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با  Oenopia conglobata contaminata(Col.: Coccinellidae) واکنش تابعی کفشدوزك
  Aphis punicae (Hem.: Aphididae)تغذیه از شته سبز انار،

  *محمد امین سمیع و حامد رونق

  

 
   دانشگاه ولی عصر رفسنجاندانشکده کشاورزي،  ،گروه گیاهپزشکیکارشناسی ارشد، دانشجوي  -1
 )samia_aminir@yahoo.com(دانشگاه ولی عصر رفسنجان دانشکده کشاورزي، ، گروه گیاهپزشکیدانشیار،  مسوول:نویسنده  -*2

  18/04/93تاریخ پذیرش:  14/10/92تاریخ دریافت: 

  
  چکیده

گردد. در این  ترین آفت درختان انار محسوب می عمومی .Aphis punicae Passشته سبز انار، 
 روزه 10هاي بالغ وحشرات کامل نر و ماده  هاي سن سه، چهار، مادهپژوهش، واکنش تابعی الرو

هاي مختلف به تراکم نسبت Oenopia conglobata contaminata (Menetries)کفشدوزك شکارگر 
، رطوبت درجه سلسیوس 5/27و  25عنوان طعمه در دماهاي هاي سن سه و چهار شته سبز انار به پوره
هاي استفاده تراکم .ساعت تاریکی بررسی شد 8ساعت روشنایی و  16 درصد و دوره نوري 65±5نسبی

طعمه و براي ماده بالغ  128و  100، 64، 32، 16، 8، 4، 2شده براي الرو سن سه و چهار کفشدوزك شامل 
طعمه بود و میزان تغذیه در هر  128و  100، 64، 32، 16، 8روزه شامل  10و حشرات کامل نر و ماده 

وسیله رگرسیون لجستیک و تخمین پارامترها از  تابعی به ساعت ثبت شد. نوع واکنش 24تراکم پس از 
طریق رگرسیون غیر خطی تعیین شد. واکنش تابعی تمامی مراحل مختلف رشدي کفشدوزك در دماي 

درجه سلسیوس و در مرحله سنی الرو سن  25بود و تنها در دماي  درجه سلسیوس از نوع دوم 5/27و  25
درجه سلسیوس با مقدار  25در دماي  (a) قدرت جستجوگري ترین مقدار بیش نوع سوم بود. چهار از

 338/0در این دما با مقدار  Th)( یابی هاي بالغ و کمترین زمان دست بار در ساعت مربوط به ماده 127/0
با گریترین مقدار قدرت جستجو درجه سلسیوس بیش 5/27ساعت مربوط به الرو سن چهار بود. در دماي 

ساعت  275/0یابی با مقدار  به الرو سن چهار و کمترین زمان دستبار در ساعت مربوط  119/0مقدار 
  هاي بالغ تعیین شد. مربوط به ماده

  
  واکنش تابعی قدرت جستجوگري، ، Oenopia conglobata: شته سبز انار، اهواژهکلید 
 
 

 مقدمه
هاي  کمیت،کیفیت و نوع همبستگی میان گونه

لف حشرات که ممکن است بصورت شکارگري، مخت
رقابت، پارازیتیسم و یا همزیستی باشد براي مدیریت 

، 1آفات در کشاورزي بسیار مهم است (بیگان و همکاران

                                                
1- Begon et al. 

). براي استفاده از دشمنان 1999، 2بیلوز و هسل ؛1996
هاي کنترل بیولوژیک، آگاهی از کارایی  طبیعی در برنامه

ها براي  ترین روش یکی از مهمباشد.  ها ضروري می آن
هاي  تعیین کارایی دشمنان طبیعی، مطالعه ویژگی

باشد. آگاهی از چگونگی زندگی  ها می جستجوگري آن

                                                
2- Belows & Hassel 
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شکارگر و اثر آن روي پویایی جمعیت طعمه نیز مهم 
نیاز انتخاب  بنابراین پیش .)2000، 1(دیکسون است

زیابی هاي کنترل بیولوژیک ار دشمنان طبیعی براي برنامه
  باشد. عملکرد بعد از رهاسازي می

طعمه و چگونگی پاسخ  -رابطه بین شکارگر
شکارگرها به تغییرات جمعیت طعمه قابل دسترس 

کند که آیا شکارگر قادر است تراکم  مشخص می
؛ جسک 1975، 2میزبانش را تنظیم کند؟ (مردوخ و اوتن

بار  واژه واکنش تابعی نخستین). 2002، 3و همکاران
و به منظور نشان دادن رابطه  )1949( 4سولومون توسط

 توسط شده واقع حمله مورد مهبین تراکم طع
ارائه شد (جرویس و  طعمه اولیه وتراکم طبیعی دشمن

). واکنش تابعی شکارگرها یا پارازیتوییدها 1996، 5کید
به تغییرات تراکم طعمه یا میزبان در فرایند تنظیم جمعیت 

. این مطالعات شاخص مناسبی آفات جایگاه مهمی دارد
هاي  آمیز از دشمن طبیعی در برنامه براي استفاده موفقیت

، 6(وایدنمن و اسمیت روند شمار می کنترل آفات به
 باشد طور اساسی واکنش تابعی سه نوع میه ب ).1997

-) نوع1996( 8آلفن و جرویس) و وان1966، 7(هولینگ

دند. در واکنش ها افزو هاي چهارم و پنجم را نیز به آن
تابعی نوع دوم دشمن طبیعی به صورت وابسته به عکس 

