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  بررسي بيولوژي كفشدوزك
(.Oenopia conglobata L)  روي شته 

  Chaitophorus leucomelas (Koch)صنوبر
در شرايط آزمايشگاهي
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چكيده
به عنوان شـكارگر فعال آفات راسته جورباالن از روي Oenopia conglobata به عنوان شـكارگر فعال آفات راسته جورباالن از روي Oenopia conglobata به عنوان شـكارگر فعال آفات راسته جورباالن از روي  Oenopia conglobata فعاليت شـكارگري الرو و حشـره كامل كفشـدوزك Oenopia conglobata فعاليت شـكارگري الرو و حشـره كامل كفشـدوزك 
درختان مثمره، غيره مثمره و گياهان زراعي از اكثر نقاط ايران گـزارش شـده است. بـه منظور بررسي بيولوژي كفشدوزك مذكور 
در شرايط آزمايشـگاهي، مراحل مختلف رشدي حاصل از اولين نسل پرورش يافته Chaitophorus leucomelas در شرايط آزمايشـگاهي، مراحل مختلف رشدي حاصل از اولين نسل پرورش يافته Chaitophorus leucomelas در شرايط آزمايشـگاهي، مراحل مختلف رشدي حاصل از اولين نسل پرورش يافته  Chaitophorus leucomelas روي شـته صنوبر Chaitophorus leucomelas روي شـته صنوبر 
در آزمايشـگاه انتخاب و به طور انفرادي در داخل ظروف پتري در اتاقك رشـد نگهداري شـدند. به طور روزانه زمان تفريخ تخم ها 
و طول دوره  رشـد و نمو هر يك از مراحل مختلف رشـد مورد بازديد قرار گرفت. همچنين تعداد ۶ جفت كفشـدوزك براي تعيين 
ميزان تغذيه از شـته مذكور و تخم گذاري حشـرات ماده انتخاب و در اتاقك رشد قرار داده شدند.كليه آزمايشهاي فوق در حرارت 
۲۵ درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي۵±۶۵٪، ۱۴ ساعت روشنايي و ۱۰ساعت تاريكي با تغذيه از شته صنوبر C. leucomelas انجام 
شـد. نتايج حاصل از آزمايشهاي فوق نشـان داد كه طول دورة جنيني به طور متوسط ۰/۰۸±۲/۲، ميانگين طول دورة سنين الروي 
۳،۲،۱ و ۴، پيش شـفـيرگي و شــفيرگي به ترتيب برابر ۲/۴±۰/۰۳، ۲/۳۳±۰/۰۳، ۲/۱۳±۰/۰۳، ۴/۴±۰/۰۳، ۱/۰۶±۰/۰۱، ۴/۵۳±۰/۰۳ 
روز طول كشـيد. متوسـط تخم گذاري روزانـه و مجـموع تـخم هـاي نـهاده شـده حشرات ماده به ترتيب ۰/۷۹±۲۵/۲۴ و ±۵۱/۲ 
۱۴۳۵ عدد بود. متوسـط تغذيه روزانه براي الرو سـن اول ۰/۳۸±۹/۰۹، الرو سن دوم ۰/۴۴±۲۲/۸۷، الرو سن سوم ۳۷/۵۷±۰/۷۵، 

الرو سن چهارم ۰/۶۳±۵۲/۷۱ و حشرات ماده ۰/۴۷±۳۶/۱۹ بود.
كليدي: کلمات كليدي: کلمات كليدي: Oenopia conglobata :،Chaitophorus leucomelas ، بيولوژي شرايط آزمايشگاهي

Pajouhesh & Sazandegi No:62  pp:20-24 
Investigation on the biology of lady beetle Oenopia conglobata (L.) on poplar aphid Chaitophorus 
leucomelas (Koch) in laboratory conditions
By: S.E.Sadeghi Research Institute of forests and Rangelands. Tehran, Z.Mojib hagh ghadam Research 
center of Agriculture and Natural Resources Guilan Provin a  J. Jalali and J. Haji zadeh Dept. of plant 
protection Guilan university.
The predation activity of larvae and adult of Oenopia conglobata (L.) as a predator of aphids and psyllids 
of forest, fruit and crop plants has been reported from the most regions of Iran. In order to determine the 
biology of this lady beetle on poplar aphid Chaitophorus leucomelas (Koch) in laboratory conditions, 
different developmental stages from the first reared generations were selected and were separately kept in 
petri dishes. Egg incubation ,larval,prepupa and pupae developmental periods were daily registered. Six 
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مقدمه
Oenopia )ــدوزك ــل كفش ــرة كام ــكارگري الرو و حش ــت ش فعالي

