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 علمي پژوهشي

 در رز گل مقاوم رقم و  Hippodamia variegata امکان کاربردکفشدوزك ارزیابی

 Macrosiphum rosae رز شته مدیریت

 

 1مهدیه اسدی و 2*، مصطفی خنامانی1سودابه ساالری

پزشکي، دانشکده گروه گياه -2اهنر کرمان، کرمان، ایران، پزشکي، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهيد بگروه گياه -1

 ایران جيرفت،، جيرفتکشاورزی، دانشگاه 

 

 (13/6/1401تاریخ پذیرش:     27/2/1401)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 برای ارآمدک راهکارهای از یکي تواندمي مقاوم ارقام و زیستي کنترل عواملزمان هماستفاده  بر تاکيد با تلفيقي آفات مدیریت

شته  جدول زندگي هایفراسنجه ( گل رز رویTea( و مقاوم )Orangeدر این پژوهش تاثير ارقام حساس ) .باشد آفات مدیریت

 Hippodamia variegata (Goeze)و کفشدوزک شکارگر آن، Macrosiphum rosae (L.) (Hem.: Aphididae)رز 

(Col.: Coccinellidae) ،سنهای به دست آمده با استفاده از تئوری جدول زندگي داده رزیابي شد.ا يدر شرایط آزمایشگاه-

 نمو و رشد دوره ميانگين. شد محاسبه استرپبوت مدل از استفاده با معيار خطاهای و ميانگينو  تجزیه جنسي دو ،رشدی مرحله

 ذاتي نرخروز( بود.  53/9يشتر از رقم حساس )ب داریمعني به طور روز( 20/15مقاوم ) رقم روی رز شته )دوره پورگي( نابالغ مرحله

 افزایش ذاتي نرخ مقادیر این، بر عالوه بود. روز بر 115/0 و 330/0 ترتيببه مقاوم و حساس ارقام روی رز شته( r) جمعيت افزایش

 .بود روز بر 126/0 رابرب در 145/0 ترتيببه مقاوم و حساس ارقام روی یافته پرورش هایشته از کردهتغذیه کفشدوزک( r) جمعيت

تر از رقم حساس طوالنيداری به طور معنيروز(  66/26( کفشدوزک روی رقم مقاوم )TPOP) یطول کل دوره قبل از تخمریز

 65/451داری کمتر از رقم حساس )تخم/ماده( به طور معني 34/370ولي ميزان باروری کل روی رقم مقاوم ) ،روز( بود 83/23)

 شکارگر این باروریميزان جمعيت و  افزایش ذاتي نرخ بودن پایين ویژهبه پژوهش، این در آمده دست به نتایج تخم/ماده( بود.

عوامل  و مقاوم ارقام از تلفيقي استفاده خصوص در بيشتر هایپژوهش انجام ضرورت بيانگر ،(Tea) گل رز مقاوم رقم روی

 .باشدمي شته رز کنترلي هایبرنامه بيوکنترل در
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 مقدمه

