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 1391، بهار 1شماره  35، جلد )مجله علمي كشاروزي(گياه پزشكي 

  

 

 Cybocephalus fodoriسوسكميزان شكارگري  هاي زيستي وبررسي برخي از ويژگي

minor (Coleoptera : Cybocephalidae ) سپردار واوي پسته  رويLepidosaphes 

pistaciae ( Homoptera : Diaspididae ) در استان اصفهان 

  4يداالسالميحسين س و 3محمود وندمحمد ، 2*مسلم بسيج ،1جالل كالهدوز شاهرودي
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  چكيده

بـا نـام سوسـك     1381ايـران، اولـين بـار در سـال      در .Cybocephalus fodori minor End وجود سوسك

بـا هـدف   اين تحقيـق   .گرديداز اصفهان گزارش   .Lepidosaphes pistaciae Arch شكارگر سپردار واوي پسته

سـپردار  روي   ايـن سوسـك شـكارگر   شكارگري ميزان  نهمچني و كي، اكولوژيزيستيهاي برخي ويژگيبررسي 

در .انجـام گرفـت  اصـفهان  شهر نجف آباد اسـتان  در  1385تا اواخر آبان ماه  1384از اواخر آبان سال  واوي پسته

طـول  ، ديـاپوز ضعيت وبا انجام نمونه برداري هاي مستمر هفتگي نحوه زمستان گذراني،  اين بررسيطول اجراي 

از   .ستان گذران، تعداد نسل و ميزان شكارگري طبيعي اين سوسك شكارگر بررسي گرديـد كامل زمعمر حشرات 

زنده و تعداد عالئم تغذيه اين سوسك  هايهفتگي و شمارش تعداد سپردار هايبرداري نمونهداده هاي حاصل از 

ق نشان دادند كه نتايج اين تحقي. پسته استفاده شد آن روي سپردار واوي شكارگريدرصد جهت محاسبه شكارگر 

ها سوسكاين  .استهاي درختان پسته  به صورت حشره كامل در زير پوستكاين سوسك شكارگر گذراني  زمستان

سوسـك  در نتيجه فعاليـت   .كامل ايجاد كردندنسل  3هايي در خارج از آزمايشگاه و در شرايط طبيعي قفسون در

به ترتيب روي سپردار واوي پسـته مسـتقر روي شـاخه،    % 01/42و%  18/39، % 81/20شكارگري ميزان شكارگر فوق

 . شدبرگ و ميوه حاصل 

 

 ويژگي هاي زيستي، ميزان شكارگري،  Cybocephalus fodori شكارگر سوسك :كليد واژه ها

 

  مقدمه

 در Cybocephalidae شــش جــنس از خـــانواده  

  Cybocephalusكه جنس جهان شناسايي شده است

Erich.  ر تعداد گونهخانواده از نظبزرگترين جنس اين 

گونه از آن در جهـان گـزارش شـده     150و بيش از  بوده

ــه كــه همــه شــكارگر  ــوده و اصــوالً ب ــوان شــكارگر ب عن

،  2؛ اســميت2002، 1ليمــا( مــي شــوندخته شــنا ســپرداران 

                                                           
1- Lima 

در مــوارد اســتثنايي امــا . )3،1995؛ يــو و تيــانالــف 2006

مركبـات   بالك اسـتراليايي  سفيدمثل هاي ديگري  ميزبان

Orchamoplatus citri Takahashi )كايرتشوك 

ــاران ــفيدبالك ، ) 4،1997و همكـ  Aleurodicusسـ

disperses Russell  )5،2002رامــاني و همكــاران ( ،

                                                                                
2- Smit   

3- Yu & Tian  

4- Kirejtshuk et al.  

5- Ramani et al.   
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ــه ــز كنــ ــات قرمــ  Panonychus citri مركبــ