ــنك هاي مختلف از اكثر  ــيل ها و س ــته ها، پس conglobata .LL) روي ش
نقاط دنيا مانند تـركيه (۲۱)، عـــراق (۱۸)يــــوگــسـالوي(۲۷)، چـيـن نقاط دنيا مانند تـركيه (۲۱)، عـــراق (۱۸)يــــوگــسـالوي(۲۷)، چـيـن 

(۱۹)روسيه(۱۷) و آلمان (۲۵) گزارش شده است. (۱۹)روسيه(۱۷) و آلمان (۲۵) گزارش شده است. 
ــوده و عمدتًا داراي فعاليت  ــدوزك متعلق به دنياي قديم۱ ب ــن كفش اي
شكارگري روي شته ها و ساير حشرات راسته جورباالن روي گياهان درختي شكارگري روي شته ها و ساير حشرات راسته جورباالن روي گياهان درختي 
وصنوبر(۲۰) مي باشد. ايـن كفـشدوزك از نظر موقـعيت مكـاني، گـياهان وصنوبر(۲۰) مي باشد. ايـن كفـشدوزك از نظر موقـعيت مكـاني، گـياهان 
ــه گـياهـان زراعــي و بـوتـه  ــتر از ۲ مـتـر را بـ ــه گـياهـان زراعــي و بـوتـه مـرتـفع بـا ارتـفاع بيـش ــتر از ۲ مـتـر را بـ مـرتـفع بـا ارتـفاع بيـش
ــــياي  ــته ها تــرجـيـح مـي دهـد (۲۳). در آس ــــياي اي عـلفـي آلـوده بـه ش ــته ها تــرجـيـح مـي دهـد (۲۳). در آس اي عـلفـي آلـوده بـه ش
Myzus )مــركــزي نـسـل اول خــود را روي درخـتان آلـوده به شته هاي( مــركــزي نـسـل اول خــود را روي درخـتان آلـوده به شته هايMyzus )مــركــزي نـسـل اول خــود را روي درخـتان آلـوده به شته هايMyzus

ــد. در  ــد. در Hyalopterus)  مي گذران ــد. در Hyalopterus)  مي گذران )  مي گذران arundinis (Fabr و (Fabr و (Fabr persica و (persica و ( SulzerSulzer
ــتان با مهـاجرت شـته هـاي مذكور روي گـياهـان مـيـزبان  ــتان با مهـاجرت شـته هـاي مذكور روي گـياهـان مـيـزبان اوايـل تـابـس اوايـل تـابـس
ــت يـابـي بـه غـذا مـهاجـرت  ــدوزك جهـت دس ــل دوم كفـش ــت يـابـي بـه غـذا مـهاجـرت ثانويه، نس ــدوزك جهـت دس ــل دوم كفـش ثانويه، نس
Chaitophorus )ـــته ــوده به ش ــان صـنوبـر آلـ ـــيعي روي درخـتـ ـــته( وس ــوده به ش ــان صـنوبـر آلـ ـــيعي روي درخـتـ وس

.C.saliceti.saliceti (Kaltenbach )مي نمايد. (۲۳) . و jaxarti. و jaxarti. و   (LL
ــراه  ــه هــمـ بــ را  ــراه    ــه هــمـ بــ را    O.conglobata ـــدوزك  Iperti (۲۳) كـفش
Adalia bipunctatabipunctata(L)،  A. decempunctata(L ) كـفـشدوزك هـاي ( كـفـشدوزك هـايL ) كـفـشدوزك هـايL

ــيب  ــته س ــكارگر ش ــوان ش ــه عن ــيب  ب ــته س ــكارگر ش ــوان ش ــه عن Scymnus ب subvillosus (Goeze) و (و
كه به شدت از آن تغذيه مي نمايد گزارش كرده Aphisكه به شدت از آن تغذيه مي نمايد گزارش كرده Aphisكه به شدت از آن تغذيه مي نمايد گزارش كرده كه به شدت از آن تغذيه مي نمايد گزارش كرده  pomi (DeGree))
conglobata كفشدوزك conglobata كفشدوزك O.conglobataconglobata را يكي از شكارگرهاي   (۲۸) Talhouk.است.است

