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 :.Hippodamia variegata (Colكفشدوزك ي از زيست شناسيهاي ويژگي

Coccinellidae)  غالت ةشتگونه  سهروي  
  2و حسين اللهياري 1، رضا جرياني*1علي اصغر طالبي

  گروه حشره شناسي  ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرستهران،  1
 كرج، دانشگاه تهران، دانشكده كشاورزي 2

  2/10/91 :تاريخ پذيرش  17/4/91 :تاريخ دريافت

  چكيده

 شته ،Sitobion avenaeگندم  سبز با تغذيه از شته Hippodamia variegata كفشدوزكزيستي  هاي ويژگي تحقيقدر اين 
 درجه سلسيوس، 25±1با دماي اتاقك رشددر  Schizaphis graminumو شته سمي گندم  Diuraphis noxia روسي گندم

به منظور انجام . ار گرفتقر بررسيمورد  ساعت تاريكي 8و ساعت روشنايي  16 نوريي  درصد و دوره 65±5رطوبت نسبي 
قرار آزمايش صورت انفرادي درون ظروف الروها به  ،ها پس از تفريخ تخم .شد استفاده كفشدوزك سن هم هاي تخماز  ،آزمايش
بر اساس . شكارگر ثبت گرديد زيستيمختلف تغذيه شدند و طول مراحل  شتهاز هر با مراحل مختلف زيستي  روزانه ه وداده شد

 63/13±24/0و  05/14±18/0به ترتيب  گندم روي شته سبز و ماده نر حشرات طول كل دوره پيش از بلوغنتايج به دست آمده، 
و  61/14±21/0ترتيب به روي شته سمي گندم  ،روز 42/13±12/0و  58/13±14/0 به ترتيب گندم روي شته روسي ،روز
 96/25±28/3و  55/15±91/1 به ترتيب گندم شته سبز روي و ماده طول عمر حشرات كامل نر .تعيين شدروز  12/0±04/14
و  78/25±95/1 و روي شته سمي گندم به ترتيب روز 81/24±89/1و  86/35±25/2 به ترتيب گندم روي شته روسي ،روز
در سطح احتمال  SNKمقايسه ميانگين با استفاده از آزمون  و يك طرفه بر مبناي تجزيه واريانس .عيين گرديدت روز 41/1±88/19
  .است H. variegataتري براي كفشدوزك  شته روسي گندم ميزبان مناسب% 5

   بيولوژيسميگندم،   ي شته ،گندم روسي ي شته سبز گندم، ي ، شتهHippodamia variegataكفشدوزك  :كليدي واژه هاي
 talebia@modares.ac.ir :پست الكترونيكي،  09122184389 :نويسنده مسئول، تلفن *

  مقدمه
ها از آفات مهم غالت هستند كه به صورت مستقيم با  شته

مستقيم از طريق  گياهي و به صورت غير تغذيه از شيره
 به گياهان هاي گياهي باعث خسارت انتقال ويروس

 Sitobion avenaeسبز گندمشته  .)18( شوند مي

(Fabricius) (Hem.: Aphididae) ترين آفات  يكي از مهم
 دارد اين شتهباشد كه در سراسر ايران گسترش  گندم مي

عالوه بر گندم به گياهاني و داشته دامنه ميزباني وسيعي 
شته  ).8(زند  نظير ذرت، سورگوم و برنج نيز خسارت مي

) (Mordvilko (Hem.:Aphididae) روسي گندم

Diuraphis noxia شود  دم محسوب مينيز از آفات مهم گن
توجه به شته . و از اكثر نقاط جهان گزارش شده است

روسي گندم در پي گسترش اين آفت به كشورهاي 
. )30( آفريقايي، مكزيك و اياالت متحده افزايش يافت

ايران به عنوان موطن اصلي اين شته به شمار آمده و داراي 
ه شت .)14(آل براي زندگي اين آفت مي باشد  شرايط ايده

 Rondani) (Hem.: Aphididae) (Schizaphisگندم  سمي

graminum اين شته اكثر . دباش ينيز از آفات مهم گندم م
گياهان خانواده گندميان از جمله گندم، جو، برنج، ذرت، 
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دهد و از اكثر  يوالف و سورگوم را مورد حمله قرار مي
در . )27، 13( و جهان گزارش شده است) 7(نقاط ايران 

). 7(درصد برآورد شده است  20خسارت اين شته تا ان اير
كه مكيدن مقدار زيادي از شيره نباتي عالوه بر اين شته 

با تزريق بزاق سمي در طول  ،باعث ضعف گياه مي شود
هاي  بخش كيدنتغذيه باعث تخريب ديواره سلولي و خش