McGregor شپشك آردآلود مـو   وPlanococcus 

citri Risso   )تعـدادي  براينيز ) 1،2007الكسيوگلو 

   .است شده گزارش ها گونه از

هـاي   سوسـك ايـن  هـا نشـان داده اسـت كـه      پژوهش

شكارگر از كارايي بااليي در كنترل بيولوژيك سپرداران 

و درختــان يــا درختچــه هــاي هــاي ميــوه  موجــود در بــاغ

به دليـل توانـايي كنتـرل بيولوژيـك     . ردارندبرخوجنگلي 

در مقابـل  الروهـا الروها و حشرات كامل، مصـون مانـدن   

ــيميايي   ــموم ش ــكارگران و س ــه ش ــاء آن و حمل ــا در  بق ه

ــراكم ــن    ت ــه اي ــين ب ــايين ســپرداران ، توجــه محقق ــاي پ ه

آلوارز و ( است شدهمفيد معطوف  سوسكهاي شكارگر و

ــه ــا  2،1998وندرشـــ ؛ ميـــــر و  3،1991؛ ميـــــر و نالپـــ

  ).  ب2006؛ 5؛ اسميت و كي 4،2006همكاران

ــل ــرات كامـ  Cybocephalus fodori حشـ

minor  بــه وسـيله انــدرودي   1968ولـين بــار در سـال   ا

اين  .آوري و توصيف شد  در اسرائيل جمع) 1968( 6يانگا

ــا چنــد گونــه سوســك   ايــن سوســك شــكارگر همــراه ب

ــه    ــدار دولك ــدوزك نقاب ــه كفش ــر از جمل ــكارگر ديگ ش

جـــزء ،   .Chilocorus bipustulatus Lاي

مؤثرترين عوامل كنترل بيولوژيك گروهـي از سـپرداران   

 Aonidiella aurantiiه سپردار قرمز مركبات از جمل

Mask.   هاي بـادام گـزارش شـده اسـت     سپرداران باغو 

ــويانوس7،1990كاراكــــا و اويگــــون(  ).8،1984؛ كاتســ

در تركيه  در زمينه بررسي  2001اي كه در سال  درمطالعه

انجام گرفت، سوسك شـكارگر   دشمنان طبيعي سپرداران

C. fodori minor    كفشـدوزك    بـه همـراه دوC. 

bipustulatus   وRhyzobius lophanthae 

                                                           
1- Elekcioglu 

2- Alvarez &Van Driesche 

3- Meyer & Nalepa 
4  - Meyer 

5- Smith & Cave 

6- Endrody & Younga 

7  - Karaca & Uygun      
8- Katsoyannos 

Lind.  تـرين شـكارگرهاي    تـرين و رايـج   به عنوان مهم

ــدند  ــي ش ــپرداران معرف ــك( س ــر و تون ــن ). 9،2001ارل اي

عنوان يــك شكــارگر مهـم    ه در كشور يـونان بسوسك 

ســــپردار ، شپشــــك ســــن ژوزه روي درختــــان بــــادام

Parlatoria pergandi Comstock درختان  يرو

 Targionia vitis Signoretسـپردار انگـور   نارنج و 
ــتان ــا در تاكسـ ــور معرفـــيهـ ــده اســـت ي ايـــن كشـ  شـ

اســتاتوس و ؛  10،2001؛ اســتاتوس1984،سكاتســويانو(

  .)11،2001كونتوديماس

سوسك شكارگر به عنوان دشمن طبيعي كنه اين 

 .A، سپردارقرمز مركبات  P. citriقرمز مركبات

aurantii ردآلود مو و شپشك آP. citri هاي در باغ

مركبات منطقه شرقي مديترانه اي تركيه نيز معرفي شده 

  .)2007الكسيوگلو،(است 

ايران، اولين  در  C. fodori minorوجود سوسك

با نام سوسك شكارگر سپردار واوي  1381بار در سال 

ريخت و از اصفهان گزارش  L. pistaciae پسته

اين حشرات كامل نر و ماده  شناسي تخم، الرو، شفيره و

 ،12كالهدوز(شد به تفكيك بيان  سوسك شكارگر

همچنين چرخه زيستي و ميزان تغذيه آن از . )2002

سپردار واوي پسته در شرايط آزمايشگاهي مطالعه شده 

با توجه به اينكه  ).2006 كالهدوز و همكاران،(است 

، جنبه هاي زيستيبرخي از ويژگي اطالعاتي در مورد

 و همچنينسوسك  اين ي مختلف اكولوژي و رفتاريها

در شرايط سپردار واوي پسته شكارگري آن روي ميزان 

اي  اين تحقيق به عنوان مقدمهوجود نداشت لذا طبيعي 

براي تحقيقات بعدي در زمينه پرورش انبوه اين شكارگر 

انجام ها و كنترل طبيعي سپرداران  در باغ آنو رهاسازي 

در مورد مشابه آنچه كه امكان بتوان  ترگرفت تا در صو

 Cybocephalusهاي ديگري از اين جنس مثل گونه

                                                           
9 - Erlerand Tunc       

10 - Stathas 

11 - Stathas and Kontodimas 

12 - Kolahdooz 
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nipponicus Endrody و   Cybocephalus 

