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 Oenopia conglobata contaminataهاي زيستي کفشدوزکاثر دما بر برخي ويژگي

(Menteries)  شته سبز هلو  با تغذيه ازMyzus persicae (Sulzer)  پروانه بـيد آرد و
Ephestia kuehniella (Zell) 
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 چکيده

هايی مانند سرعت رشد، ماندگاري بيشتر، باروري باالتر و درشتی بدن دشمنان طبيعی حشرات، براي توليد انبوه آنها ويژگی

براي ايجاد تنوع ژنتيکی در برابر  عنوان عوامل کنترل بيولوژيکی مهم هستند. براي اين مهم، عوامل وابسته به نرخ رشدبه

يکی از  Oenopia conglobate contaminata (Col: Coccinellidae)شوند. کفشدوزک واکنشهاي وابسته به حرارت انتخاب می

بر زمان رشد  5/02و  03، 5/22، 25، 5/22دماي ثابت  5هاي ايران است. در اين پژوهش تاثير شکارگرهاي مهم آفات در باغ

 Ephestia kuehniella)و بيد آرد Myzus persicae (sulzer) (Hem.: Aphididae)شته سبز هلو   از هيبا تغذاين کفشدوزک 

(Zell) (Lep.: Pyralidae  بررسی شد یکيساعت تار 8و  يیساعت روشنا 16و  55±5در شرايط آزمايشگاهی با رطوبت نسبی. 

 35/3، 11/16± 12/3، 52/11± 28/3، 22/20± 11/3، 22± 08/3کل دوره رشد براي کفشدوزک در دماهاي باال به ترتيب  

شته با تغذيه از  25/02/11،  و 01/331/11،  00/15/12،  2/68/11،  1/332/21روز با تغذيه از بيد آرد و   ±00/16

مانی در دماهاي مختلف، براي الرو سن يابد. کمترين زندهسبز هلو بود. نتايج نشان داد که زمان رشد با افزايش دما کاهش می

و شفيره بدست آمد. نتايج نشان داد که بين اثر دما و طول هر يک از دوره  چهار، سهو بيشترين زنده مانی براي الرو سن  يک

هاي پايين رشد براي دوره تخم، الرو، شفيره و کل دوره تخم تا ستانهآدار وجود دارد.معنیهاي رشدي کفشدوزک اختالف 

درجه سانتی گراد بدست آمد و ثابت دمايی براي مراحل  18/8و  60/1، 58/13، 11/1حشره کامل با تغذيه از شته به ترتيب 

 ده شد.روز درجه تخمين ز 58/022و  1/21، 10/160، 1/10رشدي باال به ترتيب 

   Oenopia conglobataدما، بيد آرد، شته سبز هلو، مجموعه نياز حرارتی،  :کلمات کليدي
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 مقدمه

ها هـستند که در کنتـرل بيولوژيـک مـورد اسـتفاده قـرار گرفته هاي مهـم در آگرواکوسيستمها از شکارگـرکفشدوزک

(Obrycki and Kring, 1998  ) حشرات و الرو تخم ها،کنه ها،شپشک ها،پسيل ها،شته مانند آفاتی جمعيت تعادل ايجاد درو 

 فعاليت شکارگري الرو و حشره کامل کفشدوزک (.  ,.Hodek, 1973 1022احمدي و سرفرازي، )دارند مهمی نقش

O.conglobataهاي مختلف از اکثر نفاط مختلف دنيا مانند ترکيه )ها و سنکها، پسيلروي شتهErkin, 1983( عراق ،)Baki, 

( گزارش شده Ziegler, 1993( و آلمان )Alekseev, 1975(، روسيه )Chen, 1982(، چين )Simova. 1989(، يوگسالوي )1975

بوده و عمدتا داراي فعاليت شکار گري روي حشرات ( palearecticاست. اين کفشد.زک متعلق به دنياي قديم پالئارکتيک )

اين کفشدوزک از نظر  (.Delplanque, 1998باشد )گياهان درختی و صنوبر میسته جور باالن روي ها و ساير حشرات راشته

دهد و در آسياي مرکزي نسل اول ترجيح میمتر را به گياهان زراعی آلوده به شته  2موقعيت مکانی،گياهان مرتفع بيشتر از 

به  O.conglobataگذراند. کفشدوزک می Hyalopterus arundinisو  Myzus persicaeهاي خود را روي درختان آلوده به شته

به عنوان شکار گر شته سبز سيب  Scymnus subvillosusو  Adalia bipunctata(L) ،A.decepunctataهاي همراه کفشدوزک

Aphis pomi نمايد گزارش شده است.آن تغذيه میشدت از که به (Iperti, 1974 کفشدوزک )O.conglobata  يکی از شکارگر

 (Talhouk, 1977) .است شدهدر لبنان معرفی  B.helichyrysi (Kalt)و  Brachycadus amygdalis (Schout)هاي هاي شته

 ;Dent & Wratten, 1986گذارند )رژيم غذايی حشرات، گونه، رقم و مرحله رشدي گياه ميزبان بر زمان رشد حشرات تأثير می

Yang et al., 1994.) صورت غير مستقيم بر گيرد و از اين طريق بهوسيله دما و رطوبت تحت تأثير قرار میکيفيت ميزبان به

که در يک دامنه طوريمحيط قرار دارد به دمايشدت تحت تأثير ها بهسرعت رشد کفشدوزکگذارد. رشد حشرات تأثير می

،  Elhabi et al., 2000شود )تر میهاي رشدي کوتاهطول دورهدمايی مناسب، نرخ رشد مراحل نابالغ و سرعت رشد زياد شده و 

، ,Davidson 1994 Katsarou et al., 2005 ,. ،دما بر تعداد نسل کفشدوزک نيز تاثيرگذار است 1081مالشاهی و همکاران )

(Wang et al., 1984.) هاي رشدي و ميزان مرگ و مير کفشدوزک در اين پژوهش تاثير دماهاي مختلف بر طول دورهO. 

conglobataa عنوان غذاي شاهد طبيعی بررسی و مقايسه شد.با تغذيه از تخم بيد آرد به عنوان غذاي آماده و شته سبز هلو به  