با افزایش تراکم  کند یعنیتراکم طعمه یا میزبان عمل می
یابد (هسل هاي خورده شده کاهش می طعمه درصد طعمه

). واکنش تابعی نوع سوم در شمار کمی 1984،  9و واگ
، 10شود (النزونی و همکارانها دیده میاز کفشدوزك

عبدالهی آهی و ؛ 2007؛ سارمنتو و همکاران، 2004
) 2011( 11و بایومی )1966(هولینگ ). 1391 ،همکاران

                                                
1- Dixon 
2- Murdoch & Oaten 
3- Jeschke et al. 
4- Solomon 
5- Jervis & Kidd 
6-Wiedenmann & Smith 
7- Holling 
8- Van Alphen & Jervis 
9-Hassell & Waage 
10- Lanzoni et al. 
11- Bayoumy 

که تنها نوع سوم به صورت وابسته به انبوهی  نداظهار داشت
تواند تر از نوع دوم می کند و این نوع، بیشعمل می

هاي شکارگر  جمعیت را تنظیم کند و در کفشدوزك
؛ 1978، 12هسل ؛1996و همکاران،  شود (بیگاندیده می

). در هر حال 1996، 13هودك و هونک ؛2000دیکسون، 
(مسینا  شکارگرها ممکن است با توجه به نوع گیاه میزبان

) یا نوع 2000، 15دکلرك و همکاران ؛1998، 14و هانکز
 طعمه، منحنی واکنش تابعی خاصی را از خود نشان دهند

مهم واکنش   رامترپا). دو 2007، 16(سارمنتو و همکاران
یابی  دست ) و زمانa( قدرت جستجوي آنی شامل تابعی

عالوه بر خصوصیات فردي باشد.  می) Thشکارگر (
عوامل دیگري از جمله اندازه و کیفیت میزبان،  شکارگر،

 ؛1995، 17، (کول و ریدوايشرایط مختلف فیزیکی
) مرحله 1998مسینا و هانکز،  ؛1997، 18و همکاران

و  عبدالهی آهی؛ 1391 ،(اصغري و همکارانرشدي 
 دماو  )2010 ،فرهادي و همکاران؛ 1391،همکاران

) 2009جاللی و همکاران، ؛ 1391 ،اصغري و همکاران(
گذار بعی و مقدار پارامترهاي آن تاثیربر نوع واکنش تا

  است. 
 فعالیت شکارگري الرو و حشره کامل کفشدوزك

O. conglobata contaminate  ها،  شتهروي
هاي مختلف از نقاط مختلف دنیا مانند  ها و سنک پسیل

)، 1985، 20)، عراق (باکی و احمد1983، 19ترکیه (ارکین
و چین  )1989، 21و همکاران یوگسالوي (سیمووا

) گزارش شده است. تاکنون واکنش تابعی 1982، 22(چن
 .Myzus persicae Lاین شکارگرروي شته سبز هلو 

 Brevicorynaeمومی کلم )، شته1390(مختاري، 

                                                
12- Hassell 
13- Hodek & Honek 
14- Messina & Hanks 
15- De Clercq et al. 
16- Sarmento et al. 
17- Coll & Ridgway 
18- Messina et al. 
19- Erkin 
20- Baki  & Ahemed 
21- Simova et al. 
22- Chen 
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brassica L.  ،و پسیل معمولی 1391(رونق و سمیع (
 Agonoscena pistaciae Burckhardetپسته

and Lauterer  ،تعیین شده 1387(حسنی و همکاران (
 Aphisها و حشرات بالغ شته سبز انار است. پوره

punicae Pass.  هاي مناسب براي  از جمله طعمه
باشد. این  ها میهاي فعال در باغ تعدادي از کفشدوزك

هاي کشور وجود دارد و در ر تمامی انارستانآفت، د
هایی که شرایط براي رشد و تکثیر آفت فراهم باشد غبا

انار، سبز . شته شود خسارت می سببها، از سال برخیدر 
مساعد  ،تولید عسلک فراوان ،با تغذیه از شیره پرورده

اي ساپروفیت و همچنین ه شرایط براي رشد قارچکردن 
 سببکاهش تنفس گیاه به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

ترین خسارت  . مهمشود خسارت روي میزبان خود می
هاي انار در ابتداي فصل  ریزش غیرطبیعی گل ،شته انار

جا که رفتار از آن. )1383ر، (شاکري و دانشوباشد  می
شکارگري ممکن است در اثر دما و مرحله سنی 

ر و طعمه تغییر کند در این پژوهش واکنش تابعی شکارگ
 O. conglobata مراحل مختلف سنی کفشدوزك

contaminate هاي مختلف پوره سن سه و  در تراکم
چهار شته سبز انار به عنوان طعمه مورد بررسی قرار 

  گرفت.
 ها مواد و روش

 A. punicaeکشت گیاه انار و ایجاد کلنی شـته  
 آزمایشگاه در

از باغ انار واقع در رفسنجان به ولیه شته جمعیت ا
 N''42.3164'23°30مختصات جغرافیایی

55°56'51.1177''E  و پس از شناسایی با آوري  جمع
 ،(سمیع 1استفاده از کلید شناسایی و تایید متخصص

به  .منتقل شدند 2به آزمایشگاه اکولوژي حشرات) 1371
ر کشت هاي انانهالبه منظور پرورش و ایجاد کلنی شته، 

 اي با ابعاددار گلخانه هاي توريدر قفس شده و

                                                
 ه دوم این مقالهنویسند - 1

عصر  پزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه ولیگروه گیاه - 2
 رفسنجان