binotatus Grouelle   به در اياالت متحده امريكا

 :اني همچونمنظور كاهش خسارت سپردار
Aulacaspis yasumatsui Takagi Unaspis 

euonumi (Comstock)  وFiorinia externa 

Ferris گيرد، از اين شكارگر سودمند انجام گرفته و مي

مير و  ؛ 2،2000؛ هادسون1،2005بلومنتال(نيز استفاده كرد 

؛ 5،2005تانگ؛ 4مگان و جري ؛ 3،1991و نالپا

  .)6،1976بلومبرگ

  هامواد و روش

منطقه هكتاري در  25در اين بررسي يك باغ پسته 

سته در آنجا سابقه حضور و كه سپردار واوي پ آباد نجف

خسارت داشت، انتخاب شد و سپس تمامي 

 28شهر نجف آباد در  .شدانجام در آن  ها برداري نمونه

درجه و  32داراي قرار دارد و كيلومتري غرب اصفهان 

دقيقه طول  32درجه و  51دقيقه عرض شمالي و  38

شرقي از نصف النهار گرينويچ است و ارتفاع آن از 

در طول ). 7،1998بصيرت( متر مي باشد 1650 سطح دريا

واوي  سپردار جهت كنترلدو بار  اين بررسيطول اجراي 

با استفاده از سم تماسي فوزالون و و پسيل پسته پسته 

  . سمپاشي شدبدون كاربرد روغن شيميايي 

دياپوز ضعيت ونحوه زمستان گذراني و بررسي 

   سوسك شكارگر

از ني اين سوسك به منظور بررسي نحوه زمستانگذرا

 3در مورد مطالعه در باغ  1383اواخر آبان تا اسفند سال 

فضاي زير  ها، منافذ و نيزنوبت از فضاي درون شكاف

از درختان آلوده به عدد  20هاي موجود روي  پوستك

كامل و يا  اتمشاهده حشر جهتسپردار واوي پسته 

احتماالً ساير مراحل سني اين سوسك شكارگر بازديد به 

ازدرختان عدد  20تنه  اطرافهمچنين ازخاك . عمل آمد

                                                           
1- Blumenthal  

2- Hudson 

3- Meyer, & Nalepa 
4- Meghan & Jerry    
5- Tang 

6- Blumberg 

7- Basirat 

برداري  نوبت نمونه 2آلوده به سپردار واوي پسته نيز در 

نه اطراف تبراي اين منظور به فاصله يك متر از . شد

سانتي متر از خاك زير  2درخت و به عمق حدود 

هاي پالستيكي قرار  برداري و داخل كيسه درخت نمونه

ه ها به آزمايشگاه انتقال يافتند و در سپس نمون. داده شد

تا به اين روش از وجود  داخل قيف برليز قرار گرفتند

كامل و يا احتماالً ساير مراحل سني اين سوسك  اتحشر

به منظور  .شودشكارگر در داخل خاك اطمينان حاصل 

قبل از  1384در سال بررسي وضعيت دياپوز اين شكارگر 

ماه و كند   اواخر آبان شروع دوره سرما كه مصادف با

عدد از  20تعداد  ،بود مورد نظرشدن روند رشد حشرات 

از باغ  سوسكاين ) مخلوط نر و ماده(حشرات كامل 

و درون يك ظرف  شدآوري  جمع مورد مطالعه

 17و قطر  25اي پالستيكي شفاف به ارتفاع  استوانه

متر كه دهانه آن توسط پارچه توري جهت تبادل  سانتي

تعدادي . و هوا پوشيده شده بود قرار گرفتندرطوبت 

عاري از تخم و الرو  وشاخه آلوده به سپردار واوي پسته 

. نيز داخل اين ظرف قرار داده شد اين سوسك شكارگر

ها پنبه  ها، در انتهاي شاخه به منظور حفظ رطوبت شاخه

اين ظرف درون انكوباتور با دماي . خيس قرار گرفت

درصد و   65±5و رطوبت نسبي  درجه سانتيگراد 2±25

هر سه . گرفتقرار  )روشنايي: تاريكي( 16:8دوره نوري 

هاي جديد تعويض  ها با شاخه روز يك بار اين شاخه

شدند و وضعيت رشدي اين حشره نيز با برداشتن سپر  مي

 استريوميكروسكوپها با  سپرداران موجود روي شاخه

   .شدبررسي 

از  بعد ارگرشك كاملحشرات  طول عمر تعيين

  گذراني زمستان

و  1383براي اين منظور در اواخر زمستان سال 

شكارگر روي  سوسك حشرات كامل ظهورمصادف با 

مخلوط نر (عدد از اين حشرات  100تعداد درختان پسته، 

در  آوري شدند و جمع باغ پسته مورد مطالعهاز ) و ماده

و  25شفاف به ارتفاع  اي پالستيكي ظرف پرورش استوانه

متر كه دهانه آن توسط پارچه توري جهت  سانتي 17قطر 
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 .قرار گرفتند ،تبادل رطوبت و هوا پوشيده شده بود

