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  چکیده

هاي پسته است. ترین کفشدوزك فعال در باغمهم Oenopia conglobata contaminata (Menteries) (Col.: Coccinellidae) کفشدوزك
هاي جدول زندگی این کفشدوزك به روش دو جنسی هاي جایگزین، نقش مهمی در پایداري جمعیت یک دشمن طبیعی در طبیعت دارند. در این بررسی فراسنجهطعمه

ي ذرت به عنوان ي آرد به همراه گردههاي پسیل پسته، شته باقال، شته یونجه و همچنین تخم شب پرهپسته یعنی پوره هاي موجود در باغترین طعمهبا تغذیه از مهم
ي  درجـه  25±2ها در دمايعدد تخم کفشدوزك انجام شد. کلیه آزمایش 100ي جدول زندگی براي هر طعمه با  میزبان آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه

زندگی دو جنسی مرحله هاي جدول زندگی طبق تئوري جدولگرفت. داده ساعت انجام  8:16ي روشنایی به تاریکی و طول دوره  درصد 55±5طوبت نسبی سلسیوس، ر
نتـاج مـاده/فرد و    87/290سنی آنالیز شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان نرخ خالص تولید مثل و نرخ ذاتی افزایش جمعیت در رژیم غذایی پسیل پسته به میـزان  

هاي بر روز). نتایج نشان داد که رژیم 1103/0نتاج ماده / فرد و 68/61پره آرد بود(ها مربوط به رژیم غذایی تخم شببر روز بود و کمترین میزان این شاخص 1559/0
 هاي جدول زندگی وامید بـه زنـدگی کفشـدوزك   ب افزایش شاخصي آرد سبپرههاي غذایی شته یونجه و تخم شبغذایی پسیل پسته وشته باقال در مقایسه با رژیم

contaminata O. conglobata باشند.شته اي براي پرورش این کفشدوزك به منظور کنترل بیولوژیک پسیل پسته مناسب می غذاییشود و رژیممی  
    

  کفشدوزك  ،شته باقال، شته یونجهجدول زندگی،  ،پسیل پسته :کلیدي هاي واژه
  

  1مقدمه
 Agonoscena pistaciae Burckhardt پسیل معمولی پسـته  

& Lauterer, (Hem.: Aphalaridae)     مهم تـرین گونـه پسـیل در
ترین آفـات  پسیل پسته از مهم. )20( هاي کشور می باشد کاري پسته

باشد که ساالنه سبب ایجاد خسارت کیفی و کمی در درختان پسته می
خــوار هــاي پســیلدوزك. کفشــ)24و22( شــودمحصــول پســته مــی

، 13مـی باشـند (   ترین دشمن طبیعی آفت پسیل معمولی پسـته  عمده
  ). 25 و 15،22

بـه عنـوان    Oenopia conglobata contaminata کفشدوزك
) از شکارگرهاي 39 و 38، 34، 13ي غالب کفشدوزك باغ پسته (گونه

). ایـن کفشـدوزك در مقایسـه بـا سـایر      18فعال پسیل پسته است (
آوري شده از باغ پسته در منطقه کرمان بیشترین هاي جمعوزكکفشد
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پسیل پسـته در محتویـات دسـتگاه گـوارش را      DNAدرصد ردیابی 
معرفـی شـده    عنوان یک گونه موثر در کنترل پسیل پستهداشته و به

  ).39است (
هاي جایگزین در زمان فقدان و یا کمبود آفت ها یا طعمهمیزبان

و از  )30(شمن طبیعی نقش اساسی داشـته باشـد   تواند در تغذیه دمی
طرف دیگر این منابع جایگزین سبب آماده بودن کلنی اولیـه دشـمن   

ولـی تـراکم زیـاد ایـن      .آمیز با آفت استطبیعی براي مقابله موفقیت
هاي جایگزین در زمان طغیان آفت سبب کاهش کارایی دشمن میزبان

ها در ها و نقش آنین طعمه. بنابراین شناخت ا)14(طبیعی خواهد بود 
هاي زیستی دشمن طبیعی نقش زیادي در موفقیت یک برنامه شاخص

انتخاب غلط میزبان در پرورش انبوه یک  ).35کنترل بیولوژیک دارد (
دشمن طبیعی، سبب کاهش زادآوري شکارگر در بلند مدت و کـاهش  

   ).36و  16( شودجمعیت آن می 
 بـاقال  از شـته Adalia bipunctata (L.)  تغذیـه کفشـدوزك  

Aphis fabae Scopoli (Hem.:Aphididae) وA. sambuci L. 
(Hem.:Aphididae)  ریزي کفشدوزك شده و طول سبب قطع تخم

