
75  
  1390، اسفند ماه 2شماره  34، جلد )مجله علمی کشاورزي(گیاه پزشکی 

 

با تغذیه از پسیل   Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae)دموگرافی کفشدوزك
 در شرایط آزمایشگاهی  Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae) ، معمولی پسته

  3و حمزه ایزدي 2، محمد امین سمیع*1فاطمه اصغري

 

   دانشگاه ولی عصر رفسنجان ،روه گیاه پزشکی، دانشکده کشاوزيگ حشره شناسی، دانشجوي سابق کارشناسی ارشد :ؤولنویسنده مس -*1
(stare2030@yahoo.com)  

  یاه پزشکی، دانشکده کشاوزي، دانشگاه ولی عصر رفسنجانگگروه  اناستادیار -3و2

  11/8/90 :تاریخ پذیرش    21/10/89 :تاریخ دریافت
  
  چکیده

هاي پسـته   رهاي فعال پسیل معمولی پسته در باغیکی از شکارگ Hippodamia variegata  (Goeze)کفشدوزك
درجـه   27±1ها در شرایط دمـایی   آزمایش. مورد بررسی قرار گرفت 1388جدول زندگی این حشره در سال . باشد می

سن بـا   عدد تخم هم 100تعداد  .انجام شد یکیساعت تار 8و  ییساعت روشنا 16و  55±5گراد، رطوبت نسبی  سانتی
الروهاي کفشدوزك پس از خـروج از تخـم، روزانـه بـا     . دیش قرار گرفت اعت انتخاب و درون پتريس 24عمر کمتر از 

ظـاهر  نـر و مـاده    هايجهت محاسبه پارامترهاي رشد جمعیت، کفشدوزك. هاي پسیل معمولی پسته تغذیه شدند پوره
. هـا محاسـبه گردیـد    بقـاء آن گذشت، انتخاب و باروري روزانه و میـزان   ها می ساعت از ظهور آن 24هم سن که شده 
هاي به دست آمده از باروري روزانه به همراه اطالعات مربوط به مـرگ و میـر و دوره رشـد قبـل از بلـوغ، از روش       داده

Jacknife  و با استفاده از نرم افزارSPSS 14/0نرخ ذاتی و نرخ متناهی افزایش جمعیـت بـه ترتیـب    . تجزیه گردید 
مدت زمان دو برابر شدن هر نسل و متوسط مدت زمان یک نسل بـه ترتیـب   . تعیین شد) روز( 16/1و ) روز/ماده/ماده(

  .محاسبه شد 9/58و  19/71نرخ خالص باروري و نرخ خالص بارآوري به ترتیب . روز تعیین گردید 88/28و  7/4
  
  پسیل معمولی پسته، دموگرافی، کفشدوزك، جدول زندگی : واژه ها کلید 

  
  مقدمه    

 Agonoscena، ستهـپعمـولی پسـیل م
pistaciae Burckhardt and Lauterer 

(Hem.: Aphalaridae)  ترین آفات  یکی از مهم
پسته است که همه ساله سبب کاهش کیفی و کمی 

ها از  کفشدوزك). 8( شودمحصول پسته می
هایی هستند که در کنترل  ترین شکارگـر مهـم

 و 22، 21( شوندبیولوژیک آفات گیاهی استفاده می
 Hippodamia variegataکفشدوزك ). 35

(Goeze)  ها و  فاژ است که به شته یک گونه پلی
این . )4(کند  هاي درختان میوه حمله می شپشک

هاي پسته و روي  کفشدوزك در ابتداي بهار در باغ
هاي هرز آلوده به شته فعالیت دارد و در طول  علف

نیز حضور  فصل بهار و تابستان، روي درختان پسته
کند  هاي پسیل معمولی پسته تغذیه می دارد و از پوره

)1.(  
براي مطالعات دموگرافیک و جدول زندگی 

 اندشمن ارآییو کپارامترهاي رشد جمعیت  تعیین
جداول . ت جایگاه ویژه دارداطبیعی براي مبارزه با آف

بقاء گروهی از افراد متولد ثبت  براي ،زندگی باروري
ها تا آخرین فرد  و زمان مرگ آن ،شده در یک زمان
اصطالح ). 41 و 34، 16(شوند  از گروه ایجاد می

به نقل از ( 1دموگرافی براي اولین بار توسط گیالرد

                                                             
1- Gilard  
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ها  کار برده شد که جمعیت براي جوامع بشري به )16
. کندها را بررسی می و فرایندهاي شکل دهنده آن
اف شناسی، براي اهد مطالعات دموگرافی در حشره

