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 Oenopia conglobate contaminata (Menteries)کفشدوزك . براي تولید انبوه آنها مهم هستند صفات مطلوب عنوانبه

(Col.: Coccinellidae)5/22±1در این پژوهش تاثیر پنج دماي ثابت . هاي ایران است یکی از شکارگرهاي مهم آفات در باغ   ،
 Myzus شته سبز هلو  درجه سلسیوس بر زمان رشد این کفشدوزك با تغذیه از5/32±1 و 1±30، 1±5/27، 1±0/25

persicae (Sulzer) (Hem.: Aphididae) ساعت 16و دوره نوري درصد  55±5یط آزمایشگاهی با رطوبت نسبی در شرا 
 طول هر یک از دوره هاي رشدي رويهاي مختلف دمااثر نتایج نشان داد که . روشنایی و هشت ساعت تاریکی بررسی شد

،  68/19±7/0،  02/24±4/0کل دوره رشد براي کفشدوزك در دماهاي فوق الذکر به ترتیب  .استدار کفشدوزك  معنی
مانی در دماهاي مختلف، براي الرو سن یک و بیشترین  کمترین زنده.  روز بود32/14±25/0،  و 39/0±01/14،  33/0±15/17

میر دیده  و  ترین میزان مرگ   بیش5/32 و 5/22دماي زنده مانی براي الروهاي سنین سوم و چهارم و شفیره بدست آمد و در 
دمایی آستانه . هاي رشدي بر اساس مدل خطی رگرسیونی بر آورد شدرت موثر براي دورهپایین رشد و حرادمایی آستانه . شد

، 58/10، 99/9تخم، الرو، شفیره و کل دوره تخم تا حشره کامل با تغذیه از شته سبز هلو به ترتیب  مراحلپایین رشد براي 
 58/322 و کل دوره 9/71، شفیره 93/163 ، الرو 1/43 درجه سلسیوس و ثابت دمایی براي مراحل رشدي تخم 48/8 و 63/9

 درجه سلسیوس  دماي مناسب براي پرورش این کفشدوزك 30 تا 25نتایج نشان داد که دماي  . تخمین زده شدروز-درجه
  .باشد می
  

  .، کفشدوزكروز- درجه،ثابت دمایی: هاي کلیديواژه

  

                                                             
  رفسنجان عصر ولی دانشگاه کشاورزي، دانشکده گیاهپزشکی، گروه ارشد کارشناسیسابق  دانشجوي - 1
   رفسنجان) عج( عصر ولی دانشگاه کشاورزي، دانشکده گیاهپزشکی، گروهدانشیار   - 2
   samia_aminir@yahoo.com : مسئولينویسنده *



  1393 مختاري و سمیع     2

  مقدمه
از   یکی،Myzus persicae  (Sulzer)،شته سبز هلو

دار و برخی از  درختان میوه هسته شته هايترین متداول
 ،این شته، با تغذیه از شیره پرورده. گیاهان زراعی است

تولید عسلک فراوان و مساعد نمودن شرایط براي رشد 
هاي ساپروفیت و همچنین کاهش تنفس گیاه به  قارچ

مستقیم سبب خسارت روي میزبان  صورت مستقیم و غیر
هاي گیاهی از  دادي از ویروساین شته تع. شود خود می

زمینی، ویروس جمله ویروس پیچیدگی برگ و واوي سیب
کلم، غربی چغندرقند، موزائیک کاهو، شلغم، گلزردي 

پیدایش افراد بالدار روي . کند خیار و هندوانه را منتقل می
هاي  ها، بروز آلودگی ها و پراکنش آن گیاهان آلوده به شته
  . )1380رضوانی  (ال دارددنب ویروسی بیشتري را به
هاي کنترل غیر شیمیایی از جمله استفاده از روش

کنترل بیولوژیکی آفات در مناطق مختلف دنیا روز به روز 
 Hodek 1973, Michels and) در حال گسترش است

Bateman 1986) .هاي مهـم  ها جزو شکارگـر کفشدوزك
در کنتـرل هاي زراعی هـستند که  در اکوسیستم

 Obrycki)وژیـک آفات مـورد اسـتفاده قـرار گرفته بیول

and Kring 1998)  مانند آفاتی جمعیت تعادل ایجاد درو 

 حشرات و الرو تخم ها،کنه ها،ها، شپشکپسیل ها،شته

 شکارگري الرو فعالیت. (Hodek 1973)دارند  مهمی نقش
 Oenopia conglobate و حشره کامل کفشدوزك 

contaminata  مختلف هاي  ها و سنک ها، پسیل تهروي ش
، عراق (Erkin 1983)اط مختلف دنیا مانند ترکیه قاز ن

(Baki and Ahemed 1985) یوگسالوي ،(Simova 

 Alekseev and)، روسیه (Chen 1982)، چین (1989

Niyazov 1975)آلمان   و(Klausnitzer and Ziegler 

نیاي زك متعلق به دواین کفشد.  شده است گزارش(1993
ها و سایر حشرات  شتهاز بوده و عمدتا ) پالئارکتیک(قدیم 

 این .(Delplanque 1998) کندمیباالن تغذیه راسته جور
گیاهان با ارتفاع بیش از  کفشدوزك از نظر موقعیت مکانی،

 دهد ترجیح میگیاهان زراعی آلوده به شته دو متر را به 
(Iperti 1974) .کفشدوزك  O.conglobata سیاي در آ

 هاي مرکزي نسل اول خود را روي درختان آلوده به شته

M. persicae   و Hyalopterus arundinis Fabr. 
هاي مذکور  گذراند و در اوایل تابستان با مهاجرت شته می

 نسل دوم کفشدوزك ،ثانویهعلفی روي گیاهان میزبان 
به درختان آلوده به شته ) یابی به غذا جهت دست(