شـتـه ايشـتـه اي
Brachycadus amygdalinus (Schout)Schout) و (B و (B و ( . helichrysi Kalt)

در لبنان معرفي كرده است. 
ــهـاي فـراوانـي در ارتـباط با دامـنة مـيزبـانـي  ــهـاي فـراوانـي در ارتـباط با دامـنة مـيزبـانـي در ايـران نـيـز گـزارش در ايـران نـيـز گـزارش
ــدوزك  O. conglobata وجود دارد. وجداني (۱۶) كفشدوزك فوق  وجود دارد. وجداني (۱۶) كفشدوزك فوق  ــدوزك  كـفش ــدوزك  conglobataكـفش conglobataكـفش
ــتانهاي گيالن، مازندران، آذربايجان، لرستان، كردستان و در جنوب  ــتانهاي گيالن، مازندران، آذربايجان، لرستان، كردستان و در جنوب را از اس را از اس
از نواحي كرمان و بندر عباس از روي درختان آلوده به پسيل و شته گزارش از نواحي كرمان و بندر عباس از روي درختان آلوده به پسيل و شته گزارش 
ــتيكي كفشدوزك هاي  ــي هاي فونس ــتيكي كفشدوزك هاي نمود. همچنين فاطمي (۱۱) در بررس ــي هاي فونس نمود. همچنين فاطمي (۱۱) در بررس
A. ــته ــدوزك را از روي درختان آلوده به ش ــان، ايـن كفش ــتان اصـفهـ ــته .اس ــدوزك را از روي درختان آلوده به ش ــان، ايـن كفش ــتان اصـفهـ اس

PomiPomi  در حال تغذيه جمع آوري نمود.صادقي (۷)، صادقي و خانجاني (۸)   در حال تغذيه جمع آوري نمود.صادقي (۷)، صادقي و خانجاني (۸) 
ــدوزك  را از مزارع يونجه كرج، همدان  ــعيدي (۵) به ترتيب اين كفش ــدوزك  را از مزارع يونجه كرج، همدان و س ــعيدي (۵) به ترتيب اين كفش و س
ــدوزك  ــه و بوير احمد جمع آوري نمودند. هـمچنين اين كـفش ــدوزك و كهكيلوي ــه و بوير احمد جمع آوري نمودند. هـمچنين اين كـفش و كهكيلوي
بـعنـوان يـكي از شـكارگرهـاي فعال از روي درختان صنوبر آلوده به سنك بـعنـوان يـكي از شـكارگرهـاي فعال از روي درختان صنوبر آلوده به سنك 

ــت  ــده اس ــت  گزارش ش ــده اس Reyصنوبر( ReyصنوبرMonosteira  unicostata (Muls & Rey ) گزارش ش
ــيل خوارهاي فعال در باغهاي  ــدوزك را از پس ــيل خوارهاي فعال در باغهاي (۱). مهرنژاد(۱۵ ) اين كفش ــدوزك را از پس (۱). مهرنژاد(۱۵ ) اين كفش
ــهريور ماه در اين باغات  ــنجان ذكر نموده كه از فروردين تا ش ــته رفس ــهريور ماه در اين باغات پس ــنجان ذكر نموده كه از فروردين تا ش ــته رفس پس
ــه نموده و زاد  ــيل معمولي تغذي ــم و پوره هاي پس ــته و از تخ ــه نموده و زاد حضور داش ــيل معمولي تغذي ــم و پوره هاي پس ــته و از تخ حضور داش
ــته هاي  ــكارگر ش ــدوزك به عنوان ش ــد مي نمايد.همچنين اين كفش ــته هاي و ول ــكارگر ش ــدوزك به عنوان ش ــد مي نمايد.همچنين اين كفش و ول
MyzusMyzus و   Hyalopterus amygdali و    Pterochloroides persica

ــيل معمولي  ــان ( ۱۳)پس ــادام كاري هاي ديم غرب خراس ــيل معمولي   از ب ــان ( ۱۳)پس ــادام كاري هاي ديم غرب خراس persicae  از ب
ــبز  ــته هاي س ــبز  در منطقه دامغان (۳ )ش ــته هاي س Agonoscena در منطقه دامغان (۳ )ش pistaciae ــته ــته pistaciaeپس pistaciaeپس
Callaphis juglandisjuglandis ــردو ــدار گ ــردو juglandis و خال ــدار گ juglandis و خال Chromaphis juglandicola