توان آنها می از جملهکه شده است  مختلف استفاده 
  :اهداف زیر را بر شمرد

  ) 15(میر   تجزیه و تحلیل علل مرگ و  -1
 )16 و 13(ها  تخمین و مقایسه نرخ رشد جمعیت -2
تأثیر کنترل شیمیایی روي دینامیسم جمعیت  -3
ارزیابی و مقایسه دشمنان طبیعی در کنترل  - 4) 13(

هاي  مقایسه جمعیت -5) 19و  10، 2(آفات 
پرورش انبوه  -6) 15( طبیعیآزمایشگاهی و 

 :.Anastrepha Dip( هاي میوه مگس
Tephritidae( )31 (ها  و پارازیتوئیدهاي آن)14 (

 -7) 2(پارازیتوئید  -بررسی سیستم میزبان -7
) 7 و 6، 5(هاي مختلف ها و بیوتیپمقایسه جمعیت

در شرایط مزرعه  کارایی و نرخ رشد ذاتی آفت -8
  ). 38(هاي مختلف در نسل

توان به  ظرفیت ذاتی افزایش جمعیت را می
یک موجود در جمعیت مفهوم حداکثر میزان افزایش 

). 26و  17(مطلوب تعریف نمود "در شرایط کامال
یک حشره بستگی به جمعیت ظرفیت ذاتی افزایش 

آن حشره باروري، طول دوره زیستی و سرعت رشد 
  . دارد

براي مطالعه  ابتدارفیت ذاتی افزایش جمعیت ظ
ولی ارتباط آن با  شدهاي انسانی مطرح  جمعیت

ها هر چه  دنیاي جانوران توسط سایر اکولوژیست
در پی آن، تر مورد بررسی و تائید قرار گرفت و  بیش

اوانس و  ،)30( 2لیسلی و پارك )12( 1توسط بیرچ
و به دنیاي حشرات کشانده شده  )18( 3اسمیت
. گسترش یافتدر حشرات گوناگون  rmتعمیم 

تشکیل جدول زندگی یک روش مناسب براي 
شالوده . توصیف دینامیسم جمعیت حشرات است

                                                             
1- Birch 
2- Leslie & Park 
3- Evans & Smith 

طور  جدول زندگی ویژه سنی، افرادي هستند که به
ها تا  و میر آن اند و بقا و مرگ  زمان متولد شده هم

هاي  این جدول. شود مرگ آخرین فرد گروه ثبت می
نرخ بقا هر  ،ی براي توصیف دوره رشد و نموزندگ

مرحله زندگی حشره و باروري افراد ماده مورد 
با مطالعه جدول زندگی  .)34(د نگیر استفاده قرار می

از جمله نوع  گوناگون،عوامل اثر توان  میحشرات، 
 و )36(منشا جغرافیایی  ،)43 و 42، 20(میزبان 

را  )37و  27 ،24) (دما، نور، رطوبت(شرایط اقلیمی 
به اینکه تاکنون  با توجه  .بررسی کرد rmبر شاخص 

 با تغذیه ازپارامترهاي جدول زندگی این کفشدوزك 
به انگیزه پسیل معمولی پسته بررسی نشده است و 

براي  H. variegataبرآورد کارایی کفشدوزك 
، وهشدر این پژ مبارزه با پسیل معمولی پسته
شکارگر در شرایط  پارامترهاي جدول زندگی این

 .شد محاسبهکنترل شده 
  پژوهشروش انجام 

 .Hکفشدوزك : فشدوزكکآوري  جمع
variegata  جهت انجام پژوهش، از روي درختان

موسسه  2هاي ایستگاه شماره  کاري پسته و یونجه
تیرماه سال  15در تاریخ  رفسنجانتحقیقات پسته 

جمع آوري شده و به آزمایشگاه کنترل  1387
 رفسنجانژیک واقع در موسسه تحقیقات پسته بیولو

آوري کفشدوزك از روي  براي جمع. منتقل گردید
. زنی استفاده شد درختان پسته از روش ضربه

هاي گرد آوري شده، به همراه برگ حشرات کامل
براي تغذیه کفشدوزك در زمان (آلوده به پسیل 

 ظروف پالستیکی به ابعاد درون) انتقال
قرار داده  تهویه مناسب بامتر سانتی  20×25×10

در آزمایشگاه . به آزمایشگاه آورده شد شده،
هاي  از کفشدوزك  H. variegateکفشدوزك 
  .دیگر جدا شد

در  H. variegataایجاد کلنی کفشدوزك 
آوري شده درون حشرات کامل جمع :آزمایشگاه

 ظرف پالستیکی شفاف و سفید رنگ بزرگی به ابعاد
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به منظور . ر قرار داده شدندسانتی مت 20×25×10
یک ظرف حاوي از % 55±5تنظیم رطوبت در حدود 

به منظور . گرم نمک نیترات منیزیم استفاده شد 30
هاي  هاي آلوده به پوره تغذیه حشرات کامل، برگ