Chaitophorus jaxarti (L)  وC.saliceti (Kaltenbach) 
 .O کفشدوزك  .(Iperti 1974)نماید  مهاجرت می

conglobata هاي  به همراه کفشدوزكAdalia 

bipunctata (L)،A. decepunctata (L)   وScymnus 

subvillosus (Goeze)  سیببه عنوان شکارگر شته سبز 
Aphis pomi de Geer  گزارش شده استنیز (Iperti 

 شکارگري دهندهنشان Talhouk (1973)  بررسی.(1974
 Brachycadus amygdalisهاي   شتهروي کفشدوزكاین 

(Schout) و B.helichyrysi (Kalt)در لبنان است  .
 این کفشدوزك را از روي )1361( فاطمی همچنین

 .آوري نمودجمع در اصفهان A.pomiدرختان الوده به شته 
 هاين شکارگر شتهعنوا این کفشدوزك به

Pterochloroides persicae (Cholodkovsky)، 
Hyalopterus amygdali (Blanchard)، M. persicae از 

کالنتري و صارقی  (هاي دیم غرب خراسان کاريبادام
دزیانیان ( پسیل معمولی پسته در منطقه دامغان، )1379

 Chromaphis هاي سبز گردو  شته)1379و صحراگرد 

juglandicola (Kalt.)  و شته خالدار گردوCallaphis 

juglandis (Goeze)محمد ( در قزوین گزارش شده است-
  ).1379بیگی 

ؤثر بر نرخ رشد حشرات،   دما یک عامل غیر زنده و م
 Antherwartha and) ها است ن ها و دشمنان طبیعی آ کنه

Birch 1954, Pedigo 1999) . محدوده    تادماي محیطاگر
ی افزایش یابد، نرخ رشد حشره افزایش خواهد مشخص
 فیزیولوژیک ، زیرا فرآیندهاي(Wagner et al. 1984)یافت 

نما و بیوشیمیایی بدن حشره با افزایش دما باال رفته، نشوو
رابطه بین دما و رشد حشرات با . نماید را تسریع می

ریاضی، توسط محققین زیادي از هاي  استفاده از مدل
 هاپکینز توصیف شده است 1زیست اقلیمیجمله قانون 

(Hopkins 1938, Lamb 1992, Sharpe and Demichele 
مجموع حرارت مورد نیاز براي تکمیل یک مرحله . (1997

نامیده ) K یا DD( ثابت حرارتی از رشد یک موجود زنده
 Campbell)شود  درجه محاسبه می-شده و بر اساس روز

et al. 1974) .ي حرارتی در هی از نیازهابنابراین، آگا
توان از  اول، می. باشد حشرات از دو جهت مفید می

بینی وقوع و نوسانات  نیازهاي حرارتی حشرات براي پیش
دوم، از اطالعات مربوط به . ها استفاده نمود ن فصلی آ

توان نیازهاي حرارتی و توانایی ورود به دیاپوز حشرات می
                                                             

1 Low of Bioclimatic  
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هاي مختلف  گونهانی بینی نحوه توزیع و فراو براي پیش
 این در. (Bernal and Gonzalez 1993)استفاده کرد 

 مراحل مختلفپژوهش تاثیر دماهاي مختلف بر طول 
 O. conglobataرشدي و میزان مرگ و میر کفشدوزك 

contaminata  با تغذیه از شته سبز هلو بررسی شد.  
  

  ها مواد و روش
   آزمایشگاهدر سبز هلو ایجاد کلنی شته

 شته از روي گیاه فلفل از بخش یت اولیهجمع
شناسی دانشگاه شیراز دریافت و به آزمایشگاه ویروس

در عصر رفسنجان  پزشکی دانشگاه ولیاکولوژي گروه گیاه
منظور پرورش و ایجاد کلنی  به. منتقل شد 1390سال 

این گیاهان در . هاي فلفل استفاده شد بوتهشته، از 
متر قرار   سانتی170×120×80توري با ابعاد  هاي قفس

 درجه سلسیوس، رطوبت 25±2 دماي داده شده و در
 ساعت روشنایی و 16نوري و دوره درصد  55±5 نسبی

در فواصل هر دو . ندشدنگهداري هشت ساعت تاریکی 
 درون وهاي جدید کشت شده هفته نیز تعدادي از گلدان

 هايدار در گلخانه پرورش یافته و به قفسهاي توريقفس
هاي تدریج جایگزین گلدان مذکور انتقال داده شدند تا به

هاي  چندتایی در گلدان  بصورتفلفلبذر .  گردندپیشین
متر در   سانتی10 و ارتفاع هفتپالستیکی به قطر 

 در .شدمخلوطی از خاك، ماسه و خاك برگ کاشته 
مراحل بعد براي افزایش جمعیت شته از بوته هاي کلم 

هاي  استفاده شد و از شته.Brassica pekinensis Lچینی 
ها استفاده ها براي انجام آزمایش رشد یافته روي این بوته

ها، تعدادي از حشرات کامل سن کردن شته  براي هم.شد
فاقد آلودگی به کلم چینی بال روي گیاهان دخترزاي بی

 24مدت   بهشدها اجازه داده شته انتقال یافته و به آن
 ساعت حشرات کامل 24پس از . کنند زاییساعت پوره

رشد کرده و  داده شد تا اجارهها  و به پورهشدهحذف 
   (Elbert and Cartwright 1997).  مرحله بلوغ برسند به
  

  آوري و پرورش کفشدوزك جمع
ــشدوزك  ــاریخ O. conglobataکف ــاه 15 در ت  تیرم

ــو 1389 ــو و زرد آل ــان هل ــراف   از روي درخت ــات اط ي باغ
مقایـسه  بـا  و پـس از شناسـایی    ع آوري شـده     اصفهان جم 
 و تاییــد متخــصصاســتفاده از کلیــد  ،موجــودکلکــسیون 