زاي  بيماريهاي  ويروس ناقل تعدادي ازشده و آسيب ديده 
  .)21، 7( رود نيز به شمار مي گياهيمهم 

ويه از سموم به منظور كنترل آفات عالوه بر ر استفاده بي
صدمه به دشمنان طبيعي باعث بروز مقاومت حشرات به 

ها، افزايش جمعيت آفات ثانويه، جايگزيني  كش حشره
زايي و  آفات، كاهش اثرات سموم، اثرات سرطان

). 19( شود زايي و اثرات سوء زيست محيطي مي جهش
هاي سازگار با اكوسيستم در  بنابراين استفاده از روش

خطر  يكي از راهكارهاي بي. مبارزه با آفات الزامي است
براي انسان و محيط زيست استفاده از عوامل بيولوژيك 

ها از  كفشدوزك. جهت كنترل حشرات آفت مي باشد
هستند كه نقش كشاورزي هاي  عوامل مفيد در اكوسيستم

ها،  ي در ايجاد حالت تعادل و كنترل طبيعي شتهبسيار مهم
ها و  ها، تخم پروانه هها، كن ها، زنجرك ها، سفيدبالك پسيل
). 31، 19،26، 18، 10، 1( حشرات دارندتعدادي از الرو 

 :.Hippodamia variegata Goeze (Colكفشدوزك 

Coccinellidae) اي با پراكنش وسيع در مناطق  گونه
جا به مناطق نئاركتيك گسترش  و از آنپالئاركتيك بوده 

اي  اين كفشدوزك در آمريكا به عنوان گونه. يافته است
شده  سازي اي روسي گندم ره وارداتي تكثير و عليه شته

فعاليت اين گونه در اكثر نقاط ايران روي  ).26( است
رود در هاي مختلف گزارش شده است و احتمال مي شته

  كفشدوزك .)6(ته باشد تمام نقاط كشور فعاليت داش
H. variegata  گونه غالب در مزارع غالت استان به عنوان

ي غالب كفشدوزك در مزارع  دومين گونه و )5(اصفهان 
اين ). 9(گندم شهرستان مشهد معرفي شده است 

 ها و تريپس گندم شته به عنوان دشمن طبيعيكفشدوزك 

كنون ااگرچه ت ).12(شده است  گزارش نيز تهران در استان
هاي  در ايران تحقيقات قابل توجهي در خصوص ويژگي

گياهان هاي  روي شته H. variegataزيستي كفشدوزك 
اما  )17، 11، 4، 3، 2(اي صورت گرفته  زراعي و گلخانه

هاي زيستي كفشدوزك  تحقيقي در خصوص ويژگي
H.variegata با . هاي غالت صورت نگرفته است روي شته

ها، مطالعه  هونه در كنترل طبيعي شتتوجه به اهميت اين گ
تواند كمك مؤثري در شناخت  بيولوژي اين كفشدوزك مي

 ي غالتها و استفاده از اين حشره در كنترل بيولوژيك شته
  .باشد

  مواد و روشها
از مزارع كلزا  1389حشرات كامل كفشدوزك در مهرماه 
آوري و  مدرس جمع در دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت

براي پرورش شته ها از . مايشگاه منتقل شدندبه آز
شناسي  آزمايشگاه گروه حشره در موجود هاي كلني

جمعيت  .استفاده شدكشاورزي دانشگاه تربيت مدرس 
از مزارع گندم واقع در  1388، در آبان ماه ها هاوليه شت
براي پرورش كلني شته  .ندآوري شدشهر كرج جمعمحمد

متر استفاده شد كه با  سانتي 10ه هايي به قطر دهان از گلدان
تر محصور شدند و م سانتي 30اي به ارتفاع  طلق استوانه

متر در آن تعبيه  سانتي 18×8اي به ابعاد  جهت تهويه دريچه
به منظور انجام آزمايش، . و با پارچه توري پوشانده شد

ها يك نسل روي هر شته به صورت مجزا در  كفشدوزك
درصد  65±5رطوبت نسبي  درجه سلسيوس، 25±1دماي 
ساعت تاريكي  8ساعت روشنايي و  16 ي نوري و دوره

ظروف كفشدوزك از پرورش براي . پرورش داده شدند
× عرض × طول (متر  سانتي 24×17×10پالستيكي به ابعاد 

عدد  50كه در هر يك از آنها استفاده شد ) ارتفاع
در ظروف . پرورش داده شد) جفت 25(كفشدوزك 
خورده به عنوان بستر  چين صافي دادي كاغذپرورش تع

