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 چکیده
 سلسیوس، هدرج 5/27±2 و 25±2 دمای در Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) کفشدوزک شکارگری نرخ و تابعی واکنش

 یک سن الروهای شکارگری نرخ مطالعه در .شد بررسی یکیتار ساعت هشت و ییروشنا ساعت 16 نوری دوره و %65±5 ینسب رطوبت

 تغذیه Aphis punicae (Hem.: Aphididae) انار سبز شته چهار و سه سن های پوره از مشخصی تعداد با سنی مرحله هر و استفاده شده تفریخ تازه

 و 4/11  ترتیب هب ماده کامل حشرات و یالرو دوره در شکارگری نرخ سلسیوس درجه 25 دمای در آمده دستبه جینتا اساس بر .شدند

 نر افراد برابر 5/1 کامل ماده افراد مصرف میزان آمد. دست به درصد 7/89 و 3/10 ترتیب به سلسیوس درجه 5/27 دمای در و درصد 8/86

 انار سبز شته چهار و سه سن های پوره 1870 و 14/1725 ترتیب به سلسیوس درجه 5/27 و 25 دمای در شکارگری خالص نرخ است.

 به کفشدوزک سنی مختلف مراحل تمامی در سلسیوس درجه 5/27 و 25 دمای در تابعی واکنش نوع که داد نشان جینتا مد.آ دست به

 کاربرد ،سلسیوس درجه 25 دمای در جستجوگری، قدرت پارامتر اساس بر بود. دوم نوع شته چهار و سه سن یها پوره مختلف یها تراکم

 دو هر در بنابراین .دارد یبیشتر کارایی کامل ماده و چهار سن الروهای کاربرد ،سلسیوس درجه 5/27 دمای در و چهار و سه سن الروهای

 نهیگز تواند یم احتماالً H. variegata کفشدوزک که دهد یم نشان پژوهش نیا جینتا دارد. بهتری جستجوگری قدرت چهار سن الرو دما

 باشد. انار هایباغ آفات یقیتلف تیریمد برنامه در انار سبز شته کنترل بیولوژیک یبرا یمناسب
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ABSTRACT 
The functional response and predation rate of Hippodamia variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae) were studied under 

laboratory conditions at 25 and 27.5oC, 65 ± 5 RH and a photoperiod of 16:8 (L:D). In order to study the predation rate, 

newly first instar larvae were chosen and each age stage were fed by three and four instars of pomegranate green aphid, 

Aphis punicae (Hem.: Aphididae). According to the results, predation rate at 25 and 27.5°C were 11.4 and 10.3% for 

larval stage, and 86.8 and 89.7 % for female adult stage, respectively. The consumption value in females compared to 

males is 1.5 times. The net predation rate (C0) at 25 and 27.5 °C were 1725.14 and 1870 three and four instars of 

pomegranate green aphid respectively. The result showed that all age stages of the predator at 25 and 27.5 oC exhibited 

type II functional response. Thus, based on the searching efficiency at 25°C, 3th and 4th larval instars and at 27.5°C 4nd 

larval instar and adults of H. variegate are the most effective as predators on A. punicae. So in both temperatures, fourth 

instar larvae showed a better searching efficiency. The results indicated that the H. variegata may be a useful candidate 

for the biological control of A. punacae in pomegranate gardens. 
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 مقدمه

 ازجمله Punica granatum L. (Punicaceae) انار،

 با که است یریگرمس مهین و یریگرمس وهیم درختان

 فرسا، طاقت یگرما مانند ریکو هیحاش سخت طیشرا

 دارد یسازگار یشور یحد تا و هوا یخشك ،یآب کم

(Shakeri and Daneshvar 2004.) عوامل انیم از 

 .Aphis punicae Pass نارا شته محصول، نیا به آور انیز

(Hem.: Aphididae) انار درختان آفت نیتر یعموم 

  انار شته کامل حشرات و ها پوره گردد. یم محسوب

 شیره مكیدن با و کنندمی زندگی ای توده صورت به

 های گل و هاجوانه ها،برگ ها،سرشاخه از انار درخت پرورده

 انار صولمح در عملكرد و کیفیت کاهش به منجر انار

 کامل حشرات و ها پوره .(Bayhan et al. 2005) شوندمی

 از یتعداد یبرا مناسب یها طعمه جمله از انار شته

 .Yu et al) دنباش یم ها باغ در فعال یها کفشدوزک

2005, Rounagh and Samih 2014, Fatemi and. 

Samih 2015.) یشكارگر نرخ و یزندگ جدول همچنین 

Lemnia biplagiata (Coleoptera: Coccinellidae) با 

 یدوجنس یزندگ جدول براساس انار سبز شته از هیتغذ

 (.Yu et al. 2005) است شده بررسی یسن مرحله

 :.Hippodamia variegata (Goeze) (Col فشدوزکک

Coccinellidae) یجهان پراکنش با فاژ یپل گونه کی 

 تاکنون، (.Gordon 1987, Franzmann 2002) است

 واکنش )مانند H. variegata کارایی هایجنبه از برخی

 این توان تعیین برای که شكارگری( نرخ و تابعی

 روی است، مهم آفات کنترل بیولوژیک در کفشدوزک

 Myzus persicae هلو سبز شته جمله از مختلف، آفات

(Sulzer) (Hassankhani and Allahyari 2013،) شته 

 ,Aphis gossypii Glover (Fan and Zhao 1988  زیجال

Molashahi et al. 2002, Davoodi Dehkordi and.

Sahragard 2013،)باقال اهیسـ شته  Aphis fabae 

Scopoli (Jafari and Vafaei Shoushtari 2009, 

Farhadi et al. 2011،) پسته معمولی پسیل 

Agonoscena pistaciae Burckardt and Lauterer. 

