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 Tinocallisبعنوان شكارگر شته نارون Oenopia conglobata (L.)عرفي كفشدوزك م

saltans Nevsky  در استان گيالن و بررسي زيست شناسي آن در شرايط آزمايشگاهي  

  4محسن يوسف پور و 3، سيد ابراهيم صادقي2جالل جاللي سندي،*،1زهرا مجيب حق قدم

  ن زينتيايستگاه تحقيقات گل و گياها ،الهيجان 1

  گروه گياهپزشكي، دانشكده كشاورزي دانشگاه گيالن،، رشت 2

  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشورتهران،  3

  داره كل منابع طبيعي استان گيالن، ارشت 4

  4/4/87 :تاريخ پذيرش   25/4/86 :تاريخ دريافت

  چكيده

كارگر فعال آفات راسته جورباالن از روي عنوان شه ب Oenopia conglobata (L.,1758)فعاليت شكارگري كفشدوزك 

كفشدوزك  زيست شناسيبررسي  به منظور. مثمر و گياهان زراعي از اكثر نقاط كشور گزارش شده است غير ،درختان مثمر

زمايشگاهي، مراحل رشدي حاصل از اولين نسل پرورش آدر شرايط  Tinocallis saltans Nevsky,1929مذكور روي شته 

ريخ فطور روزانه زمان ته ب و يشگاه انتخاب و به طور انفرادي در داخل ظروف پتري در اتاقك رشد نگهداري شديافته در آزما

جفت  6همچنين تعداد . قرار گرفت بررسيمورد  يهر يك از مراحل مختلف رشدو ميزان تغذيه نمو  طول دوره رشد و ،تخمها

كليه . ذاري حشرات ماده انتخاب و در اتاقك رشد قرار داده شدندكفشدوزك براي تعيين ميزان تغذيه از شته مذكور و تخمگ

ساعت تاريكي با  10ساعت روشنايي و  14، درصد 65±5درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي  25آزمايشهاي فوق در حرارت 

 مو هر يك ازن رشد وكه متوسط طول دوره نتايج حاصل از آزمايشهاي فوق نشان داد . انجام شد T. saltansتغذيه از شته 

 ± 03/0اين كفشدوزك با تغذيه از شته نارون به ترتيب  اول تا چهارم، پيش شفيره و شفيرهتخم، سنين  شاملمراحل رشدي 

متوسط تخمگذاري روزانه . روز بود 03/0±33/4، 1، 01/0±93/1،03/0±33/4، 02/0±13/2، 02/0±13/2، 4/2

عدد و متوسط طول  17/1854±31/92هر حشره ماده در طول عمر  عدد، متوسط مجموع تخمگذاري به ازاي 84/0±28/30

، الرو سن 31/12 ±69/0متوسط تغذيه روزانه براي الرو سن اولهمچنين . روز بود 83/60± 56/2دوره تخمگذاري 

  .بودعدد  16/40 ±4/0و حشرات ماده  02/62 ±8/0 الرو سن چهارم ،53/44 ±67/0، الرو سن سوم46/24±41/0دوم

، شرايط آزمايشگاهي،  زيست شناسي، Oenopia conglobata (L.), Tinocallis saltans Nevsky,1929: كليدي ايواژه ه

  . ايران

   Zahra_mojib@ yahoo.com :، پست الكترونيك09113378790: ول، تلفن تماسئنويسنده مس *

  مقدمه

يكي از مهمترين درختان  Ulmaceaeدرختان نارون از تيره 

 2متاسفانه  ).1( ايران محسوب مي گرددجنگلي شمال 

 Ulmus carpinifolia علمي نام ا گونه از اين درختان ب

Gled, 1773 )اوجا (وUlmus glabra Huds, 1897 )ملج (

گونه بيماري مرگ نارون در مرحله انقراض ابتال به در اثر 

 Pall.1849 Zelkovaو گونه ديگر با نام علمي  مي باشند

carpinifolia )بعنوان يكي از گونه هاي مورد استفاده ) زادآ

نقش مهمي در زيبايي ، شهر رشتهاي در فضاي سبز پارك
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در سفانه أين مناطق ايفا مي كند كه متچشم انداز طبيعي او 