در قزوين ( ۱۴) گزارش شده است.
ChaitophorusChaitophorus به عنوان يكي از  leucomelas (Koch )شته صنوبر
ــان (۲۰) و ايران به ويژه  ــات درختان صنوبر از اكثر نقاط صنوبر خيزجه ــان (۲۰) و ايران به ويژه آف ــات درختان صنوبر از اكثر نقاط صنوبر خيزجه آف
استانهاي مركزي و شمالي كشور گزارش  شده است(۲ ،۱۲،۹،۴).حمله اين استانهاي مركزي و شمالي كشور گزارش  شده است(۲ ،۱۲،۹،۴).حمله اين 
ــتان ها، موجب اختالل شديد در فتوسنتز برگها شده و  ــتان ها، موجب اختالل شديد در فتوسنتز برگها شده و آفت بويژه در نهالس آفت بويژه در نهالس

ميزان رشد قطري و ارتفاعي درختان آلوده كاهش مي يابد.(۲۰). ميزان رشد قطري و ارتفاعي درختان آلوده كاهش مي يابد.(۲۰). 
ــايي گونه ها و ارقام  ــه كنترل تلفيقي آفات صنوبر مبتني بر شناس برنام
مقاوم صنوبر به آفات و نيز استفاده از دشمنان طبيعي براي كنترل آنها مبتني 
است . بر اين اساس همراه با بررسي هايي كه در زمينه شناسايي گونه ها و پايه 
ــته هاي آن صورت مي گيرد،(۱۰)،  هاي مقاوم صنوبر به گونه هاي متعدد ش
ــمنان طبيعي آنها به ويژه كفشدوزك ها نيز الزم مي نمايد.  ارزيابي كارايي دش
ــكارگري مؤثر آن روي  ــه دليل ش Oenopia  ب conglobata ــدوزك ــدوزك conglobataكفش conglobataكفش
ــيل ها در روي صنوبر،  ــته جورباالن به خصوص شته ها و پس ــرات راس حش
ــان و درختچه ها) مي تواند  ــي آن روي گياهان مرتفع (درخت ــح مكان و ترجي
نقش مؤثري در كنترل شته هاي صنوبر دربرنامه مديريت تلفيقي آن داشته 
ــت محيطي كاربرد تركيبات شيميايي در كنترل  باشد. محدوديت هاي زيس
ــبت به اكوسيستم هاي زراعي، دستيابي  آفات درختان غيز مثمرو جنگلي نس
ــتفاده در برنامه هاي  به روش هايي براي توليد عوامل بيولوژيك به منظور اس
ــتي، رفتاري و ارزيابي آن در  ــناخت خصوصيات زيس كنترل تلفيقي آفات، ش
شرايط آزمايشگاهي روي ميزبان هدف، را طلب مي كند. نظز به اينكه بيولوژي 
اين كفشدوزك در ارتباط با شته صنوبر بررسي نشده بود، ضرورت انجام اين 
ــاس گرديد. از طرفي افرادي از جمعيت اين گونه كه از مناطق  ــي احس ــاس گرديد. از طرفي افرادي از جمعيت اين گونه كه از مناطق بررس ــي احس بررس
ــك كشور جمع آوري و وادار به تغذيه از شته صنوبر شدند، از اين  ــك كشور جمع آوري و وادار به تغذيه از شته صنوبر شدند، از اين گرم و خش گرم و خش
شته تغذيه ننمودند. بنابر اين توجه به نژادهاي اكولوژيك اين كفشدوزك در شته تغذيه ننمودند. بنابر اين توجه به نژادهاي اكولوژيك اين كفشدوزك در 

ارتباط با ميزبان، انجام اين تحقيق را ضروري تر مي نمود.ارتباط با ميزبان، انجام اين تحقيق را ضروري تر مي نمود.

pairs of lady beetle were selected for determing rate of egg oviposition, pattern of oviposition and 
adult feeding rate from this aphid.These insects reared in the growth chamber. All of the experiments 
were performed under temperature 25, with RH 65 ± 5 %, 14 / 10h.(L/D) periods with feeding upon 
poplar aphid. The results of the experiment showed that mean of developmental periods from egg to 
adult emergence were 2.2 ± 0.08, 2.4 ±0.03, 2.33 ± 0.03, 2.13 ±0.03, 4.4 ±0.03, 1.6 ± 0.01 and 4.53 ± 
0.03 days. Mean of daily oviposition and total of egg laying female adult were 25.24 ±0.79 and 1435 ± 
51.2 numbers. Mean of daily feeding for 1-4 larvae instars and female adults were 9.09 ± 0.38, 22.87 
± 0.44, 37.57 ± 0.75, 52.71 ± 63 and 36.19 ± 0.47 numbers. 
Keywords: Oenopia coglobata, Chaitophorus leucomelas, Biology, Poplar, Aphid, Laboratory 
conditions