(Asghari et al. 2012b) است. شده بررسی  

 شكارگرها ییکارآ یابیارز در مهم عوامل از یكی

 پارامتر نیا نییتع است. طعمه از ها آن هیتغذ زانیم

 یادیز عوامل تأثیر تحت یشگاهیآزما طیشرا در یستیز

 طیشرا و طعمه نوع دما، شكارگرها، عمر طول ازجمله

 Hippodamia کفشدوزک الرو که زمانی باشد. یم شیآزما

sinuta Mulsant شته از  Rhopalosiphum maidis 

(Fitch) شته از که یزمان به نسبت کند یم هیتغذ 

Schizaphis graminum (Rondani) در کند، یم هیتغذ 

 درجه در یول کند، یم رشد بیشتر نییپا یدماها

 در یادیز تفاوت سلسیوس درجه 20 از باالتر یها حرارت

 Obrycki and) شود ینم دهید شته دو از هیتغذ زانیم

Candy 1990.) و دما شیافزا با همراه دیگر پژوهشی در 

 با H.variegata کفشـدوزک یالرو نیسن شیافزا نیچن هم

 مراحل روزانه هیتغذ زانیم بر باقال سیاه شته از تغذیه

 Jafari and Vafaei) شد افزوده کفشدوزک مختلف

Shoushtari 2009.) یعیطب شیافزا یذات نرخ محاسبه در 

 یمان زنده نرخ و عمر طول ،یبارور همچون ییها فاکتور

 مورد حشره که یصورت در .ردیگ یم قرار توجه مورد

 نرخ سهیمقا امكان یراحت به ،بود دیتوئیپاراز کی مطالعه

 طبیعی افزایش ذاتی نرخ با آن طبیعی افزایش ذاتی

 خواهد كارش مهار به قادر ایآ که بود فراهم )شته( شكار

 کارا چندان شكارگران مورد در ییشگویپ نیا .ریخ ای بود

 شده گذاشته تخم هر با دهایتوئیپاراز در رایز بود نخواهد

 یذات نرخ شكارگرها در یول شود می کشته زبانیم کی

 تیجمع رشد سرعت مورد در یاطالعات تیجمع شیافزا

 تیظرف با رابطه در یاطالعات گونه چیه و داده شكارگر

 ها کفشدوزک ییکارا ییشگویپ یبرا دهد ینم یشكارگر

 واکنش و یشكارگر نرخ ،یشكارگر توان است الزم

 یدیمف پارامتر یشكارگر نرخ گردد. محاسبه ها آن تابعی

 در گونه کی یشكارگر تیظرف  دهنده نشان که است

 واکنش باشد. یم مشخص شكار یرو و خاص طیشرا

 را شكارگر مصرف نرخ و شكار تراکم بین ارتباط تابعی

 Abrams and Ginzburg) دهدمی نشان و کرده توصیف

2000, Jeschke et al. 2002.) تاکنون اینكه به نگرش با 

 این شكارگری نرخ و تابعی واکنش از گزارشی

 این در ندارد؛ وجود انار سبز شته روی کفشدوزک

 فعال مراحل تمام روزانه شكارگری میزان پژوهش

 انار سبز شته از هیتغذ با H.  variegata کفشدوزک

 های روش انجام برای پژوهش این نتایج شد. یبررس

 مدیریت قالب در مناسب زمان در انار سبز شته کنترل

 .داشت خواهد فراوانی کاربرد تلفیقی



 179 ... با Hippodamia  variegata (Goez) کفشدوزک مصرف نرخ و کاراییرمضانی و سمیع:  

 ها روش و مواد
  A. punicae شته کلنی ایجاد و انار گیاه کشت

 آلوده درختان روی از 1392 سال در شته اولیه جمعیت

 مختصات به )عج( رفسنجان عصر ولی دانشگاه انار باغ در

  N 55°56'51.1177''E''42.3164'23°30 ییایجغراف

 کلید از استفاده با شناسایی از پس و آوریجمع

 به 1متخصص تایید و (Samih 1993) شناسایی

 منظور به شد. منتقل 2حشرات اکولوژی آزمایشگاه

 انار شده کشت هاینهال از ته،ش کلنی ایجاد و پرورش

 ابعاد با یاگلخانه دار یتور یهاقفس در که شد استفاده

 سن هم برای شدند. داری نگه متر یسانت 170×120×80

 بالبی دخترزای کامل حشرات از تعدادی ها،شته کردن

 به و شد داده انتقال شته به آلودگی فاقد های نهال روی

 .کنند زاییپوره ساعت 24 مدت به شد داده اجازه هاآن

 هاپوره به و شدند حذف کامل حشرات ساعت 24 از پس

 Elbert) نمایند رشد بلوغ مرحله تا که شد داده اجازه

and Cartwright 1997). درجه 25±2 دمای در ها شته 

 16 نوری دوره و درصد 65±5 ینسب رطوبت سلسیوس،

  شدند. داری نگه یكیتار ساعت 8 و ییروشنا ساعت

 

 کفشدوزک پرورش و یآور جمع

 انجام در H. variegata کفشدوزک كارگیریب برای

 انسكتاریوم در کفشدورک این کلنی از ها، آزمایش

 قبأل که رفسنجان عصرولی دانشگاه کشاورزی دانشكده

 .شد استفاده بودند شده داده پرورش انار سبز شته روی

 نای کامل حشرات جمعیت، ژنتیكی توان حفظ برای

 رفسنجان منطقه از انار و پسته هایباغ از کفشدوزک

 کلید از استفاده با شناسایی از پس و وریآجمع

(Bagheri and Mossadegh 1996, Alinaghizadeh 

 به متخصص تایید و موجود کلكسیون مقایسه و (2011

 نیا پرورش یبرا شد. افزوده آزمایشگاهی جمعیت

 به یكیپالست رورشپ ظروف از شگاهیآزما در کفشدوزک

 در ظروف این شد. استفاده متر یسانت 25×20×10 ابعاد

 ظروف  روزانه دیبازد شدند. یدار نگه رشد اتاقک داخل

 هاآن داخل رطوبت و حشرات یغذا نیتام یبرا پرورش

 اولیه جمعیت تغذیه برای گرفت. انجام پیوسته

                                                                                  
 نویسنده دوم این مقاله. 1

 پزشكی، دانشكده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان. گروه گیاه2

 آرد، دیب پروانه تخم از شده، آوری جمع کفشدوزک

Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae). 

 ادامه، در (.Asghari et al. 2012a) شد استفاده

 روی نسل دو مدت به انسكتاریوم داخل های کفشدوزک

 های آزمایش آن از بعد و شدند داده پرورش انار شته

 از یریجلوگ منظور به شد. آغاز ها کفشدوزک روی اصلی

 تعویض روز هر پرورش ظروف درون یها برگ قارچ، رشد

 دیبازد شدند. تمیز بار کی روز سه هر پرورش، ظروف و

 و حشرات یغذا نیمأت یبرا پرورش ظروف  روزانه

 مراحل تمام پرورش گرفت. انجام هاآن داخل رطوبت

 رطوبت ،سلسیوس درجه 25±2 یدما در کفشدوزک

 و ییروشنا ساعت 16 نوری دوره و درصد65±5 ینسب

 شد. نجاما یكیتار ساعت 8

 