ها روزانه با تراكم  كفشدوزك. ريزي قرار داده شد تخم
  .تغذيه شدند مناسبي از شته
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هاي  شناسي كفشدوزك از تخم به منظور بررسي زيست
ها به  تخم. ساعت استفاده شد 12سن با عمر كمتر از  هم

ا به پس از تفريخ تخم، الروه. ظروف پتري منتقل گرديد
صورت جداگانه به درون ظروف پالستيكي شفاف به ابعاد 

منتقل شدند ) ارتفاع× عرض × طول (متر  سانتي 12×10×5
تر روي درب م سانتي 7و به منظور تهويه سوراخي به قطر 

ظروف . مناسب پوشانده شدپارچه متخلخل آن تعبيه و با 
اكم با ترالروها و روزانه مورد بازديد قرار گرفته به طور 
مرگ و . ندشد تغذيه شته مراحل مختلف سني مناسبي از

 و نمو كفشدوزك هاي مختلف رشد مير روزانه و طول دوره
هاي  پس از كامل شدن دوره الروي، كفشدوزك. ثبت شد

تازه ظاهر شده توزين و تعيين جنسيت شده و هر جفت نر 
تراكم مناسبي از و ماده به ظروف جديد منتقل و روزانه با 

تغذيه  )عدد 300تا  150بر حسب گونه شته بين ( شته
ظروف روزانه مورد بررسي قرار گرفته و تعداد . گرديدند

تخم گذاشته شده و مرگ و مير حشرات كامل تا مرگ 
پس از تعيين نرمال  .آخرين كفشدوزك شمارش و ثبت شد

افزار  با نرم Anderson-Darlingبه روش  ها بودن داده
Minitab قايسه م انجام شد و طرفه انس يكواري تجزيه

افزار  با نرم SNKو انجام محاسبات با آزمون  ها ميانگين
SAS ver. 9.1 و آزمون t-test افزار نرم باver. 14  

MINITAB شد انجام.  

  نتايج
در  كفشدوزك طول مراحل مختلف پيش از بلوغميانگين 
رشد   طول دورهميانگين بين . ارائه شده است 1جدول 
هاي  شده توسط كفشدوزك  گذاشته  هاي تخم جنيني

 ,F=8.10, df=2, 336(يافته روي سه گونه شته  پرورش

P<0.05( ،نمو الرو سن اول   بين طول دوره)F=9.41, 

df=2, 230, P<0.05(، بين طول دوره نمو الرو سن دوم 
)F=18.20, df=2, 216, P<0.05 (بين طول دوره نمو  و

 ,F=8.39(دار مشاهده شد  تفاوت معني چهارمالرو سن 

df=2, 197, P<0.05( ، طول دوره نمو الرو در حالي كه بين
، بين طول دوره )F=1.93, df=2, 205, P>0.05(م سن سو

چنين  و هم) F=0.09, df=2, 191, P>0.05( پيش شفيرگي
وجود داري  شفيرگي با تغذيه از سه گونه شته تفاوت معني

  ).F=1.80, df=2, 183, P>0.05(نداشت 

  با تغذيه از سه گونه شته گندم H. variegataطول مراحل مختلف رشدي پيش از بلوغ كفشدوزك  -1جدول 

روي ) معيارخطاي  ±(طول مراحل مختلف رشدي پيش از بلوغ ميانگين  رشدي همرحل
 هاي مختلف شته گونه

 S. graminum D. noxia S. avenae 
  a04/0±69/2    a04/0±51/2      b10/0±32/2     تخم

  a05/0±33/2 c05/0±04/2   b 05/0±19/2  سن اول الروي
  a05/0±62/1 b04/0±20/1    a 06/0±51/1  سن دوم الروي
  a07/0±67/1 a04/0±62/1    a 05/0±52/1  سن سوم الروي

  a14/0±59/2 b05/0±29/2    b 05/0±05/2 سن چهارم الروي
  a04/0±75/0 a03/0±73/0    a 04/0±73/0  پيش شفيرگي

  a07/0±03/3 a04/0±16/3    a 04/0±14/3  شفيرگي
  .داري ندارند تفاوت معني) P < 0.05, SNK(هاي با حروف مشابه در هر رديف  ميانگين

در  H. variegataطول كل دوره پيش از بلوغ كفشدوزك 
ش از بلوغ پيبين طول دوره . ه شده استيارا 2جدول 

 S. avenaeهاي نر و ماده با تغذيه از شته  كفشدوزك
)T=1.40, df=51, P>0.05(  و شتهD. noxia  تفاوت

، در )T=0.85, df=72, P>0.05( دار وجود نداشت معني
 هاي نر و ماده حالي كه بين دوره پيش از بلوغ كفشدوزك