 (Rosacea) سرخيان گل تيره به (.Rosa spp) رز گل

 اسانس، تهيه غذایي، و دارویي کاربرد علت و به دارد تعلق

 رز گل .(1376 خليقي،) دارد ایویژه جایگاه عطر و گالب

 جهان زینتي هایگل ترینمحبوب و زیباترین از یکي

 یا پایداری مانند هایيویژگي داشتن علت به که باشدمي

 وجود و دهيگل دوران بودنطوالني بودن، چندساله

 و هاباغ منازل، بخشيزینت بر عالوه متعدد، ارقام و هاگروه

 ایفا ایعمده نقش الملليبين تجارت در شهری، سبز فضای

 گل از بعد بریده یشاخه گل دومين نظر این از و کندمي

  (.Larson, 1992) شودمي محسوب داوودی

 کدام هر که باشدمي زیادی بسيار ارقام دارای گل رز

 انميز شدن مشخص و هستند خود خاص هایویژگي دارای

 اهميت از هابيماری و آفات به هاآن از یک هر مقاومت

 این وسيع کار و کشت وجود با. است برخوردار ایویژه

 مقاومت، مورد در کافي شناخت عدم خاطر به گياه،

 و آفات به آن مختلف هایرقم تحمل یا و حساسيت

 توليدکنندگان به توجهي قابل خسارت ساله هر ها،بيماری

 ;Flint and Karlic, 1999) شوديم وارد رز گل

Akhtar and Khaliq, 2003 .)یحمله مورد رز گل 

 ،شته رز ميان این در که گيردمي قرار زیادی آفات

Macrosiphum rosae (L.) (Hem.: Aphididae)، 

 ;Alford, 1991) رودمي شمار به آن آفت ترینمهم

Reinert et al., 2006.) باالیي ثلم توليد نرخ از شته این 

. دشومي بالغ کوتاهي زمان مدت در و برخوردار است

 قابل طور به و سریع خيلي را خود جمعيت ندتوامي ،بنابراین

 سرخ گل شته (.Dixon, 1989) دده افزایش ایمالحظه

 مستقر گل هایجوانه و هاسرشاخه برگ، هایجوانه روی

 درش شدن متوقف موجب گياهي شيره از تغذیه با و شده

 شکفتن، عدم هابرگ نشدن باز ها،سرشاخه و هاجوانه

 گياه شدن پژمرده و ضعيف ،نهایت در و گل هایغنچه

 دارلکه و شکل تغيير باعث نيز شدید آلودگي در. شودمي

 زیبایي کاهش موجب امر این شودکهمي هاگلبرگ شدن

 و زینتي محصوالت ظاهری اهميت دليل به. شودمي رز گل

 ترینکوچک زنند،مي محصول زیبایي به آفات که ایصدمه

 زیان سبب درگلخانه آفات حضور از ناشي خسارت

 (. Vacante and Gariza, 1987) شودمي اقتصادی

-گلخانهمزارع و  آفات کنترل برای متنوعي هایروش

 روش از استفاده هایکي از این روش که دارد وجود های رز

 از استفاده. است مقاوم قمر با تلفيق در بيولوژیک کنترل

 تلفيق قابليت داشتن اقتصادی، اهميت دليل به مقاوم، ارقام

 در تخریبي آثار نداشتن و کنترل هایروش سایر با بهتر

 از محصول حفظ در موثر بسيار روشي زیست محيط

 غذایي کيفيت گياهان مختلف ارقام. است آفات خسارت

 ثانویه و اوليه هایيتمتابول به تفاوت این که دارند متفاوتي

(. Khanamani et al., 2012) شودمي مربوط گياه

 رشد زیستي و هایفراسنجه( 1390) همکاران و بهي جعفری

 در رز گل مختلف ارقام را روی M. rosae رز شته جمعيت

-آنتي تاثير و مورد بررسي قرار دادند آزمایشگاهي شرایط

 ارزیابي رز گل شته به نسبت را رز گل رقم ده بيوزی

 رشد نرخ مقدار کمترین و بيشترین اینکه به باتوجه کردند.

گزارش  Tea و orange رقم دو روی ترتيببه (rجمعيت )

 و حساس ارقام عنوان به ترتيببه رقم دو اینشد، بنابراین 

 .شدند انتخاب شته رز به نسبت رز مقاوم

 هایکفشدوزک ،بيولوژیک کنترل عوامل ميان در

 گلخانه و مزرعه آفات طبيعي دشمنان ترینمهم زا شکارگر

 طبيعي وکنترل تعادل ایجاد در را مهمي بسيار نقش هستندکه

 تخم ها،کنه ها،زنجرک ،هابالک سفيد ها،پسيل ها،شته

 از حمایت ،نتيجه در .دارند عهده به حشرات الرو و هاپروانه

 در هاآن واردسازی و کفشدوزک بومي هایجمعيت

 کاهش در مهمي بسيار نقش ،ندارند وجود که يمناطق

 دارد تلفيقي کنترل اهداف تامين و شيميایي سموم از استفاده

 از آفات عليه هاکفشدوزک از استفاده(. 1993 اسماعيلي،)

 دشمنان ترینمهم از .هست بيولوژیک کنترل عطف نقاط

 Hippodamia کفشدوزک ،رز گل شته طبيعي

variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae) است .

 قدرت و باال زادآوری نرخ شکارگری، باالی توانایي

 محصوالت روی شکارگر کفشدوزک این زیاد جستجوی
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 طبيعي دشمن کارآمدترین عنوان به آن معرفي باعث مختلف

