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 Coccinella اينقطهشناسي و دامنه غذايي كفشدوزك هفتزيست

septempunctata L. (Col.: Coccinellidae) (شيراز) در مزارع يونجه منطقه باجگاه 
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  چكيده

يكي از دشمنان طبيعي متداول با پراكنش گسترده در زيست  (.Coccinella septempunctata L) اينقطهكفشدوزك هفت
هش با هدف كند. اين پژوهاي مضر روي محصوالت مختلف ايفا ميباشد كه نقش مهمي را در كنترل شتهمي هاي كشاورزيبوم

اي در مزارع يونجه منطقه باجگاه واقع در شمال شيراز انجام گرفت. بدين نقطهاي كفشدوزك هفتشناسي و تنوع تغذيهزيستمطالعه 
صورت گرفت. تغييرات جمعيت  1392- 93هاي سال گيري استاندارد درهايي از اين مزارع با استفاده از تور حشرهبرداريمنظور نمونه
هفتگي ثبت و محتويات معده مياني حشرات كامل نيز براي هر ماه مشخص شد. نتايج نشان داد كه اين كفشدوزك در به صورت 

اي در شرايط آب و هوايي منطقه باجگاه از نقطهگذراني كفشدوزك هفتباشد. زمستانشرايط باجگاه داراي سه نسل در سال مي
ترين ميزان بيش نه غذايي اين حشره در منطقه باجگاه صورت گرفت نشان دادكهكه روي دام هاييبررسيماه آغاز شد. اواسط آذر

تير، گرايش سريع  ها در خرداد وو ارديبهشت بوده است. همزمان با كاهش تعداد شتههاي فروردين ها در ماهمصرف شكارگر از شته
 هاگلي ماه، گردهرحله استراحت تابستانه در شهريورهاي قارچ آلترناريا مشاهده شد. پس از اتمام مكفشدوزك به تغذيه از اسپور

ها براي ها و انرژي ذخيره شده آندادند. در طي فصل پاييز نيز نيازهاي متابوليكي كفشدوزكغذاي اصلي شكارگر را تشكيل مي
 هاي مختلف تامين شد.هاي قارچ و گرده گلگذراني به طور مشترك از طريق اسپورزمستان

 

  اي، تغييرات جمعيت، محتويات معده، منطقه باجگاهنقطهكفشدوزك هفتدي: هاي كليواژه
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  مقدمه
حشرات ي هاترين گروه ها يكي از بزرگكفشدوزك

هاي ينها شامل زمشكارگر بوده كه در بسياري از زيستگاه
شوند هاي ديگر يافت ميها و مكانها، جنگلزراعي، باغ

)Ali and Rizvi, 2010.( ترين مهم اين حشرات جزو
تا  هاآنو چندين گونه از محسوب شده ها شته انشكارگر

به عنوان عوامل كنترل بيولوژيك در سطح جهان كنون 
 Sally et al. 2004).( اندمورد استفاده قرار گرفته

 Coccinella( اينقطهوزك هفتكفشد

septempunctata L.( هاي اين ترين گونهيكي از متداول
آسيا و اروپا بوده و در  حشرهمبدا اوليه اين  خانواده است.

ترين گونه حال حاضر از نظر گستردگي جزو شناخته
ها در مناطق نئارتيك، پالئاركتيك و اورينتال كفشدوزك

 Honek and Martinkova, 2005; Barjadze( باشدمي

et al., 2009 اين گونه از تمام مناطق ايران و در انواع .(
 ,.Ansari pour et al(ها گزارش شده است اكوسيستم

در  هاشته انترين گونه شكارگرفراوان يكي از و )2012
  (et al., 2013 داشبميمزارع كلزاي شمال استان فارس 

.(Khazdoozynezhad Jamali ك كفشدوز
كه بسياري از  است خوارچندين اي شكارگرينقطههفت
 Honekشوند (بومي آفات به وسيله آن كنترل مي هايگونه

and Martinkova, 2005 حشرات بالغ و الرو آن قادر .(
خوار كه بدني نرم دارند بوده اما به تغذيه از انواع آفات گياه

ز اسپور هنگامي كه اين جيره غذايي در اختيارشان نباشد ا
 Ali andكنند (ها تغذيه ميها، گرده و شهد گلقارچ