دوره رشد و نمو در این گونه کفشدوزك بـه شـدت کـاهش یافتـه و     
  .)5یابد (میزان مرگ و میر در این کفشدوزك افزایش می

 :.Coleomegilla maculata (Degeer) (Colکفشـدوزك  
Coccinellidae)  کــه در دوره الروي بــا مخلــوطی از تخــم پروانــه
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Ostrinia nubilalis (Hübner) و شــــــته(Harris)  
Acyrthosiphon pisum   تغذیه شود بیشترین تخمریـزي را در دوره

  ).32( بلوغ خواهد داشت
ــدوزك   ــاروري کفشــ ــزان بــ ــی میــ  Coccinellaبررســ

septempunctata L.  در شرایط آزمایشگاهی و روي دو رژیم غذایی
 Macrosiphom و  Rhopalosiphum maidis (Fitch)  شـته  

roseae (L.)     نشان داد که طول عمر ایـن کفشـدوزك در دو رژیـم
  ).2داري ندارد (غذایی ذکر شده تفاوت معنی

پـرورش انبـوه    هايبرنامه ترین اطالعات پایه در یکی از اساسی
جمعیـت میزبـان/    رشـد  هايی کسب اطالع از شاخصدشمنان طبیع

 طـول  تفـاوت  کلـی  طور مرسوم به جمعیت نگاري در. باشدمی شکار
می گرفته نادیده یک گونه جمعیت رشدي افراد نر و ماده در هايدوره

 به تواند منجرمی هاتفاوت ) که نشان داده شده است این19، 4شود (
اي رشد جمعیت افراد مورد مطالعـه  برآورد دقیق پارامتره در خطا بروز

 جنسی دو زندگی جدول تئوري رسد معرفی). به نظر می15، 7گردد (
 گرفتن نظر هدف در ) با8و  Age- stage two sex( )7مرحله ( -سن

تا حد زیادي ایـن   ماده و نر جنس دو مانی هرزمان نشو و نما و زنده
  کرده است. مورد مناقشه را برطرف

) پارامترهـــــاي زیســـــتی  31( ارانپـــــاریزي و همکـــــ 
 Goeze(Col.: Coccinellidae)  Hippodamiaکفشـــدوزك
variegata      را در دو رژیـم غـذایی شـته پنبـهA. gossipii   و شـته

  مورد بررسی قرار دادند.   A. pisumنخود
هاي پسته در استان کرمان یکپارچـه هسـتند و   از آنجایی که باغ

شـود  ها کشت نمـی ر بین آنسایر درختان و محصوالت کشاورزي د
هـا محسـوب   هـاي جـایگزین کفشـدوزك   ها، که از طعمهبیشتر شته

هـاي هـرز   هاي هرز مستقر هستند. عمـده علـف  شوند، روي علف می
باشد. در این بـین  هاي بقوالت و گرامینه میهاي پسته در خانواده باغ

یـت  گنـدم از جمع بیان و گلبیان، تلخههاي هرز خارشتر، شیرینعلف
دوگونه شته فعـال  ). 27باشند (هاي پسته برخوردار میبیشتري در باغ
  A. gossypiiو شته پنبـه   A. fabaeهاي هرز، شته  روي این علف

 ).9( باشدمی
 O. conglobataکفشدوزك  پارامترهاي زیستی در این بررسی

contaminata  به این دو گونه شته در مقایسه با پسیل پسته و طعمه
ي ذرت مورد بررسـی  ي آرد به همراه گردهپرهشگاهی تخم شبآزمای

  قرار گرفت. 
  

  ها مواد و روش
هاي بالغ سالم و پارازیته نشده باقال و پنبه روي سازي شتهبا رها

هاي هـم سـن   هاي گیاهان باقال و پنبه اقدام به تهیه کلنی شتهبوته
ورت مجـزا  صـ شد. بدین منظور گیاهان باقال و پنبه درون گلدان بـه 

ــس  ــده، ودرون قفـ ــت شـ ــاد  کشـ ــه ابعـ ــرورش بـ ــاي پـ  ×80هـ
متر در گلخانـه مرکـز تحقیقـات کشـاورزي کرمـان       سانتی100×120

هـا، پـس از رهـا سـازي     سازي شتهشدند. جهت هم سننگهداري می
صـورت مجـزا   اولیه این دو گونه شته روي یک بوته باقال و پنبـه بـه  

بالفاصـله پـس از ظهـور    هـا بررسـی شـد و    روزانه فعالیت این شـته 
هـاي  بال، با قلم مو این پوره ها به اولـین گلـدان قفـس   هاي بی شته

اصلی مربوط به هر گیاه منتقل شدند و بالفاصله پس از بکرزایی این 
هاي هم سن هاي منتقل شده به کلنی، حذف شدند تا شتهها، شتهشته