تعدادي شاخه آلوده به سپردار واوي پسته كه عاري از 

نيز داخل اين  بودند تخم و الرو اين سوسك شكارگر

اين ظرف در محيط بيرون از . ظرف قرار داده شد

محيط باز دانشكده كشاورزي قرار  ايدر دمزمايشگاه و  آ

هاي آلوده داخل ظرف هر چند روز يك  شاخه. داده شد

سوسك زمان مرگ شدند و اين عمل تا  بار تعويض مي

بازديد از اين ظرف به طور روزانه انجام . ادامه داشتها 

   .شدگرفت و تعداد حشرات مرده و زنده ثبت  مي

ه سوسك شكارگر در منطق تعيين تعداد نسل

  اصفهان

هاي اين شكارگر به دليل  تفكيك نسلاز آنجاكه 

محيط (وجود تداخل نسل در اين حشره در شرايط طبيعي

در شرايط لذا تعيين تعداد نسل آن  امكان پذير نبود،) باز 

براي اين منظور . انجام گرفت) داخل قفس( كنترل شده

حشرات  ظهور و مصادف با 1384ماه   در اوايل فروردين

حشره كامل نر و ماده اين شكارگر  عدد 100ادتعد كامل

 )قفس( آوري شد و در يك ظرف از طبيعت جمع

 25اي از جنس پالستيك شفاف به ارتفاع  پرورش استوانه

وسيله پارچه توري ه متر كه دهانه آن ب سانتي 17و قطر 

. جهت تبادل رطوبت و هوا پوشيده شده بود قرار گرفتند

از  عاري سپردار واوي پسته كهتعدادي شاخه آلوده به 

نيز  آلودگي اوليه به تخم و الرو اين شكارگر بودند

ظرف ( اين ظرف. داخل اين ظرف قرار داده شدند

در محيط بيرون از ) گذران پرورش نسل زمستان

با جابجا . محيط باز قرار داده شددر دماي زمايشگاه و  آ

اي كه حاوي جمعيت الروي  هاي آلوده كردن شاخه

 كارگر شده بودند به داخل ظروف پرورش جديد، نسلش

 . هاي اين حشره از هم تفكيك شدند

از ساير سوسك شكارگر امكان تغذيه سي ربر 

در  Lepidosaphesسپرداران واوي جنس 

 منطقه اصفهان 

جنس  از سپرداران واوي براي اين منظور 

Lepidosaphes   سيب،  ،نارونمثل  درختانيروي

از هر كدام از . شدي يبردار نمونه گنجشكانجير و زبان 

اين درختان تعدادي درخت آلوده به سپردار واوي 

شاخه به  2انتخاب و از هر درخت نيز) درخت 10حدود (

يكساله يا (هاي جوان درخت  متر از شاخه سانتي 20طول 

كه آلودگي باالتري به اين آفت داشتند قطع )ساله دو

ه به طور جداگانه در آوري شد هاي جمع نمونه. گرديد

 برداري و شدند و تاريخ نمونه هاي نايلوني قرار داده  كيسه

در آزمايشگاه تخم و . گرديد نام ميزبان روي آنها ثبت 

 آوري و جمعاز زير سپر سپردارها   سوسكاين الرو 

همراه با يك قطعه از شاخه آلوده به سپردار واوي در 

 5/1و عمق متر  سانتي 9داخل ظروف پتري به قطر 

. شدمتر به پرورش آنها تا ظهور حشره كامل اقدام  سانتي

حشرات كامل از نظر نوع گونه مورد شناسايي قرار آنگاه 

ها در مناطق گز، برخوار، نجف  برداري اين نمونه .گرفتند

آباد، شرودان، جنگل دانشگاه  آباد، پارك جنگلي حبيب

اصفهان و  چاه اناري دانشگاه صنعتيباغ صنعتي اصفهان، 

برداري از اواخر  اولين نمونه. سطح شهر اصفهان انجام شد

در طول مطالعات و انجام گرديد  1383اسفندماه سال 

هايي به طور  حتي االمكان جهت اطمينان، نمونه برداري

از  همچنين . انجام مي شدروي سپرداران مختلف متناوب 

جهت  دار دار و هسته هاي درختان ميوه دانه تعدادي از باغ

از ساير سپرداران آن  تغذيهو  بررسي حضور اين شكارگر

  . هايي انجام گرفت برداري نمونه

گيري ميزان شكارگري طبيعي سوسك  اندازه

  شكارگر 

باغ  سطحي معادل يك هكتار ازبراي اين منظور 

از تنها  ها برداري نمونهمورد نظر انتخاب شد و سپس 

تا آخر  فروردين ماه اوايلدرختان اين قسمت از باغ از 

در هر  .شدانجام  به صورت هفتگي 1384آبان ماه سال 

طور تصادفي ه بدرخت  10برداري تعداد  نوبت نمونه

هاي  انتخاب و از هر كدام يك شاخه كه داراي بخش

جوان يكساله و دوساله بود به طور تصادفي انتخاب ، قطع 

ا به ه پس از انتقال نمونه. شدو به آزمايشگاه منتقل 

متر مربع از هر يك از  سانتي 5آزمايشگاه سطحي معادل 
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كه بالفاصله  )شاخه ها( هاي يكساله و دوساله آنها قسمت

قرار گرفته بودند، انتخاب و  شاخه بعد از ابتداي گره

براي اينكه بدانيم چه طولي از هر  .شدگذاري  عالمت

شاخه هاي نمونه  هاي يكساله و دوساله يك از قسمت

سانتي  5ي شده را بايد برش بزنيم كه سطح آن برابر بردار

از فرمول زير ميير و نالپا مطابق با روش  متر مربع گردد ، 

در اين اندازه گيري قطر شاخه با استفاده از . استفاده شد

ميير و (ميلي متر تعيين شد  1/0كوليس با دقتي به ميزان 

  .)1991نالپا،

  