 

هامواد و روش  

ي باغات اطراف اصفهان و زرد آلوبراي انجام پژوهش، روي هلو  O. conglobataکفشدوزک : آوري و پرورش کفشدوزکجمع

جمع آوري شده و به آزمايشگاه کنترل بيولوژيک موسسه تحقيقات اصفهان منتقل شد. براي  1081تيرماه سال  15در تاريخ 

طور دستی، چند ضربه بهبزنی استفاده شد. بدين ترتيب که با استفاده از يک چوآوري کفشدوزک، از روش ضربهجمع

ها داخل اين ظرف ها يک ظرف چهارگوش سفيد قرار گرفته و کفشدوزکها وارد شده و در زير سرشاخهاخهيکنواخت به سرش

شدند. براي انتقال حشرات کامل به آزمايشگاه، از ظروف پالستيکی داراي تهويه مناسب، )براي تغذيه کفشدوزک در آوري جمع

 شت( استفاده شد. هاي آلوده به شته  قرار دازمان انتقال، درون ظروف برگ

 

 پرورش کفشدوزک در آزمايشگاه

متر که با توري سانتی 5/1اي به قطر متر با روزنهسانتی 6هاي منتقل شده به آزمايشگاه درون ظروف پتري به قطر کفشدوزک

ون ظرف ها درعدد از اين پتري 13پوشانده شده بود قرار داده شد )درون هر ظرف پتري يک عدد حشره قرار گرفت( سپس 

سانتی متر قرار داده شدند. به منظور تغذيه حشرات  13و به ارتفاع  25در  23پالستيکی شفاف و سفيد رنگ بزرگی به ابعاد 

ه و هاي کلم چينی  پرورش داده شده بود  استفادهاي شته سبز هلو که در آزمايشگاه بر روي برگهاي آلوده به پورهکامل، برگ

هاي درون ظروف پرورش هر روز و ظروف پرورش، شد. به منظور جلوگيري از رشد قارچ برگار داده در اختيار حشرات کامل قر

بار تعويض شدند. در اين پژوهش، برخی از مطالعات آزمايشگاهی با استفاده از ديسک برگ کلم انجام شد. براي هر سه روز يک

ها با آب افته چيده  و به آزمايشگاه منتقل شدند. سپس برگهاي پرورش يتهيه ديسک برگی ابتدا تعدادي برگ کلم  از گلدان

شسته و با دستمال کاغذي خشک شدند و به اندازه قطر ظروف پتري برش داده شدند. براي حفظ رطوبت داخل ظروف پتري و 
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درجه  123 درصد استفاده شد. به اين صورت که محيط آگار در اتوکالو با دماي 8/3سالم ماندن برگ از محيط رشد آگار 

ليتر از آن داخل ظرف ريخته و پس از ميلی 5اتمسفر تهيه و پس از خنک شدن )قبل از انجماد( حدود  1گراد با فشار سانتی

ديش بريده شده و از سطح پشتی روي محيط کشت قرار گرفت و شته مورد نياز براي سرد شدن، برگ کلم به اندازه پتري

 :.Ephestia kuehniella (Lepبـيد آرد، ديگر پرورش کفشدوزک استفاده از تخم پروانه  آزمايش روي برگها قرار گرفت. روش

Pyralidae)  ،هاي تخم(.  1013بود. به اين انگيزه، اين حشره نيز براي تامين تخم در آزمايشگاه پرورش داده شد )مختاري

عنوان ميزبان واسط براي پرورش حشره و انجام آزمايشهاي مورد نظر مورد استفاده توليد شده به منظور آلوده سازي مجدد، به

 16و دوره روشنايی  %55±5گراد، رطوبت نسبی درجه سانتی 25± 2قرار گرفتند. تمام مراحل پرورش کفشدوزک در دماي

 .انجام شدساعت تاريکی  8ساعت روشنايی و 

 

 ها تعيين طول دوره جنيني و درصد تفريخ تخم

کفشـدوزک مـاده   13سـن از کفشـدوزک داشـته باشـيم. بـراي ايـن منظـور        در ابتداي اين آزمايش الزم بود تا يک جمعيت هم

سـاعت   21پـس از   شـدند منتقـل  کـه از کلـم  تهيـه شـده      هاي برگـی روي ديسکريزي گيري کرده انتخاب و براي تخمجفت

ماندنـد،  هاي گذاشته شده نيز داخل همان پتري بـاقی  تخم شدند.هاي ماده خارج و هر يک به ظروف ديگري منتقل کفشدوزک

گذاري تـا تفـريخ   ها در درون ظروف پالستيکی قرارگرفتند. با بازديد روزانه، ميانگين حد فاصل ميان زمان تخمسپس اين پتري

هـايی کـه بـه نـوزاد تبـديل      تخمهاي تفريخ شده و عنوان دوره جنينی تخم ثبت شد. سپس با تعيين نسبت بين تخمها بهتخم

   .تخم محاسبه شد مير درصد مرگ ونشده بودند، 

 

 و مير آنهاتعيين طول دوره سنين مختلف الروي و شفيره کفشدوزک و درصد مرگ

هاي آزمايشی منتقل شد. دوره رشد الرو سـن  موي نرم به صورت جداگانه، به واحد روزه با استفاده از قلمالروهاي سن يک، يک

شفيره و شفيره بررسی و ميزان مرگ و مير ثبـت شـد. الروهـاي کفشـدوزک در طـول انجـام ايـن آزمـايش         چهار، پيش يک تا

 E. kuehniella)برگهاي آلوده کلم به شـته در اختيـار کفشـدوزک قـرار گرفـت(، و بيـد آرد        صورت جداگانه با شته سبز هلوبه

ازه کافی در اختيار کفشدوزک قرار گرفت( تغذيه شدند. اين آزمايش در متر به اندقطر شش سانتیها درون ظروف پتري به)تخم

الرو سن يـک( انجـام شـد. بنـابراين هـر       1233الرو سن يک کفشدوزک )کل  23سه تکرار براي هر دما و هر غذا و هر تکرار با 