Rizvi, 2010.( همكاران اشرف و )Ashraf et al., 

نشان دادند كه نوع رژيم غذايي تاثير زيادي روي  )2010
كفشدوزك زادآوري و طول دوره نمو مراحل مختلف 

 Jafari and( جعفري و كماليدارد. اي نقطههفت

Kamali, 2007 (نرخ باروري و طول عمر كه  تقدندمع
اي عالوه بر كميت غذا به هنقطهاي بالغ هفت كفشدوزك

بيني تاثير كفشدوزك پيشكيفيت غذا نيز بستگي داشته و 

هاي مواد روي محصوالت آلوده به شته، بستگي به ويژگي
 Kalushkov andو هودك ( فلوشكواك. غذايي دارد

Hodek, 2004 ( ذايي كفشدوزك پاسخ به ترجيح غنيز
ها آن هايبررسي را مورد بررسي قرار دادند و اينقطههفت

از  تغذيه كردهي يهاگذاري كفشدوزكتخمكه نشان داد 
 Aphisشته  pisum  Harris، هايي برابر كفشدوزك دو

 تغذيه شدند.  Scopoli Aphis fabae شته بابودكه 

اي و غالبيت نسبي آن نقطهموفقيت كفشدوزك هفت
هاي مورد مطالعه در سطح جهان مرهون بيشتر زيستگاهدر 

قدرت تحرك زياد، تحمل باال نسبت به تغييرات شرايط 
پذيري اكولوژيكي آن ويژه خصوصيت انعطافهمحيطي و ب

) Hodec and Michaud, 2008( است. هودك و ميكاد
معتقدند كه اين موفقيت برآيندي از خصوصيات توليدمثلي 

 لذا د نسل و دياپوز اين حشره مي باشد.داو ناهمگوني در تع
شكارگر مستلزم در نظر  ايناستفاده بهينه و افزايش كارايي 

شناسي، ترجيح ميزباني، زيستگرفتن عواملي از قبيل 
 ,Hagen( استي آن تغييرات محيطي و ميزان تغذيه

). شناخت اين عوامل به عنوان اولين قدم در 1962
يعي و همچنين حفاظت و تكثير طب گيري از اين دشمنبهره
در قالب يك مبارزه بيولوژيك موفق نقش بسزايي دارد.  آن

انجام شده براي شناخت  هايپژوهشكه نظر به اين
اي كفشدوزك خصوصيات زيستي و تنوع تغذيه

تر در شرايط آزمايشگاهي صورت گرفته اي بيشنقطههفت
اي رعههاي مشابه در شرايط مزاست، ضرورت انجام بررسي

كه تاكنون در ايران احساس شد. از طرفي به دليل اين
در مزارع اي اين حشره مفيد اي در مورد تنوع تغذيهمطالعه

به  انجام اين تحقيق ضرورييونجه صورت نگرفته است، 
  نظر رسيد.

 
  هامواد و روش

  تغييرات جمعيت
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براي بررسي تغييرات جمعيتي نسبت به شرايط آب و 
هاي هفتگي به صورت تصادفي و با برداريهوايي، نمونه

گيري، به ازاي هر ده متر طولي بيست استفاده از تور حشره
- نمونه. شدتور از مزارع يونجه منطقه باجگاه شيراز انجام 

شروع شد و هر هفته  1392ها از اواسط فروردين برداري
 1393تا اواخر خرداد ماه برداري از مزارع يونجه يكبار نمونه

كاهش  محصولبرداشت  مقاطعرت گرفت. در صو
مشاهده هاي سطح مزرعه تعداد كفشدوزك چشمگيري در

متر روند سانتي 20- 15رسيدن ارتفاع يونجه به  با اما ،شدمي
ن يهمچن. نيز صورت گرفتافزايش جمعيت كفشدوزك 

در هيگرومتر  -توسط دستگاه ترمودما و رطوبت ثبت ضمن 
نمودار  Excelاستفاده از نرم افزار برداري، با روزهاي نمونه

جمعيت كفشدوزك نسبت به تغييرات دما و  هاينوسان
  رطوبت رسم شد. 