سن  براي همداري شدند.  مترنگهیسانت170×120×80
بال ها، تعدادي از حشرات کامل دخترزاي بیکردن شته

ها و به آن دادهفاقد آلودگی به شته انتقال هاي  نهالروي 
زایی داشته باشند. ساعت پوره 24مدت  به شداجازه داده 

ساعت حشرات کامل حذف گردید و به  24ز پس ا
مرحله بلوغ   داده شد تا رشد کرده و به اجازهها پوره

هاي از این شته.)1997، 3(البرت و کارترایت برسند
ها در  ها استفاده شد. شتهسن براي برخی آزمایش هم

درصد  65±5رطوبت نسبی ، لسیوسدرجه س 25±2دماي 
ی کیتار ساعت 8:16و دوره روشنایی به تاریکی 

  . شدندداري  نگه
ــع ــدوزك   جمـ ــرورش کفشـ  .Oآوري و پـ

conglobata contaminata  
ــن ــایش در ای ــدوزك در    آزم ــن کفش ــی ای ــا از کلن ه

عصــر ي کشـاورزي دانشــگاه ولـی   اینسـکتاریوم دانشــکده 
(عج) رفسنجان که قبال روي شته سـبز هلـو پـرورش داده    

ان ژنتیکی شده بودند استفاده شد و در ادامه براي حفظ تو
هاي پسـته   جمعیت، حشرات کامل این کفشدوزك از باغ

و پـس از   منطقه رفسـنجان و اردکـان گـردآوري   و انار از 
موجـود و  کلکسـیون  مقایسه استفاده از کلید و شناسایی با 

زاده، ؛ علینقـی 1375نیا و مصدق، (باقري 4تایید متخصص
  به جمعیت آزمایشگاهی افزوده شد. )1389

منتقل شده به آزمایشگاه درون  هاي کفشدوزك
 5/1اي به قطر  متر با روزنه سانتی 12ظروف پتري به قطر 

متر که با توري پوشانده شده بود (درون هر پتري  سانتی
حشره بالغ و یک الرو کفشدوزك) قرار داده  6حداکثر 

شدند. این ظروف براي جلوگیري از خروج الروها و 
ها روزانه با  دوزكند. کفشهست تر حشرات کامل مناسب

برگ  5مقدار کافی شته سبز انار (هر بار تعداد دست کم 
شد) تغذیه شدند و بعد از آن آلوده انار به شته استفاده می

ها آغاز شد. به  هاي اصلی روي کفشدوزك آزمایش
هاي درون ظروف  منظور جلوگیري از رشد قارچ، برگ

                                                
3- Elbert & Cartwright 

  هاي گیاهی اصفهان) باقري (مرکز تحقیقات آفات و بیماري - 4
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 بار پرورش هر روز و ظروف پرورش، هر سه روز یک
ظروف پرورش براي تامین   تعویض شدند. بازدید روزانه

طور منظم انجام ها بهغذاي حشرات و رطوبت داخل آن
  گرفت. 

  هاي واکنش تابعیآزمایش
 12هایی با قطر  ها از پتري براي انجام این آزمایش

متر استفاده شد. جمعیت  متر و به ارتفاع یک سانتی سانتی
ته سبز انار پرورش کفشدوزك به مدت دو نسل روي ش

هاي حاصل از نسل دوم براي انجام این  داده شد و تخم
 24سن سه و چهار که  هايآزمایش استفاده گردید. الرو

گذشت و در این مدت گرسنه ها می ساعت از عمر آن
وارد آزمایش شد. در مرحله ظهور  ندنگه داشته شده بود

و (ماده بالغ جدا  روزه بالغ 10حشرات کامل افراد 
ساعت قبل از آغاز  24همچنین نر ماده بالغ باهم) که 

آزمایش گرسنگی داده شده بودند استفاده شد. در این 
 128و  100، 64، 32، 16، 8، 4، 2هاي  آزمایش از تراکم

پوره سن سه و چهار شته سبز انار براي تغذیه الرو سن سه 
جهت تغذیه  128و  100، 64، 32، 16، 8و چهار و تراکم 

روزه استفاده  10هاي بالغ و حشرات کامل نر و ماده  هماد
هاي مقدماتی و ماندن ها بر اساس آزمایششد. این تراکم

منظور،  بدین. درصد طعمه انتخاب شدند 10دست کم 
هاي  هاي سن یک و دو شته سبز انار از روي برگ پوره

هاي سن سه و چهار باقیمانده  آلوده انار حذف و پوره
ها قرار داده  ها شمارش و داخل پتري روي دیسک برگ

گی شته با هم، به دلیل زمان شدند (انتخاب دو سن پوره
گی شته و دشواري در شناسایی و کوتاه سنین پوره

و مرحله سنی مورد  گی بود)تفکیک این دو سن پوره
نظر کفشدوزك در هر پتري قرار داده شد. هر تراکم 

هاي کمتر کمشامل هشت تکرار همزمان بود (در ترا
تر و بر عکس) و براي هر تراکم از شاهد  تکرار بیش

(شامل پتري دیش بدون کفشدوزك) استفاده شد و بر 
ساعت  24ها انجام شد. بعد از این اساس تصحیح داده

هاي زنده و خورده شده توسط هر کفشدوزك تعداد شته
درجه  5/27و  25ها در دماهاي  یادداشت شد.آزمایش

درصد و دوره روشنایی  65±5بت نسبیسلسیوس، رطو
ساعت انجام شد. این دماها بر اساس  8:16به تاریکی 

 25و  5/22انار (سبز دامنه دمایی مناسب زندگی شته 
، 1) انتخاب شدند (بایهان و همکاراندرجه سلسیوس

درجه  5/27سبب گرمسیري بودن منطقه دماي  ) و به2005
 نیز اضافه شد. سلسیوس

ورد پارامترهاي واکنش تابعی و براع براي تعیین نو
) و نرم افزار 2001اي جولیانو (آن، از روش دو مرحله

SAS  استفاده شد. نوع واکنش تابعی بوسیله رگرسیون
عنوان تابعی از  نسبت طعمه خورده شده به لجستیک

اي از رابطه  تراکم اولیه طعمه و از طریق تابع چند جمله
 زیر تعیین شد.