مـار( بـود. بـراي تـامين     تي 23) واحد آزمايشی شامل يک ظرف پتري محتوي يک حشره و هر تيمار شامل يک غذا در يک دمـا 

شد اسـتفاده  متر که در درون هر ظرف پنبه مرطوب قرارداده میقطر يک سانتیرطوبت هر پتري از ظروف پالستيکی کوچک به

هاي روزانه طول دوره هر يک از مراحل مختلف رشدي و ميزان بقاي سنين مختلـف الروي، شـفيرگی و   گرديد. از طريق بررسی

گراد، رطوبـت نسـبی   سانتیدرجه 5/02و  03،  5/22،  25، 5/22ررسی شد. اين آزمايش در دماهاي شفيرگی کفشدوزک بپيش

 ساعت انجام گرفت. 16: 8درصد و طول دوره روشنايی تاريکی  5±55%
 

 با تغذيه از شته سبز هلو O.conglobataمحاسبه آستانه حداقل و نياز حرارتي کفشدوزک 

هـا بـا اسـتفاده از روش کمپبـل و     چنين تخمين مجموع نيـاز حرارتـی آن  حرارتی براي مراحل مختلف رشد اين حشره و همحداقلآستانه 

، 5/22، 25، 5/22( محاسبه شد. بدين منظور ميانگين دوره رشد، براي کل مرحله رشدي در هر يک از دماهاي آزمايشی )1121همکاران )

دست د. سپس نسبت رشد در هر دما با معکوس نمودن ميانگين دوره رشد )روز( براي هر مرحله رشدي حشره به( محاسبه گردي5/02، 03

منحنی رگرسيون درجه سوم ترسيم و نقاط واقع در قسمت خطی منحنی تعيين گرديـد. از ايـن     Excelآمد. سپس با استفاده از نرم افزار 

دسـت  طور جداگانه بـه ترتيب معادله خطی براي هر يک از مراحل رشدي اين حشره به نقاط براي رسم رگرسيون خطی استفاده شد. بدين

( اسـتفاده گرديـد. بـا توجـه بـه معادلـه       K( و مجمـوع نيـاز حرارتـی)   0Tآمد. ازمعادلـه خطـی بـراي تخمـين آسـتانه حـداقل حرارتـی )       

و مجموع نيـاز    = a/b-T0از محاسبه رابطه 0Tرتیباشد. آستانه حداقل حرادرجه حرارت می Tدر واقع نسبت رشد و  y، (y=a+bT)خطی

 (.Campbell et al., 1974دست آمد )به K = 1/bار طريق فرمول  Kحرارتی 
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 هاتجزيه و تحليل داده

شدند. در صـورت نرمـال نبـودن     SPSSافزار هاي مربوطه تنظيم شد و وارد نرمدر قالب طرح Excel 2007ها در برنامهکليه داده

هـا و  اي دانکن مقايسـه شـدند و منحنـی   دست آمده از طريق آزمون چند دامنههاي بهها انجام شد. ميانگينها تصحيح دادهداده

 .رسم شدند Excel 2007افزار نمودارها به کمک نرم

 

 نتايج

 هلو هاي رشدي کفشدوزک در دماهاي مختلف با تغذيه از شته سبزطول دوره

نتيجه تجزيه واريانس ومحاسبه آماري بين دماهاي مختلف به عنوان فاکتور مستقل وپارامترهاي دوره رشدي به عنـوان متغيـر   

 = 3331/3P(، الرو سـن يـک )  P =28/11= 4,10 F ,3331/3) شـدي تخـم  ي ردهـد کـه بـين متغيرهـاي دوره    وابسته نشان می

,16/162=4,10 F  الرو سـن دو ،)(332/3, P = 28/1= 4,10 F  ( الرو سـن سـه ،)3331/3 P =  ,16/10= 4,10 F)  سـن چهـار  ، الرو 

(3331/3, P = 2/01= 4,10 F دوره شفيرگی ،) (3331/3 P = ,21/56, =4,10 Fدوره الروي ،) (3331/3P = ,66/21=4,10 F و کل )

دارد. . مقـدار ميـانگين مربـوط بـه تـاثير پـنج       داري وجود ( با تغذيه از شته اختالف معنی P = 11/86= 4,10 F ,3دوره رشدي ) 

 5/02و  03، 5/22، 25، 5/22در دماهــاي  O. conglobataدمــاي مختلــف در طــول هــر يــک از مراحــل رشــدي کفشــدوزک

هاي رشدي تخم، الرو سـن  آمده است. . نتايج نشان داد که براي که دوره 1گراد با تغذيه از شته سبز هلو در جدول سانتیدرجه

کمترين طـول دوره رشـد را    03بيشترين و در دماي  5/22رو سن دو، الزو سن سه، الرو سن چهار و شفيرگی در دماي يک، ال

گراد سرعت رشد در کفشـدوزک زيـاد شـده و طـول     درجه سانتی 03به  5/22داشته است. نتايج نشان داد که با افزايش دما از 

درجـه   03روز در دمـاي  331/11گـراد بـه   درجه سـانتی  5/22روز در دماي  32/21که ازطوريتر شد. بههاي رشدي کوتاهدوره

گـراد و  درجـه سـانتی   5/22ترين طول دوره رشدي در دمايها نشان داد که بيشگراد کاهش يافت. مقايسه ميانگين دادهسانتی

طـول دوره   5/02بـه   03دما از  چنين با افزايشباشد. همگراد میدرجه سانتی 03ترين طول دوره رشدي مربوط به دماي کوتاه

 2جدولنيز در  مراحل مختلف رشدي کفشدوزک و ميردرصد مرگ  دار نيست.رشدي اندکی افزايش يافت اما اين افزايش معنی

گراد کاهش يافته و با افزايش دما درجه سانتی 25به  5/22با افزايش دما از  از تخم تا حشره کاملو مير درصد مرگ  آمده است

 افزايش پيدا کرد 5/02تا  25از 

 
در  Myzus persicaeبا تغذيه از شته سبز هلو  Oenopia conglobataهاي رشدي کفشدوزک مقايسه ميانگين طول دوره -1جدول 