شده، در زير واحدهاي نمونه برداري انتخاب 

پرهاي موجود با يك سبازرسي و  استريوميكروسكوپ

اعم از (زنده رهاي تعداد سپردا شدند و سوزن برداشته مي

با توجه ( تعداد عالئم تغذيه نيز و)  2نر ، ماده و پوره سن

به اينكه الروها و حشرات كامل اين شكارگر با آرواره 

خ هاي قوي خود در سپر و پوشش حشره ميزبان سورا

مضرس و دندانه داري ايجاد مي كنند و عالئم تغذيه 

مشخص و متفاوتي با ديگر دشمنان طبيعي اين آفت 

هاي مضرس  تعداد سپرهايي كه روي آنها سوراخدارند، 

اين سوسك )  مشاهده مي شد دندانه دار بزرگو 

) سانتي متر مربع 5(واحدهاي انتخاب شده شكارگر روي 

اله و دوساله هر شاخه هاي يكس قسمتاز هر يك از 

به واحد از هر شاخه  محاسبه و مجموع آنها روي اين دو

همچنين مجموع عنوان مجموع تعداد سپردار زنده و 

 10تعداد عالئم تغذيه اين سوسك شكارگر روي 

در . شد ثبت و متر مربع از آن شاخه در نظر گرفته  سانتي

و ها  اي كه سپردار واوي پسته روي برگ در دوره ضمن

ميوه نيز  10برگ و  5شد از هر شاخه  ها مستقرمي ميوه

ها و  انتخاب و اطالعات مشابه در تمامي سطوح برگ

مجموع تعداد حاصل از ميانگين . شدها ثبت  ميوه

به عالوه ) اعم از نر، ماده و پوره سن دو(سپردارهاي زنده 

به عنوان  ،تعداد سپردارهاي مورد تغذيه اين شكارگر

ها  عيت سپردار واوي پسته روي اين بخششاخصي از جم

دارهاي مورد تغذيه اين شكارگر  و ميانگين تعداد سپر

ها در هر هفته،  به عنوان شاخصي از  روي اين بخش

آن   شكار شده از ابتداي دوره تا هايجمعيت سپردار

براي اين منظور براي هر هفته . هفته در نظر گرفته شد

سوسك شكارگر روي متوسط تعداد عالئم تغذيه اين 

 10تعداد (سانتي متر مربع از شاخه  100سطحي معادل 

، )سانتي متر مربع 10و از هر شاخه سطحي معادل  شاخه

عدد برگ و تمام  50همچنين سطح زيرين و رويي 

عدد ميوه، به تفكيك محاسبه و بر متوسط  100سطوح 

سپردار  عالوه تعداده بمجموع تعداد كل سپردار زنده 

شده روي همين سطوح تقسيم و حاصل در عدد تغذيه 

روند ميزان شكارگري با اين روش . شد ضرب مي 100

اين سوسك شكارگر از سپرداران مستقر شده روي 

شاخه يكساله و دوساله، ( هاي مختلف درخت قسمت

  .محاسبه شد  در طي فصل زراعي) برگ و ميوه

  

  و بحثيج انت

  گذراني و وضعيت دياپوز نحوه زمستان

اين حشره زمستان را نشان داد  هابرداري نمونه ايجتن

صورت حشره كامل و معموالً به صورت گروهي در  هب

هاي درختان پسته سپري  كنارهم در منافذ و زير پوستك

در طول اين ). از اوايل آذر تا اواخر بهمن ماه(د نك مي

مدت تحرك و جابجايي آنها بسيار كم شده و تنها در 

زمستان كه هوا كمي گرمتر مي شد  هاي آفتابي روز

. شداي در اين حشرات مشاهده  مختصر تحرك و تغذيه

ريزي گيري و تخمهمچنين درطول اين مدت جفت

ماه خروج  از اوايل اسفند .حشرات كامل ديده نشد

هاي زمستاني  گذران از پناهگاه حشرات كامل زمستان

ي گيري آنها رو د و از اواخر اين ماه جفتيآغاز گرد

   .دشها به وفور مشاهده  شاخه

همچنين نتايج بررسي وضعيت دياپوز نشان داد كه 

كه قبل از گذراندن  شكارگر حشرات كامل سوسك

دوره سرما درون انكوباتور با شرايط مساعد و تغذيه از 

 متوسط قطر شاخه به ميلي متر 14/3

 عميلي متر مرب 500
 ميلي متربه  مورد نياز شاخهطول = 
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گيري كرده و  جفته بودند سپردار واوي پسته قرار گرفت