باغات پسته جمع  پسیل معمولی پسته روزانه از
شده و در اختیار حشرات کامل قرار داده آوري
هاي منتقل شده به آزمایشگاه دو  کفشدوزك. شد می

براي . ندنسل روي پسیل پسته پرورش داده شد
اصلی روي کفشدوزك و تامین  هايانجام آزمایش

هاي ژرمیناتور ساخت دستگاشرایط کنترل شده از 
  . شداستفاده و کابین آزما  شرکت گروك

 .Hکفشدوزكمطالعه تاریخچه زندگی 
variegata در آزمایشگاه  

 مراحل رشديوابسته به  هايیشآزما براي
، تخم، الرو، شفیره و حشره کامل درون کفشدوزك

اي به  متر با روزنه سانتی 6هایی به قطر  دیش پتري
متر که با توري پوشانده شده بود  سانتی 5/1قطر 

دیش یک عدد حشره  درون هر پتري. قرار داده شد
ها درون  عدد از این پتري 10سپس . قرار گرفت
 ابعادستیکی شفاف و سفید رنگ بزرگی به ظرف پال

به منظور . قرار داده شدندمتر سانتی 20×25×10
 3تهویه در داخل ظرف پالستیکی، سوراخی به قطر 

سانتی متر ایجاد وسپس با یک پارچه توري روي آن 
منظور مطالعه و پرورش دستجات   به. پوشانده شد

تخم و حشره کامل، از محلول نیترات منیزیم و 
دلیل  جهت پرورش الروها و حشرات کامل به

استفاده از دیسک برگ پسته از بلورهاي نمک 
 24ظروف نمک هر . نیترات منیزیوم استفاده شد

بار بررسی و در صورت لزوم تعویض  ساعت یک
در این تحقیق، برخی از مطالعات . شد می

آزمایشگاهی با استفاده از دیسک برگ پسته انجام 
یسک برگی ابتدا تعدادي برگ براي تهیه د. شد

. درخت پسته از باغ چیده و به آزمایشگاه منتقل شد
ها با آب شسته شده و با دستمال کاغذي  سپس برگ

ها برش داده  دیش خشک شد، و به اندازه قطر پتري

دیش و سالم  براي حفظ رطوبت داخل پتري. شد
درصد  8/0 ماندن برگها، از محیط کشت آگار

این صورت که محیط آگار در به . استفاده شد
 1گراد با فشار  درجه سانتی 120اتوکالو با دماي 

) قبل از انجماد(اتمسفر تهیه و پس از خنک شدن 
ریخته و  دیشلیتر از آن را داخل پتري میلی 5حدود 

دیش  پس از سرد شدن، برگ پسته به اندازه پتري
بریده شد و از سطح پشتی روي محیط کشت قرار 

  .  گرفت
با تغذیه  H. variegataموگرافی کفشدوزك د

  از پسیل معمولی پسته 
عدد  100ي جدول زندگی با استفاده از  مطالعه

ي  درجه 27±1این آزمایش در دماي. تخم شروع شد
 يدوره و طول%  55±5گراد، رطوبت نسبی  سانتی

. گرفت ساعت تاریکی انجام  8ساعت روشنایی و  16
هاي برگی حاوي  کبار از دیس ساعت یک 24هر 

گذاري   تخم بازدید شد و حد فاصل میان زمان تخم
ي انکوباسیون تخم  ها به عنوان دوره تا تفریخ تخم
بدین ترتیب با تعیین نسبت بین . ثبت گردید

هایی که به نوزاد تبدیل  هاي تفریخ شده و تخم تخم
ي تخم  میر حشره در مرحله  و  اند درصد مرگ نشده

یک  1ها، الروهاي سن فریخ تخمبا ت. محاسبه شد
به هایی به  روزه به صورت جداگانه در پتري دیش

متر  سانتی 5/1اي به قطر  متر با روزنه سانتی 6قطر 
و روند  که با توري پوشانده شده بود قرار داده شد

ها به صورت روزانه مورد مطالعه قرار گرفت  رشد آن
میزان . ي الروي در سنین مختلف بررسی شد و دوره

مرگ و میر سنین مختلف الروي و شفیرگی نیز 
پس از اتمام دوره شفیرگی حشرات کامل . ثبت شد

شدند و حشراتی که در یک روز ظاهر شدند را  ظاهر
. گیري نمایند منتقل کرده تا جفت دیشبه یک پتري

هاي مجزا  پتري گیري به  حشرات در حال جفت
ثبت شد  گذاري روزانه هر جفت منتقل شدند و تخم