 دماهاي مختلف در شرايط آزمايشگاهي

ميانگين مرحله 

 رشدي
 درجه حرارت

 5/22 25 5/22 03 5/02 

 31/2±311/3 12/2± 318/3 08/2± 313/3 63/2± 20/3 16/0± 31/3 تخم

 11/1± 35/3 32/1± 32/3 31/2± 12/3 12/2±35/3 82/0±36/3 الرو سن يک

 12/2± 38/3 12/2± 38/3 21/2± 15/3 8/2± 2/3 12/2± 32/3 الرو سن دو

 08/1± 20/3 00/1± 18/3 61/1± 382/3 81/1± 15/3 81/2± 31/3 الرو سن سه

 00/0 ± 22/3 25/0± 12/3 81/0± 31/3 02/1± 328/3 21/1± 11/3 الرو سن چهار

 1 1 1 1 1 شفيرهپيش

 21/0 ± 15/3 12/0± 38/3 1 66/1± 36/3 61/1± 11/3 شفيره

 11/2± 381/3 21/2± 20/3 22/1± 05/3 12/11± 15/3 06/11± 22/3 کل دوره الروي

 02/11± 25/3 331/11± 01/3 15/12± 00/3 68/11± 2/3 32/21± 1/3 کل
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بـا   از تخم تـا حشـره کامـل   و مير درصد مرگ . آمده است 2جدول و مير مراحل مختلف رشدي کفشدوزک نيز در درصد مرگ 

 .افزايش پيدا کرد 5/02تا  25کاهش يافته و با افزايش دما از  سلسيوسدرجه  25به  5/22افزايش دما از 

 
 در شرايط آزمايشگاهي Myzus persicaeبا تغذيه از شته سبز هلو O.conglobataدرصد مرگ و مير کفشدوزک  -2جدول 

 درجه حرارت درصد مرگ و مير

 5/22 25 5/22 03 5/02 

 12 0 2 13 18 تخم

 15 1 2 0 11 الرو سن يک

 13 5 1 2 3 الرو سن دو

 1 13 0 3 1 الرو سن سه

 3 3 1 3 1 1الرو سن 

 3 3 3 3 3 شفيرهپيش

 2 3 1 3 5 شفيره

 18 22 11 15 11 کل

 

  آرددر دماهاي مختلف با تغذيه از بيدرشدي کفشدوزک  هايطول دوره

عنـوان متغيـر   عنوان فاکتور مستقل وپارامترهاي دوره رشدي بـه نتيجه تجزيه واريانس و محاسبه آماري بين دماهاي مختلف به

 P , 331/3) (، الرو سـن يـک  P = 11/60 = 4,10F ,3331/3) ي رشـدي تخـم  دهـد کـه بـين متغيرهـاي دوره    وابسته نشان می

=21/21= 4,10F ( الرو سـن دو ،)3331/3, P = 60/15=  4,10F  ( الرو سـن سـه ،)3331/3P =12/21 =4,10 F   الرو سـن چهـار ،)

(331/3, P =21/10= 10,4F ( دوره شفيرگی ،)3331/3, P =20/26=  4,10F ( کـل دوره الروي ،)3331/3, P =80/153 = 4,10F )

داري وجـود دارد. مقـدار ميـانگين    ( با تغذيه ازتخم پروانه آرد اختالف معنـی P = 81/531  =4,10F ,3331/3و کل دوره رشدي )

، 5/22، 25، 5/22در دماهـاي   O. conglobataمربوط به تاثير پنج دماي مختلف در طول هر يک از مراحل رشدي کفشـدوزک  

هاي رشدي تخم، الرو سـن  آمده است. . نتايج نشان داد که دوره 1-1جدول  از بيد آرد درگراد با تغذيه سانتیدرجه 5/02و  03

تـرين  کـم  03ترين طـول دوره رشـدي و دمـاي    بيش 5/22يک، الرو سن دو، الزو سن سه، الرو سن چهار و شفيرگی در دماي 

گراد سـرعت رشـد در کفشـدوزک    درجه سانتی 03به  5/22طول دوره رشد را داشته است. نتايج نشان داد که با افزايش دما از 

روز در دمـاي   11/16گـراد بـه   درجه سانتی 5/22روز در دماي 22که از طوريتر شد. بههاي رشدي کوتاهزياد شده و طول دوره

درجـه   5/22تـرين طـول دوره رشـدي در دمـاي     ها نشان داد که بيشگراد کاهش يافت. مقايسه ميانگين دادهدرجه سانتی 03

 5/02به  03چنين با افزايش دما از باشد همگراد میدرجه سانتی 03ترين طول دوره رشدي مربوط به دماي گراد و کوتاهانتیس

  دار نيست.طول دوره رشدي اندکی افزايش يافت اما اين افزايش معنی

 
با تغذيه از تخم پروانه بيد آرد در دماهاي مختلف در شرايط   O.conglobataهاي رشدي کفشدوزک مقايسه ميانگين طول دوره -3جدول 

 آزمايشگاهي

ميانگين مرحله 

 رشدي

 درجه حرارت

 5/22 25 5/22 03 5/02 

 16/2± 35/3 1/2± 32/3 55/0± 16/3 80/0± 11/3 2/1±12/3 تخم

 11/1± 35/3 81/1± 35/3 12/2± 321/3 81/2± 302/3 52/0± 21/3 الرو سن يک
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 10/2± 22/3 05/2± 362/3 62/2± 12/3 2/0± 2/3 25/0± 31/3 دو الرو سن

 81/1± 32/3 21/1± 38/3 1/2± 31/3 12/2± 02/3 51/0± 36/3 الرو سن سه

 61/0± 2/3 58/0± 20/3 38/1 ±  31/3 21/1± 28/3 01/5± 18/3 الرو سن چهار

 1 1 1 1 1 پيش شفيره

 05/0± 2/3 21/0± 1/3 26/0± 10/3 61/1± 2/3 12/5± 21/3 شفيره

 8/1± 35/3 52/1± 2/3 22/11± 30/3 22/10± 26/3 21/16± 12/3 کل دوره الروي

 00/16± 35/3 11/16± 12/3 52/11± 28/3 22/20± 11/3 22± 08/3 کل

 
( نشان داد که درصد مرگ و مير از تخم تا 1)جدول  آرددرصد مرگ مير کفشدوزک در دماهاي مختلف با تغذيه از تخم بيد 

