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  93، بهار 1شماره  37، جلد )مجله علمی کشاورزي(گیاهپزشکی 
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  چکیده

 Nipaecoccus viridisمهم شپشک آردآلود جنوب  هايشکارگراز ،  Nephus arcuatus Kapur کفشدوزك
(News.) تخم، الرو و شفیره(غ پیش از بلومراحل  رشدي دورهطول  پژوهشدر این . باشددر استان خوزستان می( ،

و  شپشکپوره سن یک از کفشدوزك  نر و ماده بالغین ، الرو سن چهارمیزان پرخوري  و کفشدوزك ينر و ماده بالغین
و دوره  درصد 65±5، رطوبت نسبی سلسیوسدرجه  30±1در دماي ن الروي بر اساس ثابت دایار نیتعداد س همچنین

عرض کپسول سر الرو سن یک تا الرو سن  ،با افزایش سن الروي .ررسی قرار گرفتمورد ب ساعت 10:14نوري به تاریکی 
 .N بر اساس نتایج به دست آمده، عرض کپسول سر . افزایش یافتمتر میلی 33/0±002/0تا  15/0 ±002/0چهار از 

arcuatus 316/2(توصیف آن با معادله درجه دوم  اماکند، ثابت دایار پیروي می از -x 456/0  + x2040/0 - = y ln (دقیق -
پوره  5/86±42/7و 7/58±95/2، 8/177±45/5به ترتیب کفشدوزك میزان پرخوري الرو سن چهار، نر و ماده بالغ  .بود تر

، 92/3±02/0طول دوره جنینی، الرو سن اول تا چهارم، پیش شفیره و شفیره به ترتیب  .ساعت بود 24سن یک در طی 
به ماده و نر طول عمر حشرات بالغ ، روز 09/5±12/0و  3/0±05/1، 05/0±57/2، 03/0±52/1، 03/0±29/1، 05/0±17/2

  .تخم براورد گردید 43/660±8/37میانگین ها به طور و زادآوري مادهروز  08/86 ±29/6و  88/133± 3/6ترتیب

  ر، ثابت دایا، پرخوريرشديطول دوره  ، Nephus arcuatusکفشدوزك : هاکلید واژه

  

 مقدمه

 Nipaecoccus viridisآلود جنوب آرد شپشک
(News.) (= N. vastator (Maskell)) 

(Homoptera: Pseudococcidae) مهم آفات از 
گیاهان زینتی، گیاهان درختان مرکبات، بسیاري از 

زراعی و غیر زراعی در نواحی گرمسیري و غیر 
در . )1989 ،١شرف و میردیرك( گرمسیري جهان است

                                                             
1- Sharaf & Meyerdirk 

فت از نواحی جنوب و جنوب غرب گزارش ایران این آ
 ،گیاه میزباناز  شپشکتغذیه  .)2006، مقدم( شده است

زرد شدن  و پیچیدگیمنجر به خسارت مستقیم از طریق 
ها و جوانه انتهایی، عدم رشد گل برگ، کاهش رشد

تولید مقدار زیادي و از سوي دیگر با شده ریزش میوه 
 شودیمغیر مستقیم منجر به خسارت  ،عسلک

در هاي چند سال گذشته بررسی). 1970 ،2عبدلرسول(
                                                             
2- Abdul–Rassoul 
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دهد که این شپشک داراي فون نشان می استان خوزستان
مصدق و ؛ 1370، آساده( باشدمیدشمنان طبیعی  غنی از

 بومیکفشدوزك که در میان آنها ) 1381کچیلی، 
Nephus arcuatus Kapur (Coleoptera: 

Coccinellidae) ، از ایران ي جدید ونهبه عنوان یک گ
 ،1لوبل و سمتانا(اي برخوردار است از اهمیت ویژه

تاکنون تنها از عربستان و یمن گزارش  این گونه. )2007
این  .)2000 ،2هارتن-رامیندو و وان( است شده

-  آردآلود کفشدوزك از شکارگرهاي مهم شپشک
- میاین منطقه در آلود هاي آردجنوب و دیگر شپشک

 هطقمناین در  با داشتن قدرت جستجوگري باالکه  باشد
هاي کفشدوزك از جمله گرمسیر که سایر گونه

Cryptolaemus montrouzieri Mulsant  به دلیل
گرماي زیاد تابستان قادر به استقرار و فعالیت نیستند 

- در کنترل شپشک توانسته، )1387( مصدق و همکاران

- رسد که میمی نظرو به  موفق عمل کندآلود هاي آرد

 بیولوژیک برايتواند به عنوان یک عامل مناسب کنترل 
مصدق و ( باشدمعرفی  هاي آردآلود قابلمهار شپشک