پنبـه بـه    به دست آید. همچنین با ورود هفتگی گیاهان سالم باقال و
شـد. بـا تهیـه تخـم     ها حفظ میهاي هم سن ، بقاي کلنیکلنی شته

از انسـکتاریوم حفـظ    Ephestia kuehniella (Zell.)پـره آرد  شـب 
پره در شرایط نباتات سازمان جهاد کشاورزي کرمان، پرورش این شب

دار به همراه مخمر انجام شد آزمایشگاهی روي بستر حاوي آرد سبوس
پـره آرد) و پـس از   گرم تخم شب 3/0گرم مخمر و  9، گرم آرد 300(

، ایـن  پـره هـاي آرد  گیري از شـب تبدیل الروها به شفیره جهت تخم
). پس از 11هاي پوشیده شده با توري منتقل شدند (ها به قیفشفیره

ها کاغذ تمیز قرار داده شد روزانه زیر این قیف هاي آردپرهخروج شب
  آوري شد. پرها جمعوسط این شبهاي گذاشته شده تو تخم

پسیل پسته مورد استفاده در تغذیه کفشدوزك به طور مستقیم از 
باغ پسته بدون سمپاشی مرکز تحقیقات کشـاورزي و منـابع طبیعـی    

هـاي  شد. جهت این امر بـرگ  کرمان واقع در شهرستان کرمان تهیه
توسـط  پسته از باغ به آزمایشـگاه منتقـل شـده و    آلوده به پوره پسیل

) 9هـا ( هاي همسـن بـا توجـه بـه رنـگ آن     استریومیکروسکپ، پوره
آوري مـو جمـع  هاي سالم وداراي حرکت توسـط قلـم  جداسازي وپوره

ــدوزك    ــی کفش ــه کلن ــت تهی ــدند. جه  .contaminata  O ش
conglobata    این کفشدوزك به طور مستقیم از باغ پسـته بـه روش
و کلنی کفشدوزك در ها در سینی سفید جمع آوري شد تکاندن شاخه

و بـه ارتفـاع  25در  20پالستیکی سفید رنگ به ابعاد ظروف پرورش 
روي  ،. بــه منظـور تهویـه داخـل ظـرف     ایجاد شـد سـانتی مـتر  10

با تور و  ایجادسانتی متر  3درپوش ظرف پالستیکی، سوراخی به قطر 
شد. ظرف هاي پرورش در اتاقک هاي رشد با دماي مناسب پوشانده 

 نـوري  دوره طـول  و درصـد  55±5درجه سلسیوس، رطوبت  ±25 2
 هـر  روي بـر  کفشـدوزك  اولیه پرورش. شدند نگهداري ساعت 16:8
هاي گذاشـته شـده   تخم از استفاده با و شد انجام مجزا بصورت طعمه

هاي زیستی این دشـمن طبیعـی بـا    نسل پرورش یافته شده، شاخص
  روش جدول زندگی دو جنسی تعیین شد.

عدد تخم شروع شد. به  100جدول زندگی با استفاده از  ي مطالعه
هاي این دشمن طبیعی به ها، تخممنظور کم کردن تلفات در این تخم

هاي برگی بریده شدند. ایـن آزمـایش در   همراه برگ بصورت دیسک
و طـول  درصد  55±5ي سلسیوس، رطوبت نسبی  درجه 25±2دماي

سـاعت   24گرفـت. هـر     ساعت انجام 8:16دوره روشنایی به تاریکی 
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هاي برگی حاوي تخم بازدید شد و حد فاصل میـان   بار از دیسک یک
ي انکوباسیون تخـم   ها به عنوان دوره گذاري تا تفریخ تخم  زمان تخم

هایی که به  هاي تفریخ شده و تخم ثبت شد. با تعیین نسبت بین تخم
 ي تخـم  میـر حشـره در مرحلـه    و  نوزاد تبدیل نشدند، درصـد مـرگ   

ها، الروهاي سن یـک کـه از نظـر سـنی     محاسبه شد. با تفریخ تخم
هـاي یکبـار مصـرف    صـورت جداگانـه در لیـوان    روزه بودنـد بـه   یک

متر که با توري پوشانده شده سانتی 10و ارتفاع  5پالستیکی به قطر 
صورت روزانه مـورد مطالعـه    ها به بودند، قرار داده شد و روند رشد آن

تمـام دوره شـفیرگی  و ظهورحشـرات کامـل،     قرار گرفـت. پـس از ا  
حشراتی که در یک روز ظاهر شده به یک پتري دیش منتقل شد تـا  