  

  
  1رابطه 

ــه   ــن رابطــ ــورده    eNدر ایــ ــکار خــ ــداد شــ تعــ
، 0Pتعــــــــداد اولیـــــــه شــــــــکار و  0Nشـــــــده، 

1P،2P3وP    .پارامترهایی هستند که بایـد بـرآورد شـوند
ــه   ــق روی ــا از طری ــن پارامتره ــه  CATMODای در برنام

منفـی یـا   . )2001شد (جولیانو،  تخمین زده   SASآماري
ترتیـب   اي بـه  مثبت بودن ضریب خطی در تابع چند جملـه 

، 2دهد (جولیـانو  نوع دوم و سوم واکنش تابعی را نشان می
). بعد از تعیین نوع واکنش تابعی، بایـد پارامترهـاي   2001

Th وa  (براي واکنش تابعی نوع دوم) یاb ،c  وd   بـراي)
نوع سوم) تخمین زده شود. با توجـه بـه جـایگزین نشـدن     

هاي خورده شده و تجزیه رگرسـیون لجسـتیک مـدل    شته
هـا بـرازش داده   بـه داده  )1972، 3نوع دوم راجرز (راجـرز 

 شد. 

   TNTaNN ehe  exp10 

                                                
1  - Bayhanet al. 
2  - Juliano 
3- Rogers 
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Na=  شـده  شکارمورد حمله واقعتعداد،Nt =  تـراکم
ــه لگــاریتم  =t ،expدر زمــان آزمــایش  طعمــهاولیــه  پای

تعـــداد  =h-1 ،(Pt(گري قـــدرت جســـتجو =a، طبیعـــی
مدت زمان انجـام   =t ،Tدر زمان آزمایش  دشمن طبیعی

در سـاعت  یـابی   زمان دست =Thساعت)،  24( آزمایش
حـداکثر  عالوه بر محاسبه پارامترهاي ذکر شـده   .باشد می

ــرخ ــه ن ــدل حمل ــابعی از رابطــه  توســط م  هــاي واکــنش ت
  ) با استفاده از رابطه زیر بدست آمد.r2ن (وضریب تبیی

 
براي مقایسه پارامترهاي واکنش تابعی از معادلـه زیـر   

  :استفاده شد

  
  

یک شاخص متغیر است که از صفر براي  jدر اینجا 
اولین سري داده تا یک براي دومین سري داده ارزش 

  DThو  Daبا تخمین پارامترهاي شود. گذاري می

را مشخص  Thو  aدار در مقدار عنیتوان تفاوت ممی
دو جمعیت و زمان  Thکرد. به عبارتی هنگام مقایسه 

شود در نظر گرفته می DTh+Thدستیابی جمعیت دوم 
  ). 2010 ،(فرهادي و همکاران

  
  نتایج و بحث

هاي خورده شده توسط  طعمه هاي تعداد منحنی
 O. conglobata مراحل مختلف سنی کفشدوزك

contaminata هاي سن سه و چهار  تغذیه از پوره با
درجه سلسیوس در  5/27و  25شته سبز انار در دو دماي 

و پارامترهاي حاصل از برقراري رگرسیون  2و  1شکل 
لجستیک بین تعداد طعمه خورده شده توسط سنین 

و  1هاي  مختلف کفشدوزك در دو دماي فوق در جدول
تراکم طعمه، در هر دو دما، با افزایش  ارائه شده است. 2

). این 2و  1تعداد طعمه خورده شده افزایش یافت (شکل 

 .O رفتار براي الرو و حشرات کامل ماده کفشدوزك

conglobata contaminate  با تغذیه از الرو شته
Hyalopterus pruni (Geoffroy)  و حشرات

و حشرات ماده  )2005، 1کامل ماده (یسار و ازگار
 Hipodamia variegata (Geoz)کفشدوزك 

 A. pistaciae هاي سن چهارم پسیل پستهروي پوره
 .O کفشدوزك )،1391(اصغري و همکاران، 

conglobata contaminate  روي شته سبز هلو
Myzus persicae L.  ،شته مومی 1390(مختاري ،(

) و پسیل 1391(رونق و سمیع،  B. brassica کلم
ان، (حسنی و همکار  A. pistaciaeمعمولی پسته

  گزارش شد.نیز ) 1387
اي لجستیک مشخص آنالیز رگرسیون چند جمله 

کرد که نوع واکنش تابعی نشان داده شده توسط 
با  O. conglobata contaminate کفشدوزك

تغذیه از شته سبز انار در هر دو دما از نوع دوم بوده و تنها 
درجه سلسیوس و در مرحله سنی الرو سن  25در دماي 

). هسل و 2و  1وع سوم گردید (جدول چهار از ن
) بر این باورند که تنها 1978) و هسل (1977همکاران (

تواند جمعیت طعمه واکنش تابعی نوع سوم شکارگر می
(آفت) را به تعادل برساند. در این پژوهش اگرچه هر دو 
شکل از واکنش تابعی مشاهده شدند، اما نوع سوم بودن 