  . )2013 ،علیزاده وهمکاران؛ 1391،همکاران

 ناپیوسته است وغ بلورشد حشرات در مرحله پیش از 

اندازي تغییرات قابل مشاهده و  بار پوست به دنبال هر
 ،3چاپمن(دهد دازگیري در اندازه بدن رخ میقابل ان
که در یک مرحله رشدي، اندازه از آنجایی). 1998

از قبیل عرض کپسول سر یته هاي شدیداً اسکلرساختار
بنابراین از این  ،)1985 ،4دالی(کنند تقریباً تغییر نمی

تعیین  وطور گسترده نه تنها براي تشخیص ویژگی به
هانسن و  ؛1890،  5دایار( دارانلکپون الروي در بالیسن

 ؛2006 ،7گاراي و همکارانایري ؛1981 ،6همکاران

                                                             
1- Löbl & Smetana 
2-Ramindo & van Harten  
3- Chapman 
4- Daly 
5- Dyar 
6- Hansen et al. 
7- Irigaray et al. 

 باالنبلکه در قاب) 2010 ،محمدي و همکاران
 ؛2000، 9پانتوجا و همکاران ؛2001 ،8فرانسیسکو و پرادو(

و  ویریا(غشاییان بال ،)2007 ،10پنزاولتا ؛2000
 ،12تیمرمن و بریجل(و دوباالن ) 2009 ،11همکاران

 سال پیش دایار 120حدود . شده استنیز استفاده  )1998

پولکبیان کرد که عرض کپسول سر در سنین متوالی بال
کند و با هر بار تبعیت می داران از یک تسلسل هندسی

ثابت براي هر گونه تغییر با یک نسبت   پوست اندازي
رابطه را  اینبر اساس قانون دایار  .)1890دایار، ( کندمی
یا لگاریتم تبدیلی آن  )y=abx( با توالی هندسی وانتمی

)lny=lna+ ln(b)x( محاسبه کرد )و  کلینگنبرگ
 14هر چند که هانسن و همکاران. )1992 ،13زیمرمن

 اي درجه دوممعادله چند جمله ندپیشنهاد کرد) 1981(

)y=ax2+bx+c(  رشد  تواندمیاز توالی هندسی بهتر
الزم به ذکر است . هدتوضیح ددر حشرات  کپسول سر را
کپسول سر  عرضبرابر است با  y هاي فوقکه در معادله

  . باشدحشره می يسن الرو xو 

هیچ گونه تحقیقی بر روي که تاکنون از آنجایی 
در صورت نگرفته است،  N. arcuatusکفشدوزك 

و طول دوره  خصوصیات ظاهريسعی شد پژوهش حاضر 
همچنین . تعیین شود رشدي مراحل نابالغ و بالغ کفشدوزك

میزان و تعداد سنین الروي کفشدوزك بر اساس ثابت دایار 
نر و ماده بالغ کفشدوزك با تغذیه الرو سن چهار، پرخوري 

 30±1دماي  درشپشک آردآلود جنوب  پوره سن یکاز 
و دوره نوري به  درصد 65±5، رطوبت نسبی سلسیوسدرجه 

  .بدست آمدساعت  10:14تاریکی 

  

                                                             
8- Francisco & Prado 
9- Pantoja et al. 
10- Panzavolta 
11- Vieira et al. 
12- Timmermann & Briegel 
13- Klingenberg & Zimermann 
14- Hansen et al. 
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  93، بهار 1شماره  37، جلد )مجله علمی کشاورزي(گیاهپزشکی 

  هاشمواد و رو

   N.viridis کلنی شپشک آردآلود جنوب

 از شگاهیآزما در آردآلود جنوب  شپشک پرورش يبرا
 .Solanum tuberosum L زدهجوانه ینیزمبیس يهاغده

 منظور به و شستشو از پس ینیزمبیس يهاغده. شد استفاده
 خچالی در ماه 3 مدت به یزن جوانه و خواب دوره شکستن

 زدن جوانه از پس و ينگهدار سلسیوس درجه 5- 8 يدما در
- جوانه. ندگرفت قرار استفاده مورد هاشپشک هیتغذ منظور به

هاي آلوده به شپشک در ظروف پالستیکی به ابعاد 
متر که درپوش آنها با یک پارچه با مش سانتی 24×16×10

کلنی . شدندریز جهت تهویه پوشیده شده بود نگهداري 
 65±5، رطوبت نسبی لسیوسسدرجه  30±1شپشک در دماي

 .دساعت نگهداري ش 10:14به تاریکی  و دوره نوري درصد

   N. arcuatusکلنی کفشدوزك 

هاي مرکبات دزفول، از باغ N. arcuatusکفشدوزك 
آوري و جمع 1389آلوده به شپشک آردآلود جنوب، در بهار 