به آزمایشگاه   )1389زاده  نقی، علی 1375باقري و مصدق    (
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی  کنترل بیولوژیک

آوري کفـشدوزك، از      براي جمع . منتقل شد  استان اصفهان 
بدین ترتیب که با اسـتفاده از      . زنی استفاده شد    روش ضربه 
ــه  ب یــک چــو ــه  دســتی، چنــد ضــربه ب طــور یکنواخــت ب
هـا یـک ظـرف        ها وارد شـده و در زیـر سرشـاخه           سرشاخه

هـا داخـل ایـن       چهارگوش سفید قرار گرفته و کفـشدوزك      
بـراي انتقـال حـشرات کامـل بـه       . شـدند   آوري    ظرف جمع 

ــب    ــه مناس ــتیکی داراي تهوی ــروف پالس ــشگاه، از ظ آزمای
براي تغذیه کفشدوزك در زمان انتقال، درون       . تفاده شد اس

. هاي آلوده بـه شـته قـرار داده شـد     ظروف پالستیکی برگ  
هاي منتقل شـده بـه آزمایـشگاه درون ظـروف            کفشدوزك

 5/1اي بـه قطـر        متـر بـا روزنـه       پتري به قطر شش سـانتی     
متر در سرپوش که با توري مناسـب پوشـانده شـده              سانتی

درون هـر ظـرف پتـري یـک عـدد            (ندشد قرار داده    ندبود
 عـدد از ایـن ظـروف پتـري          10سپس  ). حشره قرار گرفت  

درون ظرف پالستیکی شفاف و سفید رنگ بزرگی به ابعـاد      
بـه  .  سانتی متر قرار داده شـدند      10 و به ارتفاع     25 در   20

هاي شته سبز هلو که در      منظور تغذیه حشرات کامل، پوره    
نـی پـرورش داده شـده       هاي کلـم چی     آزمایشگاه روي برگ  

بــه منظــور .  در اختیــار کفــشدوزك قــرار داده شــدنــدبود
هاي درون ظروف پرورش هـر    برگ،جلوگیري از رشد قارچ   

بـار تعـویض    ظروف پـرورش، هـر سـه روز یـک     خود  روز و   
در این پژوهش، برخی از مطالعات آزمایـشگاهی بـا          . شدند

 براي تهیـه دیـسک  . استفاده از دیسک برگ کلم انجام شد      
هاي پـرورش یافتـه    برگی ابتدا تعدادي برگ کلم  از گلدان   

ها بـه     سپس برگ . چیده شده و به آزمایشگاه منتقل شدند      
کاغذي خشکانده ي  حولهطور کامل با آب شسته شده و با         

بـراي  . شدند و به اندازه قطر ظروف پتري برش داده شدند         
حفظ رطوبت داخل ظروف پتـري و سـالم مانـدن بـرگ از         

به این صورت که .  درصد استفاده شد 8/0د آگار   محیط رش 
 درجـه سلـسیوس  بـا    120محیط آگار در اتوکالو با دماي   

قبـل از   (فشار یک اتمسفر تهیه شد و پس از خنک شـدن            
لیتر از آن داخـل ظـرف ریختـه و            حدود پنج میلی  ) انجماد

دیـش بریـده    پس از سرد شدن، برگ کلم به انـدازه پتـري        
وي محیط کشت قرار گرفت و شته شده و از سطح پشتی ر    

روش دیگـر  . مورد نیاز براي آزمایش روي برگها قرار گرفت     
ــشدوزك  ــرورش کف ــراي  و پ ــشی ب ــوده آزمای ــداري ت نگه

 Sitotroga ،استفاده از تخـم بیـدغالت  هاي اصلی آزمایش
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cerealella (Olivier) ،و  بـید آرد Anagasta kuehniella 

(Lep.: Pyralidae) (Zell.) ایـن دو  به همین دلیـل .  بود ،
حشره نیز بـراي تـامین تخـم در آزمایـشگاه پـرورش داده          

آرد آلـوده محتـوي الرو و       (جمعیت اولیـه بیـد آرد       . شدند
پزشـکی دانـشکده کـشاورزي       از گروه گیاه  ) شفیره بید آرد  
 و در ظروف پالستیکی     تهیه 1389در سال   دانشگاه تهران   

 منظـور تهویـه    بـه  (متـر  سـانتی 23 × 16  ×10 ابعـاد بـه  
متـر روي درپـوش ظـروف        سـانتی  7×14 سوراخی به ابعاد  

رد، سـه   گـرم آ 300محتـوي  ) ایجاد و با توري مسدود شد     
 بیـد آرد پـرورش      يپـره  گرم تخم شب   3/0درصد مخمر و    

هاي شفیرگی، حشرات کامل خارج شده از پوسته   .داده شد 
ود  با توري مسدود شده بي آنهاهایی که انتها   به درون قیف  

با کمی فاصله قرار  A4هاي  ها روي کاغذ منتقل شده و قیف 
- بار جمـع  ساعت یک24هاي گذاشته شده هر   تخم. گرفت

متـر ریختـه و     سـانتی 6آوري و درون ظروف پتري به قطـر   
 قـرار   -C°19 ساعت در فریزر با دمـاي        24سپس به مدت    
هاي فریـز شـده در   تخم. سازي صورت گیرد   گرفت تا عقیم  

ــ  ــاي چه ــسیوس دم ــه سل ــه  ار درج ــداکثر ب ــدت  ح  25م
پـرورش   بـراي  .کننـد  روزکیفیت غذایی خود را حفـظ مـی       