هاي سن سه ر روي پورهواکنش تابعی الروهاي سن چها
زا) احتمال کنترل و چهار شته سبز انار (مرحله خسارت

  دهد.ي شکارگر افزایش میوسیلهموثر این شته را به
و عالمت مربوط به  هاي مختلف منحنی شیب قسمت

ها در مورد مراحل مختلف سنی هر کدام از آن
به  O. conglobata contaminate کفشدوزك

هاي سن سه و چهار شته سبز انار  پورهمختلف  هايتراکم
 2و  1سلسیوس در جدول   درجه 5/27و  25در دماي 

هاي خطی  آمده است. عالمت منفی برآوردهاي ضریب
در هر دو دما، وجود واکنش تابعی نوع دوم را احراز 

کند که با مدل هولینگ انطباق بیشتري داشت و  می
                                                

1- Yasar & Ozger 
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ش عالمت مثبت برآوردهاي ضریب خطی وجود واکن
کند که با مدل تصادفی  تابعی نوع سوم را احراز می

راجرز برازش بهتري یافت. واکنش تابعی نوع دوم براي 
ها این کفشدوزك و شماري دیگر از کفشدوزك

؛ تایمز و 2008، 1(خان و میرگزارش شده است 
؛ فرهادي و 2009؛ جعفري و گلدسته، 2008، 2همکاران
؛ مددي و 2011، 4؛ صباغی و همکاران2010، 3همکاران
؛ 1391؛ رونق و سمیع، 1390؛ مختاري، 2011، 5همکاران

) واکنش 2000دیکسون (). 1387حسنی و همکاران، 
 .Bبا تغذیه از شته  H. variegataتابعی کفشدوزك 

brassica   را از نوع دوم تشخیص دادند، نوع واکنش
تابعی در پژوهش فوق با پژوهش حاضر که از نوع دوم 

) 1996الحاق و زیتون ( ست مطابقت دارد.گردیده ا
را با تغذیه  H. variegataواکنش تابعی کفشدوزك 

ي جالیز مورد بررسی قرار دادند و دریافتند واکنش  از شته
تابعی حشرات کامل از نوع دوم بود که باز هم نتایج ما با 

واکنش تابعی نوع سوم در ها هماهنگی دارد.  هاي آنیافته
شود. اسیکبار و ها دیده میفشدوزكشمار کمی از ک

) در تعیین نوع واکنش تابعی دو گونه 2005( 6کوپلند
 Scymnus levaillanti Muls کفشدوزك

 Aphisروي  .Cycloneda sanguinea Lو

gossypii Glover هاي دمایی مختلف در رژیم
درجه  25در دماي  C. sanguineaدریافتند که تنها 

سه را نشان داد. النزونی و  سلسیوس واکنش تابعی نوع
 .H) واکنش تابعی کفشدوزك 2004( 7همکاران

variegata  را از نوع سوم تشخیص دادند. سارمنتو و
 Germar) واکنش تابعی کفشدوزك 2007همکاران (

Eriopis conexa  را روي شتهMacrosiphum 

                                                
1- Khan & Mir 
2- Timms et al. 
3- Farhadi et al. 
4- Sabaghi et al. 
5- Madadi et al. 
6- Içsikber & Copland 
7- Lanzoni et al. 

 

euphorbiae Thomas  را از نوع سوم تشخیص
) واکنش تابعی 1391ران (دادند. عبدالهی آهی و همکا

 Cryptolaemusالرو سن چهارم کفشدوزك 

montrouzieri Mulsant هاي سن سه را روي پوره
 Planococcusو چهارم شپشک آرد آلود مرکبات 

citri (Risso)  .هولینگ از نوع سوم گزارش کردند
) سه نوع واکنش تابعی تشخیص داد و اظهار 1966(

ورت وابسته به انبوهی عمل داشت که تنها نوع سوم به ص
تواند جمعیت را تر از نوع دوم می کند و این نوع، بیشمی

تنظیم کند. با این وجود، کارایی این کفشدوزك در 
مهار زیستی با واکنش تابعی نوع دوم نیز امکان پذیر 
است زیرا عوامل دیگري مانند اثر گیاه میزبان، عوامل 

رها اثر گذار است زیستی و غیره نیز بر کارایی شکارگ
  .)2010فرهادي و همکاران،  ؛1998، 8ینگر(ابریکی و ک

هاي واکنش تابعی  درآزمایشr2) ضریب تبیین (
کفشدوزك شکارگر                      مراحل مختلف سنی 

O. conglobata contaminate هاي به تراکم
هاي سن سه و چهار شته سبز انار در دماي  مختلف پوره

درجه سلسیوس نشان دهنده میزان تطبیق نوع  5/27و  25
 دست آمده است.ه واکنش تابعی با منحنی ب

هاي میانگین پارامترهاي حاصل از برازش منحنی
هاي تابعی مراحل مختلف رشدي کفشدوزك واکنش

هاي سن سه و چهار شته سبز انار در  شکارگر روي پوره
ب ترتی درجه سلسیوس به 5/27و  25ساعت در دماي  24

نتایج نشان داد که  آمده است. 4و  3هاي در جدول
 25در دماي  (a)قدرت جستجوگري  ترین مقدار بیش

) و 1276/0هاي بالغ ( درجه سلسیوس مربوط به ماده
یابی در این دما مربوط به الرو سن  کمترین زمان دست

درجه سلسیوس  5/27) و در دماي 3389/0چهار (
مربوط به الرو سن  (a)ترین مقدار قدرت جستجو  بیش