هاي آردآلود پس از شناسایی، حشرات کامل بر روي شپشک
 در ظروف پالستیکی مشابه زمینیبر روي سیب موجودجنوب 

در  ها مورد بررسی قرار گرفتند وروزانه نمونه. رها شدند
. شدها جایگزین صورت نیاز غذاي جدید براي کفشدوزك

شپشک نگهداري مشابه کلنی کفشدوزك در شرایط محیطی 
  . شد

و  گیري مراحل مختلف رشدي کفشدوزكاندازه
  تعیین ثابت دایار

عدد سیب زمینی  10جفت نر و ماده بالغ روي  50بتدا در ا
در ظروف  همه مراحل رشدي شپشک شامل شپشک آلوده به

متر حاوي درپوش تهویهسانتی 24×16×10ابعاد به پالستیکی 
سپس . ساعت افراد بالغ حذف شدند 24دار رها شدند و بعد از 

گیري طول و تخم براي اندازه يبه صورت تصادفی تعداد
روزانه مورد برررسی قرار ها نمونه. آوري شدرض جمعع

شامل ، همچنین مراحل مختلف سنی کفشدوزك .گرفتند

الروهاي تازه پوست اندازي کرده، الروهایی که مدتی از 
اندازي آنها گذشته و الروهایی که نزدیک به مرحله پوست

طول روز  10بیش از با حشرات بالغ و  ، شفیرهبودندسنی  يدبع
طول و عرض کپسول سر  آوري و اندازه بدن وجمع مر ع

از هر مرحله رشدي حشره با استفاده از . گیري شداندازه
بینوکوالر مجهز به دوربین عکس گرفته شد و با استفاده از 

متر میلی 01/0پارامترهاي مورد نظر با دقت  Image J  1برنامه
 01/0مدرج  برداري از المل عکس برنامه با. اندازگیري شد

 تعیین شدبراي هر سن الروي ثابت دایار . ي کالیبره شدمترمیلی
  ).1ي معادله(

)1(   

و سه به ترتیب سن یک، دو،  IV و  I ،II ،III در این  معادله
  .)1890دایار، ( باشدمی يالروچهار 

میزان تولید  رشد، طول عمر بالغین وطول دوره 
   دوزكکفش مثل

سن کفشدوزك هاي همبراي شروع آزمایش نیاز به تخم
عدد سیب زمینی  2جفت نر و ماده بالغ روي  50 از اینرو ،بود

در ظرف  شامل همه مراحل رشدي شپشک شپشک آلوده به
 8پس از  .شدندرها ) مترسانتی 18و ارتفاع  8به قطر (اي استوانه

ب و به طور سن به طور تصادفی انتخاتخم هم 100ساعت 
به ( در پتري) خواريهمنوع از به منظور جلوگیري(جداگانه 

الروهاي تازه . نگهداري شدند )مترسانتی 1و ارتفاع  6قطر 
. گردیدبه ظروف آزمایش منتقل کفشدوزك متولد شده 

- سانتی 3×3ظروف آزمایش شامل ظروف پالستیکی به ابعاد 

تر براي تهویه روي مسانتی 2هایی به قطر که سوراخبودند متر 
. ظروف ایجاد و با تور با مش ریز پوشانده شده بوداین درب 

ریخته شد و قبل از سرد شدن % 5/1درون این ظروف ژل آگار 
یک برش از جوانه سیب زمینی آلوده به شپشک آردآلود 

در طول آزمایش روزانه . جنوب روي ژل قرار داده شد
قرار دوزك ي کفشدر اختیار الروها تازه هايشپشک

                                                             
1- Image processing & analysis in java  
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تا زمان ظهور بالغین  مراحل نابالغ رشديطول دوره  .گرفت می
هاي نر و ماده  بعد از ظهور بالغین،. ساعت ثبت گردید 12هر 

انتقال  شپشکهم سن جفت شدند و به ظروف دیگري حاوي 
تا زمان  هاو میزان تخمگذاري ماده طول عمر افراد .داده شدند

در  آزمایشاین  .یدثبت گردساعت  24هر مرگ آنها 
 65±5، رطوبت نسبی سلسیوسدرجه  30±1انکوباتور در دماي

  .ساعت  انجام شد 10:14و دوره نوري به تاریکی  درصد

  تعیین میزان پرخوري الرو سن چهار و افراد بالغ

 10(نر و ماده بالغ  ،)سن h12 -0(الرو سن چهار  پرخوري 

بر . گیري شدشرایطی مشابه آزمایش قبل اندازه در ) روزه
پوره سن یک  220و  130، 80به ترتیباساس آزمایشات اولیه 