هاي لیوان گیري کرده (نر و ماده) به  گیري نمایند. حشرات جفت جفت
گذاري روزانه هر جفت ثبت شد،  جدید داراي طعمه منتقل شده و تخم

کـردن  مشـخص  این روند تا مرگ حشرات مـاده دنبـال شـد. بـراي    
) استفاده شـد.  3هاي نر و ماده از روش بنهام و موگلتون ( کفشدوزك

 -سـن  ویـژه  جنسـی  دو زنـدگی  جدول تئوري مبناي بر هاداده آنالیز
 جنسی دو زندگی جدول برآورد پارامترهاي براي. شد ) انجام8مرحله (
ــن ــه -سـ ــرم مرحلـ ــزار از نـ  Age-Stage,Two-Sex Lifeافـ

TableAnalysis(V.2015.002)  پارامترهــاي همچنــین اسـتفاده و 

جمعیت با اسـتفاده از روش گـودمن    افزایش ذاتی نرخ جمعیتی شامل
 نـرخ  توسط نرم افزار برآورد شـد.  e-r(x+1) lxmx =1∑) و با معادله 10(

 متناهی نرخ، )GRRنرخ ناخالص تولید مثل ( ، (R0)مثل تولید خالص
نیز با استفاده از این ) T( نسل یک زمان متوسط ) وλ( جمعیت افزایش

 .نرم افزار محاسبه شد
زنـدگی بـا   ها و خطاهاي اسـتاندارد پارامترهـاي جـدول   میانگین 

 Age-Stage,Two-Sex Life TableAnalysisافـزار  استفاده از نرم
(V.2015.002) 5استراپ و آزمون تـوکی در سـطح   و با روش بوت 

درصــــــــد مــــــــورد ارزیــــــــابی قــــــــرار گرفــــــــت 
[http//140.120.197.173/Ecology/ (Chung Hsing 

University, Taichung, Taiwan].   
 
  نتایج

روي   O. conglobataهـاي رشـد جمعیـت کفشـدوزك    شاخص
نشان داده شـده   1  هاي مختلف در شرایط کنترل شده درجدولطعمه
  است. 

 
  هاي مختلفبا تغذیه از طعمه Oenopia conglobata contaminataهاي رشد جمعیت کفشدوزك  مقادیر شاخص -1جدول 

Table 1- Demographic parametres of Oenopia congolobata contaminata by feeding on different preys 

  ها طعمه
Preys  
 

 یک زمان متوسط
  نسل

Mean generation  
Time  

)T(  

  جمعیت افزایش متناهی نرخ
Finite rate of increase 

)λ( 

نرخ خالص تولید 
  مثل

Net reproductive 
rate 

)R0( 

  نرخ ناخالص تولید مثل
Gross reproductive 

rate 
(GRR)  

  نرخ ذاتی افزایش جمعیت
Intrinsic rate of 

increase 
(rm) 

A. pistaciae   0.612 a* ±36.31  0.006 a ±1.168  45.211 a ±290.87   85.350 a ±659.16   0.005 a ±0.1559  
A. fabae  0.401 a ±37.72  0.004 b ±1.150  29.643 b ±200.48   51.431 b ±352.89   0.003 b ±0.1402  

A. gossypii   0.334 b ±33.34  0.005 c ±1.136  9.710 c ±72.44   14.100 c ±120.75   0.004 c ±0.1280  
E. kuehniella   0.426 a ±37.3  0.004 d ±1.116   10.631 c ±61.68   15.920 c ±115.65   0.004 d ±0.1103  

  با آزمون توکی می باشد.  (P > 0.05)حروف مختلف در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار *
Different letters in a column indicate a significant difference (P > 0.05) using Tukey-Kramer procedure. 

  
دست آمده طول مدت زمان هر نسـل شـکارگر   بر اساس نتایج به

(T) پـره آرد اخـتالف   پسته، شته باقال و تخم شـب  از پسیل با تغذیه
نیز که مجموع  (R0)داري ندارد. بیشترین نرخ خالص تولید مثل معنی
هاي تولید شده توسط یک فرد ماده در طول عمر با دخالت عامل ماده

دهد در رژیم غذایی پسـیل پسـته بـه میـزان     میزان بقاء را نشان می
ن شد. بیشترین مقدار نرخ ذاتـی افـزایش   نتاج ماده/فرد تعیی 87/290

بر روز  1559/0نیز در رژیم غذایی پسیل پسته به میزان  (rm)جمعیت 
  ). 1تعیین گردید (جدول 

و )mx، باروري ویـژه سـن کـل جمعیـت (    ) lxنرخ بقا ویژه سن (
با تغذیه از  lxmx ،(O. conglobata contaminataویژه سن ( یشزا