شماره ۶۲، بهار ۱۳۸۳



پژوهش و سازندگي  ۲۲

    مواد و روشها
ــدوزك  ــد و نمو مراحل مختلف كفش ــي طول دورة رش به منظور بررس
ــدي كه از  O. conglobata ، تعداد ۳۰ نمونه (تكرار) از هر يك از مراحل رش
اولين نسل پرورش يافته در آزمايشگاه استحصال شده بودند، از ابتداي شروع هر 
ــتك هاي پتري نگهداري شدند. به طور  مرحله انتخاب و جداگانه در داخل تش
روزانه اين ظروف از نظر پوسته هاي الروي مورد بازديد قرار گرفته و طول مدت 
مراحل مختلف زيستي شامل مرحله تخم، سنين مختلف الروي، پيش شفيرگي 
و شفيرگي ثبت شد. تشتك هاي پتري مورد استفاده در اين آزمايش ۱۰ سانتي 
متر قطر وارتفاع آن ۱/۵ سانتي متر بود. براي تهويه هوا در پوش آنها مجهز به 

توري ارگانزا به قطر ۲ سانتي متر شدند. 
ــي رفتار جفت گيري و ميزان تخم گذاري روزانه و مجموع  به منظور بررس
ــره ماده در مدت طول عمر، تعداد ۶ جفت  ــط حش ــده توس تخم هاي نهاده ش
كفشدوزك يكروزه ( نسل اول پرورش يافته در آزمايشگاه ) از ابتداي ظهورشان 
انتخاب و در ظروف آزمايشگاهي پالستيكي شفاف به قطر ۱۲ و عمق ۸ سانتي 
ــده  ــي در پوش به توري ارگانزا براي تهويه هوا مجهز ش ــمت فوقان متر كه قس
ــاعت يكبار تعداد  ــروع تخم گذاري هر ۲۴ س ــدند. پس از ش بودند، قرارداده ش
ــرات ماده در زير بينوكوالر شمارش شد و همچنين دسته هاي  تخمهاي حش
تخم، در هر بار تخم گذاري مورد بررسي قرار گرفت تا تعداد تخم هاي گذاشته 
شده بوسيله اين كفشدوزك در هر دسته تعيين شود و بررسي روزانه در مورد 
ــت. از اطالعات حاصله براي  ــرات ماده ادامه ياف تخم گذاري تا زمان مرگ حش
ــده و طول عمر  ــط تخم گذاري روزانه، مجموع تخم هاي نهاده ش تعيين متوس
ــرات ماده استفاده شد. به علت برقراري شرايط يكسان براي تمامي جفت  حش
ــته C. leucomelas از طبيعت  ــته leucomelasهاي مورد آزمايش، برگهاي صنوبر آلوده به ش leucomelasهاي مورد آزمايش، برگهاي صنوبر آلوده به ش
ــمارش و همراه با برگ صنوبر در  ــه جمع آوري و حدود ۱۰۰عدد پوره ش روزان
ــدوزك ها  قرار داده شد. براي جلوگيري از آلودگي قارچي ظروف  اختيار كفش

پرورش هر روزتعويض گرديد.
ــرات  ــنين مختلف الروي و حش ــت تعيين ميزان و نحوة تغذيه س جه
ــنين الروي و ۶ تكرار از هر  ــل ماده به ترتيب ۱۵ تكرار از هر يك از س كام
ــور جداگانه به  ــر مرحله انتخاب و به ط ــرات ماده در ابتداي ه ــك از حش ي
ترتيب در داخل ظروف پتري به قطر ۱۰ و بلندي ۱/۵ سانتي متر و ظروف 
ــفاف به قطر ۱۲ و عمق ۸ سانتي متر كه درپوش فوقاني آنها  ــتيكي ش پالس
ـــدنـد.  بـراي تـهويـه هـوا مـجهـز بـه تـوري ارگانزا بـودنـد، قـرار داده ش