دار مشاهده شد  تفاوت معني S. graminumبا تغذيه از شته 
)T=2.39, df=41, P<0.05.(  بين طول دوره نابالغ
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كفشدوزك با تغذيه از سه گونه شته در جنس ماده 
)F=3.72, df=2, 89, P<0.05( داري  و نر تفاوت معني

ترين و  كوتاه. )F=8.71, df=2, 92, P<0.05(مشاهده شد 

  بلندترين طول دوره نابالغ كفشدوزك نر و ماده
H. variegata غديه از شته به ترتيب با تD. noxia )42/13 

  .بدست آمد) روز 61/14( S. graminumو شته ) روز
  با تغذيه از سه گونه شته گندم H. variegataكل دوره پيش از بلوغ حشرات نر و ماده كفشدوزك  -2جدول 

  روي گونه هاي مختلف شته)خطاي معيار±(كل دوره پيش از بلوغميانگين  جنس
 S. graminum D. noxia S. avenae 

  aA21/0±61/14   bA14/0±58/13      bA18/0±05/14    نر
 aB12/0±04/14   bA12/0±42/13     abA 24/0±63/13    ماده

تفاوت   ) P < 0.05, T-test( ستون در هر بزرگمشابه با حروف  و) P < 0.05, SNK(در هر رديف كوچك  هاي با حروف مشابه ميانگين     
  .داري ندارند يمعن

كامل كفشدوزك با تغذيه از سه گونه  طول عمر حشرات
بين طول عمر حشرات . ارائه شده است 3شته در جدول 
 S. avenaeهاي نر و ماده با تغذيه از شته  كامل كفشدوزك

)T=2.86, df=40, P<0.05( شته ،D. noxia )T=3.76, 

df=57, P<0.05 ( و شتهS. graminum ر دا تفاوت معني

با تغذيه از شته ). T=2.45, df=46, P<0.05(وجود داشت 
S. avenae دار بيشتر  طول عمر حشرات ماده به طور معني

  و D. noxiaكه با تغذيه از دو شته  بود در حالي
S. graminum دار از  طول عمر حشرات نر به طور معني

  .حشرات ماده بيشتر بود
  با تغذيه از سه گونه شته گندم H. variegataطول عمر حشرات كامل كفشدوزك  -3جدول 

  روي گونه هاي مختلف شته)خطاي معيار±(طول عمرميانگين  جنس
 S. graminum D. noxia S. avenae 

  bA95/1±78/25   aA25/2±86/35     cB91/1±55/15    نر
 aB41/1±88/19   aB89/1±81/24     aA 28/3±38/26    ماده

تفاوت ) P < 0.05, T-test(بزرگ در هر ستون مشابه و با حروف ) P < 0.05, SNK(كوچك در هر رديف  ي با حروف مشابهها ميانگين
  .داري ندارند معني

بين طول عمر حشرات ماده كفشدوزك با تغذيه از سه 
 ,F=2.01, df=2(دار وجود نداشت  تفاوت معني گونه شته

86 P>0.05(كفشدوزك  ، ولي بين طول عمر حشرات نر
دار مشاهده شد  تفاوت معني با تغذيه از سه گونه شته

)F=25.18, df=2, 81 P<0.05( .ترين  بلندترين و كوتاه
هاي نر به ترتيب با  طول عمر حشرات كامل كفشدوزك

 S. avenaeو شته ) روز D. noxia )86/35تغذيه از شته 
  .بدست آمد) روز 55/15(

سه گونه شته در  نسل كفشدوزك با تغذيه از طول يك
طول يك نسل بين حشرات نر و . ارائه شده است 1شكل 

 ,S. avenae )T=2.76, df=40ماده با تغذيه از شته 

P<0.05( شته ،D. noxia )T=3.86, df=57, P<0.05(  و
 ,T=2.73(دار نشان داد  تفاوت معني S. graminumشته 

df=46, P<0.05.(  با تغذيه از شتهS. avenae در  طول نسل
و  D. noxiaولي با تغذيه از شته  ،حشرات ماده بيشتر بود

S. graminum طول نسل حشرات نر بيشتر بود.  

بين طول نسل حشرات ماده با تغذيه از سه گونه شته 
 ,F=1.76, df=2, 86(دار وجود نداشت  تفاوت معني

P>0.05(كه بين طول نسل حشرات نر با تغذيه  ، در حالي
 ,F=24.45( مشاهده شددار  اوت معنياز سه گونه شته تف

df=2, 81, P<0.05( . بلندترين طول نسل حشرات نر با
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ترين طول  و كوتاه) روز D. noxia )38/49تغذيه از شته 
  .بود) روز S. avenae )60/29نسل با تغذيه از شته 
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با  Hippodamia variegataطول يك نسل كفشدوزك  -1شكل 