و سپس حشرات کامل را ) این تعداد جفت باقی ماند(
هاي  ي جدید منتقل کرده و تخمهادیشبه پتري
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گذاشته شده توسط هر جفت را روزانه بررسی کرده 
ند نیز یادداشت دش هایی که تفریخ می و تعداد تخم

سپس . این روند تا مرگ حشرات ماده دنبال شد. شد
 نسبت جنسی افراد بالغ منظور تعیینها بهاین تخم
، داخل ظروف پتري تا ظهور حشرات کامل نر و ماده

براي مشخص کردن . تغذیه نگهداري شدند
 1روش بنهام و ماگلتون ازهاي نر و ماده  کفشدوزك

غشته آبه وسیله ته سنجاق ابتدا . استفاده شد) 11(
به الك ناخن به آرامی نشانی بر روي انتهاي 

که از پیش  هایی وزكکفشدبالپوش سمت راست 
جفتگیري کرده و جنس آنها مشخص شده بود 

ها  براي نرها از الك قرمز و براي ماده. گذاشته شد
روزانه به نوبت . از الك ناخن سفید رنگ استفاده شد

طور جداگانه در اختیار  دار به یک نر و یک ماده نشان
این عمل تا . شد جوان قرار داده می هاي کفشدوزك
حشرات گیري و تعیین جنسیت  ده جفتزمان مشاه

در . هر روز تکرار گردید کامل تازه ظاهر شده،
مواردي که شمار حشرات ظاهر شده در یک روز 
زیاد بود آنها را با هم در یک پتري دیش قرار داده و 
با مشاهده افرادي که در حال جفتگیري بودند آنها را 

. هاي بعدي استفاده شد جدا کرده و براي آزمایش
نسبت ماده به مجموع ( پس از تعیین نسبت جنسی

هایی که به تخم(هاي ماده ، نسبت تخم)ماده و نر
- هاي تولیداز میان کل تخم) شدندافراد ماده تبدیل 

شده مشخص شد و براي محاسبه میانگین تعداد 
ازاي هر فرد ماده در تولید شده به) تخم ماده(ماده 

ها، بر تعداد تخم عالوه. گردیداستفاده ) mx(هر روز 
در صورت . میر حشرات ماده ثبت گردیدومیزان مرگ

بالفاصله  ،دیشپتري مرگ حشره نر موجود در هر
. گزین آن گردیدیک حشره نر از کلنی پرورش جاي

این بررسی تا انتهاي عمر آخرین حشره ماده ادامه 
هاي هاي الزم، شاخصآوري دادهپس از جمع. یافت

- نقطه شروع شاخص. محاسبه شدند رشد جمعیت

                                                             
1- Behnam & Muggleton 

) عنوان بخشی از دموگرافیبه(هاي رشد جمعیت 
ترین عامل در  شناسی فرد است و مهممطالعه زیست
  . باشدآن، سن می

 ):Demography(تحلیل کمی جمعیت 
در سه گروه شامل ) دموگرافی(تجزیه کمی جمعیت 

جدول تولیدمثل و  زیرجدول  باروري، زیر جدول بقا
واحد اساسی و نقطه شروع تجزیه کمی . اشدب می

تجزیه و تحلیل جداول زندگی و . جمعیت فرد است
 به) 16( 2روش کري  تولید مثل و معادالت مربوط به

  . صورت زیر انجام شد 
  تشکیل جدول بقاء

، یک ي سنزندگی ویژهبراي تشکیل جدول 
و یک ستون تعداد افراد زنده مانده تا  (x)ستون سن 

تشکیل شد و با استفاده از آنها  x (NX)سن 
روش بر اساس هاي دیگر جدول پارامترهاي ستون

 .محاسبه شدند) 5(، سمیع و همکاران )16(کري 
 xنسبت افراد زنده مانده تا سن =  lx  این پارامترها

 ،xp  = نسبت افراد زنده مانده تا سنx  که در
بقاء ( مانندنده مینیز ز x+  1تا  x فاصله سنی

که  xنسبت افراد زنده مانده تا سن  =xq،  )3دوره
مرگ و میر (می میرند  x+  1تا  xدر فاصله سنی 

نسبتی از افراد اولیه که در فاصله = dx، ) 4ویژه سنی
نسبت سرانه = xL  ،می میرند x+  1تا  xسنی 

تعداد =  x  ،Tx+  1تا  xصله سنی زنده ماندن در فا
=  exو  زنده مانده اند xکل روزهایی که بعد از سن 

  .بودند،  xدر سن  5یامید زندگ
  مثلجدول تولید

اجزاي اصلی ساخت جدول تولید مثل ویژه سن 
که در یک ستون تنظیم شد و  (x)عبارتند از سن 

که هر کدام در یک  hxو  Lx ،Mxپارامترهاي 
و با استفاده از آنها  سن چیده شدند ستون مطابق