یابی مربوط به  ) و کمترین زمان دست1193/0چهار (
قدرت جستجوگري الرو  ) بود.2758/0هاي بالغ ( ماده

درجه  5/27به  25سن سه و چهار با افزایش دما از 
                                                

8- Obrycki  & Kring 
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به  O. conglobata contaminate هاي خورده شده توسط مراحل مختلف سنی کفشدوزك هاي تعداد طعمه منحنی -1شکل 
 سلسیوس درجه  25هاي سن سه و چهار شته سبز انار در دماي  هاي مختلف پوره تراکم

 الرو سن سه

 الرو سن چهار

 ماده بالغ

 حشرات کامل نر و ماده
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 تراکم طعمه اولیه 

  
 

 
 تراکم طعمه اولیه 

  
 

 
 

  O. conglobata contaminataهاي خورده شده توسط مراحل مختلف سنی کفشدوزك هاي تعداد طعمه منحنی -2شکل 
  سلسیوس درجه  5/27ه سبز انار در دماي هاي سن سه و چهار شت هاي مختلف پوره به تراکم

 تراکم طعمه اولیه 
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پارامترهاي حاصل از برقراري رگرسیون لجستیک نسبت طعمه خورده شده توسط مراحل مختلف رشدي  - 1جدول 
 درجه سلسیوس 25شته سبز انار در دماي  هاي اولیه پوره سن سه و چهار در تراکم O. conglobata contaminata کفشدوزك

 P  خطاي استاندارد  مقدار براورد شده  پارامتر  شکارگرمرحله نشو ونمایی 

  0001/0  3292/0  7428/2  عرض از مبدا  الرو سن سه
  0001/0  0182/0  - 0862/0  قسمت خطی  
  N02(  000888/0  0002/0  0001/0( 2ي  درجه  
  N03(  6-E39/3 -  6-E28/1  0081/0( 3ي  درجه  
          

  0001/0  4647/0  9467/2  عرض از مبدا  الرو سن چهار
  0039/0  0236/0  0203/0  قسمت خطی  
  N02(  00102./0-  0003/0  0038/0( 2ي  درجه  
  N03(  6-E438/5  6-E548/1  0004/0( 3ي  درجه  
          

  0001/0  4729/0  0027/4  عرض از مبدا  ماده بالغ
  0001/0  0241/0  - 1080/0  قسمت خطی  
  N02(  00109/0  0003/0  0025/0( 2ي  درجه  
  N03(  6-E07/4 -  6-E579/1  0001/0( 3ي  درجه  
          

  0001/0  4883/0  0403/4  عرض از مبدا  حشرات کامل نر و ماده
  0001/0  0247/0  - 1317/0  قسمت خطی  
  N02(  00131/0  0003/0  0003/0( 2ي  درجه  
  N03(  6-E33/4 -  6-E56/1  0055/0( 3ي  درجه  
  
  

 سبت طعمه خورده شده توسط مراحل مختلف رشدي کفشدوزكپارامترهاي حاصل از برقراري رگرسیون لجستیک ن - 2جدول 
O. conglobata contaminate درجه سلسیوس 5/27شته سبز اناردر دماي  هاي اولیه پوره سن سه و چهار در تراکم  

 P  خطاي استاندارد  مقدار براورد شده  پارامتر  مرحله نشو ونمایی شکارگر

  0001/0  6197/0  3716/6  عرض از مبدا  الرو سن سه
  0001/0  0294/0  - 2550/0  قسمت خطی  
  N02(  00338/0  0004/0  0001/0( 2ي  درجه  
  N03(  00001/0-  6-E747/1  0001/0( 3ي  درجه  
          

  0001/0  5943/0  9105/4  عرض از مبدا  الرو سن چهار
  0001/0  0279/0  - 1255/0  قسمت خطی  
  N02(  00115/0  0003/0  0034/0( 2ي  درجه  
  N03(  6-E74/3 -  6-E678/1  0025/0( 3ي  درجه  
          

  0001/0  4878/0  5057/4  عرض از مبدا  ماده بالغ
  0001/0  0242/0  - 1502/0  قسمت خطی  
  N02(  00179/0  0003/0  0001/0( 2ي  درجه  
  N03(  6-E05/7 -  6-E525/1  0001/0( 3ي  درجه  





59 

 ، بهار1شماره  38گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزي)، جلد 

 
 

 هاي بالغ کـاهش یافتـه اسـت.   سلسیوس افزایش و در ماده
درجه  25متر قدرت جستجوگري، در دماي بر اساس پارا

درجـه   5/27هـاي بـالغ و در دمـاي    سلسیوس کاربرد ماده
کــاربرد الروهــاي ســن ســه و چهــار کــارایی   سلســیوس 

تري دارد و در همین دما، الرو سن چهار نیـز از الرو   بیش
حسنی و همکاران  .تري داشت سن سه جستجوگري بیش

 O. conglobataتـابعی کفشـدوزك    ) واکـنش 1387(

contaminata  ــا  5/27را در دمــاي درجــه سلســیوس ب
هــاي ســن چهــار پســیل پســته از نــوع دوم   تغذیــه از پــوره

یـابی را   تشخیص دادند و قـدرت جسـتجو و زمـان دسـت    
ــاعت و  0469/0( ــار در س ــه  0152/0) ب ــاعت ب دســت  س

ــاري ( ــد. مختـ ــان  1390آوردنـ ــتجو و زمـ ) قـــدرت جسـ
ــت ــدوزك   دســ ــابی کفشــ  O. conglobataیــ

contaminate  درجه سلسیوس با تغذیه  25را در دماي
در ) بـار  063/0از پوره سن سه شته سبز هلو را به ترتیب (

رونـق و سـمیع   دست آورد.  ساعت به 0/)1425ساعت و (
کفشـدوزك  یـابی   قدرت جستجو و زمـان دسـت  ) 1391(

O. conglobata contaminate  ــاي  25را در دم
ترتیــب  بـه  می کلـم شــته مـو درجـه سلسـیوس بـا تغذیـه از     

دســت  ) ســاعت بــه3867/1) بــار بــر ســاعت و (0410/0(
به مقدار قدرت جسـتجوگري، شـته سـبز     با نگرش آورد.

