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چکیده
Oenopia conglobata contaminataك کفشدوز (Col.: Coccinellidae)هپسـت شـکارگرهاي فعـال پسـیل معمـولی     ازییکAgonoscena

pistaciae (Hem: Aphalaridae)شته سبز هلووMyzus persicae (Hem: Aphididae)شـرایط دمـایی   ها درآزمایش. باشدمیي ایران هاباغدر
سن با عمر کمتـر  عدد تخم هم100تعداد . تاریکی انجام شدساعت8روشنایی و ساعت16دوره نوريو55±5گراد، رطوبت نسبی درجه سانتی2±25

روزانـه بـا   الروهـاي کفشـدوزك پـس از خـروج از تخـم،     . قرار گرفتمتر سانتی12به قطر ظروف پتريانتخاب و درونبراي هر میزبانساعت24از 
نـرخ  . گردیدتجزیه مرحله سنی یتیهاي جدول زندگی طبق تئوري جدول زندگی دو جنسداده. تغذیه شدندشته سبز هلووهاي پسیل معمولی پسته پوره
دت زمان یک نسـل متوسط م؛ وشدتعیین)-1روز(2/1و 18/0به ترتیبکفشدوزك با تغذیه از پسیل معمولی پستهو نرخ متناهی افزایش جمعیتذاتی
نرخ ذاتی و نرخ متناهی افزایش و با تغذیه از شته سبز هلو . بود63/555و 07/811به ترتیب ) فرد/تخم(روز و نرخ ناخالص و خالص تولید مثل 74/33

بـه ترتیـب   ) فرد/تخم(ثل روز و نرخ ناخالص و خالص تولید م72/35متوسط مدت زمان یک نسل ؛ و تعیین شد19/1و 17/0به ترتیب) -1روز(جمعیت 
از لحاظ توانایی و سرعت افزایش جمعیت در وضعیت مطلوبی قرار O. conglobataنتایج این پژوهش نشان داد که کفشدوزك. بود63/606و 48/870

. دارد و یک گزینه انتخابی براي مهار زیستی شته سبز هلو و پسیل معمولی پسته است

شناسی، شکارگر، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، هلوپسته، زیست : هاي کلیديواژه

١٢مقدمه

حشرات بسیار مـوفقی هسـتند   Aphidoideaخانواده ها از باالشته
تـر  ترین تعداد گونه در مناطق معتدله یافت می شوند و کـم که با بیش

). 28(گونه گیاهی وجود دارد که شته اختصاصی خود را نداشـته باشـد   
این شته از متداول تـرین  .استها، شته سبز هلویکی از مهمترین شته

دار است و در اکثر منـاطق کشـور وجـود دارد    آفات درختان میوه هسته
ترین آفات پسته اسـت کـه   ، یکی از مهمستهـپپسـیل معمـولی ). 28(

). 31(شـود  همه ساله سبب کاهش کیفی و کمی محصـول پسـته مـی   
ر مهار شیمیایی بـراي  گسترش و طغیان این آفت، ضرورت بازنگري د
هـاي  کـارگیري روش کاهش میزان مصرف سـموم و تشـخیص و بـه   

گـروه گیـاه پزشـکی، دانشـکده     و دانشـیار کارشناسی ارشدفارغ التحصیل-2و 1
اه ولی عصر رفسنجانکشاورزي، دانشگ

)Email: samia_aminir@yahoo.com:             نویسنده مسئول-*(

در ایـن راسـتا   ). 31(کند ویژه مهار زیستی را ایجاب میغیرشیمیایی به
عنوان شکارگرهاي توانا در خور توجه اسـت  ها بهاستفاده از کفشدوزك

Oenopiaکامل کفشدوزك الرو و حشره). 13( (=/Synharmonia)

conglobata contaminataعنـوان دشـمن طبیعـی مهـم بـراي      به
برآورد پارامترهاي رشـد جمعیـت و   . بسیاري از آفات معرفی شده است

تعیــین افــزایش جمعیــت حشــرات از روي توانــایی تولیــدمثلی، یــک  
کـه  دلیـل ایـن  به. هاي حشرات استضرورت قطعی در مطالعه جمعیت

کنـد  راحـل سـنی تغییـر مـی    عوامل کنترل در بین محساسیت آفات به
بـراي  و دشمن طبیعـی  اطالعات مربوط به ساختار سنی جمعیت آفت 

بـه  ). 7(هـا ضـروري اسـت   کشترین زمان کاربرد حشرهتعیین مناسب
که جدول زندگی دو جنسی یک توضیح مرحله سنی کامـل را  دلیل این

ها براساس جدول زندگی شبیه سازي) 6(دهدبراي هر دوره زمانی می
تـرین  بینی مناسبو جنسی مرحله سنی، یک راه مناسب را براي پیشد

).7(کندکنترل آفت پیشنهاد میکاربرد دشمن طبیعی در زمان براي 
دو نــوع اطالعــات در مطالعــه جــدول زنــدگی وجــود دارد، یکــی 
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55...جدول زندگی دو جنسی کفشدوزك

نـرخ ذاتـی   شـامل مشـتق شـده   هـاي  آمارههاي اصلی و دیگري داده
کـه  بـا فـرض ایـن   .باشـند میافزایش جمعیت و مدت زمان یک نسل