 هاي استراحتدوره

هايي كه در آخرين روزهاي قبل از شروع كفشدوزك
مراحل استراحت تابستانه و زمستانه از مزارع يونجه 

 هر يك( ظرف جداگانهپنج  به ،آوري شده بودندجمع
ها كه سر آن )حشره كامل نر و ماده ششخلوطي ازمحاوي 

در شرايط طبيعي و منتقل با توري پوشانيده شده بود 
هاي شدند. سپس براي بررسي ماهيت دورهنگهداري 

اي در منطقه باجگاه هر استراحت كفشدوزك هفت نقطه
بار به صورت تصادفي حشرات موجود در يكي از هفته يك

درجه سلسيوس  25±2ه با دماي تكرارها به محيط آزمايشگا
منتقل  ساعت 8و تاريكي  ساعت 16و طول دوره روشنايي 

اين  چگونگي فعاليت و رفتار توليد مثلي ترتيببدين شدند.
 Macrosiphum rosaeضمن تغذيه با شته  هاكفشدوزك

L. مورد مطالعه قرار گرفت.  
 ايتنوع تغذيه

-ت نقطهاي كفشدوزك هفبه منظور مطالعه تنوع تغذيه

با استفاده از تور بار هاي فعاليت آن، هر هفته يكماهاي در 
كفشدوزك از مزارع يونجه به  10تا 5گيري تعداد حشره

داري و انتقال آوري شدند و براي نگهطور تصادفي جمع
درصد استفاده شد  80ها به آزمايشگاه از الكل آن

)Triltsch, 1999( . ح با استفاده از وسايل تشريسپس
آن دستگاه گوارش كفشدوزك جدا شد و فقط معده مياني 

بعدي مورد استفاده قرار گرفت. قسمت  هايبررسيبراي 
جدا شده ابتدا آبگيري و بر روي الم حاوي يك قطره 

توسط المل گليسرين قرار گرفته و پس از برش ديواره معده 
 45هاي آماده شده در آون با دماي پوشانده شد. سپس نمونه

 داري شدندسلسيوس به مدت هفت الي ده روز نگه هدرج
)Triltsch, 1999(. ها، محتويات بعد از خشك شدن نمونه

مانده درون معده مياني در زير ميكروسكوپ به چند باقي
) بندپايان غير 4) گرده 3) اسپور قارچ 2) شته 1دسته، شامل: 

) ديگر مواد ناشناخته تفكيك و شمارش شدند. 5از شته و 
شخيص اسپورهاي قارج در سطح جنس توسط اساتيد قارچ ت

تجزيه شناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز انجام شد. 
 SAS ،Minitabافزارهاي تفاده از نرمها با اسو تحليل داده

  صورت گرفت.  Excelو
  
  نتايج

  مراحل زيستي
هاي انجام شده نشان داد كه حشرات كامل بررسي

 درجه 11دماي هوا به حدود  كهگذران هنگامي زمستان
ه خارج و بعد از چند روز رسد، از پناهگاسلسيوس مي
هاي اي بالغ جفت گيري كرده و سپس تخمهكفشدوزك

ين برگ قرار اي در سطح زيرخود را به صورت دسته
ها هار مرحله الروي شفيرهدهند. پس از تكميل شدن چمي

هاي يونجه دن به سطح برگگيرند و از انتهاي بشكل مي
شوند. حشرات كامل تازه خارج شده از پوسته متصل مي
پذير به هاي نرم و انعطافدر ابتدا داراي بالپوش شفيرگي،

ه قرمز تبديل ها برنگ آنرنگ زرد روشن بوده و به تدريج 
شوند. ي سياه روي بالپوش قابل تشخيص ميهاشده و لكه
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فشدوزك ك ،در اين پژوهششده انجام  هايبررسي طبق
 بودهدر منطقه باجگاه داراي سه نسل در سال اي نقطههفت

آن در شرايط  نسل يك كامل حشراتعمر  طول و )1(شكل
  .انجاميدروز به طول  60حدود آزمايشگاه 

 
  

  
  )1392برداري در منطقه باجگاه (هاي نمونهطي دوره Coccinella septempunctataتغييرات جمعيت كفشدوزك  -1شكل 

Figure 1. Population changes of Coccinella septempunctata during sampling periods in Badjgah area 
(2013) 

  
  گذرانيگذراني و زمستانتابستان

انجام شده به منظور تعيين نوع استراحت  هايپژوهش
نشان داد كه در منطقه باجگاه اي نقطهكفشدوزك هفت

دو مرحله استراحت  حشرات كامل اين گونه داراي
گذراني اين حشره از نوع باشند. طبق مشاهدات، تابستانمي