و  ماده بالغ ،براي نربه طور جداگانه شپشک آردآلود جنوب 
بر  مترسانتی 9×7×3در ظرف آزمایش به ابعاد  الرو سن چهار

هاي طعمه. رها شدمتر سانتی 5روي دیسک سیب زمینی به قطر 
ساعت گرسنه قرار داده شد و  12تهیه شده در اختیار شکارگر 

ساعت شکارگر حذف و تعداد طعمه خورده شده  24پس از 
مورد استفاده ) مرحله رشدي(براي هر تیمار  تکرار 10 .ثبت شد

 2ي معادلهبا استفاده از معادله میزان پرخوري  .قرار گرفت
  :محاسبه شد) 2006( 1کابرال و همکاران 

 )2(  V0= (A-a24) ra24                

V0= تعداد شکار خورده شده  

A= تعداد شکار در دسترس  

a24=  ساعت 24تعداد شکار زنده بعد از  

r=  شاهد ظرفساعت در  24نسبت شکار زنده بعد از   

  تجزیه آماري

نرم  ها از در این تحقیق، به منظور تجزیه و تحلیل داده
 هامیانگین. شد استفاده SAS و  SigmaPlot 11.00هايافزار

                                                             
1- Cabral et al. 

بر اساس  بنديمورد مقایسه و گروه =05/0Pدر سطح 
    .   گرفتند قرار 2ویتنی - من آزمونو   LSDآزمون

  

  نتایج و بحث

  گیري مراحل مختلف رشدي کفشدوزك اندازه

 شفیره، پیش ،يالرو مختلف مراحل تخم، اندازه و شکل
 در N. arcuatus کفشدوزك ماده و نر حشرات و شفیره

 خارج با بالغ ماده. است شده نشان داده 1 شکل  و 1 جدول
 صورت به تلسکوپی، صورت به شکم انتهاي هايحلقه کردن

. دهدمی قرار ریزي تخم محل در را خود هايتخم عمودي
 عرض و 41/0±01/0 طول به رنگ زرد شکل، بیضوي هاتخم
 و تکی صورت به هاتخم. باشندمی متریلیم 002/0±20/0
ماده بالغ کفشدوزك کیسه تخم . شوندیم داده قرار ايدسته

- شپشک را به عنوان بستري مناسب براي تخمریزي ترجیح می

 سه سن پوره و بالغ ماده بدن زیر در تخم يقرارگیر اما ،دهد
 و نر  چهار سن پوره توسط شده تنیده پیله داخل در ،شپشک
 از قبل ساعت 24. شد مشاهده نیز میزبان بستر مخفی هايقسمت
 را نیجن توانمی راحتی به و شده شفاف آنها پوسته ،تخم تفریخ

 الرو تخم، تفریخ دوره طی از پس. کرد مشاهده تخم داخل در
 خارج پوسته از و کرده سوراخ راه پوست فوقانی بخش اول سن
 از و بوده رنگ لیمویی پس از تولد الرو نیا. شودمی

 ساعت 12. است برخوردار باالیی جستجوگري قدرت
 بدن سطح سراسر مومی هايرشته تدریج به تولد از سپ

 الروي چهار سن داراي حشره این. پوشاندمی را الرو
، >001/0P( بدن طول يالرو سن با افزایش. است

3=df،03/234=F(عرض بدن ، )001/0P< ،3=df ،
98/207=F( )001/0( سر کپسول ، طول)1 جدولP< ،

3=df ،79/179=F (آن عرض و)001/0P< ،3=df  ،
24/109=F( )شیافزا يداریمعن طور به) 3جدول 
درون به خود يهاآرواره کردن وارد با الروها .ابدیمی

                                                             
2- Mann-Whitney U Test 
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 .N كکفشدوز ماده و نر شفیره، شفیره،پیش ،يالرو مختلف سنین و تخم)  اریمع يخطا ± میانگین( عرض و طول -1جدول
arcuatus  

   .باشدمی 05/0در سطح  LSDندي بر اساس روش بدار بر مبناي گروهنشانگر عدم اختالف معنی ستوندر هر  مشابه کوچک حروف *
 .دباشمی05/0در سطح  LSDبندي بر اساس روش دار بر مبناي گروهنشانگر عدم اختالف معنی ستوندر هر  مشابه بزرگ حروف **

 
 

 
- الرو سن یک، ت- الرو سن یک در پوسته تخم، پ- تخم، ب- الف: به ترتیب N. arcuatus یزندگ مختلف مراحل - 1شکل