احتمال بقـا   lxشان داده شده است. ) ن1(  شکل درهاي مختلف طعمه

کـردن   همتـراز وسـیله  است و به xیک تخم تازه گذاشته شده تا سن 
هایی که در طول مراحل پیش از بلـوغ  همه افراد دو جنس و آن يبقا

منحنـی نـرخ بقـا ویـژه سـن نشـان داد کـه         شـد. اند محاسـبه   مرده
بیشترین نرخ  هاي پرورش یافته با طعمه پسیل پسته دارايکفشدوزك

ها است و هاي پرورش یافته روي سایر طعمهبقا نسبت به کفشدوزك
) همچنـین منحنـی بـاروري    A، 1روز ادامه دارد (شکل 80تا بیش از 

ویژه سن و زایش ویژه سن نیز نشان دهنده باال بودن میزان باروري و 
زایش در کل جمعیت این شکارگر که با پسیل پسته پرورش داده شده 

انـد در میـزان   هایی که با شته باقال نغذیه شدهاشد و کفشدوزكمی ب
باروري و زایش در کل جمعیت نسبت به دو طعمه شته پنبه و تخـم  

    ).Cو B،1پره آرد در مرحله باالتري قرار دارند (شکلشب
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 O. conglobataکفشدوزك  )C( lxmx نیو زایش ویژه س )B(  mxویژه سن کل جمعیت باروري ،) lx )Aمنحنی نرخ بقا ویژه سن  -1شکل 

contaminata هاي مختلفبا تغذیه از طعمه  
Fig. 1- Age-specific survival rate (lx)(A) , Age-Specific fecundity (mx)(B) and age-specific maternity (lxmx)(C) of Oenopia 

conglobata contaminata by feeding on different preys. 
  

پسـته بـا ایجـاد نـرخ بقـا و نـرخ تولیـد مثـل بـاالتر در           لپسی
عنـوان طعمـه مناسـب بـراي ایـن       بـه   O. conglobataکفشدوزك

کفشدوزك تایید می شود و پس از آن، شته باقال بـه عنـوان طعمـه    
امید به زندگی، زمان مورد انتظار که هر فرد از مناسب مطرح می شود. 

دهد امید به زندگی بـا  نشان می زنده خواهد ماند را jتا مرحله  xسن 
که جمعیـت توزیـع   ) بدون فرض اینsxjکاربرد نرخ بقا مرحله سنی (

توان شود، بنابراین میدست آورد محاسبه می مرحله سنی پایداري را به
اساس جدول امید به زندگی بر )37( ردبینی ک بقا یک جمعیت را پیش

همان سن اما مراحـل  تفاوت بین افراد  ،زندگی دو جنسی مرحله سنی
امید به زنـدگی   .)6(کند هاي مختلف را مشخص میمختلف یا جنس

روز  82/80و  16/64هاي نر و ماده با تغذیه از پسیل پسته کفشدوزك
هاي تغذیه شده با پوره شته بـاقال، شـته   دست آمد و در کفشدوزك به

ده هاي نر و ماپره آرد امید به زندگی در کفشدوزكیونجه و تخم شب

روز بـود.   75/59و  11/62؛ 54/80، 88/68؛ 02/81، 76/68ترتیب به
با تغذیه از  O. conglobata) امید به زندگی کفشدوزك 28مختاري (

روز در  29/62و  06/32ترتیب پوره پسیل پسته در حنس نر و ماده به
درجه سلسیوس گزارش نموده که اختالف آن با نتایج ایـن   25دماي 

تحقیق می تواند مربوط به نحوه اجراي آزمایش و تعداد نمونـه مـورد   
 بررسی باشد.

 O. conglobataنــرخ ذاتــی افــزایش جمعیــت کفشــدوزك  
contaminata   ــاي ــته در دم ــیل پس ــه از پس ــا تغذی ــه  5/27ب درج

تعیین شـد کـه اخـتالف آن بـا      19/0روش تک جنسی، سلسیوس به
علت روش محاسبه این شاخص و شرایط دمایی نتایج تحقیق حاضر به

). 24باشد و افزایش دما سبب افزایش ایـن شـاخص شـده اسـت (    می
هـاي   برخی از ویژگی) نیز در بررسی اثر دما بر 29مختاري و سمیع (
با تغذیه از پوره  contaminata  O. conglobata زیستی کفشدوزك
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شته سبز هلو مشخص کردند کـه دمـا یـک عامـل مهـم و مـوثر در       
باشد. رونق و همکـاران  هاي زیستی این شکارگر میتغییرات شاخص

) این پارامتر را به روش استفاده از جـدول زنـدگی دو جنسـی بـا     33(
گزارش کردند که اختالف  18/0 کفشدوزك از شته سبز انارتغذیه این 

آن با نتایج تحقیق حاضر در شرایط آزمایش (دما) و نوع طعمه مـورد  
  استفاده در آزمایش می باشد. 