گذراني آن به (دياپوز توليد مثلي) و زمستان 1دياپوز جزئي
 26شروع خواب تابستانه در دماي بين  .است 2صورت وقفه

 10درجه سلسيوس اتفاق افتاد و با كاهش دما به زير  29تا 
طي ). 2آغاز شد (شكل درجه سلسيوس خواب زمستانه 

داري شده در شرايط هاي نگهگذراني كفشدوزكتابستان
طبيعي به فاصله كوتاهي پس از انتقال به محيط آزمايشگاه 
                                                            
1 Partial diapause 
2 Quiescence 

درميان اما  ،فعال شده و تغذيه مجدد خود را شروع كردند
 از طرف ديگرنشد.  ديده ها جفتگيري و تخمريزيآن

كه توقف  ن دادنشاانجام شده در اين پژوهش  هايبررسي
تحت تاثير  اي در زمستانفعاليت كفشدوزك هفت نقطه

هفته پس از انتقال  4تا  2و در فاصله  شرايط محيطي بوده
هاي حشرات ماده فعال ها به محيط آزمايشگاه تخمدانآن

   شده و توليد مثل صورت گرفت.
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  )1392نسبت به ميانگين دما و رطوبت در منطقه باجگاه ( Coccinella septempunctataكفشدوزك  تغييرات جمعيت -2شكل 

Figure 2. Population changes of Coccinella septempunctata relative to the mean temperature and 
humidity in Badjgah area (2013) 

  
  نوسانات جمعيت

-نقطهفتنشان داد كه كفشدوزك ه دست آمدههنتايج ب

اي در منطقه باجگاه داراي سه نسل در سال است. جمعيت 
نسل اول كفشدوزك در اوايل ارديبهشت ماه به اوج خود 

يافت. در اوايل رسيد و پس از آن به تدريج كاهش 
هاي نسل دوم ظاهر شدند و جمعيت خردادماه كفشدوزك

ها شروع به افزايش كرد به طوري كه در اواسط آن
همزمان با برداشت چين اول اوج خود رسيد. خردادماه به 

يونجه در اواخر خردادماه جمعيت نسل دوم كفشدوزك كه 
به صورت صعودي روند افزايش داشت به طور ناگهاني در 

ها بردارييك مقطع كوتاه كاهش يافت. در اين زمان نمونه
هاي هرز حاشيه مزارع يونجه نشان داد كه روي علف

اند. ها در آنجا تجمع يافتهوزكجمعيت بااليي از كفشد
 سپس با رشد طولي يونجه جمعيت كفشدوزك در مزارع

زمان با همتدريج در طول تيرماه  بهت. گذاشافزايش  رو به
گذراني برداشت چين دوم يونجه و شروع مرحله تابستان

اهش رشد جمعيت مشاهده شد. كفشدوزك، ك

اهده هاي نسل سوم در اوايل شهريورماه مشكفشدوزك
 ها به اوج خود رسيدشدند و در اواسط مهرماه جمعيت آن

اما برداشت چين سوم يونجه در اين زمان موجب كاهش 
شديد حشرات كامل و الروهاي كفشدوزك شد. روند 

اي در منطقه باجگاه نقطهتغييرات جمعيت كفشدوزك هفت
  .نشان داده شده است 1در شكل 

  دامنه غذايي 
مانده درون معده مياني ات باقيتجزيه و تحليل محتوي

اي نشان داد كه اين شكارگر، عالوه نقطهكفشدوزك هفت
ها، ها از بندپايان كوچك ديگري از جمله تريپسبر شته
 ها به اضافه گرده گياهان مختلف و اسپور قارچ آلترنارياكنه

) (Alternaria spp. شكلنيز تغذيه مي) ترين ). بيش3كند
ل كفشدوزك بعد از خروج از تغذيه حشرات كام

ها بود. ماه از شته هاي زمستانه تا اواسط ارديبهشتپناهگاه
اي از شته در نقطهبرآورد ميزان تغذيه كفشدوزك هفت

ترين ميزان تغذيه بعد هاي مختلف سال نشان داد كه بيشماه
كفشدوزك بوده به زمستانه و تابستانه  از گذراندن خواب
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ب ترتيبه ماهر فروردين و ارديبهشتكه اين مقدار دطوري
 81/21ماه برابر با در شهريور درصد و 20/64و  79/64