  .رهشفی -شفیره و خ-پیش شفیره، ح- الرو سن چهار، چ- الرو سن سه، ج-الرو سن دو، ث

  رشدي مرحله  تعداد  )میلی متر(طول     )میلی متر( عرض  
      میانگین ±خطاي معیار       دامنه  میانگین ±خطاي معیار    دامنه

  تخم  43  01/0±41/0  33/0- 49/0    002/0±20/0  20/0- 21/0
32/0 -13/0  d01/0±20/0    18/1 -20/0  d* 03/0±77/0  43  الرو سن یک  

  54/0 -19/0  c01/0±35/0    93/1 -94/0  03/0±34/1 c 54  الرو سن دو  
71/0 -29/0  02/0±47/0 b   45/2 -37/1  04/0±66/1 b 63  الرو سن سه  

  05/1 -56/0  01/0±72/0 a   24/3 -01/2  07/0±55/2 a 27  الرو سن چهار  
15/1 -81/0  01/0±03/1    04/2 -53/1  02/0±79/1   شفیره  43 
21/1 -93/0  01/0±04/1 B   07/2 -59/1  01/0±86/1 B** 36   نر کامل  
33/1 -96/0  001/0±17/1 A   71/2 -01/2  01/0±21/2 A 51  ماده کامل  
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فقط  نهایت در و مکیده را بدن محتویات بدن میزبان
 اندازي پوست هر از پس. ماندیم یباق زبانیم پوسته

هاي مومی بلند موجود که رشته رنگ زرد ي لختالروها
بدنشان در اثر پوست اندازي حذف شده به بر روي 

بندهاي  در موجود غدد توسطهاي مومی را تدریج رشته
 از پوشیده بدن سطحکنند و تولید می شکمی واي سینه

 خود رشدي دوره اواخر در چهار سن الرو .شودمی مو
 با و رفته میزبان گیاه روي موجود گاهمخفی درون به

 ايقهوه چسبناك ماده تولید و طول بدن کردن کوتاه
 میزبان سطح مخرج به ناحیه ازخود را  مخرج، از تیره
 توانایی دوره این انتهاي تا شفیره پیش. چسباندمی

 شودنمی انداخته دور پوسته حالت این در. دارد حرکت
 دوره این پایان در .است چهار سن الرو پوسته همان و

 ظاهر شفیره و برداشته شکاف چهارم سن الرو پوسته
 و 79/1±02/0 طول به رنگي آجر شفیره. شودمی

 آخرین داخل در و بوده متریلیم 03/1±01/0 عرض
 لخت شفیره رویی سطح. شودمی تشکیل الروي پوسته

 ترینپهن. است شده دهیپوش ظریف يخارها از و بوده
بال اتصال محل که بوده بدن جلوي قسمت شفیره سمتق

 بالغ حشره رگی،یشف دوره پایان از پس .شدبامی هاپوش
 24 تا کامل حشره. شودمی دیده پوسته زیر در راحتی به

- می باقی شفیرگی پوسته داخل در ظهور از پس ساعت

 رنگ زرد ظهور از پس کفشدوزك کامل حشره .ماند
 را خود طبیعی رنگ تدریج بهز لی پس از دو روو بوده

بالغ نر و ماده به شکل بیضوي و حشره  بدن. یابدمی باز
و  )P< ،14=1U 001/0(بدن  طول. باشدمحدب می
- نرها به طور معنی )P< ،275=U 001/0( عرض بدن

، سر )2و شکل  1جدول (ها کوچکتر بوده داري از ماده
ها در مادهاي بوده و رنگ سر در نرها زرد مایل به قهوه

زیر پیشانی که رنگ  به جز حاشیه جلویی و قطعه
 .باشد در نرها می تر از رنگ سردارد، تیره يتر روشن

                                                             
هاي چنانچه یکایک مشاهدات یکی از تیمارها با تمامی داده -1

تر از آن است  تیمار دوم مقایسه و تعداد مواردي که کوچک
  .هات از تعداد کل این شمارشعبارت اس U شمارش شود،

ي دارد که ا در نرها رنگ زرد مایل به قهوه 2پیش گرده
در  پیش گردهتر است ولی رنگ قسمت مرکزي آن تیره

تیره بوده و یک نواري روشن قسمت جلویی آن ها ماده
  تیره بوده و 3پوشبالقسمت جلویی  .گرفته استرا فرا 

  
کفشدوزك ماده و  نربه ترتیب از راست به چپ - 2شکل

N. arcuatus 

 