 حشرات و یالرو مختلف نیسن شکارگری نرخ تعیین

 یهاپوره از تغذیه با H. variegata کفشدوزک کامل

 انار شته چهار و سه سن

 از استفاده با کفشدوزک روزه کی ک،ی سن یالروها

 به دیش پتری ظروف به جداگانه، صورت به نرم یمو قلم

 دوزککفش یالروها شدند. منتقل مترسانتی شش قطر

 هایپوره با جداگانه صورت به شیآزما نیا انجام طول در

 منظور، نیبد شدند. تغذیه انار سبز شته چهار و سه سن

 حذف انار آلوده های برگ روی از پنج و دو ،یک های پوره

 ها برگ روی باقیمانده چهار و سه سن یها پوره و

 شدند. داده قرار نظر مورد های پتری داخل و شمارش

 الرو کی یپتر هر های برگ یرو جداگانه طور به سپس

 و شد دیبازد روزانه ها یپتر از شد. اضافه یک سن

 تعداد  به توجه با شدند. شمارش زنده شته یها پوره

 قرار ها کفشدوزک اریاخت در که شته یها پوره نیمع

 هر در کامل حشرات و الروها هیتغذ زانیم بود، گرفته

 24 هر هابرگ مدت، نیا لطو در شد. نییتع ساعت 24

 کامل حشرات و الروها و ضیتعو بار کی ساعت

 تغذیه برای شدند.  منتقل دیجد های برگ به کفشدوزک

 و 70 ،35 ،25 ترتیب به کفشدوزک چهار تا یک سنین

 250 ماده و نر کامل افراد و 100 نر کامل افراد ،120

 نخستین هایمشاهده پایه )بر شته چهار و سه سن پوره

 سنی مرحله هر روزانه تغذیه تقریبی میزان تعیین برای

 وجود تغذیه برای کافی غذای همیشه که ایگونه به
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 نابالغ مراحل اریاخت در و شده شمارش روز هر باشد( داشته

 از کدام هر نیا بر عالوه قرارگرفتند. کامل حشره و

 کفشدوزک( حضور )بدون شاهد عنوان به مذکور یها تراکم

 یعیطب طور به شته ریم و  مرگ تا گرفت قرار یبررس دمور زین

 آمده دست به هایداده اساس این بر و شده مشخص زین

 کفشدوزک یک سن الرو 60 با آزمایش این شد. تصحیح

 حشره مرحله به رسیدن تا شكار میزان و رشد روند و آغاز

 کامل، افراد ظهور از بعد گردید. یادداشت و بررسی کامل

 کردن مشخص برای شدند، جفت ماده و نر ایه کفشدوزک

 نر کفشدوزک 20 شكارگری نرخ ماده، افراد شكارگری نرخ

 میزان و شد بررسی ماده های کفشدوزک از جدا صورت به

 مورد روزانه ها کفشدوزک بقیه و نرها ها، جفت شكارگری

 ماده، افراد شكارگری نرخ محاسبه برای گرفت. قرار بررسی

 هر شكارگری نرخ میانگین از نرها رگریشكا نرخ میانگین

 از ماده و نر افراد شكارگری نرخ ترتیب بدین شد کسر جفت

 و نر های کفشدوزک بالغ، افراد ظهور از بعد شد. تفكیک هم

 شكار میزان و تغذیه شته چهار و سه سن پوره بوسیله ماده

 انار شته حضور زمان بودن کوتاه علت به شدند. ثبت ها آن

 این هوا شدن گرم با انها مهاجرت و انار تاندرخ روی

 و 25 دمای در روز 30 مدت به کامل حشرات برای آزمایش

 نیا یافت. ادامه سلسیوس درجه 5/27 دمای در روز 43

 سلسیوس، درجه 5/27±2 و 25±2 دمای در آزمایش

 تاریكی به روشنایی دوره و درصد %65±5 ینسب رطوبت

 گرفت. انجام ساعت 8:16

 شته تعداد میانگین که (kx) سن ویژه كارگریش نرخ

 x سنی مرحله در را کفشدوزک وسیلههب شده خورده

 Chi) شد محاسبه 1 معادله از استفاده با دهدمی نشان

and Yang 2003.) 

                                  (1) رابطۀ
  

 مرحله-سن ویژه مانیزنده نرخ Sxj  معادله این در

 دهندهنشان j و سن دهنده نشان x آن در که است

 مرحله-سن ویژه مصرف نرخ .Cxj است. سنی مرحله

 شده مصرف انار سبز شته تعداد میانگین که است

 j مرحله و x سن در H. variegata کفشدوزک وسیله به

  دهد.می نشان را

 شد محاسبه 2 رابطه از (C0) شكارگری خالص نرخ

(Chi and Yang, 2003.) آن در که kx شكارگری نرخ 

 نرخ استاندارد خطای و میانگین باشد.می سن ویژه

  شد. محاسبه بوتسترپ روش از (C0) شكارگری خالص

                                 (2) رابطۀ

 

 (Qp) شكارگر جمعیت به شكار جمعیت تبدبل نرخ

 نشان را خالص مثل تولید به خالص شكارگری نسبت که

 Chi and) شد محاسبه 3 معادله از استفاده با  دهدمی

Yang, 2003.) 

                                                (3) رابطۀ

 

 کفشدوزک زندگی مختلف مراحل تابعی واکنش

H. variegata سه سن پوره مختلف های تراکم به نسبت 

 انار سبز شته چهار و

 12 قطر به یپتر ظروف از شیآزما نیا جامان برای

 دو مدت به کفشدوزک جمعیت شد. استفاده متر یسانت

 های تخم و شد داده پرورش انار سبز شته روی نسل

 استفاده آزمایش این انجام برای دوم نسل از حاصل

 رسیدن و ماده های کفشدوزک گذاری تخم از بعد گردید.

 یها ماده چهار، ه،س سن )الرو نظر مورد سنی مرحله به

 مدت به شرایط، سازییكسان منظور به و روزه( 10 کامل

 داشته نگه گرسنه شیآزما شروع از قبل ساعت 24

 ،32 ،16 ،8 ،4 ،2 یها تراکم از شیآزما نیا در شدند.

 شته چهار و سه سن پوره 150 و 128 ، 100 ،80، 64

 ،16 ،8 تراکم و چهار و سه سن الرو تغذیه برای انار سبز

 تغذیه جهت 300 و 250 ، 150 ، 128 ، 100 ،64، ،32

 از کی هر شد. استفاده روزه 10 کامل های ماده

 برگ یرو فیظر یمو  قلم توسط نظر مورد یها تراکم

 در کفشدوزک کی و شدند منتقل یپتر داخل انار کامل

 و 25 دماهای در ها شیآزما شد. داده قرار یپتر هر

 و درصد 65±5ینسب ترطوب سلسیوس، درجه 5/27

 هر شد. انجام ساعت 8:16 تاریكی به روشنایی دوره

 از تراکم هر یبرا و بود همزمان تكرار هشت شامل تراکم

 شد. استفاده کفشدوزک( بدون شید یپتر )شامل شاهد

 شده خورده و زنده هایشته تعداد ساعت 24 از بعد

  شد. ادداشتی کفشدوزک هر توسط

 

 هاداده هیتجز

 رسم Sigmaplot افزار نرم کمک به نمودارها و ها یمنحن
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-CONSUME افزارنرم کمک به شكارگری نرخ شدند.