ــمارش و در اختيار  ــته C. leucomelas ش ــه تعداد ۱۰۰ عدد پـوره  ش ــته leucomelasروزان ــه تعداد ۱۰۰ عدد پـوره  ش leucomelasروزان
ــته شدند و پس از ۲۴ ساعت تعداد طعمه مورد تغذيه از طريق  نمونه ها گذاش
تعيين گرديد. اين عمل تا پايان هر يك از Hodek تعيين گرديد. اين عمل تا پايان هر يك از Hodek تعيين گرديد. اين عمل تا پايان هر يك از  ــده توسط  ــده توسط Hodek فرمول تعيين ش Hodek فرمول تعيين ش
ــدوزك ادامه يافت. كليه آزمايشها در شرايط دمايي  ــدي كفش مراحل فعال رش
۱±۲۵ درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي ۵± ۶۵ درصد، ۱۴ ساعت روشنايي و 

۱۰ساعت تاريكي در اتاقك رشد انجام شد.

نتايج و بحث
طول دورة رشد و نمو

ــدوزك ازمرحله تخم تا حشره كامل۰/۳ ۱۸/۹۷±  ــتي اين كفش دورة زيس
روز طول كشيد. مرحلة تخم ۰/۰۸±۲/۲ روز بود و طول دورة رشدي چهار سن 
الروي به ترتيب ۰/۰۳±۲/۴، ۰/۰۳±۲/۳۳، ۰/۰۳±۲/۱۳ و ۰/۰۳±۴/۴ روز طي 
ــفيرگي۰/۰۳±۴/۵۳ روز طول  ــد و مرحله پيش شفيرگي ۰/۰۱±۱/۰۶ و ش ش
كشيد. بقاي مراحل مختلف رشدي در دماي ۲۵ درجة سانتي گراد با تغذيه از 
leucomelasشته leucomelasشته C. leucomelas نشان داد كه درصد مرگ و مير مرحله جنيني نسبت به 
سايـر مراحل بـاالتر بـود و با افـزايش سـنين الروي ميـزان آن كـاهش يافت. 

(جدول۱). 
ــطح پوسته آنها  ــكل و در ابتداي پيدايش زرد رنگ، س تخـم ها دوكي ش
داراي فرورفتگي بسيار ريزي بود كه پـس از طـي دوران جـنيني رنگ تخم به 
خاكستري متمايل گرديد. كفشدوزك مذكور داراي ۴ سن الروي از نوع كارابي 
۳كه از سطح پشتي و شكمي برنگ زرد مايل به كرم و در ناحيه سر و پاهاي 
خاكستري متمايل گرديد. كفشدوزك مذكور داراي ۴ سن الروي از نوع كارابي 

۳
خاكستري متمايل گرديد. كفشدوزك مذكور داراي ۴ سن الروي از نوع كارابي 

فرم
سينه اي برنگ قهوه اي مايل به سياه بودند. سطح بدن در كليه سنين الروي 
ــتي ناحيه شكم موهايي از نوع  ــيده شده كه در سطح پش ۴ پوش
سينه اي برنگ قهوه اي مايل به سياه بودند. سطح بدن در كليه سنين الروي 

۴
سينه اي برنگ قهوه اي مايل به سياه بودند. سطح بدن در كليه سنين الروي 

از موهاي ريز
پاراسكولوس۵ وجود داشت.

  الرو سن اول، در ابتداي خروج از تخم كم تحرك و به مدت چند ساعت 
در اطراف پوسته قابل مشاهده بود. اين الروها در اكثر موارد از تخم هاي تفريخ 
Hodekنشده اطراف خود تغذيه كردند Hodekنشده اطراف خود تغذيه كردند Hodek (۲۲) اين رفتار را عامل افزايش بقاي 
ــت اندازي، سنين مختلف الروي  ــروع پوس الروهاي جوان مي داند. در زمان ش
مايعي از انتهاي بدن خود ترشح كرده كه باعث چسبيدن آنها به تكيه گاه مي 
شد. همچنين الروها در هنگام خروج از پوسته قديمي، با ايجاد شياري از ناحيه 
ــته خارج مي شدند. در مرحله رشد كامل الرو سن  ــر تا متانتوم از پوس فرق س
چهارم، ميـزان تغذيه و تحرك آن كاهش يافته و در نهايت با ترشح ماده اي از 
انتهاي بدن در نقطه اي ثابت گرديد 
ــديد انقباضي  ــپس با حركات ش س
سمت پشتي بدن به صورت قوسي 
ــه مرحلة پيش  ــده و ب ــكل درآم ش
ــفيرگي تبديل شد. شفيره از نوع  ش
ــتي  ــه پش ــدن آن در ناحي ۶و ب
ــفيرگي تبديل شد. شفيره از نوع  ش