اند و ساختار جمعیت بـه یـک توزیـع مرحلـه     فاکتورهاي محیطی ثابت
محاسـبه  هـا آمـاره رسـد  مـی )بعد از گذشت زمان طوالنی(سنی پایدار 

عبارت از نرخ افـزایش طبیعـی   ) r(نرخ ذاتی افزایش جمعیت. شوندمی
نها یـا  در یک جمعیت بسته میباشد که به مدت طوالنی در معرض ستو

مقادیر ثابتی از زادآوري و مرگ و میر ویژه سن بوده و پس از رسـیدن  
و بـه عبـارت دیگـر    ) 4(به تعادل به حالت جمعیت پایدار در آمده است 

ایـن آمـاره   . نشان دهنده سرعت رشد جمعیت در حالت نامحدود اسـت 
هـاي زیسـتی و جمعیتـی حشـرات بـوده و      ترین شـاخص یکی از مهم

) r(گیـري از  بهره. دهدجمعیت یک گونه را نشان میپتانسیل افزایش
آور و اي زیـان اگـر حشـره  ). 29(در مهار زیستی کـارایی بسـیاري دارد  

پارازیتوئید آن از نظر تعداد نسل در طول یک سال مشـابه باشـند بایـد    
چنین دما هم. ها در مقاسیه با یکدیگر چه وضعیتی دارندآن) r(دید که 

آنـالیز جـدول   1چـی . یـک حشـره دارد  rي بر مقـدار  و میزبان اثر زیاد
زندگی را بر اساس هر دوجنس و تغییرات نـرخ رشـد در بـین افـراد را     

نیجــدول زنــدگی دوجنســی مرحلــه ســ2چــی و ســو). 7(شــرح داد
Aphidius gifuensis (Ashmead)ــانش را M. persicaeو میزب

یـل ریاضـی   بحث مفصل با دالها یکآن).8(مورد بررسی قرار دادند
روي مشکالت کـاربرد جـدول زنـدگی ویـژه سـنی مـاده در جمعیـت        
دوجنسی و روابط بین باروري مـاده و نـرخ خـالص تولیـد مثـل را بـر       

دو جـدول زنـدگی   تاکنون مدل .کننداساس سن حشره کامل بیان می
نـرخ  هـاي جـدول زنـدگی و   جنسی مرحله سنی براي تعیین فراسنجه

بررسـی جـدول   . ها بـه کـار رفتـه اسـت    ي بسیاري از شکارگرشکارگر
Lemnia biplagiataزندگی و نرخ شکارگري (Swartz)با تغذیه از

Aphis gossypii Glover)32(،Hippodamia variegata

(Goeze)با تغذیه ازAphis fabae Scopoli)12( ،  جدول زنـدگی و
Nilaparvata lugensمیزبـانی تـرجیح   (Stal)   روي ارقـام مختلـف

جـدول  ) 26(و همکـاران 3لیو. ها است، از جمله این بررسی)18(رنج ب
ــدگ Nephaspis oculatusیزنـــ (Blatchley)ــکارگر شـــ

Bemisiaargentifolii Bellows & Perringــدریک و 4و هـ
Eretmocerus eremicusجدول زنـدگی ) 17(همکاران Rose and

Zolnerowich ــد ــار B argentifoliiپارازیتوئی ــا ک ــدل را ب برد م
) 15(حســنی و همکــاران. کردنــدمطالعــه را دوجنســی مرحلــه ســنی 

O.conglobataهــاي جــدول زنــدگی ویــزه ســنی مــاده فراســنجه

contaminata  بررسـی  5/27را روي پسیل معمولی پسته در دمـاي

1- Chi
2- Chi and Su
3- Liu
4- Headrick

هاي اصـلی  کاربرد عملی جدول زندگی در مدیریت آفت به داده. کردند
ري محـدود شـده کـه وقـایع زنـدگی و      یعنی نرخ بقا، نرخ رشد و بـارو 

جدول زندگی دوجنسی مرحلـه سـنی،   . دهدتفکیک مراحل را شرح می
عـالوه بـر   ). 7(دهـد مراحل و ساختار جنسی یک جمعیت را نشان می

جمعیت ماده سـر و کـار داشـته و    این جدول زندگی ویژه سنی ماده با
هر دو جـنس و  سهم . گیردتغییرات نرخ رشد را در بین افراد نادیده می

تغییرات نرخ رشد در بین افـراد بـا تئـوري جـدول زنـدگی دو جنسـی       
).7(مرحله سنی گزارش شده است

منظور در این پژوهش تئوري جدول زندگی دوجنسی ویژه سنی به
روي O. conglobata contaminataارزیابی پارامترهاي دمـوگرافی 

نتایج مـا  . ر گرفتمورد بررسی قراو پسیل معمولی پسته شته سبز هلو
را سـن گـروه هـم  توصیف جامعی از بقا، رشد و تولید مثل افـراد یـک  

پارامترهاي جدول زندگی اغلب اما باید توجه داشت که. کندفراهم می
با تغییرات محیطی مختلف مانند گونه میزبان و فاکتورهاي دیگر تغییر 

. )18(کند می

هامواد و روش
ر آزمایشگاهایجاد کلنی شته سبز هلو د

شناسـی  جمعیت اولیـه شـته روي گیـاه فلفـل از بخـش ویـروس      
پزشـکی  دانشگاه شیراز دریافت و به آزمایشـگاه اکولـوژي گـروه گیـاه    