ــی جــدول زنــدگی کفشــدوزك     O. conglobataدر بررس
contaminata   و با تغذیه از پوره پسیل پسته  5/27در شرایط دمایی

) با تغذیه از λو نرخ رشد متناهی ( )rm(افزایش جمعیت  ) نرخ ذاتی13(
بـر روز، نـرخ ناخـالص     18/1و  16/0ترتیب هاي پسیل پسته به پوره

و  74/308به ترتیب  )R0(و نرخ خالص تولید مثل  )GRR(تولید مثل 
نتاج ماده/فرد تخمین زده شد، که این نتایج با نتایج تحقیق  81/202

  حاضر مشابهت دارد. 
 .H) پارامترهاي دموگرافیـک کفشـدوزك  1( ري و همکاراناصغ

variegata  دماي ( را با تغذیه از پسیل پسته در شرایط آزمایشگاهی
مشخص نمود و نرخ ذاتی ) 8:16نوري دوره و 55±5 رطوبت ،1±27

روز  16/1(بر روز ) و  14/0ترتیب و نرخ متناهی افزایش جمعیت را به
ج با نتایج تحقیق حاضر مربوط به نـوع  تعیین کرد که تفاوت این نتای

  شکارگر و دماي آزمایش است. 
) مشخص کردند که دو رژیم غذایی شته 31پاریزي و همکاران (

هاي زیستی کفشدوزك  یونجه و شته نخود سبب تغییراتی در شاخص
H. variegate شود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت  می(rm)  کفشدوزك با

بر روز بود و نرخ خـالص   A. gossipii (143/0تغذیه از شته یونجه (
نتاج ماده به ازاي هر ماده در  511/118) در این طعمه R0تولید مثل (

روز تعیین شد اما هنگامی که  42/33یک نسل و طول دوره یک نسل 
-ها بـه تغذیه شد این پارامتر  A. pisumاین کفشدوزك با شته نخود 

روز بـود کـه    46/33فرد و نتاج مـاده/  011/3بر روز،   033/0ترتیب 
- نشان دهنده نامناسب بودن شته نخود در پرورش این کفشدوزك می

باشد. این نتایج ثابت میکند که نوع رژیم غذایی سبب ایجاد تغییرات 
در شاخص هاي زیستی شکارگر می شود که نتایج تحقیق حاضر نیز 

  کند. این مطلب را تایید می
ن کفشدوزك با تغذیـه از پـوره   نتایج این تحقیق نشان داد که ای

بـرروز)   1559/0( (rm) پسیل پسته داراي بیشترین نـرخ ذاتـی رشـد   
تنهـایی عامـل   است. اگر چه در حشرات شکارگر نرخ ذاتـی رشـد بـه   

زیستی مهمی نیست اما مقایسه نرخ ذاتی رشـد ایـن کفشـدوزك بـا     
) نشان دهنده توانایی این کفشـدوزك  23( rm)= 163/0پسیل پسته (

کنترل این آفت است. لذا ایـن کفشـدوزك توانـایی بـالقوه جهـت      در 
کنترل بیولوژیک آفت پسیل پسته را دارد و می توان از ایـن دشـمن   

هاي پسته و در شرایط سخت و خشک آب و هوایی طبیعی که در باغ
هاي کنترل بیولوژیک آفت پسته استفاده کرمان فعالیت دارد در برنامه
امکـان پـرورش پسـیل پسـته در شـرایط      کرد. بـا توجـه بـه اینکـه     

)و جمع آوري پوره این پسـیل از  26آزمایشگاهی بسیار مشکل است (
شود باغ به علت حذف برگها خود سبب ایجاد خسارت به درختان می

تـوان جهـت پـرورش انبـوه ایـن      لذا بر اساس نتایج این تحقیق مـی 
ه که پس ها از طعمه شته باقال و شته یونجکفشدوزك در انسکتاریوم

از پسیل پسته، شکار مرجح براي ایـن کفشـدوزك محسـوب شـده و     
کنـد و  پارامترهاي زیسـتی مناسـبی در ایـن کفشـدوزك ایجـاد مـی      

همچنین امکان پرورش انبوه آنها روي محیط رشد مصنوعی نیز وجود 
  )، استفاده کرد.17( دارد
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 بــدین وســیله از همکــاري ریاســت مرکــز آمــوزش و تحقیقــات
کشاورزي و منابع طبیعی کرمان به جهت همکـاري در اجـراي ایـن    

 شود.   تحقیق تشکر می

  
  منابع

1- Asghari F., Samih M. A., and Izadi H. 2012. Demography of Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) 
feed on Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae) under laboratory condition . Plant protection, 34(2), 75-88. 