تفريخ  روز 9حدود ها نيز پس از  تخم. ريزي نمودند تخم

اين الروها نيز با . و الروهاي سن يك پديدار شدند

موفقيت به رشد خود ادامه دادند و تبديل به شفيره و در 

به اين ترتيب يك نسل ديگر . شدندنهايت حشره كامل 

ه گذران در شرايط آزمايشگاهي ب از حشرات زمستان

دست آمد و اين در حالي بود كه در شرايط طبيعي در 

ه مدت هيچ تخم و الروي از اين حشرات ب طول اين

وارد مرحله دست نيامد و حشرات كامل نيز 

توان نتيجه گرفت  بنابراين مي. بودند شدهگذراني  زمستان

 سوسكاين گذران  كه حشرات كاملي كه حالت زمستان

دهند دياپوز اجباري ندارند و در صورت  را تشكيل مي

توانند بدون وقفه به رشد خود  مساعد بودن شرايط مي

نتايج حاصل از اين تحقيقات در مورد  .ادامه دهند

 .minor  C سوسكو وضعيت دياپوز گذراني  زمستان

fodori ها آمده  با آنچه كه در منابع راجع به ساير گونه

عدم وجود دياپوز در گونه ). 10 و 3 ،1(مشابه است 

minor  C. fodori ويژگيتواند به عنوان يك  نيز مي 

مناسب براي پرورش و توليد انبوه اين گونه تلقي و مورد 

  .توجه قرار گيرد

از  بعد شكارگر كاملعمر حشرات  طول

  گذراني زمستان

گذران  حشرات كامل زمستاننشان داد كه  نتايج

 88/70±  01/2به طور ميانگين از طبيعتآوري شده  جمع

)) ماده( روز 103و حداكثر ) نر( روز 12با حداقل ( روز

حشره بقاء  درصدروند تغييرات مربوط به . داشتند عمر

عدد  100تعداد (اين شكارگر  گذران كامل زمستان

گذراني  ، در طول دوره پس از زمستان)مخلوط نر و ماده

اين شكل طور كه در  همان .آمده است 1ل در شك

گونه مرگ و ميري  روز اول هيچ 12مالحظه مي شود در 

در بين حشرات كامل تحت مطالعه مشاهده نشد و از روز 

دوازدهم به بعد بود كه مرگ و مير حشرات كامل آغاز 

. شده و نمودار يك سير نزولي اما با شيب كم را نشان داد

شيب تند نمودار مذكور و به عبارتي حداكثر مرگ و مير 

اين حشرات از حدود روز هفتادم به بعد رخ داده است 

با اين حال تعداد . كه اكثريت حشرات كامل از بين رفتند

 .روز هم عمر كردند 103اندكي از اين حشرات تا 

تعيين تعداد نسل اين حشره در  بررسي نتايجهمچنين 

ط كنترل شده يمحيط بيرون از آزمايشگاه و در شرا

ل عمر باالي حشرات كامل اين بيانگر طو) قفسداخل (

در رابطه با طول عمر ) 1984( كاتسويانوس .بودگونه 

داشته است كه اين گونه با  اظهار C. fodoriگونه 

تغذيه از سپردارهاي سن ژوزة مستقر شده روي كدوهايي 

كه در داخل قفسي درخارج از آزمايشگاه قرار داشتند، 

 كاتسويانوس،( ماه از سال را زندگي كردند 10در حدود 

سن و كيفيت آن در  احتماالً نوع ميزبان،بنابراين . )1984

بررسي  .طول عمر حشرات كامل اين گونه نقش دارد

در رابطه با طول عمر ساير معدود مطالعات انجام گرفته 

نيز بيانگر اين مطلب  Cybocephalusهاي جنس  گونه

دامنه تغييرات طول عمر در حشرات يك گونه است كه 

توان گفت حشرات كامل  بطور كلي ميو  اد استزي

 داراي طول عمر بااليي هستند هاي اين جنس گونه

كه اين  )1983 ،1تاناكا و اينوه و 1998 آلوارز و وندرشه،(

مي تواند به عنوان يك طول عمر باالي حشرات كامل 

ها در  ويژگي بيواكولوژيكي خوب براي اين سوسك

 .مطرح باشد جهت كنترل بيولوژيك سپرداران

  تعداد نسل
كه اين حشره در شرايط نتايج اين بررسي نشان داد 

نسل در  3تواند  كنترل شده و خارج از آزمايشگاه مي

ظهور حشرات كامل نسل اول، دوم زمان . سال ايجاد كند

مرداد  14خردادماه،  15هاي  و سوم به ترتيب در تاريخ

شد كه هنگام  مشاهده  بررسيدر اين . مهرماه بود 5ماه و 

هنوز تعداد ) مهرماه 5( ظهور حشرات كامل نسل سوم

 و اكثريت حشرات معدودي از حشرات كامل نسل اول

 ها هايي كه جمعيت اين نسل در قفس ومكامل نسل د

 اين مسئله بيانگر وجود. حفظ شده بود، زنده بودند 

                                                           
1- Tanaka & Inoue 
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مخلوط نر و ( C.  fodori minorگذران  هاي زمستان سوسك درصد بقاءتغييرات مربوط به  - 1 شكل

  )n= 100(گذراني  در طول دوره پس از زمستان) ماده

  