منظور پرورش و ایجاد کلنی به. عصر رفسنجان منتقل شددانشگاه ولی
ــهشــته، از  ــل بوت ــاي فلف ــه دره ــاد  هــايقفــسک ــا ابع ــوري دار ب ت

اي در شـرایط گلخانـه  ر استفاده شـد و کلنـی  متسانتی170×120×80
16نوري و دوره 55±5نسبیرطوبتگراد،سانتیدرجه25±2دماي(

در فواصـل  . .نگهداري گردید)ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی
درون وهـاي جدیـد کشـت شـده     هر دو هفته نیـز تعـدادي از گلـدان   

هـاي مـذکور   دار در گلخانه پرورش یافته و بـه قفـس  هاي توريقفس
بـذر  . گردنـد پیشـین هاي تدریج جایگزین گلدانانتقال داده شدند تا به

و ارتفاع هفتهاي پالستیکی به قطر چندتایی در گلدانبصورتفلفل
در . شـد متر در مخلوطی از خاك، ماسه و خاك برگ کاشته سانتی10

مراحل بعـد بـراي افـزایش جمعیـت شـته از بوتـه هـاي کلـم چینـی          
Brassica pekinensis Lهاي رشد یافتـه روي  استفاده شد و از شته

بـراي  .ها استفاده شدبراي انجام آزمایش) حداقل سه نسل(ها این بوته
گیاهـان  رويبـال ها، تعدادي از حشرات کامـل بـی  سن کردن شتههم

ساعت حشرات 24پس از . فاقد آلودگی به شته انتقال یافتکلم چینی 
مرحلـه  داده شد تا رشد کرده و بـه اجارهها پورهکامل حذف گردید و به 

).11(بلوغ برسند

آوري و پرورش کفشدوزكجمع
بــراي انجــام  O. conglobata contaminataکفشــدوزك 
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ي باغات اطراف اصفهان در تیرماه سال پژوهش، از روي هلو و زرد آلو
آوري شده و جهت شناسایی و پرورش به آزمایشگاه کنترل جمع1389

آوري بـراي جمـع  . بیولوژیک موسسه تحقیقـات اصـفهان منتقـل شـد    
بدین ترتیب که با اسـتفاده  . زنی استفاده شدکفشدوزك، از روش ضربه

هـا وارد  طور یکنواخـت بـه سرشـاخه   دستی، چند ضربه بهباز یک چو
ها یک ظرف چهـارگوش سـفید قـرار گرفتـه و     شده و در زیر سرشاخه

براي انتقـال حشـرات   . شدندآوري معها داخل این ظرف جکفشدوزك
کامل به آزمایشگاه، از ظروف پالستیکی داراي تهویه مناسـب و بـراي   

هاي آلوده به شته درون ظروف تغذیه کفشدوزك در زمان انتقال، برگ
.قرار داده شد

پرورش کفشدوزك در آزمایشگاه
هاي منتقل شده به آزمایشگاه درون ظروف پتـري بـه   کفشدوزك

متـر کـه بـا تـوري     سـانتی 5/1اي بـه قطـر   متر با روزنهسانتی6قطر 
درون هر ظرف پتري یک عدد حشـره  (پوشانده شده بود قرار داده شد 

هـا درون ظـرف پالسـتیکی    عدد از ایـن پتـري  10سپس ) قرار گرفت
ــه ابعــاد   ــه ارتفــاع 25در 20شــفاف و ســفید رنــگ بزرگــی ب 10و ب

هـاي  ر تغذیه حشـرات کامـل، بـرگ   منظوبه. متر قرار داده شدندسانتی
هاي شته سـبز هلـو کـه در آزمایشـگاه روي کلـم چینـی       آلوده به پوره

. شـد پرورش داده شده بود استفاده و در اختیار حشرات کامل قرار داده 
هاي درون ظروف پـرورش هـر   به منظور جلوگیري از رشد قارچ، برگ

در ایـن  . بـار تعـویض شـدند   روز و ظروف پرورش، هـر سـه روز یـک   
پژوهش، برخی از مطالعات آزمایشگاهی با استفاده از دیسک برگ کلم 

هـاي پـرورش   به این منظور، تعدادي بـرگ کلـم از گلـدان   . انجام شد
ها با آب شسـته و  سپس برگ. یافته چیده و به آزمایشگاه منتقل شدند

با دستمال کاغذي خشک شدند و به اندازه قطر ظـروف پتـري بـرش    
اي حفظ رطوبت داخل ظروف پتري و سالم ماندن بـرگ  بر. داده شدند

به این صـورت کـه محـیط    . درصد استفاده شد8/0از محیط رشد آگار 
اتمسفر تهیـه  1گراد با فشار درجه سانتی120آگار در اتوکالو با دماي 

لیتر از آن داخل ظرف ریخته و پس میلی5و پس از خنک شدن حدود 
دیـش بریـده شـده و از سـطح     ه پتـري از سرد شدن، برگ کلم به انداز

پشتی روي محیط کشت قرار گرفت و شته مورد نیـاز بـراي آزمـایش    
روش دیگر پرورش کفشدوزك استفاده از تخم . روي برگها قرار گرفت