 Tinocallisمورد حمله شته اين گونه نيز سالهاي اخير 

saltans Nevsky,1927 اين آفت از. قرار گرفته است 

، در فصل بهار همزمان با گرم شدن Aphididaeخانواده 

ه يرهوا روي برگهاي درختان مذكور پديدار و با تغذيه از ش

نباتي موجب اختالل شديد در فتوسنتز برگها شده كه اين 

 مشكالت در زماني كه شرايط آب و هوايي براي رشد و

امروزه در  .نمو شته فوق مهيا باشد، بيشتر نمايان مي گردد

يت تلفيقي آفات، استفاده از دشمنان برنامه هاي مدير

در اين ميان . استطبيعي از اهميت زيادي برخوردار 

عوامل مفيد در مهمترين كفشدوزكها بعنوان يكي از 

اكوسيستمهاي زراعي نقش بسيار ارزنده اي در حفظ حالت 

ها، طبيعي شته ها، پسيلها، سفيد بالكتعادل و كنترل 

و الرو حشرات بعهده  زنجركها، كنه ها، تخم پروانه ها

. ندمورد توجه محققين اكثر نقاط دنيا قرار گرفته او  دارند

معروف به  Oenopia conglobata (L.,1758)كفشدوزك 

از نظر رده بندي به خانواده ، كفشدوزك كروي

Coccinellidae ، زير خانواده بهCoccinellinae  قبيله ،

Coccinellini  و جنسOenopia  اين . )16(تعلق دارد

كه از شكارگرهاي فعال آفات نباتي است يكي  كفشدوزك

متر را به  2از نظر موقعيت مكاني درختان مرتفع بيشتر از 

 گياهان كم ارتفاع جهت فعاليت و زيستن ترجيح مي دهد

حشره كامل آن از روي و فعاليت شكارگري الرو  و )17(

مناطق  شته ها، پسيل ها و سنك هاي مختلف از اكثر

و ايران گزارش شده  عراق ، چين،روسيهمي دنيا نظير اقلي

در آمريكا جهت كنترل  .)14و  13، 12، 10(است

مطالعاتي در مورد  Psylla pyricola (Forst)بيولوژيكي

پرورش و رهاسازي كفشدوزكهاي مختلف صورت گرفت 

بعنوان  O. conglobataكه در اين بررسي كفشدوزك 

ري زياد در امر كنترل شكارگر فعال با قابليت جستجوگ

  ). 15( بيولوژيكي آفت مذكور شناخته شد

ايران نيز گزارشهاي فراواني در مورد بررسي دامنه  در

 وجداني. وجود دارد O. conglobataميزباني كفشدوزك 

اين گونه را از استانهاي گيالن، مازندران،  1342در سال 

ارش بندرعباس گزو آذربايجان، لرستان، كردستان، كرمان 

اين شكارگر از روي درختان ميوه همچنين . )10( نمود

هسته دار ، دانه دار، صنوبر، پسته و مزارع يونجه استانهاي 

همدان، كهكيلويه و بوير احمد و رفسنجان ، كرمان، اصفهان

ترين گونه هاي كفشدوزكها جمع  بعنوان يكي از فراوان

مجيب و . )9 و 7، 6، 5، 2(گزارش شده استآوري و 

در بررسي بيولوژي كفشدوزك  1381در سال مكاران ه

O. conglobata  در شرايط آزمايشگاهي اين شكارگر را در

 Tinocallis saltansحال تغذيه از روي شته نارون

Nevsky شته هاي صنوبر ،Chaitophorus leucomelas 

(Koch), Chaitophorus populeti (Panz)  و سنك صنوبر

Monosteria unicostata (M.& R.)  جمع آوري و گزارش

  .)8( ندنمود

با توجه به محدوديتهاي زيست محيطي و افزايش مقاومت  