MSChart (Chi 2015) در Visual BASIC 6.0 محاسبه 

 شد.
 یتابع واکنش یها داده تجزیه یبرا SAS برنامه از

 نییتع مرحله دو شامل یتابع واکنش زیآنال شد. استفاده

 واکنش یمنحن یپارامترها اوردبر و یتابع واکنش نوع

 لهیبوس یتابع واکنش نوع (.Juliano 2001) است یتابع

 عنوان به شده خورده شكار نسبت 1کیلجست ونیرگرس

 یا جمله چند تابع قیطر از و طعمه هیاول تراکم از یتابع

 شد. انجام  4 معادله

     (4) رابطۀ

 

 تعداد N0 شده، خورده شكار تعداد Ne رابطه نیا در

 که هستند ییپارامترها P3 و P0، P1، P2 و شكار هیاول

 هیرو قیطر از پارامترها نیا شوند. براورد دیبا

CATMOD برنامه درSAS  شد  زده نیتخم (Juliano 

2001, SAS Institute Inc..) بیضر بودن مثبت ای یمنف 

 سوم و دوم نوع بیترت  به یا جمله چند تابع در یخط

 .(Juliano 2001) دهد یم نشان را یتابع واکنش

 nonlinear least) مربعات حداقل یرخطیغ ونیرگرس

squares regression) برابر در شده خورده طعمه تعداد 

 یتابع واکنش یپارامترها نیتخم یبرا شده، ارائه تعداد

 استفاده SAS برنامه در PROC NLIN هیرو از استفاده با

 نشدن جایگزین دلیل به .(Juliano 2001) دیگرد

 لجستیک رگرسیون تجزیه و شده خورده هایشته

ی تصادف شكارگر معادله در یتابع واکنش یها داده

(Ragers type II random predator equation)  قرار 

 یتابع واکنش یبرا 5 معادله .(Rogers 1972) شد داده

 مورد شكار تعداد  Na معادله نیا در باشد. یم دوم نوع

  نرخ a ،آزمایش آغاز در شكار تراکم N0 گرفته، قرار حمله

h) حمله
-1)، Th و ساعت حسب بر دستیابی زمان T کل 

 است. ساعت( 24) شیآزما زمان

         (5) رابطۀ

 

 براورد یبرا ،یتابع واکنش نوع نییتع از پس

 برازش و دستیابی زمان و جستجو قدرت یپارامترها

                                                                                  
1. Logistic regression 

 و (Rogers 1972) راجرز معادله از استفاده با هاداده

r) نییتب بیضر
 گردید. استفاده  6 رابطه از (2

 (        6رابطۀ )

 

 7 معادله از تابعی واکنش هایفراسنجه مقایسه برای

  شد: استفاده

 (7رابطۀ )

       

 

 تفاوت وجود نظر، مورد هایفراسنجه نییتع از پس

  7 معادله از استفاده با هایفراسنجه نیب یآمار دار یمعن

 متغیر یک j معادله، نیا در .گرفت قرار یبررس مورد

 یک تا هاداده اول سری برای صفر از که است شاخص

 تخمین با شود.می گذاری ارزش هاداده دوم سری برای

 در دارمعنی تفاوت توانمی DTh و Da هایفراسنجه

 حمله نرخ دیگر بارتع به کرد. مشخص ار Th و a مقدار

 و باشدمی a+Da دیگر مرحله برای و a مرحله یک برای

 دمای برای وTh  برابر درجه 25 یدما در دستیابی زمان

 نیب اختالف افتنی یبرا د.شو می Th+DTh درجه 5/27

 یمقدار ،DTh که شود ثابت یستیبا دستیابی زمان دو

 اختالف DTh اگر ت.سین صفر برابر و است داریمعن

 و Th نیب اختالف آنگاه باشد  نداشته صفر با یدار معنی

Th+DTh دگاهید از دستیابی زمان دو و ستین داریمعن 

 صفر با DTh دارمعنی تفاوت هستند. یمساو یآمار

 دو بین دستیابی زمان تفاوت بودن دارمعنی دهنده نشان

 قدرت شد. استفاده t-test آزمون از که است تیمار

 و Da پارامتر از استفاده با نیز تیمار دو بین جستجوگری

 ,Juliano 2001) شد مقایسه دستیابی زمان مشابه

Allahyari et al. 2004.) 

 

 بحث و نتایج

 کامل حشره و بلوغ از پیش الرو، تخم، دوره طول

 ،24/3±05/0 ترتیب به انار شته از تغذیه با کفشدوزک

 در روز 59/30±34/0 و 16/0±52/13 ،15/0±81/6

 ،09/7±14/0 ،57/2±07/0 و سلسیوس درجه 25 دمای

 5/27 دمای در روز 91/23±51/0 و 16/0±76/12

 5/27 به 25 از دما افزایش با اساس این بر آمد. دست به

 است. یافته کاهش رشد دوره طول
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 H. variegate کفشدوزک شکارگری نرخ و مصرف مقدار 