Sitotroga cerealellaپروانه بیدغالت Olivier   ،و پروانـه بــید آرد
Ephestia kuehniella (Zell.)این دو حشره نیز به این انگیزه، . بود

جمعیت اولیه بیـد آرد  . براي تامین تخم در آزمایشگاه پرورش داده شد
پزشکی دانشـکده  از گروه گیاه) آرد آلوده محتوي الرو و شفیره بید آرد(

×10کشاورزي دانشگاه تهران تهیه و در ظروف پالستیکی بـه ابعـاد  

گـرم  3/0درصد مخمر و 3گرم آرد، 300متر محتوي سانتی23× 16
این جمعیت به مدت سه سـال در  .تخم پروانه بید آرد پرورش داده شد

پزشکی دانشگاه ولی عصر رفسنجان نگهداري و انسکتاریوم گروه گیاه
هاي تولید شـده بـه منظـور آلـوده سـازي      تخم. پرورش داده شده بود

ــه ــرورش حشــره و انجــام   مجــدد، ب ــراي پ ــان واســط ب ــوان میزب عن
تمام مراحل پـرورش  . ظر مورد استفاده قرار گرفتندهاي مورد نآزمایش

% 55±5گراد، رطوبت نسـبی  درجه سانتی25±2کفشدوزك در دماي
.ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی انجام شد16و دوره نوري 

با تغذیـه  O.conglobata contaminataدموگرافی کفشدوزك 
از پسیل معمولی پسته و شته سبز هلو

عـدد تخـم بـراي هـر     100ول زندگی با اسـتفاده از  ي جدمطالعه
هـاي برگـی حـاوي    بار از دیسکساعت یک24هر . میزبان شروع شد

هـا  گذاري تا تفـریخ تخـم  تخم بازدید شد و حد فاصل میان زمان تخم
بدین ترتیـب بـا تعیـین    . ي انکوباسیون تخم ثبت گردیدعنوان دورهبه

ایی کـه بـه نـوزاد تبـدیل     هـ هاي تفریخ شـده و تخـم  نسبت بین تخم
بـا  . ي تخـم محاسـبه شـد   میر حشره در مرحلهو اند درصد مرگ نشده

ــریخ تخــم ــهالروهــاي ســن یــکهــا،تف ــه در روزه ب صــورت جداگان
5/1اي بـه قطـر   متـر بـا روزنـه   قطر شـش سـانتی  هایی بهدیشپتري

ا همتر که با توري پوشانده شده بود قرار داده شد و روند رشد آنسانتی
ي الروي در سـنین  صورت روزانه مورد مطالعـه قـرار گرفـت و دوره   به

میــزان مـرگ و میــر ســنین مختلــف الروي و  . مختلـف بررســی شــد 
پس از اتمام دوره شفیرگی حشرات کامل ظـاهر  . شفیرگی نیز ثبت شد

اي که در یک روز ظـاهر شـدند بـه صـورت     شدند و حشرات نر و ماده
. گیـري نماینـد  کـرده تـا جفـت   جفت به ظروف پتـري مجـزا منتقـل   

گذاري روزانه هر جفت ثبت شـد و سـپس حشـرات کامـل را بـه      تخم
هاي گذاشته شده توسط هـر  هاي جدید منتقل کرده و تخمدیشپتري

شـدند نیـز   هایی که تفریخ میجفت را روزانه بررسی کرده و تعداد تخم
ـ  . این روند تا مرگ حشرات کامل دنبال شـد . یادداشت شد ن سـپس ای

منظور تعیین نسبت جنسی افراد بالغ نر و ماده، داخل ظـروف  ها بهتخم
بـراي مشـخص   . پتري تا ظهور حشرات کامل تغذیه و نگهداري شدند

استفاده شد1هاي نر و ماده از روش بنهام و ماگلتونکردن کفشدوزك
آرامی نشـانی بـر   ابتدا به وسیله ته سنجاق آغشته به الك ناخن به). 2(

هــایی کــه از پــیش هــاي بــالپوش ســمت راســت کفشــدوزكروي انت
بـراي  . گیري کرده و جنس آنها مشخص شده بـود گذاشـته شـد   جفت

. ها از الك ناخن سفید رنگ استفاده شدنرها از الك قرمز و براي ماده
طـور جداگانـه در اختیـار    دار بهروزانه به نوبت یک نر و یک ماده نشان

ایـن عمـل تـا زمـان مشـاهده      . شدهاي جوان قرار داده میکفشدوزك
گیري و تعیین جنسیت حشرات کامل تـازه ظـاهر شـده، هـر روز     جفت

هاي رشد جمعیـت  ها الزم، شاخصآوري دادهپس از جمع. تکرار گردید

1- Benham and Muggleton
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گـراد،  ي سـانتی درجـه 25±2ایـن آزمـایش در دمـاي   . محاسبه شدند
سـاعت روشـنایی و   16ي نـوري  و طـول دوره % 55±5رطوبت نسبی 

.گرفتت ساعت تاریکی انجامهش

)Demography(تحلیل کمی جمعیت 
عنـوان بخشـی از   بـه (هـاي رشـد جمعیـت    نقطه شـروع شـاخص  

تـرین عامـل در آن،   شناسی فرد است و مهـم مطالعه زیست) دموگرافی
هاي جدول زندگی طبق تئـوري جـدول زنـدگی دو    داده. باشدسن می