كارگيري ه آفات نسبت به كاربرد سموم شيميايي، ب

روشهايي براي توليد عوامل بيولوژيكي جهت استفاده در 

برنامه هاي مديريت تلفيقي آفات از اهميت زيادي 

ي به اين هدف، شناخت برخوردار است لذا جهت دستياب

ويژگيهاي زيستي شكارگر و ارزيابي آنها در شرايط 

. آزمايشگاهي روي ميزبانهاي طبيعي الزم و ضروري است

بدليل شكارگري موثر آن روي  O. conglobataكفشدوزك 

ويژه شته ها و ترجيح مكاني ه حشرات راسته جورباالن ب

تواند  مي) درختان و درختچه ها(آن روي گياهان مرتفع 

. ثري در كنترل بيولوژيكي شته نارون داشته باشدؤنقش م

نظر به اينكه در خصوص زيست شناسي اين كفشدوزك 

نشده هاي جامعي انجام تاكنون بررسي T. saltansروي شته 

و با توجه به پراكنش و فعاليت شكارگري اين كفشدوزك 

در اكثر مناطق اقليمي ايران ضرورت انجام اين تحقيق 

  .س گرديداحسا
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  مواد و روشها

بررسي طول دوره رشد و نمو مراحل مختلف  به منظور

از هر ) تكرار(نمونه  30تعداد  O. conglobataكفشدوزك 

يك از مراحل رشدي اولين نسل پرورش يافته در 

آزمايشگاه از ابتداي شروع هر مرحله انتخاب و جداگانه در 

روزانه اين  به طور و داخل تشتكهاي پتري نگهداري شدند

ظروف از نظر پوسته هاي الروي مورد بازديد قرار گرفته و 

طول مدت مراحل مختلف زيستي شامل مرحله تخم، سنين 

. يش شفيرگي و شفيرگي ثبت شدمختلف الروي، پ

 سانتيمتر 10هاي پتري مورد استفاده در اين آزمايش تشتك

ر براي تهويه هوا دارتفاع داشتند و  سانتيمتر 5/1و  قطر

 .شدندمجهز  سانتيمتر 2پوش آنها به توري ارگانزا به قطر 

بررسي ميزان تخمگذاري روزانه و مجموع  به منظور

ي نهاده شده توسط حشره ماده در مدت طول عمر، تخمها

نسل اول پرورش يافته ( جفت كفشدوزك يكروزه 6تعداد 

از ابتداي ظهورشان انتخاب و در ظروف ) در آزمايشگاه

 8و عمق  12پالستيكي شفاف به قطر  آزمايشگاهي

ي درپوش به توري ارگانزا براي قسمت فوقان كه سانتيمتر

پس از شروع . مجهز شده بودند، قرار داده شدندهوا  تهويه

ساعت يكبار تعداد تخمهاي حشرات  24تخمگذاري هر 

ماده در زير بينوكوالر شمارش شد و همچنين دسته هاي 

ورد بررسي قرار گرفت تا تخم، در هر بار تخمگذاري م

ي گذاشته شده بوسيله اين كفشدوزك در هر تخمهاتعداد 

دسته تعيين شود و بررسي روزانه در مورد تخمگذاري تا 

از اطالعات حاصله . زمان مرگ حشرات ماده ادامه يافت

ي تخمهابراي تعيين متوسط تخمگذاري روزانه، مجموع 

براي . شد نهاده شده و طول عمر حشرات ماده استفاده

هاي مورد آزمايش، برگهاي آلوده به شته تمامي جفت

T.saltans  100از طبيعت روزانه جمع آوري و حدود 

در اختيار  درختعدد پوره شمارش و همراه با برگ 

جهت تعيين ميزان و نحوه تغذيه . كفشدوزكها قرار داده شد

 15سنين مختلف الروي و حشرات كامل ماده به ترتيب 