طول عمر باالي و همچنين تداخل نسل در اين حشره 

ظهور زمان كه  از آنجا. اين گونه استحشرات كامل 

حشرات كامل نسل سوم مصادف با فرارسيدن فصل سرما 

ي نكردند و ريز بود، حشرات كامل اين نسل ديگر تخم

در ظرف پرورش حشرات كامل نسل  سوسكي الروهيچ 

هاي واوي  و تنها تغذيه آنها از سپردارشد سوم مشاهده ن

حشرات كامل نسل سوم در اواخر آبان . شدپسته مشاهده 

هايي كه داخل ظرف قرار   شاخه   ماه در زير پوستك

هاي  ه در گرو ها دند و همچنين در انتهاي شاخهگرفته بو

بدن  ، سوسك هادر اين زمان. دتايي مخفي شدندچن

اما . خود را كامالً جمع كرده بودند و تحركي نداشتند

زماني كه اين حشرات به آزمايشگاه منتقل شدند ظرف 

كمتر از يك دقيقه از اين حالت خارج شدند و شروع به 

نتايج اين آزمايش در رابطه با  .حركت و تكاپو نمودند

در شرايط  C. fodoriشكارگر  تعداد نسلي كه سوسك

كند با گزارش  ايجاد مي طول سالطبيعي در 

در رابطه با تعداد نسل اين حشره  )1984( كاتسويانوس

بررسي معدود . ردهاي بادام يونان مطابقت دا داخل باغ

ساير  تعداد نسلدر رابطه با مطالعات انجام گرفته 

 نيز  بيانگر اين مطلب است كه جنساين هاي  گونه

  نسل در سال ايجاد مي 3تا  2جنس بين اين هاي  گونه

؛ نهارا و  1997و همكاران، كايرتشوك( كنند

 ).26،1988ايواتا

  سپرداران واوي از ساير سوسك شكارگر تغذيه 

 C.  fodori minor فعاليت سوسك شكارگر

 .conchiformis Gemelinروي سپردار واوي انجير 

Lepidosaphes   منطقه  در(ن روي درختان نارو

 و نيز روي سپردار واوي سيب ) آباد پارك جنگلي حبيب

 Lepidosaphes malicola Borchsenius )در 

هاي اطراف مزرعه آموزشي دانشگاه صنعتي اصفهان  باغ

هاي پرورشي  اما از نمونه. مشاهده شد) در منطقه شرودان

آوري شده از سطح  جمع(  L. ulmiسپردار واوي نارون 

در آزمايشگاه هيچ سوسكي از اين جنس ) انشهر اصفه

  . دست نيامدهب

همراه با سوسك  فعاليت اين سوسك شكارگر

ديگري از همين جنس با نام  شكارگر

Cybocephalus nigriceps Palmarum   به

هاي ميوه  باغصورت مخلوط روي سپرداران موجود در 

) دامآلو، سيب، گالبي و با زرد(  دار منطقه و هستهدانه دار 

هاي آنها به  ولي امكان شناسايي ميزبان شدمشاهده  نيز

روي درختان بيدي كه آلوده به نوعي . تفكيك نبود

با سپر كشيده ) Salicolaاحتماالًسپردار جنس (سپردار 

بدن شپشك  و سفيد رنگ، شبيه به سپردار واوي بودند و

                                                           
1- Nohara & Iwata 
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 برخوار و گز و منطقه در(زير سپر به رنگ ارغواني بود 