پــره شــبتــرین میزبــان ایــن  مهــم  بیــدغالتيپــرهشــب
بـا  . باشـد   مـی ) ه اسـت    صـرف  مقرون به (درانسکتاریوم، جو   

مـاده شــیمیایی ماننـد قــرص فستوکـسین یــا    اسـتفاده از  
-67ي ساعت و دمـا 24حرارت خشک توسط آون به مدت    

هـاي جـو     دانـه . گراد، جو ضـدعفونی شـد        درجه سانتی  70
عفونی شده داخل صافی ریخته و صـافی داخـل تـشت       ضد

بـراي جلـوگیري   . آب قرار داده شد و شستشو انجام گرفت       
هاي ساپروفیت پرمنگنات پتاسـیم بـه نـسبت         از رشد قارچ  

 دقیقـه بـا   10به مدت جوها و شد سه در هزار در آب حل       
ه شد و سپس با آب خالص مـورد شستـشو   آن شستشو داد 

هـاي آلومینیـومی     هاي جو داخـل سـینی       دانه. قرار گرفتند 
هـاي جـو بـه حـد       که رطوبت دانه   ریخته شده و بعد از این     

هـاي بیـد غـالت کـه روي       تخـم ) درصد15(مناسب رسید   
سـه تـا    . هاي جو قـرار گرفتنـد       اند روي دانه    کاغذ چسبیده 

هـاي جـو خـوب     شدند تا دانهها هم زده  چهار روز بعد دانه   
ا را وارد قـاب     چهار تا شش روز بعـد دانـه هـ         .  آلوده شوند 

 10-13قاب ظرفیتـی معـادل     ، که هر  هاي سوراخ دارکرده  
هـاي آلومینیـومی وارد کاورهـاي         قاب. داشتکیلوگرم جو   

- روز، شـب  30بعد از   . وانه گیري شدند  آلومینیومی اتاق پر  
 عـدد داخـل   60 هـاي خـارج شـده  بـه تعـداد حـدود             پره

 A4ها روي کاغـذهاي       دار ریخته شد و قیف      هاي توري   قیف
 A4 هـاي خـود را روي کاغـذ      تخـم پرهشب قرار گرفتند تا

 داراي یـک  پـره شبهاي جو آلوده شده به        دانه(قرار دهند   
 سالم اسـت و   "سوراخ بوده و پوسته سبوس روي جو کامال       

 A4هـاي     اغـذ در نهایـت ک   ). شود  اگر فشار داده شود له می     
حاوي تخم بید غالت توسط فشار بـاد حاصـل از دسـتگاه             
کمپرسور زیر هود، پرزگیري شـده و مـورد اسـتفاده قـرار             

هاي تولید شده به منظور آلوده سازي مجـدد          تخم. گرفتند
عنوان میزبان واسط جهت پرورش حشره مورد استفاده      و به 

ک  از اتاقـ   پـره شـب منظـور پـرورش ایـن        بـه . قرار گرفتند 
 25± 2 بـا دمـاي    پـره شبمخصوص مربوط به پرورش این      

و دوره روشـنایی    % 55±5گراد، رطوبت نسبی     درجه سانتی 
  . ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی استفاده شد16
  

 ها تعیین طول دوره جنینی و درصد تفریخ تخم
در ابتداي این آزمایش الزم بود تا یک جمعیت 

براي این منظور . اشدسن از کفشدوزك در اختیار ب هم
گیري کرده انتخاب و براي  کفشدوزك ماده جفت10

هاي برگی گیاه  ریزي به صورت جداگانه روي دیسک تخم
 ساعت 24پس از . منتقل شدند) درون ظروف پتري(کلم 

هاي ماده بیرون آورده شده و هر یک به ظرف  کفشدوزك
هاي گذاشته شده داخل همان  تخم .دیگري منتقل شدند

 درون  ف پتريوماندند، سپس این ظر  پتري باقی ظرف
با بازدید روزانه، میانگین حد . ظروف پالستیکی قرارگرفتند

عنوان دوره  ها به گذاري تا تفریخ تخم فاصل بین زمان تخم
نسبت بین سپس با تعیین . جنینی تخم ثبت شد

 به تعداد کل تخم که به نوزاد تبدیل نشده بودند یهای تخم
ي تخم محاسبه  مرحلهمیر درصد مرگ و، هگذاشته شد

  .شد
 

تعیین طول دوره سنین مختلف الروي و شفیرگی 
 و میر آنها کفشدوزك و درصد مرگ

  الروهاي سن یک تازه ظاهر شده با استفاده از قلم
هاي آزمایشی منتقل موي نرم به صورت جداگانه، به واحد

ه و شفیر  رشد الرو سن یک تا چهار، پیشيدوره. شدند
الروهاي . ثبت شدآنها شفیره بررسی و میزان مرگ و میر 

هاي سنین آخر پورهکفشدوزك در طول انجام آزمایش با 
این . ند روي برگهاي آلوده کلم تغذیه شد شته سبز هلو

  الرو20 با نوبت براي هر دما و هر  نوبتآزمایش در سه
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بنابراین هر واحد آزمایشی . سن یک کفشدوزك انجام شد
مل یک ظرف پتري حاوي یک حشره و هر تیمار شامل شا

براي تامین رطوبت هر پتري از ظروف . یک دما بود
متر حاوي پنبه  قطر یک سانتی  پالستیکی کوچک به

هاي روزانه، طول دوره هر  با بررسی. مرطوب استفاده شد
رشدي و میزان بقاي سنین مختلف یک از مراحل مختلف 

. گی کفشدوزك بررسی شدشفیرگی و شفیرالروي، پیش
، 0/25±1، 5/22±1ثابت این آزمایش در دماهاي 