شیار پشت پایی در اولین بند شکم در سطح  - 3شکل
 N. arcuatusشکمی، در کفشدوزك 

کیسه ذخیره اسپرم در : ژنیتالیاي نر و ب: الف - 4شکل
 N. arcuatusکفشدوزك 

                                                             
2  - Pronotum 
3  - Elytra 
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عــــرض کپســــول ســــر (ميلــــي مــــتر)
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 N. arcuatus کفشدوزك  يتوزیع فراوانی عرض کپسول سر سنین مختلف الرو -5شکل 

 

بزرگ به رنگ زرد مایل هاي لکهآن مت عقبی قس  در
پیش قفسه ). 2شکل (شود اي روشن مشاهده میبه قهوه

بوده و قطعات دهانی را  ریناکابزرگ نیست و فاقد   1سینه
از . )2000هارتن، وانرامیندو و ( کندپنهان نمی

مشخصات مهم افراد این جنس کامل نبودن شیار پشت 
اندام تناسلی  .)1985 ،3گوردن( )3شکل (باشد می 2پایی

مشخص  4در شکل  5و کیسه ذخیره اسپرم ماده 4در نر
  .باشدمی

  )ثابت دایار(تعیین نسبت رشد 

پولکبال گونه 28با بررسی مرفولوژي ) 1890( دایار
عرض کپسول سر حشرات در طی پوست  ،کرد بیاندار 

ا یک نسبت هاي متوالی در مرحله پیش از بلوغ باندازي
کند و این ارتباط اغلب به ثابتی به طور هندسی تغییر می

عنوان نسبت کپسول سر از یک سن به سن بعدي تعریف 
بعداً نشان ) 1935( ٦و کمپبل زند که گیهر چن. شودمی

ها تغییر دادند این میزان ثابت نبوده و بین پوست اندازي
  N. arcuatusبر اساس ثابت دایار کفشدوزك  .کندمی

داراي چهار سن الروي است که صحت این تعداد سن 

                                                             
1 -  Prosternum 
2  - Postcoxal line 
3- Gordon 
4- Genitalia 
5- Spermatheca 
6- Gaines and Campbell 

 ر فراوانی عرضتوان در نموداالروي را به خوبی می
کپسول سر به دلیل عدم وجود همپوشانی میان سنین 

  ).5 شکل(مختلف به خوبی مشاهده کرد 

 دست آمده از این تحقیق با افزایش سندر نتایج به
) 2جدول (ش یافت کاه) ثابت دایار(الروي نسبت رشد 

 L/3 L 2بزرگتر از   1L/2Lاي که این نسبت در به گونه
بود که با ثابت دایار  31/1و به طور میانگین L/ 4 L 3 و

در اغلب حشرات مطابقت دارد  و با نسبت مشاهده شده
 .N اگرچه این نسبت رشد براي). 1998 ،7چاپمن(

arcuatus در شرایط  سیوسلسدرجه  30 يدر دما
تواند تحت تاثیر دما، یاست و این نسبت م یشگاهآزمای

سلتانی و -سائوپائولوازدحام جمعیت، نوع غذا 
- ایري، )1995(9ساندرز و بی ،)1990( 8تزاناکاکیس

 یفیزیولوژیک يهاو مکانیسم )2006( گاراي و همکاران
 .دکن تغییر) 1990( 11منفري ،)1971( 10کالرك-بنت(

طبق قانون ارائه شده، معادله خط حاصل از لگاریتم 
بدن از قبیل عرض کپسول سر  یتههاي اسکلربخشطبیعی 

باشد و هرگونه می یک معادله خطینسبت به سن الرو، 
 . خارج شدن از این خط نشان دهنده یک سن اشتباه است

                                                             
7- Chapman 
8- Savopoulou-Soultani & Tzanakakis 
9- Saunders & Bee 
10- Bennet-Clark 
11- Freeman 
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  در کفشدوزك دایار ثابت و) اریمع يخطا ±میانگین( سر کپسول عرض سر، کپسول طول -2جدول

 N. arcuatus  

  

که لگاریتم طبیعی عرض  در مطالعه حاضر هنگامی
رسیون ل سر در مقابل سنین متوالی رسم شد رگکپسو

و  P، 683/92=F ، 3=df =011/0( بوددار خطی معنی
989/0=R2 .(شود، ده میمشاه 6شکل گونه که در همان

چهار سن الروي را به صحت  نزدیکی به خط مدل نیز
زیرا اگر اشتباهی در محاسبات  .دهدخوبی نشان می

گرفت به خوبی این اشتباه در نمودار پدیدار صورت می
 صحت يبرا توانیم نیز دوم درجه معادله از .شدمی

 از آمده دستبه نتایج در .کرد استفاده شده ارائه مدل
دوم  براي ثابت  درجه معادله از که یهنگام تحقیق این

 ،P =042/0( شد بیشتر نییتب ضریب شد استفاده دایار
194/282=F ، 3=df  999/0و=R2(. توانیم بنابراین 