 سن پوره از تغذیه با لسیوسس درجه 5/27 و 25 دمای در

 انار سبز شته چهار و سه

 سنی مختلف مراحل توسط شكارشده های شته تعداد

 که دهد   می نشان 1 شكل و 1 جدول در کفشدوزک

 پیدا افزایش چهار سن تا الروی اول سن از شكار میزان

 نسبت را شكار میزان ینبیشتر الروی چهار سن کند. می

 است. کمتر بالغ افراد به نسبت اما داشته دیگر سنین به

 درجه 25 دمای در نر و ماده افراد در اساس این بر

 به مربوط شكار درصد7/16 و 4/11 ترتیب به سلسیوس

 حشره دوره به مربوط درصد 3/83 و 6/88 و الروی دوره

 درجه 5/27 دمای در نر و ماده افراد در است. کامل

 به مربوط شكار درصد6/16 و 3/10 ترتیب به سلسیوس

 دوره به مربوط صد در 4/83 و 7/89 و الروی دوره

 برابر 5/1 بالغ ماده افراد تغذیه میزان است. کامل حشره

 به نسبت بزرگتر اندازه دلیل به شاید که است نر افراد

 اما باشد. گذاری تخم برای بیشتر انرژی به نیاز و نر افراد

 که .است ماده الروهای از بیشتر نر الروهای تغذیه

 است. نر الروهای بیشتر شكارگری و تحرک دهنده نشان

 توسط شكارشده شته میزان فاطمی پژوهش در

 از  Menochilus sexmaculatus (Fabricius) کفشدوزک

 الروی چهارم سن تا الروی اول سن از انار سبز شته

 تفاوتشكارشده  شته تعداد نظر از ولی یافت افزایش

 نداشت، وجود ماده و نر های کفشدوزک بین توجهی قابل

  انار سبز شته چهار و سه سن هایپوره تعداد همچنین

 نر حشرات برای چهار سن الرو توسطشكارشده 

 09/179±63/9 ماده حشرات و 08/188±86/16برابر

 پرخوری و است حاضر پژوهش از بیشتر که آمد دست به

 سمیع و رونق (.Fatemi 2014) دهدمی نشان را یبیشتر

 سبز شته چهار و سه سن هایپوره تعداد که دادند اننش

 کل و ماده حشرات چهار، سن الرو توسطشكارشده  انار

 Oenopia conglobata contaminataکفشدوزک مراحل

(Menetries) ترتیب به سلسیوس درجه 5/27 دمای در 

 شته 6359±1517 و 6152 ± 122، 1/9±6/1517

 دهدمی نشان و است حاضر پژوهش از بیشتر که است

 کنترل بیولوژیک برای H. variegata کفشدوزک که

 و است ترضعیف فراسنجه این اساس بر انار سبز شته

 سن از کفشدوزک توسط شكارشده شته تعداد همچنین

 نظر از ولی یافت افزایش الروی چهارم سن تا الروی اول

 بین توجهی قابل تفاوت بالغین توسط شكارشده شته

 Rounagh and) ندارد وجود ماده و نر های کفشدوزک

Samih 2014.) هایفراسنجه به استناد با صرفاً البته 

 پتانسیل مورد در تواننمی مصرف نرخ یا زندگی جدول

 در اطالعات این دوی هر باید چراکه کرد بحث شكارگر

 کرد. قضاوت آن خروجی اساس بر و وارد تایمینگ برنامه

 شكارگری نرخ بررسی در سمیع و مختاری پژوهش در

 پوره روی O. conglobata contaminata کفشدوزک

 سلسیوس درجه 25 دمای در هلو سبز شته سوم سن

 سن به الروی اول سن از شكار میزان که شد مشخص

 چهارم سن شكار میزان کند. می پیدا افزایش چهارم

 در شكار میزان است. کمتر بالغ افراد به نسبت الروی

 با هماهنگ که است نر افراد برابر دو ریباًتق ماده افراد

شكارشده  شته تعداد چنین هم است. حاضر پژوهش

 مراحل کل و ماده حشرات چهار، سن الرو توسط

 2151±27 و 1902±2/25 ،1/190±04/7 ترتیب به

 (.Mokhtari and Samih 2014) آمد دست به شته

 تعداد کردند مشخص مطالعاتی طی همكاران و فرهادی

 H. variegata کفشدوزک توسطشكارشده  باقال سیاه شته

 در و کند می پیدا افزایش چهار سن تا الروی اول سن از

 با هماهنگ که است نر افراد برابر دو تقریباً ماده افراد

  یانگ و چی (.Farhadi et al. 2011) است حاضر پژوهش

 با Propylaea japonica کفشدوزک در که دادند نشان

 ماده افراد شكارگری نرخ Myzus persicae شته از تغذیه

 مطابقت حاضر پژوهش با که است نر افراد برابر دو تقریباً

 با و دارد ادامه عمر پایان تا کفشدوزک شكارگری و دارد

 Chi and Yang) کند نمی پیدا کاهش سن افزایش

2003.) 

 و (kx) سن ویژه شكارگری نرخ (،lx) سن ویژه بقا نرخ

 کفشدوزک (kxlx) سن ویژه كارگریش خالص نرخ

H. variegata 2 شكل در انار سبز شته از تغذیه با 

 را صفر شكارگری که مراحلی شكل این در شد. مشخص

 چون است شفیره و تخم مرحله به مربوط دهد می نشان

 کفشدوزک سن افزایش با همچنین ندارد وجود ای تغذیه

 آخرین تا و آید نمی وجود به تغییری شكارگری نرخ در

 منحنی زیر سطح و دارد ادامه کفشدوزک زندگی روز

kxlx یعنی شكارگری خالص نرخ دهنده نشان Co که است 
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 درجه 25 دمای در شكارگری خالص نرخ مقدار

  سلسیوس درجه 5/27 دمای در و 14/1725 سلسیوس

 به 25 از دما افزایش با بنابراین آمد. دست به 31/1870

 است. یافته افزایش شكارگری میزان 5/27

 O. conglobataکفشدوزک (C0نرخ خالص شكارگری )

contaminata  شته  8/2311با تغذیه از شته سبز انار

(Rounagh and Samih 2014( )بیشتر  )از پژوهش حاضر

آمده است. در پژوهش فاطمی و سمیع مقدار نرخ  دست به

روی شته  M. sexmaculatus کفشدوزکخالص شكارگری 

 Fatemiشته ) 9/358ار در مرحله پیش از بلوغ سبز ان

از پژوهش حاضر( به دست آمد. بنابراین بر  بیشتر( )2014

در  H. variegataاساس نرخ خالص شكارگری کفشدوزک 

مقایسه با دو شكارگر فوق برای کنترل شته سبز انار توانایی 

 ی دارد.کمتر
 

 سلسیوس درجه 5/27 و 25 دمای در   H. variegataکفشدوزک زندگی لفمخت مراحل درشكارشده  شته تعداد میانگین. 1 جدول

Table 1. The Mean number of aphid prey at different life stages predator H. variegata at 25 and 27.5 °C 
Life stages 

Sex TempratureºC 
All stage Adult 4th instar 3rd instar 2nd instar 1st instar 

52.56±2364 50.830±2093.43 9.1±111.57 7.41±88.93 3.59±39.13 1.81±30.93 Female 27.5 
69.77±1560.38 69.25±1299.38 9.57±107.08 7.23±84.75 3.28±39.29 1.91±29.88 Male 
17.92±2638.31 12.85±2366.72 7.1±146.25 6.8±67.72 2.73±36.58 1.45±21.03 Female 25 
56.34±1681.94 54.47±1401.89 9.5±142.94 9.48±78.5 4.27±35.5 2.51±23.11 Male 
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 سلسیوس درجه 5/27 و 25 دمای در Hippodamia variegata  کفشدوزک زندگی مختلف مراحل شكارگری نرخ میانگین. 1شكل

Figure 1. The mean predation rate of different life stages for predator Hippodamia variegata at 25 and 27.5 ºC 
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 Hippodamia کفشدوزک (kxlx) سن ویژه شكارگری خالص نرخ و (kx) سن ویژه شكارگری نرخ (،lx) سن ویژه بقا نرخ. 2 شكل

variegata  سلسیوس درجه 5/27  و 25 دمای در انار سبز شته از تغذیه با 

Figure 2. Age-specific survival rate (lx), age specific predation rate (kx), and age-specific net predation rate (kxlx) predator 

Hippodamia variegata by feeding on Aphis punicae at 25 and 27.5 °C 
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 کفشدوزک سنی مختلف مراحل تابعی واکنش
H.  variegata و سه سن های پوره مختلف های تراکم به 

 درجه 5/27 و 25 دماهای در انار سبز شته چهار

 سلسیوس

 توسط شدهخورده های طعمه نسبت و تعداد های منحنی

 حشرات و چهار و سه سن الروهای سنی مختلف مراحل

 در H.variegata شكارگر کفشدوزک ماده و نر بالغ
 شته چهار و سه سن یها پوره مختلف یهاتراکم مقابل

 در سلسیوس درجه 5/27 و 25 دماهای در انار سبز

 برقراری از حاصل پارامترهای و 4 و 3 هایشكل

 توسط شده خورده طعمه تعداد بین لجستیک رگرسیون

 2 جدول در فوق دمای دو در کفشدوزک مختلف سنین

 

 طعمه، تراکم افزایش با دما، دو هر در است. شده ارائه

 (.4و3های )شكل یافت افزایش شده خورده طعمه تعداد

 سبز شته زا تغذیه با کفشدوزک همین برای رفتار این

 زیجال شتهو(Hassankhani and Allahyari 2013) هلو
Aphis gossypii Glover (Fan and Zhao1988, 

Molashahi et al. 2002, Davoodi Dehkordi and.