انار نسبت به پسیل معمولی پسته، شـته مـومی کلـم و شـته     
-تري بـراي ایـن کفشـدوزك مـی     سبز هلو میزبان مناسب

) نشان دادند که قـدرت  2010فرهادي و همکاران ( باشد.
 .Hیــابی در کفشــدوزك  ري و زمــان دســتجســتجوگ

variegata یافـــت.  بـــا افـــزایش ســـن الروي افـــزایش
بنـابراین، بــر پایـه میــانگین دمـاي محــیط مراحـل رشــدي     
متفاوتی از شکارگر جهت مهار آفت کارایی دارد. نتـایج  

یابی با افـزایش دمـا از    ما همچنین نشان داد که زمان دست
سـن سـه، چهــار و   درجـه سلسـیوس در الرو    5/27بـه   25

درجه  5/27هاي بالغ کاهش یافت. همچنین در دماي ماده
یابی با افزایش سن از الرو سـن سـه    سلسیوس زمان دست

هــاي بــالغ کــاهش یافــت. بــا نگــرش بــه قــدرت  بــه مــاده
تــر در الروهــاي ســن چهــار و زمــان   جســتجوگري بــیش

ــت ــاي     دس ــه در دم ــن مرحل ــایین ای ــابی پ ــه  5/27ی درج
له و دما به عنوان وضـعیت مناسـب در   سلسیوس، این مرح

یابی  شود. با نگرش به زمان دستاین پژوهش گزارش می
هـاي بـالغ در   پایین و قدرت جستجوگري مناسب در ماده

هر دو دمـا، انتخـاب ایـن مرحلـه در جایگـاه بعـدي قـرار        
ــی ــدرت      م ــه ق ــان داد ک ــژوهش نش ــن پ ــایج ای ــرد. نت گی

یـت مخلـوط از   تر از جمع هاي بالغ بیشجستجوگري ماده
یــابی داراي  کـه، زمـان دسـت    در حــالی مـاده و نـر اسـت؛   

دار نبود. بنابراین دخالت و رهاسازي نـر بـه   اختالف معنی
دهـد. در ایـن حالـت    همراه مـاده کـارایی را کـاهش مـی    

نسبت رهاسازي یا میزان جمعیت در نظر گرفته شده براي 
اي هـ تر از زمانی باشـد کـه از مـاده    رهاسازي بایستی بیش

شود. با نگرش به اینکه رهاسازي الرو سن بالغ استفاده می
چهار براي مهار زیستی آفات در شرایط طبیعی (به سـبب  

ري انتقـال، دشـواري در   پذیري ایـن مرحلـه، دشـوا   آسیب
-و نیاز به غذا) دشوار است، استفاده از ماده نگهداري آن

ه باشد. نکتترین حالت میهاي بالغ براي رهاسازي مناسب
تـرین دمـا   مناسبدرجه سلسیوس  5/27دیگر اینکه دماي 

براي فعالیت شکارگري ایـن کفشـدوزك در طبیعـت در    
  شود. نظر گرفته می

ترین  ) نشان دادند که بیش1391اصغري و همکاران (
قدرت جسـتجوگري توسـط حشـرات مـاده کفشـدوزك            

H. variegata  با تغذیه از پوره سن چهار پسیل معمولی
ــت ــاي  A. pistaciaeه پس ــیوس و   30در دم ــه سلس درج

درجـه سلسـیوس    25یـابی در دمـاي    کمترین زمان دسـت 
دسـت آمـده در ایـن پـژوهش نشـان       نتایج بـه بدست آمد. 

دهد که دما در واکنش شکارگر به تراکم طعمه مـوثر   می
بوده است و سـطح شـکارگري از دمـاي پـایین تـا دمـاي       

با   A. bipunctataدر باالتر تغییر کرده است. این رفتار
ــه از ــاي  M. persicae تغذی ــا  19در دم ــه  27ت درج

 نیز گزارش شد. )2009سلسیوس (جاللی و همکاران، 

ــدالهی آهــی ــین نشــان 1391و همکــاران ( عب ) همچن
ترین قدرت جستجوگري توسط الروهـاي   دادند که بیش
ــالغ  کفشــدوزكســن چهــار و  ــا  C. montrouzieriب ب
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ن چهارم شپشک آرد آلود مرکبـات  هاي ستغذیه از پوره
P. citri نشـان  1996هـودك و هونـک (   .به دست آمد (

 دادنــد کــه الروهــاي ســن چهــارم و حشــرات کامــل      
ي بـاال  به دلیل برخورداري از قدرت تغذیه هاکفشدوزك

تـرین مراحـل نشـو و نمـاي کفشـدوزك در برنامـه       اصلی
  باشند. مهار زیستی آفت هدف می

  