                                                             
2- Carey 
3- Survival period 
4- Age specific mortality 
5- life expectation 
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بر اساس کري هاي دیگر جدول پارامترهاي ستون
که در آن  .محاسبه شدند) 39( 1، سمیع و ایزدي)16(

Lx  =2بقا در فاصله سنی x  1تا  +x  ،Mx  =
متوسط تعداد تخم گذاشته شده توسط ماده در 

نرخ تفریخ تخم در سن =  hxو  x+  1تا  xفاصله 
x هاي تولید شده انگر کسري از همه تخمکه نش

پارامترهاي محاسبه شده . اندمی باشد که تفریخ شده
شامل نرخ ناخالص باروري، نرخ ناخالص زادآوري، 
نرخ ناخالص تفریخ، نرخ خالص باروري، میانگین 
سن باروري ناخالص، میانگین سن زادآوري ناخالص، 

ي میانگین سن باروري خالص، میانگین سن زادآور
خالص، میانگین سن تفریخ، میانگین تخم در روز و 

  . تعداد تخم به ازاي هر ماده در روز بودند
  هاي جمعیت پایدارپارامتر

، بقاي میان  xاجزاي اصلی محاسبه شامل سن 
و تعداد نتاج ماده حاصل از تولید مثل ماده  (lx)دوره 

که هر کدام در یک می باشند  x (mx)در سن 
و با استفاده از آنها  چیده شدند ستون مطابق سن
، 16( بر اساسهاي دیگر جدول پارامترهاي ستون

بقا در =  lxکه در آن  .محاسبه شدند) 40و  39
ماده متوسط تعداد =  x ،mx+  1تا  xفاصله سنی 
. است x+  1تا  xتوسط ماده در فاصله تولید شده 

پارامترهاي محاسبه شده شامل نرخ ذاتی افزایش 
، نرخ متناهی افزایش جمعیت، نرخ ذاتی جمعیت 

تولد، نرخ ذاتی مرگ، نرخ ناخالص تولید مثل، نرخ 
خالص تولید مثل، توزیع سنی پایدار، متوسط مدت 

  .زمان نسل و مدت زمان دو برابر شدن جمعیت بود
و  میر که توسط 3نایفبا استفاده از روش جک

ارائه شده است خطاي استاندارد   )33( 4همکاران
. راي نرخ ذاتی افزایش طبیعی جمعیت بدست امدب

با  rmبراي انجام روش جک نایف ابتدا مقدار دقیق 
تعداد حشره  nروش معمول از مجموعه اصلی 

                                                             
1- Samih & Izadi  
2- midpoint survival 
3- Jacknife 
4- Mayer et al. 

تکرار  nآنگاه یکی از ) (rallمحاسبه می گردد 
و با استفاده از  شدحشرات از داده هاي اصلی حذف 

وباره حشره، نرخ افزایش د n-1داده هاي باقیمانده 
سپس مقادیر بعدي جک نایف با  (ri) شدمحاسبه 

  : گرددرابطه زیر محاسبه می
ri=n.rall-(n-1)ri  

 n این فرایند تا زمان محاسبه تمام مقادیر بعدي
سرانجام مقدار . شدعضوي تکرار  n-1مجموعه  زیر

مقدار بعدي  nو خطاي استاندارد  (rj) میانگین
اساس داده و مقایسات بر  شدنایف محاسبه جک

  ) 32(هاي به دست آمده انجام گرفت 
  هاتجزیه و تحلیل داده

 SPSS افزارها با استفاده از نرمتجزیه داده
ها برقراري قبل از تجزیه داده. ، انجام شد13.0

شرایط آنالیز واریانس از جهت نرمال بودن و 
- ها و همگنی واریانستصادفی بودن خطاها، هم

افزار میانگین با استفاده از نرمها با بستگی واریانس
Minitab 14.0 هاي الزم انجام بررسی و تبدیل

شده و ، روابط ارائه)33و  32(نایف از روش جک. شد
هاي براي محاسبه و تخمین پارامتر Excelافزار نرم

- بندي میانگینمقایسات و گروه. زیستی استفاده شد
  . ن انجام شداي دانکدامنهها با استفاده از آزمون چند

 
  ج و بحثینتا

   تعیین پارامتر هاي جدول بقا
 Singleجدول زندگی از نوع  :حشرات کامل

decrement مرگ به هرعلت که بود به شکل . بود
هاي اساسی جدول پارامتر. کاهش تعداد ثبت گردید

. نشان داده شده است 4 تا 1هاي زندگی در شکل
تدریج  و بهبوده  6/46امید به زندگی در روز اول 

). 1شکل (به صفر رسید  54 کاهش یافته و در روز
تدریج کاهش یافته  و بهبود نرخ بقا در روز اول یک 