درصد محاسبه شد. مصرف اسپور قارچ و گرده گياهان به 
ماه عنوان غذاي جايگزين به تدريج از اواسط ارديبهشت

افزايش يافت. حداكثر ميزان تغذيه از اسپور قارچ در خرداد 
ها از ترين تغذيه آندرصد و بيش 98/78 و 89ترتيب و تير به

درصد بدست  50/76گرده گياهان در شهريورماه و برابر با 
هاي  دوره ). در روزهاي قبل از شروع1 آمد (جدول

هاي مورد مطالعه درصد از كفشدوزك 8تا  5 بيناستراحت 
داراي معده خالي از هرگونه مواد غذايي بودند. همچنين 

) Tukeyبا استفاده از آزمون توكي (اطالعات بندي گروه
 درصد بين ميزان تغذيه از شته 5داري در سطح معني

P=0/2, F=1/65)) اسپور قارچ آلترناريا ،(P=0/076, 

F=2/41) و دانه گرده (P=0/097, F=2/22 توسط (
داري را هاي مختلف سال تفاوت معنيها در ماهكفشدوزك

  ).2 جدول( دادننشان 

  

  
                                                                           

) اسپور قارچ Bبندپايان غير شته،  Coccinella septempunctata: ( Aمحتويات باقيمانده درون معده مياني كفشدوزك  -3شكل 
  ) قطعات باقيمانده بدن شتهD ) دانه گرده،Cآلترناريا، 

Figure 3. The remaining contents of midgut in Coccinella septempunctata: A) Non aphid B) Spores of 
Alternaria spp. C) Pollens D) Fragments of aphid body 
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آوري شده از منطقه باجگاه جمع Coccinella septempunctataدرصد مواد غذايي باقيمانده در معده حشرات كامل  -1جدول 
  1392هاي مختلف سال در ماه

Table1. Percentage of food remains in the gut of Coccinella septempunctata collected from Badjgah 
area at different months during 2013 

 
  Aphid Spore Pollen Non-Aphid Not-

Identified 
Empty gut 

April 64.79 28.17 7.04 0 0 0 

May 64.20 15.73 15.09 0 0 0 

June 
July 

August 

0.33 
1.81 

0 

89 
78.98 

0 

10.44 
10.87 

0 

0.23 
0.18 

0 

0 
0.11 

0 

0 
8.05 

0 
September 21.81 1.60 76.50 0.04 0 0.05 

October 1.25 42.56 51.65 0.15 0.06 4.33 

November 2.24 46.57 48.66 1.41 0.28 0.84 

December 0.99 43.72 49.82 0.22 0.07 5.18 

 
 

  بحث
كنترل موثر آفات يونجه توسط شكارگران و استقرار 
مزرعه سالم با پوشش كامل از اصول الزم جهت مديريت 

اي نقطهكفشدوزك هفت تلفيقي آفات مزارع يونجه است.
شود ترين دشمنان طبيعي اين مزارع محسوب مييكي از مهم

حفاظت از اين گونه مستلزم ايجاد شرايط مناسبي است كه  و
تواند يكي از عواملي كه مي .داراي حداقل استرس باشد

عمليات  دسترسي به اين شرايط را تسهيل نمايد، مديريت
عوامل غير . استزراعي از قبيل كاشت و برداشت محصول 

مانند شرايط آب و هوايي (به ويژه دما و  ديگري زنده
به عنوان عوامل مهم در پويايي جمعيت نيز  رطوبت)

 Majumder and(اند ها در نظر گرفته شدهكفشدوزك

Agarwala, 2013( . از طرف ديگر، تغييرات جمعيت
ها در باغات و مزارع ها در فصول فعاليت آنكفشدوزك

نوع تغذيه بوده و  عالوه بر شرايط اقليمي احتماال تحت تاثير
موجب تفاوت بين نوع طعمه و زمان تواند اين اختالف مي

رو با مطالعه و تجزيه و تحليل از اين .شودها دياپوز آن
فراواني جمعيت، نسبت به شرايط آب و هوايي و نوع مواد 

بيني تغييرات جمعيت را توان پيشغذايي در دسترس، مي
توانند به عنوان بهبود بخشد و عوامل غير زنده محيط مي