 
 .O) پارامترهاي بدست آمده از برازش واکنش تابعی مراحل مختلف سنی کفشدوزك ±SE( میانگین - 3جدول 

conglobata contaminata درجه سلسیوس 25ر دماي دهاي سن سه و چهار شته سبز انار با تغذیه از پوره  
 رد)(بر فT/Th  )r2ضریب تبیین (  )Thیابی ( زمان دست  )aقدرت جستجوگري (  نوع واکنش تابعی  مرحله سنی

  56/0  90/0  5008/0±0428/0  0920/0±0194/0  2  الرو سن سه
  33/0  95/0  3389/0±0410/0  0124/0±0596/0  3  الرو سن چهار

  48/0  85/0  3965/0±0452/0  1276/0±0379/0  2  ماده بالغ
  45/0  94/0  3610/0±0373/0  0680/0±0107/0  2  حشرات کامل نر و ماده

  
 

 .Oاي بدست آمده از برازش واکنش تابعی مراحل مختلف سنی کفشدوزك ) پارامتره±SEمیانگین ( - 4جدول 
conglobata contaminate درجه سلسیوس 5/27ر دماي د هاي سن سه و چهار شته سبز انار با تغذیه از پوره  

 (بر فرد)r2(  T/Thضریب تبیین (  )Thزمان دستیابی (  )aقدرت جستجوگري (  نوع واکنش تابعی  مرحله سنی

  56/0  88/0  4053/0±0447/0  1123/0±0313/0  2  سه الرو سن 
  4/0  93/0  3313/0±0298/0  1193/0±0236/0  2  الرو سن چهار 

  4/0  90/0  2758/0±0381/0  0846/0±0170/0  2  ماده بالغ
  

دهد که در  هاي بدست آمده نشان می نتایج و منحنی
هاي باالتري از طعمه در اختیار  این آزمایش باید تراکم

قرار بگیرد تا بتواند حد باالي شکارگري را در  گرشکار
هاي  این شکارگر مشخص کند. به این معنی که تراکم

هاي سن سه و چهار شته سبز انار باید در  باالتري ازپوره

اختیار کفشدوزك قرار گیرد تا شیب منحنی به صفر یا 
تر در نظر  نزدیک به آن برسد و یا زمان آزمایش کوتاه

صفر شدن تعداد باقیمانده طعمه در  گرفته شودتا از
  .عمل آید هاي پایین جلوگیري به تراکم

 
 

  منابع
. بررسی قابلیت شکارگري کفشدوزك 1391اصغري، ف.، سمیع، م. ا.، مهدیان، ك.، بصیرت، م. و ایزدي، ح.  .1

Hippodamia variegata (Col.: Coccinelidae)   روي پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae 

(Hem.: Aphalaridae) 58-37): 1( 32شناسی ایران،  در شرایط آزمایشگاهی. نامه انجمن حشره . 

استان چهار و محال بختیاري  (Col.: Coccinellidae) هاي . فون کفشدوزك1375نیا، م. و مصدق، م. س. باقري .2
 .35- 29: 8و  7، ی علوم کشاورزيمجله علمی پژوهش ).Chilocorinaeو  Coccinellinaeقسمت اول زیر خانواده هاي(
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 :.Col) هاي زیستی و شکارگري کفشدوزك . برخی از ویژگی1387حسنی، م. ر.، مهرنژاد، م. ر. و استوان، ه.  .3

Coccinellidae) Oenopia conglobata contaminate(  .روي پسیل معمولی پسته در شرایط آزمایشگاهی
 . 117-110): 2( 6و مراتع ایران،  ها مجله پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل

 Oenopia conglobata contaminata (Menetries). واکنش تابعی کفشدوزك1391رونق، ح. و سمیع، م. ا.  .4

تا  4، پزشکی ایران گیاه . بیستمین کنگره .Brevicoryne brassicae Lکلم هاي مختلف شته مومی با تغذیه از تراکم 
 .  47صفحه ،شهریورماه، دانشگاه شیراز 7

در مناطق سردسیري جنوب استان اصفهان.  .Aphis sppهاي بکرزاي  . مرفولوژي و شناسایی فرم1371سمیع، م. ا.  .5
 صفحه.  198شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،  نامه کارشناسی ارشد حشره پایان

کرم گلوگاه انار. مرکز تحقیقات  . گزارش همایش براي دستاوردها و مشکالت مدیریتی1383شاکري، م. و دانشور، م.  .6
 . 13کشاورزي و منابع طبیعی یزد، صفحه 

واکنش تابعی کفشدوزك . 1391عبدالهی آهی، غ.، افشاري، ع.، دادپور مغانلو، ه.، آساده، غ. و یزدانیان، م.  .7
Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col.: Coccinellidae)  به شپشک آرد آلود مرکبات

Planococcus citri (Risso) (Hom.: Pseudococcidae) مجله علمی ( پزشکی گیاه ی.در شرایط آزمایشگاه
 .14-1): 1(35، )کشاورزي

امه کارشناسی ارشد ن ) در کرمان. پایانCoccinellidaeها ( . بررسی فونستیک کفشدوزك1389زاده ع.  علینقی .8
  .صفحه 111عصر رفسنجان،  شناسی کشاورزي، دانشگاه ولی حشره

 Oenopia conglobata contaminata (Menteries). بیولوژي و کارآیی کفشدوزك 1390مختاري، ب.  .9
د، دانشکده نامه کارشناسی ارش در شرایط آزمایشگاهی. پایان Myzus persicae (Sulzer)روي شته سبز هلو 

 صفحه. 110عصر (عج) رفسنجان،  کشاورزي، دانشگاه ولی
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