تكرار از هر يك از  6هر يك از سنين الروي و تكرار از 

حشرات ماده در ابتداي هر مرحله انتخاب و به طور 

و  10جداگانه به ترتيب در داخل ظروف پتري به قطر 

 12و ظروف پالستيكي شفاف به قطر  سانتيمتر 5/1بلندي 

تهويه هوا كه درپوش فوقاني آنها براي  سانتيمتر 8و عمق 

روزانه تعداد  .زا بودند، قرار داده شدندگانمجهز به توري ار

شمارش و در اختيار نمونه  T.saltansعدد پوره شته  100

ساعت تعداد طعمه مورد  24ها گذاشته شد و پس از 

  . )16(ين گرديديتع Hodekتغذيه از طريق فرمول 

1- F= N-(S 24 + M24 ) 

F= ميزان تغذيه     N= تعداد كل طعمه 

S 24= ساعت 24ده پس از تعداد طعمه زن     

M24=  ساعت 24تعداد طعمه مرده پس از     

هر يك از مراحل فعال رشدي عمر اين عمل تا پايان 

 ±1كليه آزمايشها در شرايط دمايي . كفشدوزك ادامه يافت

 14درصد ،  65 ±5درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي  25

ساعت تاريكي در اتاقك رشد انجام  10ساعت روشنايي و 

  . شد

  و بحث نتايج

 كروي دوره زيستي كفشدوزك: طول دوره رشد و نمو 

O.conglobata  از مرحله تخم تا حشره كامل

متوسط طول دوره كليه . روز طول كشيد 1/0±26/18

تخم، سنين اول تا چهارم، پيش شفيره و (مراحل رشدي 

ترتيب ه اين كفشدوزك با تغذيه از شته نارون ب) شفيره

03/0 ± 4/2 ،02/0±13/2 ،02/0±13/2 ،

. روز بود 03/0±33/4، 1، 03/0±33/4 ،01/0±93/1

 25همچنين درصد تلفات مراحل مختلف رشدي در دماي 

دوره  در T. saltansدرجه سانتي گراد با تغذيه از شته 

 67/6سنين اول و سوم معادل  ،درصد 66/16 جنيني

و در بقيه مراحل صفر درصد محاسبه گرديد درصد 

ي اين كفشدوزك دوكي شكل و در ابتدا خمهات ).1جدول (

رنگ خاكستري ه رنگ زرد و پس از طي دوران جنيني به ب
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داراي  O.conglobataكفشدوزك . )1شكل ( متمايل گرديد

كه از سطح پشتي و  سن الروي از نوع كارابي فرم 4

رنگ زرد مايل به كرم و در ناحيه سر و پاهاي ه شكمي ب

. )2شكل (  ايل به سياه بودندرنگ قهوه اي مه بسينه اي 

) Setae(سطح بدن در كليه سنين الروي از موهاي ريز 

پوشيده شده كه در سطح پشتي ناحيه شكم موهايي از نوع 

  .پاراسكولوس وجود داشت

  

 T. saltansبا تغذيه از شته نارون O. conglobataمراحل نابالغ كفشدوزك و نمو طول دوره رشد -1جدول 

  درصد مرگ و مير SE±Xميانگين طول دوره رشد و نمو   )روز(دامنه   مومراحل رشد و ن

  66/16  4/2±03/0  2-3  جنيني

  67/6  13/2 ±02/0  2-3  1الرو سن 

  0  13/2 ±02/0  2-3  2الرو سن 

  67/6  93/1 ±01/0  2-1  3الرو سن 

  0  33/4 ±03/0  4-5  4الرو سن 

  0  1  1  پيش شفيرگي

  0  33/4 ±03/0  4-5  شفيره

  28/4  26/18 ± 1/0  16-22  حشره كاملتخم تا 

  

  