هـاي  آماره) SE(طاي معیار خ.)6و 5(آنالیز گردیدجنسی مرحله سنی
ــق روش بوتســترپ  ــدگی از طری ــد 1جــدول زن ــین زده ش ). 19(تخم

جـدول زنـدگی دوجنسـی مرحلـه    هاي منظور آسان کردن آنالیز دادهبه
) 9(استفاده شدTWOSEX-MSChartکامپیوتريافزارنرم،سنی

براي تشکیل جدول زندگی دوجنسی مرحلـه سـنی وقـایع روزانـه     
چنـین  هـا، هـم  تولد تا مرگ شامل بـاروري روزانـه مـاده   همه افراد از

کامل و جنسـیت تـک   مراحل رشدي مانند تخم، پوره، شفیره و حشره
حشـرات مـاده،   : F(ها مشخص شد تک افراد مانند نر، ماده و ناشناخته

M : حشرات نر وN :انـد کامـل مـرده  هایی که قبل از مرحله حشرهآن (
بدون درنظر گرفتن جمعیت نـر و  ). 6(د ثبت گردیNotepadنرم افزار 

طور کلی یک منحنـی از  سازي رشد جمعیت بهتغییرات نرخ رشد، شبیه
گونـه  آورد که اینوجود میبندي مراحل بهها را بدون گروهجمعیت ماده

در نظـر  . سازي براي تحقیقات کاربردي و تئوري مناسـب نیسـت  شبیه
وه هم سن می تواند منجـر  گرفتن تفاوت هاي زمان رشد بین افراد گر

بنابراین در شبیه سازي براساس ). 6(هاي نادرست گردد سازيبه شبیه
ها براي هر مرحله و بـراي  جدول زندگی دو جنسی مرحله سنی منحنی

مـانی ویـژه مرحلـه    نرخ زنـده ).7و6(تواند بدست آید کل جمعیت می
، میانگین )Fxj(، باروري ویژه مرحله سنی)مرحله: jسن، : sxj) (x(سنی 

، نرخ بقـا ویـژه سـن    )vxj(، نرخ تولیدمثل مرحله سنی )F(باروري ماده 
)lx( باروري ویژه سنی ،)mx (هاي جمعیت و آماره)r : نرخ ذاتی افزایش

نرخ خـالص تولیـدمثل،   : R0نرخ متناهی افزایش جمعیت، : λجمعیت، 
GRR : نرخ ناخالص تولید مثل وT :برطبق ، )میانگین مدت زمان نسل

بـا  ) r(نـرخ ذاتـی افـزایش جمعیـت     .،)6(روابط مربوطه محاسبه شدند
). 14(استفاده از فرمول زیر و با شاخص سنی از صفر محاسبه شد 

ها و نمودارهـا  منحنی. تنظیم شدExcel 2007ها در برنامهکلیه داده
آنـالیز  . رسـم شـدند  Sigmaplotو Excel 2007افـزار  به کمک نـرم 

-TWOSEXمربوط به جدول زندگی با استفاده از نرم افـزار  هاي داده

1- Bootstrap

MSChartانجام شد .

نتایج و بحث
ــژه مرحلــه      ــرخ بقــا وی ــدار ن sxj(،O.conglobata(ســنیمق

contaminata  درترتیـب  بـه با تغذیه از شته و پسیل معمـولی پسـته
کـه یـک تخـم    احتمال ایننشان داده شده است، که 2و 1هايشکل

ایـن .دهدبقا خواهد یافت را نشان میjو مرحله xده تا سن گذاشته ش
ها بقا و تفاوت مراحل، روي هم افتادگی مراحل و تغییرات نـرخ  منحنی

که جدول زندگی دلیل اینبه).18و8(دهند رشد بین افراد را نشان می
دو جنسی مرحله سـنی تغییـرات نـرخ رشـد را در بـین افـراد در نظـر        

تواند مشـاهده  میداري در بین مراحلفتادگی معنیاگیرد روي هممی
نشان دادند که تغییرات نرخ رشـد  ) 6(3و چی) 5(2چی و لیو). 8(شود 

. گردددر بین افراد منجر به روي هم افتادگی مراحل در منحنی بقا می
روي )4(اساس میانگین هر مرحله ساخته شـوند هاي بقا براگر منحنی

اهده نخواهد شد و منجر به ایجاد خطاهایی در هم افتادگی مراحل مش
.گرددهاي بقا میمنحنی

، بـاروري  )هشـت ماده در مرحله سـنی  lx( ،fx8)(نرخ بقا ویژه سن 
کفشـدورك شـکارگر بـا    ، )lxmx(و زادآوري ویژه سن ) mx(ویژه سنی 

نشـان داده  4و 3هـاي شـکل درتغذیه از شته و پسیل معمولی پسـته  
اسـت و  xمال بقا یک تخم تازه گذاشته شده تا سـن  احتlx. شده است

هـایی کـه در طـول   وسیله یکی کردن بقا همه افراد دو جـنس و آن به
یـک نسـخه   lxمنحنی . شوداند محاسبه میمراحل پیش از بلوغ مرده

بقا حشـرات مـاده بـا    . است2و 1هايهاي شکلساده شده از منحنی
روز بـود همچنـین بقـا    58ري گـذا روز و دوره تخـم 68تغذیه از شـته  