، رطوبت  درجه سلسیوس 5/32±1 و 1±30، 1±5/27
 ساعت روشنایی و 16 درصد و دوره نوري 55±5نسبی 

  .هشت ساعت تاریکی انجام شد
  

حرارتی  پایین رشد و نیازدمایی محاسبه آستانه 
 ه سبز هلوبا تغذیه از شت O.conglobataکفشدوزك 
پایین رشد براي مراحل مختلف رشدي  دمایی آستانه 

ها با استفاده  چنین مجموع نیاز حرارتی آن این حشره و هم
بدین .  شدمحاسبه) 1974(از روش کمپبل و همکاران 

منظور میانگین دوره رشد، براي کل مرحله رشدي در هر 
) 5/32 و 30، 5/27، 25، 5/22(یک از دماهاي آزمایشی 

سپس نسبت رشد در هر دما با معکوس . اسبه شدمح
براي هر مرحله رشدي ) روز( رشد ينمودن میانگین دوره

منحنی رگرسیون درجه سوم با . دست آمد  حشره به
 ترسیم و نقاط واقع در قسمت  Excelاستفاده از نرم افزار 

از این نقاط براي رسم . خطی منحنی تعیین گردید
 بدین ترتیب براي هر یک از .رگرسیون خطی استفاده شد

دست   بهاي جداگانهمعادله خطیمراحل رشدي این حشره 
 تخمین آستانه ، براي(y=a+bT)از معادله خطی . آمد

 استفاده (K)  و مجموع نیاز حرارتی(T0)حداقل حرارتی 
 درجه حرارت Tنسبت رشد و  yدر این معادله . شد
 و T0 = -a/bاز رابطه  (T0)آستانه پایین رشد . باشد می

 دست آمد  بهK = 1/bفرمول از  Kمجموع نیاز حرارتی 
(Campbell et al. 1974).  

  
  هاتجزیه داده

هاي    در قالب طرح Excelها در نرم افزار  کلیه داده
 SPSSافزار  مربوطه تنظیم و جهت تجزیه واریانس وارد نرم

version 16ل ها ابتدا آزمون نرما قبل از تجزیه داده.  شدند
افزار   در نرمSTATها با استفاده گزاره بودن داده

MIMITAB 14ها  در صورت نرمال نبودن داده.  انجام شد

ریشه دوم پارامتر طول دوره (ها انجام شد  تبدیل داده
دست آمده از طریق آزمون چند  هاي به میانگین). شفیرگی

اي دانکن مقایسه شدند و نمودارها به استفاده از  دامنه
  . رسم شدند Excelافزار  نرم
  

   نتایج
هاي رشدي کفشدوزك در دماهاي مختلف طول دوره

  با تغذیه از شته سبز هلو
میانگین مربوط به تاثیر پنج دماي مختلف در طول 

با  O. conglobata هر یک از مراحل رشدي کفشدوزك
نتایج . ارایه شده است 1جدول  در تغذیه از شته سبز هلو
هاي رشدي فوق در دماي  از دورهنشان داد که هر یک

کمترین مقدار را درجه  30 بیشترین و در دماي 5/22
 درجه سلسیوس 30 به 5/22داشته اند و با افزایش دما از 

هاي رشدي  کفشدوزك افزایش و طول دورهرسرعت رشد د
 5/32 به 30چنین با افزایش دما از  هم. کاهش یافته است

فت اما این افزایش طول دوره رشدي اندکی افزایش یا
  .دار نبود معنی

و میر مراحل مختلف رشدي کفشدوزك  درصد مرگ 
از تخم و میر درصد مرگ  . ارایه شده است2جدول نیز در 

 درجه 25 به 5/22 با افزایش دما از تا حشره کامل
 5/32 تا 25 کاهش یافته و با افزایش دما از سلسیوس

  .افزایش پیدا کرد
  

 .Oل مختلف کفشدوزك نیازهاي حرارتی مراح

conglobataبا تغذیه از شته سبز هلو   
با استفاده از میانگین دوره انکوباسیون تخم 

 درجه 5/32-5/22(کفشدوزك در دماهاي مورد آزمایش 
براي نرخ رشد حشره در شرایط آزمایشگاه ) سلسیوس

 بر اساس نتایج این آزمایش،. محاسبه شددوره تخم 
 معادله رگرسیون رشد به صورتي بین دما و نسبت رابطه

. دست آمد به R2=90/0و =x0232/0 Y-2319/0خطی 
 قطع کرد، لذا 99/9ها را در نقطه xخط رگرسیون محور 

 پایین رشد براي تخم این  دماییاین نقطه به عنوان آستانه
همچنین مجموع نیاز حرارتی نیز از . شکارگر تعیین شد

بر .  محاسبه شدوزر-درجه 1/43 برابر با K = 1/b رابطه
در (اساس نتایج این آزمایش و معادله رگرسیون خطی 

  ) درجه سلسیوس30-5/22قسمت خطی منحنی دماهاي 
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شته    با تغذیه از O. conglobataکفشدوزك هاي رشدي  دوره) به روز(  طول مراحل مختلف رشد)±(SEمیانگین  . 1جدول 
   در دماهاي مختلف سبز هلو