2- Ashraf M., Ishtiaq M., Asif M., Nauman A. M. and Awan M. N.  2010. A Study on Laboratory Rearing of Lady 
Bird Beetle (Coccinella septempunctata) to Observe Its Fecundity and Longevity on Natural and Artificial Diets. 
International Journal of Biology, 2(1):165-174. 

3- Benham B. R., Muggleton J. M., Merritt Hawkes, O. A. M. and Marriner, T. F. 1970. Studies on the ecology of 
Coccinella undecimpunctata linn (Coleoptera: Coccinellidae). The Entomologyist, 103: 153-170. 

4- Birch, L .C. 1948. The intrinsic rate of natural increase of an insect population. Journal of Animal Ecology, 17, 
15-26. 

5- Blackman  R. L. 1965. Studies on the specificity in Coccinellidae. Annals of Applied Biology, 56: 336-338. 17.  
6- Chi, H. 1990. Timing of control based on the stage structure of pest population: a simulation approach. Journal of 

Economic Entomology, 83: 1143-1150. 
7- Chi, H., 1988 Life-table analysis incorporating both sexes and variable development rates among individuals. 

Enviromental Entomology, 17, 26-34. 
8- Chi, H., and Liu, H. 1985. Two new methods for the study of insect population ecology. Bulletin of Instant 



  79     ...هاي جدول زندگی کفشدوزكتاثیر رژیم هاي مختلف غذایی بر شاخص

Zoology Academia Sinica, 24, 225-240. 
9- Dezianian, A. and Sahragard, A. 2004. Biology and natural enemies of pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae in 

Dameghan region. Journal of Agricultural Science, 1(5):83-95.(in Persian with English abstract) 
10- Emami S. Y. and Mehrnejad M. R. 2006. Weed aphids and their parasitoids in pistachio orchards in Kerman 

province. Proceedings of the IVth international symposium on pistachios and almonds. In A. Javanshah et al.(ed.), 
Acta Horticulturae 726: 437-439. 

11- Frozan, M. 2004. Demography of Habrobracon hebetor Say (Hym.:Braconidae) on Ephestia kuehniella Zell. 
(Lep.:Pyralidae) and Galleria mellonella L.(Lep.:Pyralidae). MSc.thesis, the University of Guilan, Iran, 149 pp. 

12- Goodman, D. 1982. Optimal life histories, optimal notation,and the value of reproductive value. American 
Naturalist, 119,  803-823. 

13- Hassani M. R., Mehrnejad M. R. and Ostovan H. 2009. Some biological and predation characteristics of Oenopia 
conglobata contaminata(Col.: Coccinellidae) on the common pistachio psylla in laboratory conditions. Iranian 
Journal of Forest and Range Protection Research: 6 (2): 110-117.(in Persian with English abstract) 

14- Holt R. D. 1977. Predation, apparent competition, and the structure of prey communities. Theoretical Population 
Ecology 12:197-229. 

15- Huang  Y. B., and Chi H. 2012. Age-stage, two-sex life tables of Bactrocera cucurbitae (Coquillett) (Diptera: 
Tephritidae) with a discussion on the problem of applying female age-specific life tables to insect populations. 
Insect Science, 19, 263- 273. 

16- Jalali M. A., Tirry L. and Clercq P. D. 2009. Food consumption and immature growth of Adalia bipunctata 
(Coleoptera: Coccinellidae) on a natural prey and a factitious food. European Journal of Entomology106(2):193-
198 

17- Kennedy J. S. and Booth C. O. 1950. Methods for mass rearing and investigating the host relations of Aphis 
fabae. Annals of Applied Biology:37(3):451: 470.  

18- Kohpayezadeh N. 1991.  Faunistic study of Ladybird (Col.: Coccinellidae) in Kerman. Msc., thesis. Shahid 
Chamran University.140 PP.(in Persian with English abstract) 

19- Leslie, P. H. 1945. On the use of matrices in certain population mathematics. Biometrika, 33, 183-212 
20- Mehrnejad M. R. 1998. Evaluation of the parasitoid Psyllaephagus pistaciae (Hymenoptera: Encyrtidae) as a 

biological agent of the common pistachio psylla Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psylloidea). Ph.D.dissertation, 
the University of London, London, 271 pp. 