تخم،  -الف( O. conglobataمراحل جنيني كفشدوزك  -1شكل 

  )الرو در زمان تفريخ تخم-الرو ساعتي قبل از تفريخ تخم ، ج-ب
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 -الف( O. conglobataسنين مختلف الروي كفشدوزك  -2شكل 

سن  الرو -الرو سن سوم، د -الرو سن دوم، ج -الرو سن اول، ب

  چهارم

الرو سن اول در ابتداي خروج از تخم كم تحرك و اكثراً از 

 Hodekتخمهاي تفريخ نشده اطراف خود تغذيه كردند كه 

اين رفتار را سبب افزايش بقاي الروهاي جوان مي  (1973)

با افزايش سن الروي ميزان تحرك، قدرت . )16( داند

جستجو گري و شكارگري الروهاي كفشدوزك افزايش 

در مرحله رشد كامل الرو سن چهارم، ميزان تغذيه و  .افتي

تحرك آن كاهش يافته و در نهايت با ترشح ماده اي از 

انتهاي بدن در نقطه اي ثابت گرديد و بصورت قوسي 

شفيره . شدتبديل  به مرحله پيش شفيرگي شكل در آمده و

و بدن آن در )  Obtecte( آزادغير اين كفشدوزك از نوع 

رنگ شفيره در ابتدا  .تي حالت قوسي شكل داشتناحيه پش

هنگام ظهور ه ب. دگرائيزرد و بتدريج به رنگ قهوه اي 

حشره با  ،حشرات كامل، با شكاف در قسمت پشتي شفيره

. حركات انقباضي به آرامي از پوسته شفيرگي خارج گرديد

رنگ قرمز ه حشره كامل بشكل نيم كروي و محدب و ب

در پشت سينه  .پوشهاي بر آمده بودمايل به صورتي با بال

اول هفت لكه سياه كم و بيش بيضوي وجود داشت كه 

يكي كوچك در وسط و چهار لكه در اطراف و دو لكه 

كوچك و همرنگ چه رسياه در حاشيه قرار داشت، سپ

بالپوش و هر بالپوش داراي هفت لكه كم و بيش بيضوي 

   .)3شكل ( بود 1و 2 ، 3 ،1قهوه اي به ترتيب 

  

ماده،  -الف(   O.conglobataحشرات بالغ كفشدوزك  -3شكل 

  بالپوشهاي با لكه هاي متصل -بالپوشهاي بدون لكه، د -نر ، ج -ب

ي تخمهاحشرات ماده در طبيعت  :تخمگذاري كفشدوزك

خود را در سطوح رويي و زيرين برگ و در آزمايشگاه در 

انزاي سطح رويي برگ و يا روي ديواره داخلي و توري ارگ

در اكثر موارد  تخمها. درپوش ظرفهاي پرورش قرار دادند

به صورت دسته جمعي و بحالت عمودي در كنار هم 

حشرات ماده در اوايل دوره تخمريزي، . گذاشته شدند

داراي بيشترين ميزان و در انتهاي زندگي داراي كمترين 

 T.saltansبا تغذيه از شته ماده حشرات  .تعداد تخم بودند

، (Preoviposition)  ز طي دوران پيش از تخمريزيپس ا

عدد و در مجموع تا  28/30±84/0روزانه به طور متوسط 

عدد تخم  17/1854±13/92طور متوسط ه پايان عمر ب

و  33/61±61/2همچنين طول دوره تخمگذاري . گذاشتند

. )2جدول( روز بود 16/66±9/0ه طول عمرحشرات ماد

مي توان به اظهارات ه فوق دست آمده بنتايج ييد أدر ت

Hodek (1973) كنه خوار  در مورد كفشدوزك)Weise( 

Stethorus punctillum  اشاره كرد كه گونه مذكور از نظر

ترجيح مي به ساير آفات  هاي نباتي را رژيم غذايي كنه

طور ه بخود را زيستي هاي  دوره كنهبا تغذيه از دهد و 

ميزان تخمگذاري ، تهولي با تغذيه از ش مي كندكامل طي 

آن به شدت كاهش يافته و طول دوره رشدي مراحل 

 كامل طي نمي شودطور ه ب ،نيز با تلفات زيادمختلف آن 

)16(.  

