vermicompost 30% and zinc sulfate treatments, respectively. The activity of aldolase and lactate 

dehydrogenase of M. persicae on zinc sulfate and vermicompost 30% treatments was significantly more than 

control. The lowest and highest amounts of triacylglyceride of the aphid were on zinc sulfate and 

vermicompost 30%, respectively. The lowest value of R0 of H. variegata was on vermicompost 30% and G. 

intraradices and its highest value was observed on B. subtilis. The lowest amount of intrinsic rate of natural 

increase (rm) of H. variegata was on vermicompost 30% and lowest amount of it was on P. fluorescens, B. 

subtilis, and zinc sulfate. The lowest and highest amounts of efficiency of conversion of ingested food (ECI) 

of the larval stages of H. variegata were obtained on vermicompost 30% and P. fluorescens, respectively. 

Furthermore, the lowest amount of ECI of the adults of H. variegata was on vermicompost 30% and the 

highest amount of it was on zinc sulfate and P. fluorescens. The highest and lowest amounts of R0 of A. 

bipunctata were obtained on B. subtilis and vermicompost 30%, respectively. The lowest amount of rm of A. 

bipunctata was on vermicompost 30% and the highest amounts of it were on B. subtilis, zinc sulfate, G. 

intraradices× B. subtilis, and P. fluorescens, respectively. The highest amounts of efficiency of conversion of 

ingested food (ECI) of the larval of A. bipunctata were obtained on B. subtilis, zinc sulfate, and P. 

fluorescens and its lowest amount was observed on vermicompost 30%. Furthermore, the highest amounts of 

ECI of the adults of A. bipunctata were on B. subtilis and P. fluorescens and the lowest amount of it was on 

vermicompost 30%. The results of this study showed that amending the soil with vermicompost 30% 

decreased the population growth of M. persicae and treating the soil with biological fertilizers (B. subtilis and 

P. fluorescens) positively and significantly affected the parameters of the predatory ladybirds. So, it could be 

concluded that treating the soil with vermicompost 30% and the biological fertilizers can be used in 

biological control programs of the aphid 

Keywords: Myzus persicae,  Hippodamia variegate, Adalia bipunctata, demographic parameters, nutritional 

indices, enzymatic activities, fertilizer  
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