ــه از   ــا تغذی ــاده ب ــولی پســته  -حشــرات م روز و دوره 61پســیل معم
.روز بود52گذاري تخم

بـا  کفشدورك شـکارگر ) exj(امید به زندگی هر گروه مرحله سنی 
زمان مورد انتظاري که هـر فـرد از   تغذیه از شته و پسیل معمولی پسته

دهد امید بـه زنـدگی بـا    نشان میخواهد ماند را زندهjتا مرحله xسن 
کـه جمعیـت توزیـع   بدون فرض ایـن ) sxj(کاربرد نرخ بقا مرحله سنی 
شـود، بنـابراین   محاسـبه مـی  ،دسـت آورد مرحله سنی پایـداري را بـه  

امید ). 10(بینی کنیم توانیم بقا یک جمعیت را در هر شرایطی پیشمی
تفـاوت بـین   اساس جدول زندگی دو جنسی مرحله سـنی  به زندگی بر

هاي مختلـف را مشـخص   مختلف یا جنسافراد همان سن اما مراحل
هـاي مـاده بـا تغذیـه از شـته      امید به زنـدگی کفشـدوزك  ).5(کند می
روز و امید بـه  13/39هاي نر با تغذیه از شته روز و کفشدوزك93/69

29/62هاي ماده با تغذیه از پسـیل معمـولی پسـته    زندگی کفشدوزك

2- Chi and Liu
3- Chi
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دسـت  روز به06/32هاي نر با تغذیه از همین میزبان زكروز و کفشدو
.آمد

vxj(O.conglobata(تولیــــدمثل مرحلــــه ســــنی ارزش 

contaminata    سـهم یـک فــرد در سـنx  و مرحلـهj را در جمعیــت

نشان با تغذیه از شته و پسیل معمولی پسته6و 5هايبعدي در شکل
نـرخ متنـاهی   دقیقـاً ) v01(نرخ تولیدمثل یک تازه متولد شده . دهدمی

.افزایش جمعیت است
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O.conglobataنرخ بقا ویژه مرحله سنی کفشدوزك - 1شکل 

contaminataبا تغذیه از شته سبز هلو
Figure 1-Age- stage survival rate (sxj) predator O. conglobata

contaminata by feeding on Myzus persicae

O. Conglobataنرخ بقا ویژه مرحله سنی کفشدوزك- 2شکل 

contaminataبا تغذیه از پسیل معمولی پسته
Figure 2-Age- stage survival rate (sxj) predator O.
conglobata contaminata by feeding on Agonoscena

pistacia
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ــته  ــی پسـ ــیل معمولـ پسـ
Agonoscena pistaciae

، باروري )fx(مرحله -، باروري ویژه سن)lx(نرخ بقا ویژه سن- 3شکل 
O. conglobataکفشدوزك .lxmxو زادآوري ویژه سن ) mx(ویژه سنی

contaminataبا تغذیه از شته سبز هلو
Figure 3-Age- specific rate(lx),age- stage specific fecundity

(fx), age –specific fecundity (mx) and age –specific
maternity(lxmx) predator O. conglobata contaminata by

feeding on Myzus persicae

، ، باروري )fx(مرحله -، باروري ویژه سن)lx(نرخ بقا ویژه سن- 4شکل 
O. conglobataکفشدوزك ) (lxmxو زادآوري ویژه سن ) mx(ویژه سنی

contaminataبا تغذیه از پسیل معمولی پسته
Figure 4-Age- specific rate(lx),age- stage specific fecundity

(fx), age –specific fecundity (mx) and age –
specificmaternity(lxmx) predator O. conglobata contaminata

by feeding on Aonoscena pistacia
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شود مثل شروع میداري وقتی که تولیدطور معنیمثلی بهنرخ تولید
بـا تغذیـه از   مثلی مادهپیک اصلی در پارامترهاي تولید. یابدافزایش می
و با تغذیه از پسیل معمـولی پسـته در روز   53/143ام، 27شته در روز 

گر یک حشره ماده نتاجی را تولیـد نکنـد   ادست آمدبه49/143ام، 24

چنـان  شود ولی ممکن است منحنی بقا هـم مثل آن صفر مینرخ تولید
هاي فـوق قابـل   که این موضوع در شکل)20و10(ادامه داشته باشد

.مشاهده است
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با O. conglobataرزش تولید مثلی براي کفشدوزك ا- 5شکل 
تغذیه از شته سبز هلو

Figure 5- The reproductive value (vxj) predator for O.
conglobata contaminata by feeding on Myzus persicae

با تغذیه O. conglobataارزش تولید مثلی براي کفشدوزك- 6شکل 
از پسیل معمولی پسته

Figure 6- The reproductive value (vxj) for predator O.
conglobata contaminata by feeding on Aonoscena pistacia

3بـه  O. conglobata contaminataکفشدوزكاگر طول عمر 
گذاري در قسمت دوم عمـر  ترین میزان تخمقسمت تقسیم کنیم، بیش

گـذاري  حله اول، میـزان تخـم  به بیان دیگر در مر. افتدحشره اتفاق می
گذاري روند کم و بیش ثـابتی  افزایش یافت، در مرحله دوم میزان تخم