  تغذيه از سه گونه شته گندم

كوچك مربوط به مقايسه ميانگين طول يك نسل كفشدوزك  حروف(
حروف بزرگ مربوط و ) P < 0.05, SNK( از سه گونه شته  با تغذيه

نر و ماده با تغذيه از  هاي به مقايسه ميانگين طول يك نسل كفشدوزك
  .)P < 0.05, T-test(مي باشديك گونه شته 

ونه شته نيز ظاهر شده با تغذيه از سه گ وزن حشرات تازه
 ,S. avenae )T=9.32با تغذيه از شته . گيري شد اندازه

df=37, P<0.05( شته ،D. noxia )T=11.68, df=73, 

P<0.05(  و شتهS. graminum )T=6.96, df=48, 

P<0.05( داري از وزن  وزن حشرات ماده به طور معني
بين وزن حشرات نر ). 4جدول (حشرات نر بيشتر بود 

دار وجود  غذيه از سه گونه شته تفاوت معنيكفشدوزك با ت
كه بين  ، در حالي)F=1.38, df=2, 92, P>0.05(نداشت 

دار  از سه گونه شته تفاوت معني  وزن حشرات ماده با تغذيه
بيشترين و . )F=2.60, df=2, 89, P<0.05( مشاهده شد

كمترين وزن حشرات كامل كفشدوزك به ترتيب با تغديه 
 S. graminumو شته  ) گرم ميلي S. avenae )02/10از شته 

  .حاصل شد) گرم ميلي 37/9(

  .با تغذيه از سه گونه شته گندم H. variegataوزن حشرات كامل كفشدوزك  -4جدول 

  گرم روي گونه هاي مختلف شتهبر حسب ميلي)خطاي معيار±(وزنميانگين  جنس

 S. graminum D. noxia S. avenae 

  aB19/0±33/7   aB12/0±65/7     aB11/0±57/7    نر

 bA23/0±37/9   abA12/0±63/9     aA24/0±02/10    ماده

-P < 0.05, T(و با حروف مشابه بزرگ در هر ستون ) P < 0.05, SNK(هاي با حروف مشابه كوچك در هر رديف  ميانگين

test (داري ندارند تفاوت معني.  

 .Hخم كفشدوزك بيشترين و كمترين درصد تفريخ ت

variegata  به ترتيب با تغذيه از شتهD. noxia 
 52/0±62/70( S. avenaeو شته ) درصد 93/0±09/76(

بين درصد تفريخ تخم ). 2شكل (تعيين شد ) درصد
دار  هاي مختلف تفاوت معني كفشدوزك با تغذيه از شته

  .)F=7.04, df=2, 9, P<0.05(وجود داشت 

 .Hتاج ماده كفشدوزك شترين و كمترين درصد نبي

variegata  به ترتيب با تغذيه از شتهD. noxia )5/2±8/51 
تعيين شد ) درصد 1/2±1/48( S. avenaeو شته ) درصد

 H. variegataبين درصد نتاج ماده كفشدوزك ). 3شكل (
دار وجود نداشت  هاي مختلف تفاوت معني با تغذيه از شته

)F=0.42, df=2, 9, P>0.05.(   

ن و كمترين درصد ظهور حشرات كامل كفشدوزك بيشتري
H. variegata  به ترتيب با تغذيه از شتهD. noxia 

 S. graminumو شته ) درصد 61/4±18/88(
بين درصد ). 4شكل (تعيين شد ) درصد 52/2±25/67(

با تغذيه از  H. variegataظهور حشرات كامل كفشدوزك 
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 ,F=5.61(دار وجود داشت  هاي مختلف تفاوت معني شته

df=2, 9, P<0.05(.  
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 Hippodamia variegataدرصد تفريخ تخم كفشدوزك  -2شكل 

  با تغذيه از سه گونه شته گندم
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با  Hippodamia variegataدرصد نتاج ماده كفشدوزك  -3شكل 

  تغذيه از سه گونه شته گندم
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 Hippodamiaدرصد ظهور حشرات كامل كفشدوزك  -4شكل 

variegata يه از سه گونه شته گندمبا تغذ.  