افزايش پيدا کرد. اين  5/02تا  25درجه  سلسيوس کاهش يافته و با افزايش دما از  25به  5/22حشره کامل با افزايش دما از 

با تغذيه از  دهد که درصد مرگ و مير کفشدوزکنيز دنبال شد. نتايج نشان می شته سبز هلوروند براي تغذيه کفشدوزک از 

گيرد. بنابراين ميزبانی مانند بيد آرد در زنده مانی مراحل مختلف رشدي اثر گذار است و در سطح باالتري قرار می آردتخم بيد 

مانی کفشدوزک است. بر اين اساس، تعداد حشرات درجه سلسيوس مناسب ترين دما براي رشد و زنده 5/22و  25دماهاي 

هاي ش يافته و زادآوري بيشتري به دنبال خواهد داشت. با نگرش به اينکه با افزايش دما طول دورهکامل به وجود آمده افزاي

هاي رشدي، قضاوت رشدي کاهش يافته و اين روند تا باالترين دما سير نزولی داشته است، لذا بر اساس اثر دما روي طول دوره

بينی بهترين دماي  از اثر دما روي روند مرگ و مير براي پيش روي بهترين دما براي پرورش کفشدوزک دشوار است و استفاده

بينی و مورد قضاوت قرار دادن اين پارامتر براي پيش  rتر است. نکته ديگر اينکه محاسبه نرخ ذاتی رشد جمعيت رشد منطقی

 تر و دقيق تر است.دماي مناسب منطقی

 
 در دماهاي مختلف در شرايط آزمايشگاهي يه از تخم پروانه بيد آردبا تغذ O.conglobataدرصد مرگ و مير کفشدوزک  -4جدول 

 

 هاي رشدي کفشدوزک  اثر توام دما و ميزبان بر طول دوره

آمده  5هاي شته سبز هلو ، تخم پروانه آرد در پنج دما در جدولهاي رشدي کفشدوزک با تغذيه از پورهطول دوره ميانگين

گراد درجه سانتی 5/02و  03، 25،5/22، 5/22ها نشان داد که بين طول دوره رشدي در دماهاياست. مقايسه ميانگين داده

داري گراد اختالف معنیدرجه سانتی 5/02و  03طور جداگانه بين دماي دار وجود دارد اما براي هر ميزبان بهاختالف معنی

تر با تغذيه از تخم بيد آرد در مقايسه با شته بيش  O.conglobataصد مرگ و مير کفشدوزک وجود ندارد. با وجود اين چون در

 .باشدتري میبود بنابراين شته براي پرورش اين کفشدوزک ميزبان مناسب

 درجه حرارت درصد مرگ و مير

 5/22 25 5/22 03 5/02 

 22 2 12 11 03 تخم

 21 22 2 23 23 الرو سن يک

 0 1 2 3 3 الرو سن دو

 0 11 1 3 0 الرو سن سه

 3 3 3 3 3 الرو سن چهار

 3 3 3 3 3 پيش شفيره

 13 3 8 3 6 شفيره

 62 11 08 01 51 کل
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 Sitotroga و تخم بيد غالت khuneiella E .هاي رشدي کفشدوزک با تغذيه از شته،تخم بيد آرد مقايسه ميانگين طول دوره -5جدول 

cerealella  دما 5در 

 کل دوره رشدي کفشدوزک  کل دوره الروي کفشدوزک گراد(دما بر اساس درجه سانتی -تيمار )شامل غذا

 cd 22/3 ±06/11 cd 1/3 ±32/21                                          5/22-پوره شته سبز هلو 

 f 15/3 ±12/11 f 2/3 ±68/11 25-پوره شته سبز هلو 

 g 05/3 ±22/1 ih00/3 ±15/12 5/22-پوره شته سبز هلو 

 h               20/3 ±21/2   l01/3 ±331/11                                              03-پوره شته سبز هلو 

 h 81/3 ±11/2 l25/3 ±02/11 5/02-پوره شته سبز هلو 

 b12/3 ±21/16                  b08/3±22                   5/22تخم بيدآرد 

 d 26/3 ±22/10 d 11/3 ±22/20 25تخم بيدآرد 

 d 26/3 ±22/10 d 11/3 ±22/20 5/22تخم بيدآرد 

 g 2/3 ±52/1 k 12/3 ±11/16 03تخم بيدآرد 

 g 35/3 ±8/1 ik 35/3 ±00/16 5/02تخم بيدآرد 

 

 با تغذيه از شته سبز هلو O.conglobataنيازهاي حرارتي جهت رشد و نمو کفشدوزک 

درجه سانتی گراد  5/02-5/22دوره تخم: با استفاده از ميانگين دوره انکوباسيون تخم کفشدوزک در دماهاي مورد آزمايش ) -1

عـدد يـک بـر طـول دوره رشـدي حشـره       ( نسبت رشد حشره در شرايط آزمايشگاه محاسبه گرديد. براي محاسبه نسبت رشـد  

دسـت آمـد. خـط    بـه  2R=13/3و  =x3202/3Y-2011/3شود. بر اساس نتايج اين آزمايش، معادله رگرسيون خطـی  تقسيم می

دسـت  کند، لذا اين نقطه به عنوان آستانه پايين رشد براي تخم اين شـکارگر بـه  قطع می 11/1ها را در نقطه xرگرسيون محور 

 درجه محاسبه گرديد . -روز 1/10برابر با  t = -a/bنين مجموع نياز حرارتی نيز از رابطه (. همچ1آمد )شکل

آسـتانه حـداقل    R ,2=11/3و  =x3361/3Y-3656/3 دوره الروي : بر اساس نتايج اين آزمايش و معادلـه رگرسـيون خطـی    -2