Sahragard 2013،)کفشدوزک O. conglobata 

contaminata شته چهار و سه سن های پوره از تغذیه با 

 انار سبز شته و (،Mokhtari and Samih 2014) هلو سبز

(Rounagh and Samih 2015) شكارگر کفشدوزک و  

M. sexmaculatus چهار و سه سن های پوره از تغذیه با 

 بود. شده مشاهده (Fatemi 2014) انار سبز شته
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های به تراکم H. variegataفشدوزک های بالغ کشده توسط الرو سن سه، چهار و مادههای خوردهنسبت طعمههای  منحنی .3 شكل
 سلسیوس درجه 25 های سن سه و چهار شته سبز انار در دمای پوره مختلف

Figure 3. Number of prey killed% curves by three and fourth larval instars and adults of H. variegata to different 
densities of three and fourth instars of Aphis punicae at 25 °C. 
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های به تراکم H. variegataفشدوزک های بالغ کشده توسط الرو سن سه، چهار و مادههای خوردهنسبت طعمههای  منحنی. 4 شكل

 سلسیوس درجه 5/27 های سن سه و چهار شته سبز انار در دمای پوره مختلف

Figure 4 Number of prey killed% curves by three and fourth larval instars and adults of H. variegata to different densities 

of three and fourth instars of Aphis punicae at 27.5 °C. 

 

 به مربوط عالمت و یمنحن مختلف یها قسمت بیش

 کفشدوزک مختلف مراحل مورد در هاآن از کدام هر

 سن یها پوره مختلف یهاتراکم به H.variegata شكارگر

 جدول در آزمایش مورد  یدما در انار سبز شته چهار و سه

 در یخط یها بیضر یهابراورد یمنف عالمت است. آمده 2

 و کند یم احراز را دوم نوع یتابع واکنش وجود آزمایش، هر

 تابعی واکنش وجود خطی ضریب هایبراورد مثبت عالمت

 در تابعی واکنش های منحنی کند؛ می احراز را سوم نوع

 یمتعدد یهاشیآزما در بود. دوم نوع زا ها آزمایش تمامی

 به H.variegata شكارگر کفشدوزک یتابع واکنش مورد در

 شده گزارش دوم نوع یتابع واکنش مختلف، یهازبانیم

 از هیتغذ با H. variegata کفشدوزک یتابع واکنش است.

 لیپس و (Jafari and Goldaste 2009) باقال اهیس شته

 (Alimohammadi Davarani et al. 2012) پسته یمعمول

 و پاریزی مهاجری است. شده گزارش دوم نوع از را

 نسبت را H. variegata کفشدوزک یتابع واکنش همكاران

 نوع از كروکاسمیم طیشرا در زیجال شته چهار سن پوره به

 و فان .(Mohajeri Parizi et al. 2010) اندکرده نییتع دوم
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 از تغذیع با را H. variegata کفشدوزک یتابع واکنش  ژائو

 Fan and Zhao) دادند صیتشخ دوم نوع از جالیز شته

 از هیتغذ با H. variegata کفشدوزک یتابع واکنش (.1988

Therioaphis trifolli (Zhang et al. 2007) سیاه هشت و 

 از (Elhag and Zaitoon 1996, Farhadi et al. 2010) باقال

 در حاضر قیتحق ـجهینت نیبنابرا .شد تعیین دوم نوع

 .H شـكارگر کفشدوزک یتابـع واکنش نوع خصوص

variegata جینتا با انار سبز شته مختلف یهاتراکم به 

 دارد. مطابقت ،شد اشاره ها آن  به باال در که دانشمندان

 مورد در تابعی واکنش نوع تعیین با شدمی تالش پیشتر

 امروزه شود، انجام پیشگویی پارازیتوئید یا شكارگر کارایی

 نوع بین دقیقی چندان رابطه که است شده مشخص

 ندارد وجود شكارگر یک کارایی و تابعی واکنش

(Fernandez-Arhex and Corley 2003)بررسی بنابراین 

 الزم جستجوگری توان و شكارگری نرخ نظر از جانبه همه

 است.

 
 سه سن پوره مختلف های تراکم بین لجستیک رگرسیون از آمده دست به Maximum likelihood نمایی درست بیشینه براورد .2 جدول

 C5/27° و C25° دماهای در H. variegata کفشدوزک چهارم و سوم سن الرو تغذیه میزان و انار سبز شته چهار و

Table 2. Maximum-likelihood estimates from logistic regressions analysis between densities of three and fourth instars of 

Aphis punicae and feeding of three and fourth larval instars of H. variegata at 25 and 27.5 °C. 
Stages period 

Coefficient Temperature (°C) 
Female Adult 4 th larval instar 3rdLarval instar 

2.8427 8.6721 5.1139 Constant(P°) 

25 -0.0212 -0.1438 -0.1352 Linear(P1) 
0.000048 0.001 0.0012 Quadratic(P2) 
-4.71E-8 -2.758E-6 -4.5E-6 Cubic(P3) 
4.8329 4.8798 6.043 Constant(P°) 

27.5 -0.0408 -0.0245 0.2338 Linear(P1) 
0.0001 0.0001 0.0030 Quadratic(P2) 

-8.75E-8 -1.04E-6 0.0001 Cubic(P3) 
 