ننده پويايي جمعيت در اكوسيستم كعوامل مهم تعيين
  شوند. محسوب 

 )Obrycki and Kring, 1998(ابرايكي و كرينگ 

نشان دادند كه برداشت زود هنگام يونجه موجب كاهش 
اي در اين مزارع شده، نقطهشديد جمعيت كفشدوزك هفت

ها دوباره افزايش اما بعد از گذشت چند روز جمعيت آن
نيز مطابقت دارد.  ايج پژوهش حاضريابد كه اين امر با نتمي

آزمايشگاهي كه روي جدول زندگي  هايبررسي
 Ali and(اي توسط علي و ريزوي نقطهكفشدوزك هفت

Rizvi, 2010( نشان داد كه سيكل زندگي  صورت گرفت
 68درجه سلسيوس  20در دماي  ايهفت نقطه كفشدوزك

درجه  28روز و در  61درجه سلسيوس  24در روز، 
. اين پژوهشگران انجامدروز به طول مي 53وس سلسي
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ترين دما براي كامل شدن سيكل زندگي مناسب
درجه سلسيوس  24دماي  اي راكفشدوزك هفت نقطه

 Amin Afshar et( امين افشار و همكارانبرآورد كردند. 

al., 2016( بيشترين ميزان باروري كفشدوزك هفت نقطه -

رين ميزان نرخ ذاتي درجه سلسيوس و باالت 25اي را در 
درجه سلسيوس  31ي افزايش طبيعي حشره فوق را در دما

 Rahim( رحيم خان و رافيك خاندست آوردند. هب

Khan and Rafique Khan, 2010 ( تراكم  بيشتريننيز
درجه سلسيوس  24در دماي  اي راكفشدوزك هفت نقطه

حداكثر تراكم پژوهش حاضر نشان داد كه . نمودندمشاهده 
درجه سلسيوس و  25تا  20 عيت اين گونه در دمايي بينجم

 و )2(شكل  اتفاق افتادهدرصد  50 تا 40رطوبت نسبي بين 
-تغييرات شرايط آب و هوايي عالوه بر رشد جمعيت، مي

تواند بر زمان شروع و پايان دوره استراحت كفشدوزك 
مطالعه حاضر همچنين  اي نيز تاثير گذار باشد.نقطههفت

 اقليمياي در شرايط نقطهكفشدوزك هفت كه دنشان دا
بيشتر  ومنطقه باجگاه داراي سه نسل در سال است 

 چند نسله بودناشاره شده در اين مقاله نيز بر  پژوهشگران
انجام شده توسط  هايبررسيارند. اتفاق نظر د اين حشره

) نشان داد كه اين گونه داراي Sadeghi, 1991صادقي (
نسلي و چند نسلي  يكي يك نسلي، دوسه تيپ بيواكولوژ

 ,.Ricci et alكه ريكسي و همكاران (بوده، در حالي

در منطقه اي نقطهكفشدوزك هفتكه ) معتقدند 2005
ر ب داراي يك نسل در سال است. اي به طور معمولمديترانه

در منطقه باجگاه  اساس نتايج مطالعه حاضر اين كفشدوزك
و دياپوز توليد مثلي در داراي يك دوره توقف فعاليت 

باشد اواسط تابستان و نيز يك دوره وقفه در طول زمستان مي
نوس و همكاران يا هاي كاتسوكه اين امر با يافته

)Katsoyannos et al., 1997(  در نواحي مركزي يونان
) اين نوع چرخه Hagen, 1962هاگن ( مطابقت دارد.

ي و هم گذرانزيستي كه در آن كفشدوزك هم تابستان
گذراني دارد را به عنوان يكي از سه تيپ بيولوژيكي زمستان

معرفي كرده است. اين تيپ در مورد  هاكفشدوزك در
 نيز .Exochomus quadripustulatus L كفشدوزك

در شيراز  )Lotfalizadeh, 1999( زادهتوسط لطفعلي
   مشاهده شده است.