 يالرو سن دتعدا چه اگر که کرد يگیر نتیجه
 کندیم تبعیت دایار ثابت از N.arcuatus کفشدوزك

 يبرا حداقل دوم درجه معادله با آن توصیف اما
 نیا با مشابه. است رتدقیقN. arcuatus  کفشدوزك

سلتانی و -سائوپائولو ،)1981( همکاران و هانسن نتایج،
) 2006( همکاران و يایریگار و) 1990( تزاناکاکیس

 بهتر دوم درجه معادله با دایار ثابت که نداهکرد گزارش
 وجود يزیاد تحقیقات که هرچند شود،ی م توصیف

 درجه معادله از هاگونه یبعض در دایار ثابت که دارد
پرادو  دو فرانسیسکو و قبیل از کندیم يپیرو یک

 ).2010( محمدي و همکارانو  )2001(

 

 

 

  

  

  

 

نسبت به چهار سن الروي با   N. arcuatus) مترمیلی(ریتم طبیعی عرض کپسول سرمعادله خطی و درجه دوم لگا - 6شکل
استفاده از ثابت دایار

  الرو سن    الرو تعداد   )متر میلی( سر کپسول ولط                 )متر میلی(  سر کپسول عرض           دایار ثابت  
  میانگین ± استاندارد يخطا  دامنه  میانگین ± استاندارد يخطا  دامنه

 -  18/0 -13/0  002/0±15/0  15/0 -02/0  003/0±10/0  39 I 

49/1  24/0 -20/0  002/0±21/0  17/0 -09/0  003/0±12/0  32  II  
26/1  30/0 -25/0  002/0±26/0   21/0 -11/0  003/0±14/0  43    III   
22/1  37/0 -31/0  002/0±33/0  25/0 -12/0  003/0±19/0  52  IV  
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میزان و  رشد، طول عمر بالغینطول دوره 
  تولید مثل کفشدوزك

 .N هاي زیستی کفشدوزك مقادیر مربوط به ویژگی

arcuatus  طول دوره . ارائه شده است 3در جدول
کوهورت  یکاز . روز متغیر بود 5/6تا  5/3جنینی از 

تخم  91استفاده شده در ابتداي آزمایش تخم  100حاوي 
 دوره طول چهارم سن الرو و اول سن الرو. تفریخ شد

 میانگین .داشتند يالرو سایر سنین به نسبت يباالتر رشدي
کانهیالل  .بود روز 57/17 ±13/0 بلوغ از پیش دوره طول

 غبلو از پیش دوره طول میانگین )2001( 1و همکاران

includes Kirsch  Nephus  را با تغذیه از 

Planococcus citri Risso درجه  30±1در دماي
 کنتودیماس و. اندکرده گزارشروز  6/24 سلسیوس

 تا مرحله تخم از نمو يبرا الزم زمان) 2007( 2همکاران
 Nephus bisignatusو   N. includens کامل حشره

Boheman  روز 25و  21به ترتیب  دماي مشابهرا در 
 از پیش دوره بین طول يداریمعن تفاوت .گزارش دادند

   ).P ، 631=U=290/0( نداشت وجود ماده و نر بلوغ

 تر ازداري طوالنیماده به طور معنی حشرات عمر طول
 لکانهیال .)P ،462=U=008/0( طول عمر حشرات نر بود

داري بین اوت معنیگزارش دادند تف) 2001(و همکاران 
) روز 69(نر  و) روز 77(طول دوره زندگی حشرات ماده 

N. includens کنتودیماس و همکاران. داردن وجود 
 .Nو  N. includens کامل حشرات طول عمر ) 2007(

bisignatus روز گزارش دادند 8/71و  1/61یبترت به را. 
 .C طول عمر ماده و نر ) 2010( 3فاند و همکاران

montrouzieriدرجه سلسیوس به ترتیب  27دماي  در
میانگین تخم تولید . اندگزارش داده روز 60/86و  80/97

که این میزان  تخم بود 43/660±8/37شده توسط ماده 
هاي بیشتر از زادآوري سایر شکارگرهاي مهم شپشک

                                                             
1- Canhilal et al. 
2- Kontodimas et al. 
3- Fand et al. 

کانهیالل و () N. includens )8/162آردآلود از قبیل 
کنتودیماس ) (88/96( N. bisignatus ،)2001همکاران، 

 Nephus kreissli Fursch and ،)2007، همکاران و

Uygun )7/122) (و  )2011، 4موستو و کلینسرC. 

montrezieri )510) ( ،باشدمی) 2010فاند و همکاران.   