  تنها زيرگونـه) دانشگاه صنعتي اصفهانجنگل 

C. nigriceps Palmarum داشت  فعاليت

كه در روي درختان بيدي كه به نوع ديگري از  درحالي

سپردار با سپر گرد و طوسي رنگ آلوده بودند و بدن 

در پارك جنگلي ( شپشك زير سپر به رنگ زرد بود

تنها ) آباد و باغ چاه اناري دانشگاه صنعتي اصفهان حبيب

به نظر . حضورداشتC. fodori minor  زيرگونه

رسد كه دامنه ميزباني اين دو سوسك شكارگر در  مي

اصفهان نيز خيلي بيشتر از موارد ذكر شده باشد، كما 

ران مختلفي اينكه با فعاليت اين دو زيرگونه روي سپردا

. نبود ميسر شناسايي آنها براي ما امكانروبرو شديم كه 

عليرغم . شود بيشتر در اين زمينه توصيه ميلذا مطالعات 

 C. fodoriيهاي متعددي براي زيرگونه اينكه ميزبان

minor است ولي تاكنون هيچ گزارشي از  گزارش شده

آوري اين حشره از روي سپردار واوي پسته در هيچ  جمع

 .نشده استارايه نقطه جهان 

  شكارگر ميزان شكارگري طبيعي سوسك 

ــت  ــه فعالي ــكارگر،   در نتيج ــك ش ــن سوس ــزان اي  مي

شكارگري به ترتيـب روي  % 01/42و%  18/39، % 81/20

) اعـم از نـر، مـاده و پـوره سـن دو     (سپرداران واوي پسـته  

ايـن اعـداد   . مستقر روي شاخه، برگ و ميوه حاصـل شـد  

درپايان  دوره فعاليت سپردار واوي پسـته و شـكارگر آن   

ييـرات  رونـد تغ  2شـكل  . دست آمده ها ب روي اين بخش

 1384ميزان شكارگري اين شكارگر را طي فصل زراعي 

 همـان  .دهـد  هاي مختلف درخـت نشـان مـي    روي قسمت

طور كه در اين شكل مالحظه مي شود تـا قبـل از شـروع    

نسل اول آفت در اواسط خردادمـاه و بـه دنبـال آن نسـل     

دوم آفت در اواسط مردادماه و انتقال آن بـه روي شـاخه   

ها و نهايتاً ميوه هاي درختـان پسـته،    هاي جوان تر،  برگ

شــكارگري و عالئــم تغذيــه ايــن شــكارگر تنهــا در روي 

شاخه هاي آلوده به آفت از سال گذشـته مشـاهده شـد و    

پس از آن شـكارگري و عالئـم تغذيـه ايـن شـكارگر در      

هاي ذكـر شـده و بـه خصـوص بـرگ       روي تمام قسمت

پـس از  . مشاهده گرديـد  %)01/42(و ميوه ها %)18/39(ها

هـاي درختـان    برداشت ميوه ها و همچنـين ريـزش بـرگ   

دوباره شكارگري اين دشمن طبيعي معطوف شاخه هـاي  

ــد  ــه   حــاوي ســپردار گردي ــزان آن در آخــر فصــل ب و مي

نكته قابـل توجـه در    .%)81/20( حداكثر ميزان خود رسيد

ه در شـرايطي بـ   شـكارگري اينجا اين است كه اين ميزان 

صل زراعي جمعيت نسبتاً بااليي دست آمده كه در طول ف

از حشرات كامـل ايـن سوسـك شـكارگر در اثـر اعمـال       

نيـز گرفتـار شـدن در تعـداد     دوبار سمپاشي در اين بـاغ و  

براي مدتي توسط باغدار كه رنگ  زرد هاي لهزيادي از ت

، از بــين رفتــه كارگذاشــته شــدندطــوالني روي درختــان 

عــث تبــع با كــاهش جمعيــت حشــرات كامــل بــه. بودنــد

ب آن جمعيــت الرو ايــن قــكــاهش جمعيــت تخــم و متعا

شكارگر در طبيعت خواهد شد و در نهايت نيـز منجـر بـه    

هـاي بعـدي خواهـد     كاهش جمعيت حشرات كامل نسـل 

  .شد

ر دو باغ بادام د ميزان شكارگري اين گونهبررسي 

نشان داد كه  واقع در بخش شمالي كشور يونانمختلف 

% 32ها از  يكي از اين باغميزان شكارگري اين گونه در 

 باغ در اواخر مردادماه رسيد و در% 56در اواخر تيرماه به 

در اواسط % 19ميزان شكارگري اين گونه از  ديگر

 در اواسط مهرماه افزايش يافت% 48مردادماه، به 

همچنين وجود همبستگي بين  .)1984كاتسويانوس،(

 اندازه جمعيت اين سوسك شكارگر و ميزان شكارگري

ي مذكور در مطالعه ثبت شده روي شپشك سن ژوزه

است و از اين سوسك شكارگر به عنوان گزارش شده 

يك عامل كنترل بيولوژيك مناسب جهت استفاده در 

بويژه در ) (IPMآفات  هاي مديريت تلفيقي برنامه

  .است شدههاي ميوه كشور يونان ياد  باغ

د به با توجه به خصوصيات مثبتي كه اين شكارگر دار

عنوان يك دشمن طبيعي مؤثر به خصوص در شرايط 

تخمريزي   ميزانشود ولي از آنجاكه  ناخته ميطبيعي ش

كالهدوز و (باشد روزانه اين شكارگر كم مي

  اين شكارگر قادر نيست در يك نسل ) 2006همكاران،
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فصل زراعي  درميوه پسته ها و ها، برگروي شاخه  C. fodori minorيرات ميزان شكارگري يتغ -2شكل

  1384سال

  

افزايش دهد و در تراكم زياد  به سرعتجمعيت خود را 

 با وجود اين باتوجه به قدرت بقاء. شودآفت مؤثر واقع 

باال حتي در شرايط مصرف حشره كش ها، طول عمر 

زياد حشرات كامل و قدرت تغذيه نسبتاَ باال مي تواند به 

تلفيقي عليه شپشك  عنوان يك عامل مؤثر در مبارزه

   .واوي پسته مورد استفاده قرار كيرد

  

  گزاري سپاس

هزينه اين تحقيق از محل اعتبارات دانشگاه صنعتي 

اصفهان و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي 

كه بدينوسيله  تأمين شده استورزي وزارت جهاد كشا

  .شود تشكر مي
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