گـذاري حشـره بـه تـدریج کـاهش      داشته و در مرحله سوم میزان تخم
.گذاري تا پایان عمر ادامه داشتیافته ولی تخم

بـه  (با نگرش به اینکه پیشنهاد شده است که از روش جک نـایف  
بر ) 16(استفاده نشود ) ها رد میشودمون نرمال بودن دادهدلیل اینکه آز

هـاي رشـد جمعیـت کفشـدوزك     این اساس میانگین مقـادیر شـاخص  
O.conglobata     با تغذیه از شته سبز هلو و پسـیل معمـولی پسـته بـا

دسـت  بر اسـاس نتـایج بـه   . آمده است1روش بوت استرپ در جدول 
هاي تولید شده توسط یک آمده نرخ خالص تولید مثل که مجموع ماده

دهـد و  فرد ماده در طول عمر با دخالت عامل میزان بقاء را نشـان مـی  
. نرخ ناخالص تولید مثل براي شته بیشتر از پسیل معمولی پسته اسـت 

نرخ ذاتی و نرخ متناهی افزایش جمعیت بـراي پسـیل معمـولی پسـته     
یـا  میانگین طول مدت زمان یـک نسـل  . بیشتر از شته سبز هلو است

متوسط طول دوره زمانی بین تولد والدین و تولـد نتـاج در کفشـدوزك    
عبـارت دیگـر   بـه . شکارگر بـا تغذیـه از شـته بیشـتر از پسـیل اسـت      

روز نیاز دارد تا جمعیت آن بـه  78/33و77/35کفشدوزك شکارگر به 

نرخ خالص تولیدمثل و نـرخ  . اندازه نرخ خالص تولید مثل افزایش یابد
جمعیت دو شـاخص مهـم در ارزیـابی دشـمنان طبیعـی      ذاتی افزایش
داري بین بر اساس این دو شاخص اختالف معنی). 24(اندمعرفی شده

.دو طعمه بر اساس روش بوت استرپ وجود ندارد
O.conglobataهاي رشد جمعیـت کفشـدوزك   مقایسه شاخص

contaminataهاي رشـد جمعیـت پسـیل معمـولی پسـته      با شاخص
تـر از  که نرخ ذاتی افزایش جمعیـت پسـیل پسـته بـیش    دهد نشان می

کفشـدوزك شـکارگر بـا    (r)در این تحقیـق مقـدار   . کفشدوزك است
217/0پسیل معمولی پسته کـه  rدر مقایسه با ) 18/0(تغذیه از پسیل 

بسیاري از محققین مهار زیستی بـر  ). 1(باشد باشد عدد کمتري میمی
نی موثرترند که با در نظـر گـرفتن   اند که دشمنان طبیعی زمااین عقیده

). 23و 21(تر از آفت باشد ها حداقل برابر یا بیشآنrها، سایر ویژگی
یـک دشـمن   rکننـد کـه اگـر    پیشـنهاد مـی  ) 20(1هافاکر و همکاران

آفت مربوطه است نباید تلقـی کنـیم کـه آن دشـمن     rطبیعی کمتر از 
مبارزه بیولوژیـک  تواند به عنوان یک عاملطبیعی ضعیف است و نمی

) 25و 24( وهمکـاران  2امـا لنتـرین  . آیـد براي آن آفـت بـه حسـاب    

1- Huffaker
2- Lenntern
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معتقدند که یک دشمن طبیعی زمانی براي مبارزه بیولوژیـک مناسـب   
. آفت مربوطه باشدrتر از آن برابر یا بزرگrاست که 

دست آمده طول مدت زمان هر نسل با تغذیـه از  نتایج بهبر اساس

روز و نرخ خـالص تولیـد   67/33و 13/36ترتیب ته بهشته و پسیل پس
تعیـین  31/565و 63/576ترتیب مثل با تغذیه از شته و پسیل پسته به

. گردید

با تغذیه از شته سبز هلو و پسیل معمولی O.conglobata contaminataهاي رشد جمعیت کفشدوزك مقادیر شاخص) SE±(میانگین -1جدول 
پسته

Table 1- Mean (±SE) values for population growth of O. conglobata contaminata on Myzus persicae and Agonoscena pistacia
پارامترهاي جمعیت پایدار

Stable population parameters

تیمارها
Treatments

نرخ ناخالص 
)فرد/تخم(تولیدمثل

The gross reproductive
rate (GRR)

eggs/individual

نرخ خالص 
)فرد/تخم(تولیدمثل

The net reproductive
rate (R0)

eggs/individual

نرخ ذاتی افزایش 
)1- روز(جمعیت

The intrinsic rate
of increase (r) d-1

نرخ متناهی 
افزایش 

)1- روز(جمعیت
The finite  rate
of increase (λ)

d-1

متوسط مدت زمان 
)روز(یک نسل

The mean
generation time

(T) d

11.47a±813.2318.21a±565.310.0012a±0.1870.0015a±1.2060.07a±23.67

پسیل معمولی 
پسته

Agonoscena
pistacia

13.06a±850.5821.33a±576.630.0016a±0.1750.0019a±1.1910.13b±36.13
شته سبز هلو

Myzus
persicae

باشندنمی) P<0.05(دار اي اختالف معنیاعداد با حروف مشترك در هر ستون دار
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05)