  ري الرو سن چهار، نر و ماده بالغپرخو

میانگین میزان پرخوري الرو سن چهار، نر و ماده بالغ 
و  8/177±45/5به ترتیب N. arcuatusفشدوزك ک

پوره سن یک شپشک  5/86±42/7و  95/2±7/58
 5کائور و همکاران .ساعت بود 24آردآلود جنوب در طی 

میانگین ) 2012( 6و کائور و ویرك )2010( 5همکاران
 C. montrouzieriتغذیه الرو سن چهار کفشدوزك 

پوره سن یک شپشک  69/162روز  8/3را در طول 
  Phenacoccus solenopsis Tinsleyپنبه  آردآلود

و ) عدد پوره سن یک در هر روز 64/44به طور متوسط (
میانگین تغذیه نر و ماده بالغ را بدون تفکیک میزان تغذیه 

پوره سن یک به ترتیب در  81/1613نر و ماده از یکدیگر، 
مقایسه . اندروز گزارش کرده 78/61روز و  30/68طول 

 .Nکفشدوزك وزانه الرو سن چهار میزان پرخوري ر

arcuatus  عدد 8/177(روي شپشک آردآلود جنوب (
  C. montrouzieriو الرو سن چهار  کفشدوزك 

دهد که نشان می) عدد 64/44(روي شپشک آردآلود پنبه 
از پتانسیل پرخوري قابل  N. arcuatusکفشدوزك 

بیشتر بودن نرخ شکارگري الرو . توجهی برخوردار است
چهار در مقایسه با نر و ماده بالغ به دلیل نیاز بیشتر الرو  سن

سن چهار به انرژي بیشتر جهت رشد و رسیدن به یک 
هودك و (باشد وضعیت مناسب جهت شفیره شدن می

  ). 1996، 7هونک

                                                             
4- Mustu & Klincer 
5- Kaur et al.  
6- Kaur & Virk 
7- Hodek & Honek   
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 ماده و رن عمر طول شفیره، شفیره،پیش ،يالرو مختلف سنین و تخم)  اریمع يخطا ± میانگین( نمو دوره طول -3جدول
  N. viridis  شپشک آردآلود جنوب  با تغذیه از N. arcuatus کفشدوزك

  مرحله رشدي  تعداد  )روز(طول دوره رشدي     
      میانگین ±خطاي معیار   دامنه

  تخم  91  02/0±92/3  5/4-5/3  

  الرو سن یک  86  05/0±17/2  4-1  

  الرو سن دو  86 03/0±29/1  2-1    

  رو سن سهال  85 03/0±52/1  2-1  

  الرو سن چهار  82 05/0±57/2  5/3-1    

  پیش شفیره  82  03/0±05/1  5/1-5/0  

  شفیره  78 12/0±09/5  8-5/3  

  5/144 -5/2  29/6±08/86b 48   نر کامل  

  5/165 -5/10  56/6±52/116a 30   ماده کامل  

.باشدمی 05/0در سطح  LSDندي بر اساس روش بدار بر مبناي گروهنشانگر عدم اختالف معنی ستوندر هر  مشابه کوچک حرف *

 طول دوره خصوص در گزارش اولین تحقیق این
 کفشدوزك کامل حشرات و بلوغ از پیش مراحلنموي 

N. arcuatus ، الرو سن چهار و  پرخوريتعیین میزان
 آن برن الروي نینتعیین تعداد سهمچنین و افراد بالغ 

ا توجه به خصوصیات ب. باشدمیاساس ثابت دایار در دنیا 
طول عمر طوالنی،  از قبیلبومی  این کفشدوزكمثبت 

گرم و توانایی فعالیت در مناطق  زادآوري زیاد، پرخوري
در شاید بتوان این شکارگر را  جنوبی غرب کشور،

هاي مدیرت تلفیقی آفات به منظور کنترل  برنامه
اگرچه  .آلود مورد استفاده قرار دادهاي آرد شپشک

نیازمند انجام مطالعات بیشتر و شکارگر این کاربرد 
در شرایط تر خصوصیات شکارگري آن  ارزیابی دقیق

تا بهتر بتوان در مورد کارایی آن اظهار  باشد میطبیعی 
  .نظر کرد

  

 يزارگسپاس

بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید  
چمران اهواز به خاطر تامین اعتبار الزم و مساعدت در 

 يآفا جناب از. شودجراي این تحقیق قدردانی میا
 آلمان در 2پاسو دانشگاه استاد ،1فورش هلموت پروفسور

  N. arcuatus گونه یدایت و شناسایی ،يفکر هم خاطر به
  .شودیمي گزارسپاس بسیار

   

                                                             
1- Helmut Fürsch  
2- Passau University 
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