  ).2شکل ( به صفر رسید 54و در روز 
در روز اول  x+1تـا  xمرگ و میر در فاصله سنی 

بوده  1/0افزایش یافته و مقدار آن  44صفر و در روز 
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زایش و کاهش متنـاوب  تدریج اف و بعد با نوساناتی به
  ).3شکل (به صفر رسید  54داشته و در روز 

در  x (Px)احتمال زنده ماندن حشرات کامل تا سـن  
دسـت آمـد    اولین روز مرگ و میر حشرات کامل بـه 

تـدریج کـاهش     روزگی بـه  44که با افزایش سن در 

با تغذیـه از پسـیل    Pxو  qxمقایسه دو پارامتر . یافت
د کــه مــرگ و میــر الرو و معمــولی پســته نشــان دا

شود و در روز حشرات کامل با شدت کمتري آغاز می
   .)4شکل ( یابدافزایش می 48

  
  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55

عمر ( روز) 

ز) 
 ( رو
گی
زند

ید 
ام

 
با تغذیه از پسیل معمولی پسته  H. variegataنمودار امید به زندگی کفشدوزك  - 1شکل 

Agonoscena pistaciae  
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 ه از پسیل معمولی پستهبا تغذیH. variegata  نمودار نرخ بقا کفشدوزك - 2شکل 

Agonoscena pistaciae 
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پسیل  با تغذیه از H. variegataکفشدوزك  x+1تا xنمودار مرگ و میر در فاصله سنی  - 3شکل 

  Agonoscena pistaciae معمولی پسته
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با تغذیه از پسیل معمولی  H. variegataنمودار نرخ مرگ و میر ویژه سنی کفشدوزك  - 4شکل 

  Agonoscena pistaciae پسته
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-داده :تعیین پارامتر هاي تولید مثل ویژه سن
  کفشـدوزك مـاده    15دست آمده از بـاروري  هاي به

H. variegata  )  بــه ) بـاقی مانــده از جـدول بقــاء
میـر نشـان داد کـه نـرخ      همراه اطالعـات مـرگ و  

ناخالص باروري، نرخ ناخالص زادآوري، نرخ خـالص  
، 192، 234ترتیـب  اوري بـه باروري، نرخ خـالص زآد 

میـانگین  نرخ ناخـالص تفـریخ   تخم و  9/58، 19/71
سـن بـاروري ناخـالص، میـانگین سـن      . بود 823/0

زادآوري ناخــالص، میــانگین ســن بــاروري خــالص، 
میانگین سن زادآوري خالص و میانگین سـن تفـریخ   

ــه ــب  ب  48/34، 23/25، 26/25، 59/32، 26/32ترتی
تخم و  59/2روز، تعداد تخم به ازاي هر ماده در روز 

میانگین تعداد تخم هاي بارور بـه ازاي هـر مـاده در    
چنـین طـول دوره قبـل از     هـم   .بودتخم  14/2روز 
روز  6/25ریزيروز و طول دوره تخم 1/6ریزي تخم

. روز بدست آمد 23/2ریزي و طول دوره پس از تخم
براي ) Mx(وسیله هر ماده در روز  هبگذاري  روند تخم

. شـود  دیـده مـی   5کفشدوزك مورد مطالعه در شکل 
ـ     بیش ه آن، ترین مقـدار تخمگـذاري و روز مربـوط ب

ترتیـب    گـذاري بـه   گذاري و پایـان تخـم   شروع تخم
  .بود 55، 18، 30، 1/13

هاي شاخص :هاي رشد جمعیتتعیین شاخص
ــدوزك   ــت کفش ــد جمعی روي  H. variegataرش

 درهاي پسـیل پسـته در شـرایط کنتـرل شـده        پوره
دسـت آمـده از   هاي بهداده. ارایه شده است 1جدول 

ارگر بـه همـراه   کفشـدوزك شـک   15باروري روزانـه  
هـاي گذاشـته شـده و    اطالعات مربوط به تعداد تخم

و تجزیه جک نایف نسبت جنسی با استفاده از روش 
دسـت آمـده طـول    بر اساس نتایج بـه . گردیدتحلیل 

روز و نـرخ خـالص    88/28 (T) مدت زمان هر نسل
هاي تولید شده که مجموع ماده نیز (Ro)  تولید مثل

ل عمر بـا دخالـت عامـل    توسط یک فرد ماده در طو
نسـل  / ماده/ ماده 64/70دهد میزان بقاء را نشان می

شـدن  مدت زمان الزم براي دو برابر و. تعیین گردید
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  فاصله در Hippodamia variegateکفشدوزك متوسط تعداد تخم گذاشته شده توسط ماده   - 5شکل 
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با تغذیه از پسیل  H.variegata ايلکهوزك دو مقادیر شاخص هاي رشد جمعیت کفشد -1جدول 
  در شرایط کنترل شده Agonoscena pistaciaeمعمولی پسته 