  بحث
كفشدوزك  و كارايي عوامل مختلفي ويژگي هاي زيستي

H. variegata  آن جمله تحت تأتير قرار مي دهد كه از را
 )24،25،31، 20( يا طعمه ، گونه ميزبان)22( دماتوان به مي
اشاره  )31، 29(كند ميگياهي كه ميزبان روي آن فعاليت  و

  طول مراحل مختلف پيش از بلوغ كفشدوزك .نمود
 H. variegata  درجه سلسيوس با تغذيه از  23در دماي

و براي تخم، الرو  Rhopalosiphum maidis (Fitch)شته 
، 2، 3، 5/3سن اول، دوم، سوم، چهارم و شفيره به ترتيب 

 شته نخود فرنگي روز و با تغذيه از 2/4، 6/4، 1/2
Acyrthosiphon pisum (Harris) 7/3 ،3/3 ،2/2 ،8/1 ،4  و

ها در  كه طول تمام دوره) 26(روز به دست آمد  3/4
. پژوهش حاضر از نتايج حاصل از اين تحقيق كمتر بود

درصد بود كه نتايج  88و  95درصد بقا نيز به ترتيب 
حاصل از پژوهش حاضر كمتر از مقادير بدست آمده از 

از بلوغ طول مراحل مختلف پيش  .تحقيق فوق بود
درجه سلسيوس با  23در دماي  H. variegataكفشدوزك 

براي تخم،  Aphis fabae Scopoli سياه باقال تغذيه از شته
و كل دوره شفيره ، چهارم ، دوم، سوم،اول ينسن هايالرو

، 90/2، 07/2، 87/1، 09/2، 03/3به ترتيب پيش از بلوغ 
ام كه طول تم) 17( تعيين شده استروز  33/16 و 40/4

تقريبا با نتايج حاصل از آزمايش  حاضر ها در پژوهش دوره
چنين طول عمر حشرات بالغ ماده  هم. پوشاني دارد فوق هم

پژوهش  كه بيشتر از نتايج روز تعيين شد 4/62و نر  9/44
  .استحاضر

اول،  ينطول دوره انكوباسيون تخم، طول دوره الروي سن
دوره پيش از  دوم، سوم، چهارم، طول دوره شفيرگي و كل

درجه  25در دماي  H. variegataكفشدوزك بلوغ 
 Aphis gossypii سبز جاليز سلسيوس با تغذيه از شته

Glover كه روي پنج ميزبان گياهي مختلف رشد كرده بود 
-45/1، 69/1-05/1، 31/2- 98/1، 42/2- 27/2به ترتيب 

روز تعيين  51/14-6/12و  90/2-37/3، 51/3- 40/2، 82/1



 1393، 2، شماره 27جلد                                      )                                                 مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي جانوري 

266 

ها در پژوهش حاضر  كه طول تمام دوره) 32( ته اسشد
طول  .در دامنه نتايج حاصل از آزمايش فوق است تقريباً

 و  53/36- 9/28  ماده به ترتيب نر و عمر حشرات
نر  روز به دست آمد كه طول عمر حشرات 53/40- 29/32

تقريبا برابر  گندم و شته سمي گندم با تغذيه از شته روسي
طول  گندم ولي با تغذيه از شته سبز نتايچ تحقيق فوق است

اين دوره بسيار كمتر از نتايج تحقيق فوق است ولي طول 
ماده در پژوهش حاضر كمتر از نتايج تحقيق عمر حشرات 

  .فوق بود

  طول مراحل مختلف پيش از بلوغ كفشدوزك
H. variegata  درجه سلسيوس با تغذيه از  25در دماي

براي تخم، الرو  Myzus persicae (Sulzer) سبز هلو شته
، 0/2، 9/1، 6/2، 6/2سن اول تا چهارم و شفيره به ترتيب 

تعيين شده روز  1/18و كل دوره پيش از بلوغ  1/6، 9/2
به جز  حاضر در پژوهش ها كه طول تمام دوره) 23( است

ولي  تحقيق فوق منطبق استطول دوره شفيرگي با نتايج 
فوق نتايج تحقيق از در پژوهش حاضر طول دوره شفيرگي 

 9/36چنين طول عمر حشرات بالغ  هم. است كمتربسيار 
به جز طول نتايج حاصل از اين پژوهش  .روز تعيين شد

 گندم و سمي گندم عمر حشرات نر با تغذيه از شته روسي
چنين نسبت جنسي  هم. است فوق كمتراز مقادير تحقيق 

 حاضر پژوهشدرصد به دست آمد كه تقريبا نتايج  52
درصد بقاي گزارش شده . استمنطبق بر نتايج تحقيق فوق 

 گندم درصد بود كه درصد بقا با تغذيه از شته سمي 1/49
و  گندم ولي با تغذيه از شته سبز كمتر در پژوهش حاضر

  .بيشتر از نتايج تحقيق فوق بود گندم سمي

  الروي كفشدوزكسنين اول، دوم، سوم و چهارم طول 
H. variegata سبز جاليز از با تغذيهA. gossypii   در دماي