  
-جمع Coccinella septempunctataمانده در معده حشرات كامل كفشدوزك ضريب همبستگي بين مواد غذايي باقي -2 جدول

  1392هاي مختلف سال آوري شده از منطقه باجگاه در ماه
Table 2. Correlation coefficients between food remains in the gut of Coccinella septempunctata 

collected from Badjgah area at different months during 2013 
Pollens Spores Aphids  
  1.000 Aphids 
 1.000 0.068 

(P=0.83) 
Spores 

1.000 -0.075 
(P=0.81) 

0.363 
(P=0.24) 

Pollens 
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نشان دادند كه  )Xia et al., 1999(زيا و همكاران 
اي به دليل نقطهرشد و نمو و توليدمثل كفشدوزك هفت

يابد. ته فراوان افزايش ميوجود دماي مناسب و وجود ش
طبق نتايج پژوهش حاضر اين كفشدوزك عالوه بر شته، از 
ساير بندپايان كوچك، اسپور قارچ آلترناريا و گرده گياهان 

)، به طوري كه اين دو ماده 3مختلف نيز تغذيه كرده (شكل
هاي دوم ي نسلترتيب اجزاي اصلي مواد مورد تغذيهاخير به

 (جدول دهنداي را تشكيل مينقطهو سوم كفشدوزك هفت
زيادي كه تاكنون توسط متخصصين انجام  هايبررسي). 1

ترين مواد غذايي براي حاكي از آن است كه مناسبشده 
ها تركيبي از مواد غذايي مختلف از رشد و نمو كفشدوزك

باشد. طبق ها و دانه گرده ميها، اسپور قارچقبيل شته
دانه گرده يك منبع  )Triltsch, 1997(هاي تريلش بررسي

غذايي بسيار مهم از نظر مواد مغذي ضروري براي 
اي هنگامي كه شكار در محيط كم نقطهكفشدوزك هفت
  شود.بوده محسوب مي

نيز  )Barjadze et al., 2009(برجادزه و همكاران  
ها و اسپور هاي قارچ نشان دادند كه مصرف گرده گل

  از   قبل  اينقطههفت  فشدوزكك  آلترناريا در رژيم غذايي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گذراني و به دليل ذخيره انرژي كافي براي شروع زمستان
هاي گذراندن دوره خواب حشره افزايش يافته است. يافته
دهنده تحقيق حاضر ضمن تاييد مورد فوق همچنين نشان

افزايش قابل توجه درصد اسپورهاي قارچ در تركيب غذايي 
از  گذراني بوده است.ل از شروع تابستاناين حشره تا قب

رسد كه عالوه بر دما، كاهش قابل طرف ديگر به نظر مي
اجتناب از رقابت با ساير  ها و نيزتوجه در جمعيت شته

 Hippodamia variegateدشمنان طبيعي از جمله گونه 

Goeze اي در نقطهگذراني كفشدوزك هفتدر تابستان
همانطور كه هودك و ميكاد  منطقه باجگاه موثر باشد.

)Hodec and Michaud, 2008( اند اشاره نموده
 فوق نوعي انعطاف پذيري اكولوژيخصوصيت رفتاري 

اي محسوب شده كه در نتيجه براي كفشدوزك هفت نقطه
يابد. بنابراين آن خطر مرگ و مير نوزادان كاهش مي

ه هاي كنترل بيولوژيك زماني بهبود خواهد يافت كبرنامه
ها و همچنين شناسي، برهمكنشدرك درستي از زيست

 اي عوامل كنترل بيولوژيك (به خصوصدامنه تغذيه
هاي ) در اكوسيستم1حشرات چند نسلي و همه چيزخوار

 كشاورزي صورت گيرد.

 

                                                            
1 Omnivorous 
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Abstract 

Seven- spotted ladybird (Coccinella septempunctata L.) is a common and widespread natural enemy 
in the agroecosystems that serves as an important biocontrol agent against harmful aphids on various 
crops. This research was conducted to study the biology and feeding diversity of C. septempunctata in 
alfalfa fields of Badjgah area, located at north of Shiraz. This was done during 2013-14 by sampling 
from the fields using a standard sweep net. Population changes were recorded weekly and midgut 
contents of adult beetles were also determined for each month. Based on the results, C. septempunctata 
had three generations per year in Badjgah area. Overwintering of Seven- spotted ladybird under the 
environmental conditions of Badjgah started at early November. Studies conducted on the food 
composition of adult ladybirds in this area revealed that aphids represented main proportion of the total 
diet in April and May. Decrease in number of aphids afterwards pushed the beetles to feed on Alternaria 
spores during June and July. In September, when their aestivation terminated, the beetles shifted to 
available pollens from different plants. Throughout the fall a balanced mixture of spores and pollens 
composed the metabolic needs and energy reserves for overwintering of the coccinellids.  
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