۶
ــفيرگي تبديل شد. شفيره از نوع  ش

آزاد
ــت. رنگ  ــي شكل داش حالت قوس
ــدا زرد و به تدريج به  ــفيره در ابت ش
ــود. به هنگام ظهور  رنگ قهوه اي ب
ــمت پشتي  ــرات كامل، در قس حش
شفيره، يك شكاف طولي ايجاد شده 
و حشره با حركت انقباضي به آرامي 
ــفيرگي خارج گرديد.  ــته ش از پوس

درصد مرگ 
و مير

X¯± SE ميانگين طول دورة رشد و نمو
دامنه  (روز)

مراحل رشد و نمو  مراحل رشد و نمو  مراحل رشد و نمو

۲۰ ۲/۲±۰/۰۸ ۲-۳ جنيني
۱۳/۳۴ ۲/۴±۰/۰۳ ۲-۳ الرو سن اول
۶/۶۷ ۲/۳۳±۰/۰۳ ۲-۳ الرو سن دوم
۶/۶۷ ۲/۱۳±۰/۰۳ ۲-۳ الرو سن سوم

۰ ۴/۴±۰/۰۳ ۴-۵ الرو سن چهارم
۰ ۱/۰۶±۰/۰۱ ۱-۲ پيش شفيرگي
۰ ۴/۵۳±۰/۰۳ ۴-۵ شفيرگي

۶/۶۶ ۱۸/۹۷±۰/۳ ۱۸-۲۰ تخم تا حشره كامل

 C. leucomelas با تغذيه از شته صنوبر  O. conglobata جدول۱. طول دوره رشدي مراحل نابالغ كفشدوزك

بررسي بيولوژيکي کفشدوزک...



۲۳پژوهش و سازندگي

حشره كامل به شكل نيم كروي و محدب 
به رنگ قرمز مايل به صورتي و يا نارنجي با 
بالپوشهاي برآمده بود. در پشت سينه اول، 
ــياه كم و بيش بيضوي وجود  هفت لكه س
داشت كه يكي كوچك در وسط و چهار لكه 
در اطراف آن و دو لكه سياه در حاشيه قرار 
داشتند. سپرچه كوچك و همرنگ بالپوش 
ــوش داراي هفت لكه كم و بيش  و هر بالپ
ــياه به ترتيب  ــوي قهوه اي مايل به س بيض

۱-۳-۲-۱ بود.

نحوه و ميزان تخم گذاري كفشدوزك
مدت زمان جفت گيري حشرات كامل 
از ۶۵ تا ۱۸۰ دقيقه متغير بود. جفت گيري 
ــد و يك  ــر روز ۲ تا ۳ مرتبه انجام ش در ه

ــد. مـدت زمان بـين  ــره ماده جفتگيري كن ــره نر قادر بود با چند حش حش
ــط  ــره ماده تا تخم گذاري از ۵ تا ۷ روز متغير بود و به طور متوس ظهور حش
۰/۱۳± ۶/۳۳ روز به طول انجاميد. در طبيعت حشرات ماده در هر دو سطح 
ــوري ارگانزاي در پوش  ــطح برگ روي ت ــگاه عالوه بر س برگ و در آزمايش
ــته جمعي  ــروف تخم گذاري كردند. در اكثر موارد تخم ها به صورت دس ظ
ــته شـدنـد. در  ــته هاي ۳ تا ۳۹ تايي به حالت عمود كنار هم گذاش در دس
ــرات مـاده تخـم ها را به صـورت انـفرادي و بـه حالت  بـعضـي مواقـع حش
افـقي يـا عمـودي روي ديواره هاي داخـلي ظروف آزمـايشـگاه قرار دادند. 
ــط تخم گذاري روزانه با تغذيه از شته C. leucomelas در دماي ۲۵  متوس
ــانتي گراد ۰/۷۹±۲۵/۲۴ و مـتوسـط مجموع تخم گذاري به ازاي  درجه س

هر حشره ماده در طول عمر ۵۱/۲± ۱۴۳۵ عدد تخم بود( جدول ۲). 