 هایمنحنی برازش از حاصل پارامترهای میانگین

 کفشدوزک رشدی مختلف مراحل تابعی هایواکنش

 24 در انار سبز شته چهار و سه سن های پوره روی شكارگر

 3 جدول در سلسیوس درجه 5/27 و 25 دمای در ساعت

 قدرت مقدار ینبیشتر که داد نشان نتایج است. آمده

 به مربوط سلسیوس درجه 25 یدما رد (a) جستجوگری

h) چهار سن الرو
 این در دستیابی زمان ینکمتر و (131/0-

 درجه 5/27 دمای در و (h18/0) بالغ ماده به مربوط دما

 الرو به مربوط (a) جستجو قدرت مقدار ینبیشتر سلسیوس

h) چهار سن
 به مربوط دستیابی زمان ینکمتر و (146/0-

 تفاوت وجود یبررس یبرا د.بو (h18/0) چهار سن الرو

 مراحل در کفشدوزک یتابع واکنش یپارامترها در داریمعن

 7 مدل به هاداده برازش از دما، دو نیا در سنی مختلف

 الرو جستجوگری قدرت دادکه نشان هایبررس شد. استفاده

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

 اما است یافته کاهش سه سن الرو در و افزایش سلسیوس

 فراسنجه اساس بر (.4 )جدول نیست دار معنی اختالف این

 کاربرد سلسیوس درجه 25 دمای در جستجوگری، قدرت

 کاربرد سلسیوس درجه 5/27 دمای در و  چهار سن الرو

 کارایی چهار( ویژه )به بالغ ماده و چهار سن الروهای

 قدرت چهار سن والر دما دو هر در بنابراین دارد یبیشتر

 دادند نشان همكاران و یفرهاد  دارد. بهتری  جستجوگری

  کفشدوزک در دستیابی زمان و یجستجوگر قدرت که

H. variegata افتی  شیافزا یالرو سن شیافزا با (Farhadi 

et al. 2010.) زمان که داد نشان همچنین ما نتایج 

 در وسسلسی درجه 5/27 به 25 از دما افزایش با دستیابی

 25 دمای در همچنین یافت. کاهش چهار و سه سن الرو

 سن الرو از سن افزایش با دستیابی زمان سلسیوس درجه

 درجه 5/27 دمای در یافت. کاهش بالغ هایماده به سه

 به سه سن الرو از سن افزایش با دستیابی زمان سلسیوس

 توجه با یافت. افزایش بالغ هایماده در و کاهش چهار سن

 سن الرو در جستجو قدرت درصد، 95 اطمینان حدود به

 سن الرو و گیرند می قرار گروه یک در دما دو هر در چهار

 و گیرندمی قرار گروه یک در دما دو هر در نیز ماده و سه

 سن مرحله دما دو هر در همچنین ندارند. دارمعنی اختالف

 د.دار دارمعنی اختالف بالغ ماده و سه سن مرحله با چهار

 در دستیابی زمان درصد، 95 اطمینان حدود به توجه با

 و گیرندمی قرار گروه یک در دما دو هر در سه سن الرو

 یک در دما دو هر در نیز بالغ ماده و ندارند دارمعنی اختالف

 زمان اما ندارند دارمعنی اختالف و گیرندمی قرار گروه
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 نشان داریمعن ختالف دما دو در چهار سن الرو در دستابی

 سن الرو با سه سن الرو دما دو هر در همچنین دهد.می

 بنابراین، (.4 و 3 های)جدول دارد اختالف بالغ ماده و چهار

 از متفاوتی رشدی مراحل محیط دمای میانگین پایه بر

 قدرت به نگرش با دارد. کارایی آفت مهار جهت شكارگر

 دستیابی زمان و چهار سن الروهای در بیشتر جستجوگری

 این سلسیوس، درجه 5/27 دمای در مرحله این پایین

 پژوهش این در مناسب وضعیت عنوان به دما و مرحله

 Rounagh) سمیع و رونق پژوهش با که شود؛می گزارش

and Samih 2015) دارد. هماهنگی 

 
 بالغ هایماده و چهارم و سوم سن الرو یتابع واکنش تصادفی شكارگری معادله بوسیله شده محاسبه یپارامترها ریمقاد .3جدول

 سلسیوس درجه 5/27 و 25 هایدمای اناردر سبز شته چهار و سه سن های پوره از تغذیه با H. variegata کفشدوزک

Table 3. Parameters estimated by the random predator equation of functional response of three and fourth larval instars of 

H. variegata to different densities of three and fourth instars of Aphis punicae at 25 and 27.5 °C 

 
r2 

  
Approximate 

95% Confidence 

Limits 
Th(h) ±SE Approximate 95% 

Confidence Limits a (h-1) ±SE Stages Temperature 

(°C) 

 

0.96  0.44-0.52 0.4844 ±0.0211 0.12-0.3 0.2121 ±0.0457 3rdLarval instar 

25 0.99  0.21-0.24 0.2311 ±0.007 0.23-0.4 0.3179 ±0.0413 4 th larval instar 

0.94  0.16-0.2 0.1818 ±0.010 0.088-0.2 0.146 ±0.0283 Female Adult 

 

0.90  0.35-0.49 0.4246 ±0.0362 0.62-0.16 0.1154 ±0.0263 3rdLarval instar 

27.5 0.99  0.16-0.2 0.1875 ±0.0108 0.19-0.73 0.4623 ±0.1347 4 th larval instar 

0.98  0.18-0.2 0.1984 ± ± 0.0054 0.17-0.38 0.2787 ±0.0507 Female Adult 
a attack rate (on a 20-25 cm2 leaf area), Th handling time  

 

پوره سن سه و چهار شته سبز انار  یرو H. variegataش تابعی مراحل مختلف سنی کفشدوزک های واکن. مقایسه فراسنجه4جدول 

 درجه سلسیوس5/27و  25در دمای 

Table 4. comparson the functional response parameters of different developmental stages of H. variegata on three and 

fourth instars of Aphis punicae at 25 and 27.5 °C 
Cases compared  Parameter 

Temperature (°C) Stages     
25 and 27.5 3rdLarval instar  0.2121 0.4844 0.0967 0.0589 
25 and 27.5 4 th larval instar  0.3179 0.2311 0.1444 0.0436 

25 3rd and 4 th Larval instar  0.2121 0.4844 0.1058 0.2533 
27.5 3rd and 4 th Larval instar  0.1154 0.4246 0.3469 0.2371 
25 Adult and 4 th larval instar  0.3179 0.2311 0.1719 0.0493 

27.5 AZdult and 4 th larval instar  0.4623 0.1875 0.1836 0.0109 
a  نرخ حملهTh  دستیابیرمان ،Da  وDTh در موارد مورد مقایسه.  دستیابیه و زمان اختالف بین نرخ حمل وردآبر 

a (attack rate), Th: handling time; Da and DTh: The estimated difference between the attack rate and handeling time to achieve in cases compared. 

 

 زمان و جستجو قدرت الهیاری، و حسنخانی

 H. variegata کفشدوزک ماده کامل حشرات دستیابی

 سلسیوس درجه 25 دمای در هلو سبز شته از تغذیه با

h
 Hassankhani and) کردند تعیین h19/0 و /113-

Allahyari 2013.) قدرت صحراگرد، و دهكردی داوودی 

 ماده کامل حشرات دستیابی زمان و یجستجوگر

 دمای در زیجال شته تغذیه با H. variegata کفشدوزک

h سلسیوس درجه 25
 کردند تعیین h197/0 و 1083/0-

(Davoodi Dehkordi and Sahragard 2013.) قدرت 

  کفشدوزک ماده کامل حشرات در جستجوگری

H. variegata 093/0 بیترت به باقال اهیس هشت به نسبت 

 .Farhadi et al) شد تعیین ساعت 409/0 و ساعت بر

 هتغذی با کفشدوزک این  حمله نرخ این بنابراین .(2010

 شته و هلو، سبز شته از تغذیه از بیشتر انار سبز شته از

 استاتاس و ماسیکنتود است. جالیز شته و باقال سیاه

 کفشدوزک دستیابی زمان و جستجو قدرت

H. variegata شته از هیتغذ با را Dysaphis crataegi 

Kaltenbach h
 کردند تعیین h852/0 و 109624/0-

(Kontodimas and Stathas 2005؛) سبز شته بنابراین 

 مناسبتری طعمه جستجو قدرت فراسنجه اساس بر انار

 مهاجری باشد.می فوق طعمه به نسبت شكارگر این برای

 )بر جستجو قدرت هایفراسنجه همكاران و پاریزی

 سه، سن الرو یبرا )ساعت( دستیابی زمان و ساعت(

 به نسبت H. variegata کفشدوزک کامل حشره و چهار
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 را كروکاسمیم طیشرا در زیجال شته چهار سن پوره