درجـه تخمـين    -روز 10/160درجه سانتی گراد و نياز حرارتی اين حشره در اين مرحله رشد  52/13حرارتی براي دوره الروي 

 (.  1زده شد )شکل

دوره رشد از مرحله تخم تا ظهور حشرات کامل: براي محاسبه آستانه حداقل حرارتی اين مرحله ميانگين تعداد روز براي  -0

و دوره الروي تا ظهور حشره کامل با يکديگر جمع شدند. سپس نسبت رشد براي دماهاي مورد آزمايش محاسبه  دوره تخم

دست آمد. آستانه حداقل حرارتی براي به 2R=12/3و  =x 3301/3Y-3260/3گرديد. در اين آزمايش معادله رگرسيون خطی  

سانتی گراد و نياز حرارتی براي دوره رشد از تخم تا ظهور درجه  18/8)تخم تا ظهور حشره کامل(  مرحله رشد حشره کامل

ترتيب درجه تخمين زده شد. حداقل حرارت آستانه براي الرو سن يک، دو، سه، چهار و شفيره به -روز 58/022حشرات کامل 

ی کردن مراحل طور متوسط مقدار حرارت الزم براي طباشد. بهگراد میدرجه سانتی 60/1و  36/11، 15/11، 81/11، 18/1

 دست آمد.به  1/21، و 1/22، 31/21، 28/18، 38/11ترتيب مختلف رشدي از الرو سن يک تا شفيره به

 
 با تغذيه از شته سبز هلو O.conglobataکفشدوزک  K(DD) و حرارت ثابت  T)0حداقل حرارت آستانه رشد ) -6جدول 

 رگرسيون خطی 0T K(DD) دوره رشد
2R 

=Y 1/10 11/1 تخم  3202/3 x- 2011/3  13/3 

=Y 38/11 11/11 الرو سن يک 321/3 x- 0282/1  13/3 

 x3235/3Y 18/3-1628/3 28/18 11/2 الرو سن دو

=Y 31/21 81/12 الرو سن سه 3115/3 x- 5021/3  13/3 

=Y 1/22 35/8 الرو سن چهار 3102/3 x- 1131/3  18/3 

=Y 10/160 52/13 کل دوره الروي 3361/3 x- 3656/3  11/3 

=Y 1/21 05/8 شفيره 3101/3 x- 1161/3  15/3 
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 Y=0/0031x-0/0263 0/92 58/022 18/8 حشرات کامل
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 -7کل دوره الروي -6، 4الرو سن -5، 3الرو سن  -4، 2الرو سن  -3، 1الرو سن  -2دوره تخم  -1آستانه حداقل حرارتي براي -1شکل 

 با تغذيه از شته سبز هلوحشرات کامل  -8شفيره 

 

 

 با تغذيه از بيد آرد O.conglobataکفشدوزک   K(DD)و حرارت ثابت  T)0حداقل حرارت آستانه رشد )-7جدول 

 رگرسيون خطی 0T K(DD) رشد دوره
2R 

=Y 16/08 32/15 تخم  3262/3 - 0102/3  11/3 

=Y 36/01 02/15 الرو سن يک 3265/3 x- 0102/3  12/3 

=Y 01/61 5/5 الرو سن دو 3160/3 x- 3812/3  13/3 

=Y 35/02 28/10 الرو سن سه 3012/3 x- 1115/3  13/3 

=Y 15/10 13/1 الرو سن چهار 3132/3 x- 3525/3  16/3 

Y=3315x 22/222 6/8 دوره الرويکل  3082/3  11/3 

=Y 51/2 18/2 شفيره 3121/3 x - 3116/3  13/3 

y = 0.0232x - 0.2319

R² = 0.9059
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=Y 02/023 55/8 حشرات کامل 3322/3 x- 3201/3  10/3 

   

 

 بحث

(. کفشدوزک Hukusima and Kakurai, 1964دوره رشد و بقا, به ارزش غذايی، غذاي مورد نظر بستگی دارد ) برتاثيرات غذا 

صورت به از مرحله تخم تا حشره بالغدوره رشد کفشدوزک  ي رشدي خود را روي دو غذا کامل کرد.الروي و دوره تمام مراحل

 .Oدوره رشد و نمو کفشدوزک  (1083جاللی) .تر بودکوتاه آردنسبت به تخم بيد پرورش داده شد  شتهمعنی داري وقتی روي 

conglobata contaminata با تغذيه از پسيل معمولی پسته بررسی کرد و نتيحه  سلسيوس درجه 5/12-05را در دامنه دمايی

در  .ترين درصد مرگ و مير استترين دوره رشد و نمو و کمداراي سريع سلسيوسدرجه  03گرفت اين کفشدوزک در دماي 

هش است که با پژو سلسيوس درجه 03ترين دوره رشد در هر دو ميزبان مربوط به دماي پژوهش حاضر نيز سريع

شناسی اين کفشدوزک با تغذيه از شته جاليز در دماي با بررسی زيست (1083جاللی) مطابقت دارد. همچنين (1083جاللی)

 68/16روز، دوره رشد و نمو کل را  52/1روز، دوره رشد ونمو الروي را  56/2طول دوره تفريخ تخم را  درجه سلسيوس 5/22

طول دوره تفريخ تخم ، دوره رشد ونمو الروي و دوره  درجه سلسيوس 5/22دماي  ولی در پژوهش حاضر در دست آورد.روز به

روز  15/12و 22/1، 08/2ترتيب به شتهو با تغذيه از روز  11/ 52،  22/11، 55/0ترتيب تغذيه از بيد آرد بهرشد و نمو کل با  

در  هاي رشدي کفشدوزک موثر است.طول دورهتوان نتيجه گرفت که ميزبان بر با توجه به اختالف موجود می .دست آمدبه

، رطوبت نسبی  سلسيوسدرجه  25با تغذيه از شته صنوبر در شرايط دمايی  O. conglobataکفشدوزک  زيست شناسیبررسی 

، طول دوره سنين الروي اول تا چهارم را روز2/2ساعت تاريکی طول دوره رشد جنينی  13ساعت روشنايی و  11، ±65% 5