21- Mehrnejad M. R. 2000. Four ladybirds, as important predators of the common pistachio psylla, Agonoscena 
pistaciae. Proceeding of the 14th Iranian Plant Protection Congress, Isfahan University of Technology, p.101 (.(in 
Persian with English abstract) 

22- Mehrnejad M. R. 2003. Three Pistachio Species Evaluated For Resistance to the Common Pistachio Psylla, 
Agonoscena pistaciae. Proccedings: IUFRO Kanazawa 2003 "Forest Insect Population Dynamics and Host 
Influences.58-64 

23- Mehrnejad M. R. 2008. Seasonal biology and abundance of Psyllaephagus pistaciae (Hymenoptera: Encyrtidae), 
a biocontrol agent of the common pistachio psylla Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psylloidea). Biocontrol 
Science and Technology, 18 (4): 409-417. 

24- Mehrnejad M. R. and Jalali M. A. 2004. Life History Parameters of the Coccinellid Beetle, Oenopia conglobata, 
an Impact predator of the Common Pistachio Psylla, Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psylloidae). Biocontrol 
Science Technology, 7: 701-711 

25- Mehrnejad M., Jalali M.A. and Mirzaei R. 2011. Abundance and biological parameters of psyllophagous 
coccinellids in pistachio orchards. Journal of Applied Entomology 135: 673-681. 

26- Mehrnejad M.R. 2003: Pistachio Psylla and Other Major Psyllids of Iran. Publication of the Agricultural Research 
and Education Organization, Tehran, 116 pp(In Persian) 

27- Mirvakily M. 2009. Study of weeds flora and density of Pistachio (Pistachio vera) gardens in Yazd. Procceding 
of the 1st Iranian Weeds Science Congress, Tehran, Iran. 447-452.(in Persian with English abstract) 

28- Mokhtari, B. 2012. Biology and efficiency of Oenopia conglobata contaminata (Menetries) (Col:Coccinellidae) 
on Myzus persicae (Sulzer) under laboratory condition. MSc.thesis, Vali-e-Asr University of Rafsanjan.132pp. 

29- Mokhtari, B. and Samih, M. A. 2014. Effect of temperature on some biological characteristics of Oenopia 
conglobata contaminata (Menteries) in feeding on the green peach aphid, Myzus persicae (Sulzer) in laboratory 
conditions. Agricultural Pest Management. 2(1):1-12  

30- Murdoch W., ChessonW. and Chesson  P. L. 1985. Biological control theory and practice. American Naturalist  
125:344-366. 

31- Parizi E.M., Madadi H., Alahyari H. and Mehrnejad M.R. 2012. A Comparison of Life History Parameters of 
Hippodamia variegata Feeding on either Aphis gossypii Glover or Acyrthosiphon pisum. Iranian Journal of Plant 
Protection Science. 7, 43 (1): 73-81. .(in Persian with English abstract) 

32- Phoofolo M.W. and Obrycki J.J.1997. Comparative prey suitability of Ostrinia nubilalis egg and Acyrthosiphon 
pisum for Coleomegilla maculata. Biological Control, 9:167-172. 



  1396 بهار، 1 شماره، 31 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)     80

33- Rounagh H. and Samih M. A. 2014. The two-sex life table and predation rate of Oenopia conglobata contaminata 
(Col.: Coccinellidae) feeding on pomegranate green aphid, Aphis punicae (Hem.: Aphididae), under laboratory 
conditions. Journal of Entomological Society of Iran, 34(1), 59-72. .(in Persian with English abstract) 

34- Salehi T. A., Pashaei Rad Sh. A., Mehrnejad M. R. and Shokri  M. R. 2011. Ladybirds associated with pistachio 
trees in part of Kerman province, Iran (Coleoptera: Coccinellidae). Iranian Journal of Animal Biosystematics 
7(2): 157-169.(in Persian with English abstract) 

35- van Driesche R. G. and Bellows T. S. 1996. Biological control. Chapman and Hall, New York, 539 PP. 
36- Venzon M., Janssen A. and Sabelis M. W. 2002. Prey preference and reproductive success of the generalist 

predator Orius laevigatus. Oikos 97: 116-124. 
37- Yang T. C. and Chi H. 2006. Life table and development of Bemisia argentifolii (Homoptera: Aleyrodidae) at 

different temperatures. Journal of Economic Entomology, 99: 691-698. 
38- Zohdi H., Hosseini R. and  Sahragard A.  2014. Comparison of demographic changes of two ladybirds in sprayed 

and non sprayed pistachio orchards in Kerman Province. The 21th Iranian Plant Protection Congress, Urmia 
University,Urmia,Iran.(in Persian with English abstract) 

39- Zohdi H. 2016. Molecular detection of pistachio psylla in the gut contents of ladybirds in pistachio orchards and 
determination the role of alternative hosts on the efficiency and interaction  of dominant ladybirds with 
Agonoscena pistaciae. Ph.D.dissertation, the University of Guilan, Iran, 124 pp. 
 