 ،0231/0 و0387/0 ،0298/1 و 0482/0 ،ترتیب به

 Mohajeri Parizi et) اندکرده نییتع 112/0 و0935/0

al. 2010.) دستیابی زمان و جستجو قدرت  ژائو و فان 

 را جالیز شته از هتغذی با را H. variegata کفشدوزک

 Fan) کردند ذکر اعتس 421/0 و ساعت بر 12421/0

and Zhao 1988.) اساس بر انار سبز شته بنابراین 

 به نسبت تریمناسب طعمه جستجو قدرت فراسنجه

 و جستجوگری قدرت است. شكارگر این برای جالیز شته

 Oenopia کفشدوزک چهارم سن الرو  دستیابی زمان

conglobata contaminata (Menteries) از تغذیه با 

 ترتیب به  سلسیوس درجه 25 دمای در رانا سبز شته

 5/27 دمای در و ساعت 3389/0 و ساعت بر 0124/0

 Rounagh) شد براورد 33/0 و 1193/0 سلسیوس درجه

and Samih 2015.) کفشدوزک برای پارامترها این مقدار 

M. sexmaculatus سلسیوس درجه 25 دمای در 

 سلسیوس درجه 5/27 دمای در و 18/0 و 0782/0

 (Fatemi 2014) شد گزارش 1092/0 و 1457/0

 یا دونقطه کفشدوزک برای پارامتر دو این همچنین

Adalia bipunctata Passerini 22/0 شد براورد 07/0 و 

(Dehgan Dehnavi et al. 2007.) سن الرو بنابراین 

 برای تری مناسب شكارگر H. variegata شكارگر چهارم

 درجه 5/27 و 25 ایدم دو هر در سبزانار شته کنترل

 فراسنجه اساس بر فوق شكارگر سه به نسبت سلسیوس

 دو بالغ های کفشدوزک است. جستجوگری قدرت

 خوردن و آوردن چنگ به برای یکمتر زمان ای نقطه

 زیگزاگی بالغ کفشدوزک به نسبت انار سبز شته

 چهارم سن بین مقایسه کند. می صرف ای نقطه شش

 کفشدوزک چهارم سن والر که دهد می نشان الروی

 دستیابی زمان و باالتر جستجوی قدرت ای دونقطه

 دارد، ای نقطه شش زیگزاگی کفشدوزک به نسبت یکمتر

 تواند می H. variegata کفشدوزک از پس بنابراین

 که دادند نشان  هونک و هودک کند. عمل تر موفق

 به هاکفشدوزک کامل حشرات و چهارم سن الروهای

 مراحل تریناصلی باال تغذیه قدرت از یبرخوردار دلیل

 آفت کنترل بیولوژیک برنامه در کفشدوزک نمای و نشو

 البته (.Hodek and Honek 1996) باشندمی هدف

کنترل  برای شكارگر نوع تعیین برای پایانی داوری

 تمام که است پذیر امكان زمانی آفت یک بیولوژیک

 در مصرف خنر و دموگرافی جمله از مناسب های گزینه

 .Asghari et al) شود مجدد ارزیابی یكسان شرایط

2012b.) ینبیشتر که دادند نشان همكاران و اصغری 

  کفشدوزک ماده حشرات توسط جستجوگری قدرت

H. variegata معمولی پسیل چهار سن پوره از تغذیه با 

 و سلسیوس درجه 30 دمای در A. pistaciae پسته

 سلسیوس درجه 25 دمای در دستیابی زمان ینکمتر

 در آمده دست به جینتا (.Asghari et al. 2012b) باشدمی

 به شكارگر واکنش در دما که دهد یم نشان پژوهش نیا

 یدما از یشكارگر سطح و است بوده موثر طعمه تراکم

  در رفتار این است. کرده رییتغ باالتر یدما تا نییپا

A. bipunctata از تغذیه با M. persicae تا 19 دمای در 

 گزارش نیز (Jalali et al. 2009) سلسیوس درجه 27

  کفشدوزک تابعی واکنش همكاران و حسنی شد.

O. conglobata contaminata درجه 5/27 دمای در را 

 نوع از پسته پسیل چهار سن های پوره از تغذیه با سلسیوس

 را دستیابی زمان و جستجو قدرت و دادند تشخیص دوم

 آوردند دست به ساعت 0152/0 و ساعت بر (0469/0)

(Hassani et al. 2008.) و جستجو قدرت  سمیع و مختاری 

  کفشدوزک دستیابی زمان

O. conglobata contaminata درجه 25 دمای در را 

 ترتیب به را هلو سبز شته سه سن پوره از تغذیه با سلسیوس

 آورد دست به ساعت 0/(1425) و ساعت بر (063/0)

(Mokhtari and Samih 2014.) قدرت سمیع و رونق 

  کفشدوزک بالغ ماده دستیابی زمان و جستجو

O. conglobata contaminata درجه 25 دمای در را 

 بر (12/0) بیترت به انار سبز شته از تغذیه با سلسیوس

 Rounagh and) آورند دست به ساعت (3867/0) و ساعت

Samih 2012.) شته جستجوگری، رتقد مقدار به نگرش با 

 تری مناسب میزبان پسته معمولی پسیل به نسبت انار سبز

 طول به توجه با باشد. می H. variegata کفشدوزک برای

 نظر به کفشدوزک این ومیر مرگ درصد و رشدی های دوره

 و 25 دمای کفشدوزک پرورش برای دما بهترین رسد می

 Ramazani and Samih) باشد می سلسیوس درجه 5/27

 H. variegata کفشدوزک شكارگری، خالص نرخ .(2015
 .M و O. conglobate شكارگر دو با مقایسه در

sexmaculatus به است کمتر انار سبز شته کنترل برای( 
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 ادامه کامل هایماده مرگ زمان تا آزمایش که علت این

 طبیعت در انار سبز شته وجود زمان طول چون نیافت؛

 و جستجو قدرت هایفراسنجه به نگرش با اما بود( کوتاه

 باوریم این بر (Ramazani 2015) جمعیت افزایش ذاتی نرخ

 توان دارای انار سبز شته روی H. variegata کفشدوزک که

 H. variegata کفشدوزک بنابراین است. مناسبی شكارگری

 و دارد قرار یمطلوب تیوضع در شكارگری و کارایی لحاظ از

 کنترل بیولوژیک برای انتخابی گزینه یک نعنوا به تواند می

 مانند زین یعیطب دشمن نیا یول شود. استفاده انار شته

  دارد. تیحما به ازین یعیطب دشمنان ریسا
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