 )درجه سلسیوس(دما 
  مرحله رشدي

5/22  25  5/27  30  5/32  
  a01/0 ±96/3  b23/0 ±60/2  bc09/0 ±38/2  c098/0 ±17/2  c02/0±04/2  تخم

  a06/0±87/3  b05/0±47/2  c17/0±04/2  d02/0 ±02/1  d05/0 ±11/1  الرو سن یک
  a02/0 ±97/2  a2/0 ±8/2  b15/0 ±29/2  b08/0 ±12/2  b08/0 ±17/2  الرو سن دو
  a09/0 ±81/2  b15/0 ±84/1  b09/0 ±64/1  b18/0 ±33/1  b23/0 ±38/1  الرو سن سه

  a14/0 ±71/4  b078/0 ±32/4  c09/0 ±81/3  d12/0 ±25/3  d77/0 ±33/3  الرو سن چهار
  a1  a1  a1  a1  a1  شفیره پیش

  a11/0 ±69/4  a06/0 ±66/4  b4  c08/0 ±12/3  c15/0±29/3  شفیره
  a27/0 ±36/14  b45/0 ±42/11  c35/0 ±77/9  d23/0 ±71/7  d08/0 ±99/7  کل دوره الروي

  a4/0 ±02/24  b7/0 ±68/19  c33/0 ±15/17  d39/0 ±01/14  d25/0 ±32/14  پیش از بلوغ
  .(P<0.05)باشد دار بین تیمارها در آزمون دانکن میحروف متفاوت در هر ردیف نشانگر وجود تفاوت معنی

  

   با تغذیه ازشته سبز هلو در دماهاي مختلفO.conglobataوزك میر مراحل مختلف زندگی کفشد  و  درصد مرگ. 2جدول 

  

 )درجه سلسیوس(دما 
 مرحله رشدي

5/22 25 5/27 30 5/32 

 12 3 2 10 18 تخم

 15 4 2 3 19 الرو سن یک

 10 5 4 2 0 الرو سن دو

 4 10 3 0 1 الرو سن سه

 0 0 4 0 1 الرو سن چهار

 0 0 0 0 0 شفیره پیش

 7 0 4 0 5 شفیره

 48 22 19 15 44 دوره پیش از بلوغ
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0656/0-x0061/0 Y= 91/0و=R2،  پایین دمایی آستانه
   57/10دماهاي مورد آزمایش  رشد براي دوره الروي

درجه سلسیوس و نیاز حرارتی این حشره در این مرحله 
در این  . تخمین زده شدروز-درجه 93/163رشدي 

له تخم تا حشره رحآزمایش معادله رگرسیون خطی براي م
 درجه 30-5/22در دماهاي قسمت خطی منحنی ( کامل

دست  بهR2 =92/0و =x0031/0 Y -0263/0 )سلسیوس
آستانه پایین رشد براي مرحله تخم تا ظهور حشره . آمد

رارتی براي این دوره  درجه سلسیوس و نیاز ح48/8کامل 
آستانه پایین رشد . تخمین زده شد روز-درجه 58/322

در دماهاي قسمت (براي الرو سن یک تا چهار و شفیره 
ترتیب  به ) درجه سلسیوس30-5/22خطی منحنی 

 درجه سلسیوس  35/8 و 05/8، 84/12، 94/7، 41/19
طور متوسط مقدار حرارت الزم براي طی  به. بدست آمد

 کردن مراحل مختلف رشدي از الرو سن یک تا شفیره
-درجه 9/71، و 9/72، 09/24، 78/48، 08/14ترتیب  به

  . دست آمد به روز
  

  بحث
دوره نشو و نماي کفشدوزك  )1380(جاللی در پژوهشی 

O. conglobataدرجه  5/17-35  را در دامنه دمایی
با تغذیه از پسیل معمولی پسته مورد بررسی سلسیوس 

 30ه گرفت که این کفشدوزك در دماي جقرار داد و نتی
درجه داراي سریعترین دوره نشو و نما و کمترین درصد 

 درجه سلسیوس براي 35مرگ و میر بود و ظاهرآً دماي 
کفشدوزك فوق کشنده است، در پژوهش حاضر نیز 

ترین نشو و نما را   درجه سریع30کفشدوزك در دماي 
 25ترین درصد مرگ و میر مربوط به دماي  داشت اما کم

 صادقی و همکاران ی پژوهش در .درجه سلسیوس بود
 .O در بررسی زیست شناسی  کفشدوزك )1383(

conglobata صنوبر  با تغذیه از شتهChaitophorus 

leucomelas (Koch) درجه 25شرایط دمایی  در 
، سنین الروي 2/2 طول دوره رشد جنینی را ،سلسیوس

، پیش 4/4 و  13/2، 33/2، 4/2ترتیب  اول تا چهارم را به
و کردند،  محاسبهروز  53/4 و شفیرگی را 06/1شفیرگی 

مشخص گردید تنها طول دوره الرو سن سه، در پژوهش 
تر بود و در مراحل دیگر سنی نسبت به  حاضر کوتاه

تر بوده است؛ بنابراین تغذیه این  پژوهش فوق طوالنی
. کفشدوزك از شته صنوبر سبب رشد بهتر شده است

  جنینی، دوره الرويچنین درصد مرگ و میر در دوره هم
 67/6، 67/6، 34/13، 20ترتیب   اول تا چهارم را بهسنین

و دوره پیش شفیرگی و ) تر از پژوهش حاضر بیش(
دست  به) برابر با پژوهش حاضر(شفیرگی را صفر درصد 

 مقایسه درصد مرگ و میر کفشدوزك ،بنابراین. آوردند
و شته صنوبر نشان ) پژوهش حاضر(روي شته سبز هلو 

 دهد که به جز درصد مرگ و میر الرو سن چهارم ومی
 در سایر موارد میزان دوره پیش شفیرگی و شفیرگی

روي شته صنوبر بیشتر بوده است و  این کفشدوزكتلفات 
این احتمال وجود دارد که در مورد شته سبز هلو 

 در پژوهشی. دسترسی به میزبان آسان تر بوده باشد
 -در بررسی زیست  )1387(قدم و همکاران حقمجیب

تغذیه از شته نارون با  O.conglobataشناسی کفشدوزك 
Tinocallis saltans Nevsky درجه 25 در شرایط دمایی 