187/0براي شته و براي پسیل 179/0نرخ ذاتی افزایش جمعیت 
بـا  ) 30(تعیین گردید، نتایج بدست آمـده در پـژوهش رونـق و سـمیع     

ه انار طول مدت زمان هـر نسـل، نـرخ    تغذیه این کفشدوزك روي شت
خالص تولید مثل و نرخ ذاتی افزایش جمعیـت و نـرخ ناخـالص تولیـد     

ــب   ــه ترتی ــل ب ــبه 674/392، 181/0و 65/251، 505/30مث محاس
.گردید

.Oدر بررســـی جـــدول زنـــدگی کفشـــدوزك) 22(جاللـــی 

conglobata contaminata بــا تغذیــه از پســیل معمــولی پســته در
و =37/219GRR= ،46/186R0درجه سلسـیوس نتـایج   5/27دماي 

19/0rm=ــه ــدب ــاران . دســت آم ــدگی ) 16(حســنی و همک جــدول زن
O. conglobataکفشـدوزك  contaminata را در شــرایط دمــایی

بررسی کردند، بر اساس این بررسی نرخ ذاتی افزایش جمعیت و 5/27
، 18/1و 16/0هاي پسیل بـه ترتیـب   نرخ رشد متناهی با تغذیه از پوره

و 74/308نرخ ناخالص تولید مثل و نرخ خالص تولید مثل بـه ترتیـب   
هـاي پـژوهش حاضـر    تخمین زده شد، این نتایج و دسـتاورد 81/202

نشان میدهد که شته سبز هلو نسبت به پسیل معمـولی پسـته میزبـان    
در حالی که مقایسه دو طعمه در شرایط . مناسبتري براي شکارگر است

دار بین ایـن  دهد که اختالف معنیپژوهش حاضر نشان مییکسان در
با توجه به نتایج این پـژوهش و پـژوهش رونـق    . دو طعمه وجود ندارد

مشخص گردید که شته سـبز هلـو، پسـیل معمـولی و شـته انـار       ) 30(

اختالف موجود . باشندهاي مناسبی براي کفشدوزك شکارگر میطعمه
و حسـنی و  ) 22(جاللـی  هـاي در پژوهش حاضر نسبت بـه پـژوهش  

و 25(توان به متفاوت بودن دماي مـورد بررسـی   را می) 16(همکاران 
روش کري و بوت (ها ، روش تجزیه و تحلیل داده)درجه سلسیوس27

کلم چینی براي شته سبز هلـو  (، دقت آزمایش و میزبان شکار )استرپ
.نسبت داد) 21) (و پسته براي پسیل معمولی پسته

هــاي گونــاگونی بــراي تعیــین نــرخ رشــد ایــن شتــاکنون پــژوه
هاي دیگر و یا شکارگرهاي دیگر روي پسـیل  کفشدوزك روي میزبان

معمولی پسته و شته سبز هلو با شرایط آزمایشـی هماننـد یـا متفـاوت     
هـا بـا پـژوهش حاضـر در فهـم      انجام شده است مقایسه این پژوهش

ایـن کفشـدوزك   یافتن میزبان و شرایط مناسب براي افزایش کـارایی  
میزبـان بـر   نشان دادند کـه گیـاه  ) 23(جاللی و میچاد . کندکمک می

کیفیت غذایی شته به عنـوان شـکار بـراي کفشـدوزك مـوثر اسـت و       
.Mيشته persicaeتـرین  شـیرین مناسـب  پرورش یافته روي فلفل

.Aطعمه براي کفشدوزك bipunctataاصغري و همکـاران  .باشدمی
.Hیش جمعیت کفشدوزكنرخ ذاتی افزا) 1( variegate   را بـا تغذیـه

نـرخ ذاتـی   ) 27(روز و میرزایی /ماده/ماده14/0از پسیل معمولی پسته 
.Cافزایش جمعیت بالتوري سبز  carnea  را با تغذیه از پسیل معمـولی

در مقایسه با پژوهش حاضـر  . روز گزارش کردند/ماده/ماده12/0پسته 
.Oلـی ایـن دو شـکارگر کمتـر از    دهـد کـه تـوان تولیـد مث    نشان می
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conglobataهاي انتخابی دوم در خور نگرش است و به عنوان گزینه
هـا بـر   البته این مقدار تفاوت مربوط روش تجزیه و تحلیل داده. هستند

در مقایسه با روش پژوهش حاضـر  ) 4(اساس جدول زندگی سنی ماده 
ري پایـانی  داو. باشـد نیـز مـی  ) جدول زندگی دوجنسیتی مرحله سـنی (

پـذیر  براي تعیین نوع شکارگر براي مهار زیستی یک آفت زمانی امکان
هاي مناسب در شرایط یکسان ارزیابی مجدد شـود است که تمام گزینه

)1.(

O. conglobataنتایج پژوهش حاضر، نشان داد که کفشـدوزك 

contaminata  از لحاظ توانایی و سرعت افزایش جمعیت در وضـعیت
تواند به عنوان یک گزینه انتخـابی بـراي مهـار    دارد و میمطلوبی قرار

اسـتفاده  ) 30(زیستی شته سبز هلو، پسیل معمولی پسـته و شـته انـار    
ولی این دشمن طبیعی نیز مانند سایر دشـمنان طبیعـی نیـاز بـه     . شود
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