در  (1080صادقی و همکاران، ) .شد محاسبهروز  50/1 و شفيرگی 36/1، پيش شفيرگی 1/1و  3010/2، 00/2، 1/2ترتيب به

شفيرگی و شفيرگی با تغذيه از بيد آرد طول دوره رشد جنين ، طول دوره سنين الروي اول تا چهار، پيش ،پژوهش حاضر

چنين درصد هم ،هاي رشدي شده استافزايش طول دوره تغذيه کفشدوزک با غذاي جايگزين بيد آرد باعثکرد که مشخص 

بيد آرد و )کمتر از  01/10 سن اول و در الرودر پژوهش حاضر (  شته و )بيشتر از بيد آرد 23مرگ و مير در دوره جنينی 

پژوهش تر از )بيش 62/6 الرو سن سوم ،( تر از پژوهش حاضر)بيش 62/6 الرو سن دوم ،حاضر(بيشتر از شته در پژوهش 

بنابراين در  .دست آوردندبه )برابر با پژوهش حاضر( دوره پيش شفيرگی و شفيرگی را صفر درصد، الرو سن چهارم و حاضر(

دهد که درصد مرگ )پژوهش حاضر( و شته صنوبر نشان میشته سبز هلوبيد آرد و مقايسه درصد مرگ و مير کفشدوزک روي 

تر و در ساير موارد کمتر يا برابر با تغذيه از بيد بيش شته صنوبر تا چهارم با تغذيه از هاي الروي دومدوره جنينی و دورهو مير 

شته سبز  و آردبيد  ين کفشدوزک با تغذيه از تخم پروانهبنابراين با توجه به مرگ و مير پايين ا .است شته سبز هلو بوده آرد و 

کفشدوزک  زيست شناسیدر بررسی . باشدغذاي مناسبی براي پرورش اين کفشدوزک می و شته سبز هلو تخم اين پروانههلو، 

O. conglobata  سنين الروي اول 1/2سلسيوس طول دوره رشد جنينی را درجه  25با تغذيه از شته نارون در شرايط دمايی ،

مجيب حق قدم و )آمد دست بهروز  00/1شفيرگی و شفيرگی را يک و هاي پيشو دوره 10/1،00/1، 10/2، 10/2تا چهارم را 

د تغذيه شدر پژوهش حاضر، مشخص  سلسيوسدرجه  25که با مقايسه طول دوره رشدي در دماي  (1088همکاران، 

نشان داد  (1088مجيب حق قدم و همکاران) هايپژوهش. هاي رشدي شده استکفشدوزک با بيد آرد باعث افزايش طول دوره

در پژوهش شته سبز هلوبيشتر از بيد آرد و)66/16که درصد مرگ و مير کفشدوزک با تغذيه از شته نارون در دوره جنينی را 

بيد آرد و کمتر از  برابربا)(، الرو سن دو صفر پژوهش حاضر تر از شته در بيد آرد و بيش کمتر از) 62/6 الرو سن اول، حاضر( 

هاي پيش شفيرگی و شفيرگی را دورهالرو سن چهار،  ،( تر از پژوهش حاضربيش) 62/6الرو سن سه  (، حاضر پژوهش شته در

دست به پژوهش حاضر( بيد آرد و بيشتر از شته در) کمتر از درصد 03و از تخم تا حشره کامل را  برابر با پژوهش حاضر(صفر)

عنوان تواند بها میتخم اين پروانه، آرد بيد کفشدوزک با تغذيه از تخم پروانهين . بنابراين با توجه به مرگ و مير پايين اآوردند

هاي زيستی اثر دما بر برخی ويژگی در بررسی( 1013اصغري و همکاران )غذاي جايگزين در آزمايشگاه استفاده شود. 

که با افزايش کردند  محاسبه غالت بيدو تخم با تغذيه از پسيل معمولی پسته  Hippodamia variegata  (Goeze)کفشدوزک
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که از طوريبه تر شد هاي رشدي کوتاهسرعت رشد در کفشدوزک زياد شده و طول دوره سلسيوسدرجه  5/02به  5/12دما از 

روز در  60/12از با تغذيه از پسيل و   سلسيوسدرجه  5/02روز در دماي 12/10به  سلسيوسدرجه  5/12روز در دماي  11/13

چنين هم کاهش يافت با تغذيه از بيد غالت سلسيوس درجه 5/02روز در دماي 22/11به  سلسيوسدرجه  5/12دماي 

هاي رشدي ميزبان موثر است که با نتايح حاصل از اين  پژوهش مشخص شد که عالوه بر دما نوع ميزبان نيز در طول دوره

به صورت  از مرحله تخم تا حشره بالغ H.variegataوزکدوره رشد کفشد نشان دادند( 1011)اصغري و همکاران مطابقت دارد. 

روز  10/1نسبت به تخم بيد آرد  پرورش داده شد  سلسيوسدرجه 5/22در دماي معنی داري وقتی روي شته مومی کلم 

تغذيه کفشدوزک در پژوهش حاضر، مشخص شد  سلسيوسدرجه  5/22که با مقايسه طول دوره رشدي در دماي تر بودکوتاه

ؤثر بر تغييرات يک عامل غير زنده و م غذا ،از ميان عوامل محيطیتر بود. روز کوتاه 12/2آرد نسبت به تخم بيد  سبز هلوشته از

تاثير O. conglobata بر طول دوره رشدي کفشدوزک  همانند دما جمعيت دشمنان طبيعی است. اين پژوهش نشان داد که غذا

صورت انبوه جايگاه بنابراين، تعيين غذاي مناسب براي مراحل رشدي اين حشره براي پرورش اين کفشدوزک به .گذار است

 Adalia نشان دادند که اثر غذا روي مراحل مختلف رشدي و زادآوري کفشدوزک  Bonte et al (2010)اي دارد. ويژه

bipunctataشب پره آرد  دار دارد و تغذيه از تخماثر معنیE. kuehniella  .بيشترين اثر را روي زادآوري کفشدوزک داشته است