  

  
نـرخ ذاتـی   . روز محاسـبه شـد   70/4(DT)جمعیت 
مقایسـه   .روز تعیین گردید/ماده 149/0 (rm) افزایش

ــاخص ــدوزك     ش ــت کفش ــد جمعی ــاي رش  .Hه
variegata  هـاي رشـد جمعیـت پسـیل      با شـاخص

دهد که نـرخ ذاتـی افـزایش     معمولی پسته نشان می
جمعیت پسیل پسته بیشتر از کفشدوزك مطالعه شده 

کفشـدوزك   (rm) در این تحقیق مقـدار . )1( باشد می
 rmر مقایسـه بـا   دسـت آمـد کـه د    به 14/0شکارگر 

. اسـت  مترکباشد  می 217/0پسیل معمولی پسته که 
هـاي  نرخ ذاتی افزایش جمعیت نشـانگر تعـداد مـاده   

افزوده شده به جمعیت به ازاي هر فرد مـاده در هـر   
روز است و به عبارت دیگر نشان دهنده سرعت رشد 

نرخ متناهی افزایش . جمعیت در حالت نامحدود است
تعیـین   16/1براي کفشدوزك شـکارگر ) λ(جمعیت 

زمان مورد نیاز براي دو برابر شدن تعـداد افـراد   . شد
روز  70/4  (DT)( جمعیــت کفشــدوزك شــکارگر  

بدین معنی اسـت کـه کفشـدوزك    این . تعیین گردید
روز نیاز دارد تا  70/4شکارگر با تغذیه از پسیل پسته 

مـان مناسـبی   جمعیت خود را دو برابر کند که ایـن ز 
است تا این شکارگر بتوانـد آفـت مـورد تغذیـه را بـا      

این زمان هـر چـه   . افزایش جمعیت خود کنترل کند
تــر باشـد کــارآیی شـکارگر در کنتــرل طعمــه   کوتـاه 

زمان یک نسـل   میانگین طول مدت. یابدافزایش می
(T)    یا متوسط طول دوره زمانی بین تولـد والـدین و

روز بـرآورد   88/28رگر تولد نتاج در کفشدوزك شـکا 
بـه عبـارت دیگـر کفشـدوزك شـکارگر بـه       . گردیـد 

روز نیاز دارد تـا جمعیـت آن بـه انـدازه نـرخ       88/28
نتیجـه ایـن   . افـزایش یابـد   (RO)خالص تولید مثـل 

تحقیق نشان داد که  کفشدوزك شـکارگر از لحـاظ   
ــعیت    ــت در وض ــزایش جمعی ــرعت اف ــایی و س توان

طبیعـی نیـز ماننـد     مطلوبی قرار دارد ولی این دشمن
  .سایر دشمنان طبیعی نیاز به حمایت دارد

را به H. variegata اگر طول عمر کفشدوزك 
گذاري ترین میزان تخم قسمت تقسیم کنیم، بیش 3

به بیان . افتددر قسمت دوم عمر حشره اتفاق می
گذاري افزایش دیگر در مرحله اول ، میزان تخم

اري روند کم و گذیافت، در مرحله دوم میزان تخم
- بیش ثابتی داشته و در مرحله سوم میزان تخم
- گذاري حشره به تدریج کاهش یافته ولی تخم

نرخ تولیدمثل . داشتگذاري تا پایان عمر ادامه 
و نرخ ذاتی افزایش جمعیت دو شاخص ) R0( خالص

  اند مهم در ارزیابی دشمنان طبیعی معرفی شده
لوژیک بر این بسیاري از محققین مبارزه بیو. )37(

اند که دشمنان طبیعی زمانی موثرترند که با  عقیده

 واحد مقدار ها  شاخص
 روز 88/28 (T)طول مدت زمان هر نسل

 روز 70/4 (DT)مدت زمان دو برابر شدن

 روز λ ( 16/1 (نرخ متناهی افزایش جمعیت

 نسل/ ماده/ ادهم 64/70 (Ro)نرخ خالص تولید مثل

 نسل/ ماده/ ماده 0418/75 (GRR)نرخ ناخالص تولید مثل

 روز/ ماده/ ماده 149/0 (rm)نرخ ذاتی افزایش جمعیت

 روز/ ماده/ ماده 1440/0 (b)نرخ ذاتی تولد

 روز/ ماده/ ماده 00492/0 (d)نرخ ذاتی مرگ
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ها حداقل برابر  آن rmها،  در نظر گرفتن سایر ویژگی
هافاکر و ). 25و  23(تر از آفت باشد  یا بیش
یک  rmکنند که اگر  پیشنهاد می) 23( 1همکاران