تغذيه كفشدوزك
الروهاي سنين مختلف و حشرات كامل در زمان برخورد با طعمه، به كمك 
ــروع به  ــات دهاني و پاهاي جلويي يك ناحيه از بدن طعمه را گرفته و ش قطع
ــوراخ كردن بدن طعمه كردند. الرو سن اول پس  جويدن اسكلت خارجي و س
ــده اطراف  ــروج از تخم، بدليل تحرك كمتر اغلب از تخم هاي تفريخ نش از خ
ــه دنبال طعمه اصلي بود كه  ــت مدت زماني ب ــود تغذيه كرد و پس از گذش خ
بـدليل مقاومـت طعمه هـاي بالغ و پوره سنين باالتر، پوره هاي جوان را براي 
ــح داد. اين نتايج با تحقيقات ديگر محققين(۲۶) در مورد مـيزان  تغذيه ترجي
Cheiliomenes ــدوزك ــنين مختلف الروي و حشرات كامل كفش ــدوزك Cheiliomenesتـغذيه س ــنين مختلف الروي و حشرات كامل كفش Cheiliomenesتـغذيه س

در دماي Aphisدر دماي Aphisدر دماي  craccivora (craccivora (craccivora Koch (Koch ( )h)h) ــته  ــا تغذيه از ش ــته h) ب ــا تغذيه از ش h) ب vicina (vicina (vicina Muls (Muls (
ــخص شد كه  ــت در اين تحقيق مش ــانتي گراد مطابقت داش ۲۴-۳۰ درجة س
ــنين اوليه الروي كفشدوزك مذكور از شته هاي سنين پايين تر  نسبت به  س
پوره هاي سنين باالتر بيشتر تغذيه مي كنند. الرو سن اول پس از شكار طعمه 
تنها از طريق مكيدن همولنف تغذيه نمود و پوسته شكار پس از تغذيه بصورت 
ــوم  و چهارم،كليه اندام هاي  ــنين س ــد درحاليكه الروهاي س چروكيده رها ش
ــت آمده  ــه قرار مي دهد.اين نتايج با نتايج به دس ــته ميزبان را مورد مقايس ش
ــط صادقي و اسماعيلي(۶) و نيز صادقي (۷) در مورد نحوه تغذيه الروهاي  توس
سنين مختلف كفشدوزك هفت نقطه اي و نيز كفشدوزك آدونيا از شته هاي 

Schizaphis مطابقت دارد.  graminum و نيز graminum و نيز graminum Acyrthosiphum pisum
ــنين مختلف  ــده در زمينه تغذية روزانه و كل تغذيه س مطالعات انجام ش
ــدوزك نشان داد كه با افزايش سن الروي و رسيدن به مرحله  الروي اين كفش
بلوغ ميزان تغذيه از شته مذكور افزايش يافت. به طوريكه الرو سن اول كمترين و 
الرو سن چهارم بيشترين ميزان تغذيه را از شته مذكور داشتند( جدول۳). اين 
تحقيق با نتايج كارهاي  ساير محققين (۲۴)در مورد ميزان تغذيه كفشدوزك  
Phenacoccus ــاوا ــك آرد آلود كاس ــاوا Phenacoccus روي شپش ــك آرد آلود كاس Phenacoccus روي شپش Exochomus flaviventris

manihoti و نيزصادقي و اسماعيلي(۶) و نيز صادقي (۷) در مورد ميزان تغذيه 
ــدوزك هفت نقطه اي و نيز كفشدوزك آدونيا از  الروهاي سنين مختلف كفش
Schizaphis مطابقت  graminum و نيز graminum و نيز graminum Acyrthosiphum pisum شته هايpisum شته هايpisum
دارد. در اين تحقيق مشخص شد كه الرو سن چهارم براي تكميل مراحل رشد 
ــبت به ساير مراحل رشدي به ميزان تغذيه  ــيدن به مرحلة بلوغ نس و نمو و رس

بيشتري نياز دارد.

سپاسگزاري 
ــا و مراتع البرز و  ــة تحقيقات جنگله ــاعدت هاي موسس از همكاري و مس
ــكي دانشكده كشاورزي دانشگاه گيالن تشكر و قدرداني مي  نيزگروه گياهپزش

نمايد.

پاورقي ها
۱-Palearectic
2- Carabiform
4- Setae
5- Parascolus
6- Exarate
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O. conglobata جدول۲. تخم گذاري روزانه و مجموع تخمهاي نهاده شده در طول دورة تخم گذاري كفشدوزك

C. leuocomelas با تغذيه از شته صنوبر 
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C. leucomelas تغـذيه از شته صـنوبـر
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