روز، در  83/6، 4، 75/2، 5/3درجه سلسيوس به ترتيب  18
 4/2، 6/1، 4/1، 6/2درجه سلسيوس به ترتيب  22دماي 

، 33/1، 42/2جه سلسيوس به ترتيب رد 26روز، در دماي 
درجه سلسيوس به ترتيب  30روز، در دماي  8/1، 55/1

درجه  34در دماي  روز و 25/1و 15/1، 02/1، 4/1
 روز تعيين شد 33/1و 1، 1، 16/1سلسيوس به ترتيب 

طول دوران الروي در پژوهش حاضر با طول اين . )15(
درجه سلسيوس كه به  26دوران در تحقيق فوق با دماي 

  .منطبق است تر است تقريباً دماي پژوهش حاضر نزديك

  طول مراحل مختلف پيش از بلوغ كفشدوزك
H. variegata درجه سلسيوس با تغذيه از  25ر دماي د

براي تخم،  Brevicoryne brassicae (L.) مومي كلم شته
، 8/2چهارم و شفيره به ترتيب  ، دوم، سوم،الرو سن اول

كه طول  )16( روز به دست آمد 5/5و  2/5، 0/2، 2/2، 7/2
 كمتر تحقيق فوقنتايج در پژوهش حاضر از ها  تمام دوره

روز  8/71بالغ كفشدوزك نيز  طول عمر حشرات. بود
 تحقيقكمتر از نتايج  پژوهش حاضر نتايجتعيين شد كه 

 8/61و  8/81درصد تفريخ و بقا نيز به ترتيب . بود فوق
در پژوهش حاضر بسيار كمتر درصد بود كه درصد تفريخ 

در پژوهش حاضر با درصد بقا . بود فوق نتايج تحقيقاز 
كمتر از نتايج  گندم و سمي گندم دو شته سبز تغذيه از

بيشتر از  گندم بود ولي با تغذيه از شته روسي تحقيق فوق
  .بودنتايج آزمايش فوق 

 A. gossypiiشته سبز جاليز با تغذيه از  وزن حشرات بالغ
كه وزن  )32( گرم متغير است ميلي 66/6تا  83/4از 

حشرات تازه ظاهر شده در پژوهش حاضر بسيار بيشتر از 
 ها وق بود؛ كه يا به علت تفاوت در جمعيتنتايج تحقيق ف

وزن  .)32( و يا ناشي از كيفيت غذاي خورده شده است
به ترتيب  R. maidisبا تغذيه از شته  و ماده حشرات نر

 به ترتيب A. pisum شته گرم و با تغذيه از ميلي 6/6و  1/6
وزن حشرات در . )26(تعيين شد گرم  ميلي 2/9و  8

در تحقيق فوق  A. pisumروي پژوهش حاضر با وزن 
منطبق بود ولي وزن حشرات در پژوهش حاضر از وزن 

  .در تحقيق فوق بسيار بيشتر بود R. maidisروي

با زيستي كفشدورك پارامترهاي در به طور كلي تفاوت 
 با توجه به ثابت بودن سطح اول(تغذيه از سه گونه شته 
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به  )از بودگندم رقم پيشت ،كه براي هر سه گونه شته تغذيه
 -2، ها تفاوت جثه شته -1: تواند باشد سه دليل مي

كيفيت  - 3ها در برابر شكارگر و  هاي دفاع شته مكانيسم
دليل  چنين هم .ها براي كفشدوزك مواد موجود در بدن شته

هاي حاصل از اين آزمايش و نتايج سايرين را  تفاوت يافته
و تفاوت  شرايط آزمايش ،گونه ميزبانتوان مربوط به  مي

، 25، 4، 3( دانستهاي مختلف كفشدوزك  بين جمعيت
  در مجموع نتايج نشان داد كفشدوزك .)32، 26

H. variegata  قادر است روي هر سه گونه شته نشو نماي
تواند به همراه ساير دشمنان طبيعي  خود را كامل كند و مي

نقش مهمي در كنترل شته هاي ) 28(پارازيتوييدها بويژه 
به منظور مفيدتر بودن اين اطالعات در  .اشته باشدغالت د
هاي كنترل بيولوژيك بررسي ساير خصوصيات اين  برنامه

هاي  در ساير دماها و با استفاده از ميزبانكفشدوزك 
مي تواند به شناخت بهتر از كارايي اين كفشدوزك مختلف 

   .در كنترل شته هاي غالت كمك نمايد

  منابع
 شكارگركنه حشرات مطالعه. 1384 ،.بابي، مو ار ،.س. امامي، م .1

زيست شناختي  بررسي و اصفهان سميرم در اروپايي قرمز
، در آزمايشگاه Stethorus gilvifrons Mulsantكفشدوزك 

- 157، صفحات 2، شماره 18مجله زيست شناسي ايران، جلد 
164. 