، سنین الروي 4/2سلسیوس، طول دوره رشد جنینی را 
هاي  و دوره 33/4، 93/1 ،13/2، 13/2اول تا چهارم را 

ت دس بهروز  33/4شفیرگی و شفیرگی را یک و  پیش
 درجه 25که با مقایسه طول دوره رشدي در دماي آوردند 

شود که فقط سلسیوس در پژوهش حاضر، مشاهده می
طول دوره رشدي الرو سن سوم نسبت به پژوهش فوق 

باشد و در الرو سن چهارم برابر با پژوهش فوق  کوتاهتر می
 شته نارون، در مقایسه با بنابراین شته سبز هلو ،باشد می

تر شدن  باعث طوالنیو شته صنوبر لی پسته پسیل معمو
داوري نهایی البته .  شده است کفشدوزكهاي رشدي دوره

زمانی امکان پذیر است که مطالعات در شرایط یکسان و 
 .یکجا انجام شود

درصد  )1387(قدم و همکاران حقمجیبدر تحقیق 
، سنین الروي اول تا 66/16مرگ و میر دوره جنینی 

- و صفر و هر دو مرحله67/6، صفر، 67/6 چهارم به ترتیب
دست    هدرصد بي رشدي پیش شفیرگی و شفیرگی صفر 

 سنین الروي اول و سوم آمد که در مراحل جنینی و
 .Elhabi et alنتایج . تر از پژوهش حاضر است بیش

 34 به 18ه با افزایش دما از دهد ک نشان می (2000)
د شده و درجه سلسیوس سرعت رشد در کفشدوزك زیا

که با نتایج بدست گردد  تر می هاي رشدي کوتاه طول دوره
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 30در رابطه با دامنه دمایی تا آمده در پژوهش حاضر 
درجه سلسیوس این روند وجود دارد و با افزایش دما به 

 بنابراین دماي بحرانی در ، روند رشد کند شده است5/32
  . محقق فوق استپژوهش پژوهش حاضر کمتر از 

 و میر  ین در این بررسی مشخص شد که مرگچن هم
تر از الروهاي سنین بعدي و  الروهاي سن یک بسیار بیش

ترین میزان  بیش .باشد ویژه در دماهاي پائین می شفیره به
دماي آستانه به  میر الروي در دماي نزدیک  و مرگ 

افتد که یک پدیده طبیعی در بین  حرارتی اتفاق می
که در مناطق معتدل باشد  میخوار  هاي شته کفشدوزك
. (Rodriguez-Saona and Miller 1999) کنند زندگی می

 طول دوره رشدي  نشان داد کهMiller (1992)نتایج 
 تا 17 روز در دماي 9/51 از  H. convergensکفشدوزك 

سلسیوس متغیر است و این  درجه 33 روز در دماي 4/11
 Michelsهشدر پژو.  نیاز داردروز- درجه228دوره به 

and Bateman (1986) هاي کفشدوزكروي  H. 

convergens  و Adonia flavomaculata Degeer در 
 که با افزایش دما ه شدتغذیه از شته سبز گندم نشان داد

  اینو نماي درجه سلسیوس نرخ نشو 37 به 15از 
دست  که  با نتایج به کند افزایش پیدا می  هاکفشدوزك

زیرا در پژوهش  دارد،ن خوانی  همآمده از پژوهش حاضر
.  درجه سلسیوس دماي بحرانی است30حاضر دماي 

که با (الذکر هاي گوناگون فوقهایی که پژوهشاختالف
هاي مختلف در دماهاي متفاوت ویژه طول تغذیه از میزبان

هاي مختلف  دوره رشدي و درصد مرگ و میر کفشدوزك
ه دلیل متفاوت با پژوهش حاضر دارد ب) صورت گرفته است

 .باشد بودن میزبان و دماهاي انتخاب شده می
 O. conglobataتی کفشدوزك ردر رابطه با نیاز حرا

contaminata هاي زیادي صورت نگرفته است،  بررسی
درجه  5/17-35در دامنه دمایی ) 1380(جاللی نتایج 

 درجه 76/12نشان داد که آستانه دمایی پایین سلسیوس 
جهت نشو حرارتی  درجه و نیاز 5/32 باال و آستانه دمایی

و نماي دوره پیش از بلوغ این کفشدوزك با تغذیه از 
کمتر از پژوهش  (روز- درجه200پسیل معمولی پسته 

دهد که نوع طعمه روي آستانه  نشان میاست و) حاضر
دمایی پایین و باال و نیاز حرارتی جهت نشو و نماي 

یر از میزبان عوامل البته غ. کفشدوزك موثر بوده است
. شوددیگري مانند نژاد جغرافیایی نیز سبب اختالف می

-هاي مختلفی در رابطه با نیاز حرارتی سایر گونه پژوهش

در پژوهشی . صورت گرفته استها  هاي کفشدوزك
)Rebolledo et al. (2009 را براي پایین رشد آستانه 

 Acyrthosiphon با تغذیه از H. variegataکفشدوزك 

pisum (Harris) 10 دست آوردند و  به سلسیوس درجه
 ذکر  درجه سلسیوس32/190از حرارتی را مجموع نی

 48/8در پژوهش حاضر آستانه حداقل حرارتی . نمودند
 درجه 58/322درجه سلسیوس و مجموع نیاز حرارتی 

مورد نیاز به  روز- درجهزیاد شدن . سلسیوس بدست آمد
است و سبب کاهش معنی افزایش طول دوره رشدي 

شکارگر شده و کارایی آن را کاهش تعداد نسل و جمعیت 
 طی مطالعاتی نشان داد که آستانه Jafari (2011). دهدمی