الروهاي سنين مختلف و حشرات : تغذيه كفشدوزك

كامل در زمان بر خورد با طعمه به كمك قطعات دهاني و 

روع پاهاي جلويي يك ناحيه از بدن طعمه را گرفته و ش

. بجويدن اسكلت خارجي و سوراخ كردن بدن طعمه كردند

دليل تحرك كمتر ه الرو سن اول پس از خروج از تخم ب

اغلب از تخمهاي تفريخ نشده اطراف خود تغذيه كرد و 

ه پس از گذشت مدت زماني بدنبال طعمه اصلي بود كه ب

دليل مقاومت طعمه هاي بالغ و پوره سنين باالتر، پوره هاي 

اين نتايج با تحقيقات ديگر . را براي تغذيه ترجيح دادجوان 
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محققين در مورد ميزان تغذيه سنين مختلف الروي و 

 Cheiliomenes vicina (Muls)حشرات كامل كفشدوزك 

- 24در دماي  Aphis craccivora (Koch)با تغذيه از شته 

در اين تحقيق مشخص  رددرجه سانتي گراد مطابقت دا 30

ليه الروي كفشدوزك مذكور از شته هاي شد كه سنين او

سنين پايين تر نسبت به پوره هاي سنين باالتر بيشتر تغذيه 

الرو سن اول پس از شكار طعمه تنها از ). 20(مي كنند

تغذيه نمود و پوسته شكار پس از  ،طريق مكيدن همولنف

كه الروهاي  صورت چروكيده رها شد در حاليه تغذيه ب

كليه اندامهاي از مكيدن همولنف، پس سنين سوم و چهارم 

اين نتايج با نتايج . دادندميزبان را مورد حمله قرار  بدن

و نيز ) 1371(بدست آمده توسط صادقي و اسماعيل

در مورد نحوه تغذيه الروهاي سنين ) 1371(صادقي

مختلف كفشدوزك هفت نقطه اي و نيز كفشدوزك آدونيا 

و نيز   Acyrthosiphum pisum (Harris)از شته هاي 

Schizaphis graminum (Rondani) 4، 3(مطابقت دارد(.  

  

  T. saltansبا تغذيه از شته نارون O. coglobataتخمگذاري روزانه و مجموع تخمهاي نهاده شده در طول دوره تخمگذاري كفشدوزك  -2جدول 

 ±SEمتوسط تخم گذاري روزانه  شماره جفت

  تعداد

ي نهاده تخمهامجموع 

  )تعداد(شده

  )روز(طول عمر   )روز(دوره تخمگذاري 

1  89/1±84/31  2293  72  76  

2  01/2±82/29  1849  62  69  

3  83/1±11/30  1807  60  64  

4  87/1± 62/25  1640  64  65  

5  1/81± 88/32  1776  54  60  

6  03/2± 42/31  1760  56  63  

SE±X 84/0± 28/30  31/92 ± 17/1854  61/2±33/61  9/0±16/66  

  

