
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

561 
 

561 

بدا تغذیده از شپشدک Hyperaspis polita Weise شناسی و پارامترهای جدول زندگی کفشدوزکبررسی زیست 

  Risso Planococcus citriو   TinsleyPhenacoccus solenopsisهای 

 4وهانینوشین زندی س و 3، سارا ضرغامی2، صادق نخعی مدیح1 لیال رمضانی

 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. -1
 پزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاه -2

 دکتری حشره شناسی، گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهیدچمران اهواز. -3
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يکي از بهترين شکارگرها در کنترل  Hyperaspis polita Weise (Coleoptera: Coccinellidae)خوار کفشدوزک شپشک 
منظور باشد. در اين تحقيق بهعنوان يک عامل کنترل بيولوژيک در مديريت تلفيقي آفات قابل معرفي ميهاي آردآلود است که بهشپشک

با تغذيه از شپشک آردآلود پنبه  H. polita  شناسي و پارامترهاي جدول زندگي تعيين بهترين طعمه براي پرورش انبوه کفشدوزک، زيست
Phenacoccus solenopsis Tinsley شپشک آردآلود مرکبات  و(Homoptera: Pseudococcidae)  Planococcus citri 

Risso  ( مورد 10:14و دوره نوري به تاريکي  درصد 65±5گراد، رطوبت نسبي درجه سانتي 30±1در شرايط آزمايشگاهي )دماي بهينه
ساعت به طور تصادفي انتخاب و به طور جداگانه در پتري به  8سن با عمر کمتر از تخم هم 100بررسي قرار گرفت. به منظور انجام آزمايش

ساعت ثبت گرديد. بعد  12داري شدند. مرگ و مير مراحل نابالغ و طول دوره رشدي آنها تا زمان ظهور بالغين هر متر نگهسانتي 10×6 ابعاد
ها بر اساس آوري روزانه تا زمان مرگ افراد ثبت گرديد. دادهسن جفت شدند. در ادامه، بقاء و زادهاي هماز ظهور حشرات کامل، نر و ماده

بندي قرار ها بر اساس رويه بوت استرپ مورد مقايسه و گروهدوجنسي تجزيه تحليل شد و ميانگينمرحله رشدي -جدول زندگي سني
با تغذيه از H. polita آمده طول دوره جنيني، الرو سن اول تا چهارم، پيش شفيره و شفيره کفشدوزک دستگرفتند. بر اساس نتايج به

روز و با  55/6±07/0، 47/2±05/0، 05/5±05/0، 89/3±05/0، 35/2±06/0، 17/3±08/0، 08/5±08/0 به ترتيب:  P. citriشپشک
و  38/2±09/0، 06/5±08/0، 96/3±07/0، 71/2±03/0، 27/3±06/0، 18/5±08/0به ترتيب: P. solenopsis تغذيه از شپشک 

ان تولد ماده(، طول دوره تخمريزي کل )از زمريزي، طول دوره پيش از تخمآمده آمد. طول دوره پيش از تخمدستروز به 12/0±16/6
، 72/51±95/2، 28/32±34/0، 36/4±34/0برابر با   P. citriريزي، طول عمر حشرات بالغ ماده و نر به ترتيب با تغذيه از شپشک

 55/5، 33/45±48/3، 39/32±36/0، 87/4±18/0برابر با  P. solenopsisروز و با تغذيه از شپشک  84/69±37/3و  95/5±89/81
تخم با  61/182± 48/23و   P. citriتخم با تغذيه از شپشک 8/220± 44/24طور ميانگين ها بهروز بود. ماده 44/64± 83/2و  ±85/70

تخم در روز ثبت شد. پارامترهاي  5/5 ريزي با تغذيه از هر دو شپشکتوليد کردند. حداکثر نرخ تخم P. solnopsis تغذيه از شپشک 
ميانگين طول يک  ( وoR(، نرخ خالص توليدمثل )λ(،  نرخ متناهي افزايش جمعيت )mrتي افزايش جمعيت )جدول زندگي شامل نرخ ذا

)نتاج(،  35/53±06/10(، -1)روز 0814/1±0045/0(، -1)روز0783/0±0042/0برابر با  P. citri به ترتيب با تغذيه از شپشک (Tنسل )
 35/43±58/8(، -1)روز 0797/1±0047(، -1)روز 0767/0±0045/0برابر با  isP. solenops )روز( و با تغذيه از شپشک 81/0±80/50

به خوبي قادر به بقاء و توليد مثل روي  H. polita آمده کفشدوزک دست)روز(  محاسبه گرديد. بر اساس نتايج به 14/49±80/0)نتاج( و
 باشند.کفشدوزک مي هر دو شپشک مي باشد، از اينرو هر دو شپشک طعمه مناسب براي پرورش انبوه

 مرحله رشدي دوجنسي، شپشک آردآلود.-، جدول زندگي سني Hyperaspis polita های کلیدی:واژه
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