پیش   تخم، کل سنین الروي،براي مرحلهدمایی پایین 
 .Hشفیره، شفیره و تخم تا حشره کامل کفشدوزك 

variegataو48/13، 96/12 و 4/13 و 16/11ترتیب   به  

اما در پژوهش حاضر باشد،  میدرجه سلسیوس  76/12
و  الرويبراي مرحله تخم، کل سنین دمایی پایین آستانه 

 48/8 و 57/10، 05/8تخم تا حشره کامل به ترتیب 
 .Elhabi et al پژوهش .بدست آمددرجه سلسیوس 

نشان داد که با افزایش دما طول مراحل مختلف  (2000)
پیدا کرد و ش  کاهH. variegataرشدي کفشدوزك 

آستانه دمایی بدست آمده براي الروهاي سنین سه، چهار 
، 45/10،24/11به ترتیب ( و شفیره این کفشدوزك

نتایج . پژوهش حاضر استبیشتر از )  روز17/11
)Katsarou et al. (2005  روي کفشدوزكH. 

convergens تخم،  برايدمایی پایین نشان داد که آستانه 
  درجه8/11 و 2/11، 7/9 به ترتیبالرو و شفیره 

ل سلسیوس و آستانه دمایی مورد نیاز از تخم تا حشره کام 
بنابراین حداقل دماي رشد باشد؛   درجه سلسیوس  می11
  کمتر از O. conglobata contaminataکفشدوزك در 

 و H. variegata  (Elhabi et al. 2000)کفشدوزك 
 H. convergens، (Obrycki and Tauberکفشدوزك 

است و نشان دهنده این است که تحمل دماي  (1982
هی از آن براي ها متفاوت است و آگاپایین در کفشدوزك

پیش بینی میزان سازگاري کفشدوزك نسبت به محیط 
 O. conglobataکفشدوزكدهد که و نشان می مهم است

contaminata براي پیش . شودزودتر در طبیعت ظاهر می
ماي کفشدوزك در شرایط طبیعی تحقیقات بینی نشو و ن

تري پیرامون تاثیر عوامل اقلیمی مثل طول دوره  بیش
نوري، دما و غذا باید انجام شود تا پتانسیل این کفشدوزك 
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چنین نیاز است  هم. شته سبز هلو مشخص شوددر کنترل 
چنین  شته سبز هلو و همبراي دمایی پایین که آستانه 
دست آید تا   به نیزر طبیعتد O.conglobataکفشدوزك 

رونق اردکانی . باره نظر مناسب ارایه داد در اینبتوان 
پایین رشد و مجموع نیاز حرارتی دمایی  آستانه) 1392(

را با تغذیه از  O. conglobata contaminataکفشدوزك 
 و 54/8ترتیب  به شته سبز انار براي کل دوره الروي

 و 34/9رتیب ت به  و براي کل دوره رشدي93/163
 رشد پاییندمایی   آستانه،بنابراین . به دست آورد71/285

و کل دوره  حرارتی براي کل دوره الروي نیاز مجموع و
  O. conglobata contaminataرشدي در کفشدوزك

کند نسبت به شته انار وقتی از شته سبز هلو تغذیه می
این کفشدوزك روي فصلی  و دامنه فعالیت بیشتر است

زیرا این کفشدوزك در دامنه . بیشتر است هلوسبز شته 
- شته سبز هلو ظاهر شده و درجهيتري رودمایی پایین

روز بیشتري براي دوره رشدي از تخم تا حشره کامل نیاز 
دستاوردهاي این پژوهش براي تعیین دامنه پراکنش . دارد

این کفشدوزك در طبیعت و بهترین زمان و مکان 
-میي مهار زیستی شته سبز هلو رهاسازي کفشدوزك برا

 ي، دامنهبر اساس دماي بهینه رشد. رودبه کار تواند 
هاي مورد روز- پایین و درجهدمایی دمایی مناسب، آستانه 

نیاز و آمار هواشناسی منطقه آلوده به شته سبز هلو و 
پذیر خواهد   این مدیریت امکانGIS استفاده از سیستم

برداري،  عات، زمان نمونهبا استفاده از این اطال. شد
آگاهی، زمان اعمال برنامه مدیریت براي کاربرد  پیش

  . شود کفشدوزك و مهار شته سبز هلو انجام می
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Abstract 
Characteristics such as rapid growth, longer longevity, shorter developmental time, higher fertility and larger 

body size are important criteria for selecting and initializing mass rearing of natural enemies. Oenopia 

conglobata contaminata (Menteries) (Col: Coccinellidae) is one of the major predators of insect pests in the 

orchards of Iran. The effect of five constant temperatures of 22.5, 25, 27.5, 30 and 32.5±? °C were investigated 

on the developmental rate of the predator by feeding on the green peach aphid, Myzus persicae (Sulzer) (Hem.: 

Aphididae), under laboratory conditions (55 ± 5% RH and  16L: 8D h). The results showed that there were 

significant differences between the five temperatures in terms of developmental time. Total developmental times 

at above-mentioned temperatures were 24.02±0.4, 19.68±0.7, 17.15±0.33, 14.09±0.39 and 14.32±0.25 days 

respectively. Minimum survival rate was recorded for the first larval instar and maximum was for the third and 

fourth larval instars and pupa. The highest mortality rate was observed at 22,5 and 32,5 °C. The lower 

temperature threshold and thermal constant for entire developmental time were estimated by using the simple 

linear regression model. The lower developmental thresholds of egg, larva, pupa and total immature stages were 

9,99, 10,58, 9.63 and 8,48 °C  respectively and the thermal constant required at the above mentioned periods 

were 43,1, 163,93, 71,9 and 322,58 DD respectively. The results showed that 25 to 30 °C are suitable 

temperatures for rearing this predator.  

 

Key words: Thermal constant, degree-day, Coccinellid. 
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