جام شده در زمينه تغذيه روزانه و كل تغذيه مطالعات ان

نشان داد  O.conglobataسنين مختلف الروي كفشدوزك 

كه با افزايش سن الروي و رسيدن به مرحله بلوغ ميزان 

كه الرو سن  طوريه ب. تغذيه از شته مذكور افزايش يافت

اول كمترين و الرو سن چهارم بيشترين ميزان تغذيه را از 

اين تحقيق با نتايج كارهاي ). 3جدول ( ندشته مذكور داشت

 در مورد ميزان تغذيه كفشدوزك) 19( ساير محققين

Mader Exochomus flaviventris  روي شپشك آردآلود

و نيز  Matile-Ferrero Phenacoccus manihatiكاساوا 

در ) 1371( و نيز صادقي) 1371(صادقي و اسماعيلي 

ختلف كفشدوزك هفت مورد ميزان تغذيه الروهاي سنين م

و   A. pisumنقطه اي و نيز كفشدوزك آدونيا از شته هاي 

در اين تحقيق . )4 و 3( مطابقت دارد S. graminumنيز 

مشخص شد كه الرو سن چهارم براي تكميل رشد و نمو 

و رسيدن به مرحله بلوغ نسبت به ساير مراحل رشدي 

   .بميزان تغذيه بيشتري نياز دارد

دست آمده از آزمايشهاي اين تحقيق ه ايج ببا توجه به نت

مي   T. saltansنارون  شته  مي توان به اين نتيجه رسيد كه

 .Oتواند بعنوان يكي از ميزبانهاي مناسب براي كفشدوزك 

conglobata  باشد زيرا دوره رشد و نمو مراحل مختلف

رشدي اين شكارگر با تغذيه از شته فوق با كمترين درصد 

طور منظم تا ه گرديد و حشرات بالغ آن نيز بتلفات كامل 
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پايان طول عمر خود داراي ميزان تخمگذاري روزانه 

در  Iperti (1972)اين نتايج با تحقيقات . مناسبي بودند

خصوص تعيين بهترين شرايط پرورش كفشدوزكها 

در اين بررسي مشخص شد كه فاكتورهاي  .مطابقت دارد

دوره رشد و نمو  زيستي مورد نياز شامل تكميل طول

مراحل رشدي مختلف و تخمگذاري منظم و زياد حشرات 

ي اانتخاب بربهترين ماده با تغذيه از طعمه و دماي مناسب 

  .)18(مي باشد پرورش يك كفشدوزك

  

  T. saltansبا تغذيه از شته نارون O. coglobataتغذيه روزانه و كل مراحل مختلف رشدي كفشدوزك  -3جدول 

  ميانگين تغذيه كل  دامنه  ميانگين تغذيه روزانه  دامنه  فشدوزكمراحل رشدي ك

  2/26±7/1  22-36  31/12 ±69/0  6-17  الرو سن اول

  53/50 ±65/1  44-72  46/24±41/0  21-28  الرو سن دوم

  93/82±92/3  47-95  53/44 ±67/0  39-51  الرو سن سوم

  2/264 ±3/6  241-307  02/62 ±8/0  50-71  الرو سن چهارم

  83/2844±53/92  2238-3350  16/40 ±4/0  37-52  )ماده(امل حشره ك
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Abstract 

The predation activity of larvae and adult of Oenopia conglobata(L.,1758) as a predator 

of aphids and psyllids of forest, fruit and crop plants has been reported from the most 

regions of Iran. In order to determine the biology of this lady beetle on ulmus aphid 

Tinocallis saltans Nevsky,1929 in Laboratory conditions, different developmental 

stages from the first reared generations selected and were separately kept in Petri dishes. 

Egg incubation, larval, prepupa and pupa developmental periods and feeding rate were 

daily registered. Six pairs of lady beetle were selected for determining rate of egg 

oviposition, pattern of oviposition and adult feeding rate from this aphid. These insects 

reared in the growth chamber. All of the experiments were preformed under temperature 

25, with RH 65± 5, 14/10 h(L.D) periods with feeding upon ulmus aphid. The results of 

the experiment showed that mean of developmental periods from egg to adult 

emergence were 2.4±0.03 , 2.13±0.02 , 2.13±0.02 , 1.93±0.01 , 4.33±0.03 , 1 & 

4.33±0.03 days. Mean of dailly oviposition and total of egg laying female adult were 

30.28± 0.84 & 1854.17±92.31 numbers. Means of daily feeding for 1-4 larvae instars 

and female adults were 12.31±0.69, 24.46±0.41 , 44.53±0.67 , 62.02±0.8 and 40.16±0.4 

number. 
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