 .O کفشدوزک  حرارتیدر رابطه با نياز بنابراين وجود غذاي مصنوعی مناسب براي پرورش انبوهی دشمن طبيعی مهم است.

conglobata contaminataنياز حرارتی اين کفشدوزک را با تغذيه از ( 1083جاللی)هاي زيادي صورت نگرفته است، بررسی

و آستانه  26/12دست آورده است. بر اساس نتايج وي آستانه دمايی پايين به 5/12-05پسيل معمولی پسته در دامنه دمايی 

درجه -روز 233و نياز حرراتی جهت رشد و نمو اين کفشدوزک با تغذيه از پسيل پسته  سلسيوسدرجه  5/02دمايی باال 

درجه  5/02تا  5/22در دامنه دمايی  O. conglobata contaminataدر پژوهش حاضر که با کفشدوزک  زده شد، تخمين

باال و نياز حرارتی جهت رشد و نمو اين کفشدزک با تغذيه از بيد آرد  آستانه دمايیآستانه دمايی پايين،  .انجام گرفت سلسيوس

-روز 58/022و  11/11، 11/2ترتيب به شته سبز هلوبا تغذيه از درجه -زرو 02/023و  درجه سلسيوس 02/15، 13/1ترتيب به

 درجه تخمين زده شد که نوع ميزبان در آستانه دمايی پايين و باال و نياز حرارتی جهت رشد و نمو کفشدوزک موثر بوده است.

طی ( 1088جعفري و وفايی شوشتري ) هاي ديگر صورت گرفته است.هاي مختلفی در رابطه با نياز حرارتی کفشدوزکپژوهش

 .Hمطالعاتی مشخص ساختند حداقل دماي آستانه رشد براي مرحله تخم، کل سنين الروي،و تخم تا حشره کامل کفشدوزک 

variegate ترين ميزان حرارت آستانه رشد و نمو مربوط به تخم و باشد، کمدرجه سلسيوس می26/12و  1/10، 16/11ترتيب به

اما در  ،درجه سلسيوس شد 0/203بوط به دوره الروي بود. مجموع  دماي روزانه براي تبديل تخم به حشره کامل ترين مربيش

پژوهش حاضر حداقل دماي آستانه رشد براي مرحله تخم، کل سنين الروي، و تخم تا حشره کامل با تغذيه از بيد آرد به 

نتايج پژوهش حاضر  دست آمد.روز به 18/8و  52/13، 11/1ه ترتيب ب شته سبز هلوو با تغذيه از  55/8و  6/8، 32/15ترتيب 

کند زمانی که از شته تغذيه میدهد که تحمل دمايی پايين در نشان می( 1088جعفري و وفايی شوشتري)نتايج  مطابق با 

مربوط به مرحله الروي است تغذيه کند تحمل دمايی پايين  آرد و زمانی که کفشدوزک از تخم بيد  مربوط به مرحله تخم است

 .Hبا مطالعه زيست شناسی کفشدوزک  Elhabi et al. (2000) ( است.1088که برخالف نتايج جعفري و وفايی شوشتري)

variegata  نشان داد که رابطه رشد و نمو در ارتباط با افزايش دما يک رابطه نمايی است و همراه با افزايش دما طول مراحل

و آستانه دمايی مورد نياز را براي الروهاي سنين يک، دو، سه، چهار، و شفيره کفشدوزک کند يدا میمختلف رشدي کاهش پ

H. variegata در  آستانه دمايی به دست آمدهدرجه سلسيوس ذکر نمودند که 12/11، 11/ 15/13،21، 21/6، 12/11ترتيب به

جز مراحل الروي سن يک شته سبز هلو بهجز مرحله الروي سن يک و در مراحل رشد يافته بر مراحل رشد يافته بر بيد آرد به

 .H. convergensضمن مطالعاتی روي کفشدوزک  Katsarou et al. (2005)است  از پژوهش حاضر در تمام مراحل بيشتر و دو

 8/11درجه سلسيوس، شفيره  2/11درجه سلسيوس، براي الرو  2/1ياز براي تخم مشخص ساختند که آستانه حرارتی مورد ن

باشد. بنابراين حداقل دماي رشد در درجه سلسيوس می 11درجه سلسيوس و آستانه دمايی مورد نياز از تخم تا حشره کامل 

 .Hکفشدوزک ( وElhabi et al., 2000) H. variegataکمتر از کفشدوزک  O. conglobata contaminataکفشدوزک 

convergens. (Katsarou et al., 2005; Obrycki and Tauber, 1982 است و نشان دهنده اين است که تحمل دماي پايين در )
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از ميان ها متفاوت است و آگاهی از آن براي پيش بينی ميزان سازگاري کفشدوزک نسبت به محيط مهم است. کفشدوزک

ؤثر بر تغييرات جمعيت دشمنان طبيعی است. با افزايش درجه حرارت تا محدوده دما يک عامل غير زنده و معوامل محيطی 

تر خواهد شد زيرا فرآيندهاي فيزيولوژيک و بيوشيميايی بدن حشره با افزايش دما باال رفته، رشد مشخصی، رشد حشره سريع

تاثير گذار است  O. conglobataغذا بر طول دوره رشدي کفشدوزک کند. اين پژوهش نشان داد که دما و ونمو را تسريع می

اي دارد. بنابراين، تعيين دماي مناسب براي مراحل رشدي اين حشره براي پرورش اين کفشدوزک به صورت انبوه جايگاه ويژه

Bonte et al (2010)  نشان دادند که اثر غذا روي مراحل مختلف رشدي و زادآوري کفشدوزکAdalia bipunctata دار اثر معنی

بيشترين اثر را روي زادآوري کفشدوزک داشته است. بنابراين وجود   Ephestia kuehniella Zellerبيد آرد  دارد و تغذيه از تخم

غذاي مصنوعی مناسب براي پرورش انبوهی دشمن طبيعی مهم است. با نگرش به اينکه فراهم کردن تخم بيد آرد پر هزينه 

 هاي بيشتري يراي بدست آوردن يک غذاي جايگزين ضروري است.پژوهش است بنابراين
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