آفت مربوطه است نباید  rmدشمن طبیعی کمتر از 
ن طبیعی ضعیف است و تلقی کنیم که آن دشم

تواند به عنوان یک عامل مبارزه بیولوژیک براي  نمی
) 29( 2همکاران اما لنترن و. آید آن آفت به حساب 

معتقدند که یک دشمن طبیعی زمانی براي مبارزه 
تر از  گرآن برابر یا بز rmبیولوژیک مناسب است که 

rm پارامترها   با توجه به این. آفت مربوطه باشد
پسیل ده از کفشدوزك مذکور براي کنترل استفا

هاي جنبی  نیاز به یک سري حمایت معمولی پسته
در شرایط کنترل ) 9(مالشاهی و همکاران . دارد

گراد رطوبت نسبی سانتی درجه 26±2دماي(شده 
) ساعت تاریکی 8روشنایی و سـاعت  ، %16 2±65

از شته جالیز  variegata .Hبا تغذیه کفشدوزك 
هاي گذاشته شده  ند مجموع تخممشخص نمود

 10براي عدد  1916 ±127توسط این کفشدوزك 
هر ماده در هر  درو میانگین تعداد نتاج ماده جفت 

نرخ ذاتی افزایش جمعیت و . بود 6/5± 27/0روز 
. بود 9/387و  254/0ترتیب  مثل به نرخ خالص تولید

روز و مدت  T (46/23(میانگین طول دوره نسل 
روز  73/2راي دو برابر شدن جمعیت زمان الزم ب

میـانگیـن طول عمر حشرات کامل . بـود
ریزي  روز، دوره قبل از تخم 44/4±4/53
روز، و جمعیت کفشدوزك در مدت یک  27/0±6/5

چنین در مطالعات  هم. شود برابر می rw (9/5(هفته 
در شرایـط کنـتـرل شـده ) 3( همکارانجعفري و 

ساعت  16و  65± 5، رطوبت نسبی25±1دماي (
، نرخ ذاتی رشد )ساعت تاریکی 8روشنـایی و 

با استفاده از شته   variegata .H کفشدوزك 
لنزونی و . بدست آمد rm=2870/0سـیاه باقال 

                                                             
1- Huffaker et al. 
2- Lenntern et al. 

نشان دادند در شرایط کنترل شده ) 28( 3همکاران
-80    گراد رطوبت نسبیسانتی درجه 25±1دماي (

نرخ ) اریکیساعت ت 8روشنایی و ساعت  16 % 60
با تغذیه از  H. variegataذاتی رشد کفشدوزك 

 مثل ، نرخ خالص تولید =114/0rmشته سبز هلو 
75/52  RO =88/41 و مدت زمان یک نسل T  = 

هاي گذاشته شده  مجموع تخم. دست آمد روز به
در شرایط کنترل  H.variegataتوسط کفشدوزك 

 گراد رطوبت نسبیسانتی درجه 25±1دماي(شده 
ساعت  8روشنایی و سـاعت  16و دوره نوري% 65

 و با تغذیه از شته آردآلود به ژاپنی) تاریکی
)(Dysaphis crataegi  و تخم  1256تا  789بیـن

نـرخ خالص  956 ±7/134گذاري  متوسـط تخم
نرخ ذاتی رشد کفشدوزك =RO  9/425تولیـد مثل 

178/0 rm=  34میانگین طول دوره نسل T= روز و
 9/3ان الزم براي دو برابر شدن جمعیت مدت زم
دست آمده در این پژوهش با نتایج  به rm. روز بود

. همخوانی دارد "تقریبا )28( لنزونی و همکاران
ها  سایر پژوهشاختالفاتی که در این پژوهش با 

متفاوت بودن نوع   توان به میرا شود  مشاهده می
 منطقه جغرافیایی پراکنش وطعمه، دماي پرورش، 

در ادامه این پژوهش . نسبت داد rmروش محاسبه 
میر، زمان  و  درصد مرگ ،rmشود مقدار  پیشنهاد می

دستیابی و نرخ جستجوگري این کفشدوزك تحت 
هاي پسته  تاثیر سموم رایج مورد استفاده در باغ

به منظور استفاده از عوامل  همچنین. تعیین گردد
ه از سموم بیولوژیک در کنترل آفات و کاهش استفاد

اي روي  مطالعات مقایسه می شود پیشنهاد ،شیمیایی
هاي منطقه انجام شده و پس از تعیین   فشدوزكک

ترین کفشدوزك موجود در هر  کاراترین و با اهمیت
.شودمنطقه به پرورش انبوه و رهاسازي آن اقدام 

                                                             
3 -Lanzoni et al. 
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