. 1387 ،.ه، استوان و ،.، شجاعي، م.، كمالي، ك.جعفري، ر .2
با   Hippodamia variegata  كفشدوزكي زيستي پارامترها

مجله ، در شرايط آزمايشگاهي  Aphis fabaeتغذيه از شته باقال
  .25-17 ، صفحات10، جلد دانش نوين كشاورزي

تاثير دماهاي مختلف . 1388 ،.و وفايي شوشتري، ر ،.جعفري، ر .3
 Hippodamia هاي نشو و نمايي كفشدوزكروي طول دوره

variegata Goeze (Col.: Coccinellidae)  با تغذيه از
. Aphis fabae Scopoli (Hem.: Aphididae)شته باقال 

، 4، شماره1 جلد شناسي،فصلنامه تخصصي تحقيقات حشره
  .297-289 صفحات

 ،.و حسيني، ر ،.، جاللي سندي، ج.زاده، ج ، حاجي.جعفري، ش .4
 زكتاثير دماهاي مختلف روي پارامترهاي زيستي كفشدو. 1381

Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae)  در
، 22 جلدشناسي ايران،  انجمن حشرهي  نامه ،شرايط آزمايشگاهي

  . 28-13 ، صفحات1شماره

فون . 1383 ،.ر. و باقري، م ،.، ملكي، ح.شناس، عحق .5
هاي شكارگر شته غالت و تغييرات گونه غالب در  كفشدوزك

انزدهمين كنگره گياهپزشكي خالصه مقاالت ش. استان اصفهان
  .ص126ايران، 

ي سردسيري  حشرات زيان آوردرختان ميوه. 1365 ،.رجبي، غ .6
انتشارات سازمان تحقيقات  ،)ها ها و زنجرك ، شپشكها شته(

  .ص 256 ،كشاورزي و منابع طبيعي

سازمان  ،هاي ايران كليد شناسايي شته. 1380 ،.رضواني، ع .7
 ،ي، وزارت جهاد كشاورزيتحقيقات، آموزش و ترويج كشاورز

  .ص 305

هاي  فهرست آفات مهم نباتات و فرآورده. 1340 ،.فرحبخش، ق .8
   .ص153، 1سازمان حفظ نباتات، شماره  ،كشاورزي ايران

ها و  اي شته تنوع گونه. 1388 ،.نامقي، ح و صادقي ،.فرحي، س .9
نشريه حفاظت  ،هاي مزارع گندم شهرستان مشهد كفشدوزك

 .95-89 صفحات ،2شماره  ،23گياهان، جلد 

و يوسف  ،.ا. ، صادقي، س.، جاللي سندي، ج.مجيب حق قدم، ز .10
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Some Biological Characteristics of Hippodamia variegata (Col.: 
Coccinellidae) rearing on Three Species of Wheat Aphids 
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1 Agricultural Entomology Dept., College of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, I.R. of 
Iran 
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Abstract 

In this research, some biological characteristics of Hippodamia variegata feeding on 
Sitobion avenae, Diuraphis noxia and Schizaphis graminum evaluated under laboratory 
conditions at 25±1°C, 65±5% relative humidity, and a photoperiod of 16:8 h 
(Light:Dark). To accomplish the experiments, a cohort of newly laid eggs were 
randomly selected and transferred into Petri-dishes. After hatching, larvae were 
transferred individually into test containers and were fed with various stages of each 
aphids and duration of different stages of H. variegata were recorded. Based on 
obtained results, total immature developmental time for males and females were 
estimated to be 14.05±0.18 and 13.63±0.24 days on S. avenae, 13.58±0.14 and 
13.42±0.12 days on D. noxia and 14.61±0.21 and 14.04±0.12 days on S. graminum, 
respectively. Adult longevity of males and females were 15.55±1.91and 26.38±3.28 
days on S. avenae, 35.86±2.25 and 24.81±1.89 days on D. noxia and 25.78±1.95 and 
19.88±1.41 days on S. graminum, respectively. Daily and total oviposition of females 
were determined 4.86±0.65 and 55.4±11.2 on S. avenae, 23.37±1.79 and 476.1±45.8 on 
D. noxia and 13.95±0.66 and 158.0±15.4 on S. graminum. One –way analysis of 
variance and compare means of biological parameters using S-N-K (ά=0.05) revealed 
that D. noxia is the most suitable host for H. variegata.  

Key words: Hippodamia variegata, Sitobion avenae, Diuraphis noxia, Schizaphis 
graminum, Biology 

 