 گسترش دارای کفشدوزک این .است شده رز گل شته

 ایهميزبان روی از و کشور مناطق بيشتر از و است وسيعي

 یکي ،همچنين(. 1379 برومند،) است شده گزارش مختلف

 و اصغری) است ایران هایباغ در آفات مهم شکارگرهای از

 این پراکنش دامنه گستردگي به توجه با(. 1390 همکاران،

 کنترل در آن مفيد نقش و کشور مناطق در کفشدوزک

 باالی مثلي توليد ظرفيت و ایتغذیه پتانسيل و آفات طبيعي

 در تواندمي کفشدوزک این از حمایت و حفظ ن،آ

 و جعفری) باشد گشاراه بسيار تلفيقي مدیریت هایبرنامه

ارزیابي منظور بهزیادی های بررسي (.1387 همکاران،

های ز گونها تغذیه با H. varigata کفشدوزککارایي 

 Rahmani andاز جمله شته سياه باقال ) شتهمختلف 

Bandani, 2013ه نخود و شته جاليز )مهاجری(، شت 

(، شته مومي کلم )اصغری و 1391همکاران،  و پاریزی

 ,Golizade and Jafari-Behi(، شته رز )1390همکاران، 

دهنده توانایي تغذیه و ( انجام شده است که نشان2010

های مذکور و تمام شته رویتوليد مثل این کفشدوزک 

 باشد.ها ميکارایي باال در کنترل آن

 هایفراسنجه بر گياهي مختلف ارقام اثر که آنجا از

 ارقام تلفيق و است رسيده اثبات به طبيعي دشمنان زیستي

 IPM هایبرنامه در جدیدی راهکار طبيعي دشمنان با مقاوم

 سطح بر حساس و مقاوم ارقام تاثير بررسي بنابراین، باشد،مي

 ,.Khanamani et al) رسدمي نظر به ضروری تغذیه سوم

2015; Alipour et al., 2019) .،انجام از هدف بنابراین 

 .H کفشدوزک کاربرد ارزیابي امکان حاضر پژوهش

variegata رز شته مدیریت در رز گل مقاوم رقم و M. 

rosae به شایاني کمک تواندمي آمدهدستبه نتایج. است 

 در های رزشته تلفيقي کنترل در مناسب راهکارهای طراحي

 .نمایدو مزارع ها هگلخان

 هامواد و روش

 کشت گیاه میزبان
( گل Tea( و مقاوم )Orangeهای ارقام حساس )بوته

-حشره گروه گلخانه در و تهيه نگين گلکده شرکت رز از

 70 تا 60 رطوبت با کرمان شناسي دانشگاه شهيد باهنر

 22 تا 18 و روز در سلسيوس درجه 30 تا 23 دمای و درصد

 رز گل که آنجا از. شد نگهداری شب در سسلسيو درجه

 روز شبانه طول در ،با نياز نوری باال است گياهان از یکي

 در سدیمي بخار هایالمپ از مناسب و کافي نور تأمين برای

متر و ارتفاع سانتي 16با قطر ) هاگلدان. شد استفاده گلخانه

 .شدند آبياری بار یک روز دو هر( مترسانتي 12

 گلخانه شرایط در رز گل شته نیکل پرورش 

 آلوده هایبوته از M. rosae رز گل شته اوليه جمعيت

 آوریجمع بردسير شهرستان اطراف باغات محمدی گل

با  آوری شده به آزمایشگاه منتقل وهای جمعشته .شد

بر اساس خصوصيات مورفولوژیک کليد شناسایي  استفاده از

 رقم، هر روی شته کلني تهيه منظور به .شناسایي شدند

 قرار جداگانه قفس داخل رقم هر از سالم گلدان تعدادی

 هاآن روی شده آوریجمع هایشته از جمعيتي و شد داده

 به رقم هر روی نسل دو مدت به افراد این. گرفت قرار

 افراد این نتاج از ،سپس. ندشد داده پرورش جداگانه صورت

 .شد استفاده هاآزمایش انجام برای

 کفشدوزك  شپرور

 مزارع از H. variegata کفشدوزک اوليه جمعيت

 شهرستان اطراف هایباغ از محمدی گل شته به آلوده

 اساس بر شناسایي از پس. شد آوریجمع بردسير

 به افراد این شناسایي کليد و مورفولوژیک خصوصيات

)با ابعاد  پالستيکي هایظرف شامل که پرورش ظروف

 ململ پارچه با آن درب روی هکمتر( سانتي 50×40×25

 این تغذیه برای. شد داده انتقال ،است شده پوشيده

 رقم دو از شته به آلوده رز هایبرگ روزانه ها،کفشدوزک

 اضافه پرورش ظروف به جداگانه صورت به حساس و مقاوم

 هایشته روی کفشدوزک این کلني است ذکر به الزم. شد

 به رز گل مقاوم و حساس مارقا از کرده تغذیه رز گل

 از تغذیه با نسل دو مدت به و شد تشکيل جداگانه صورت

 انجام برای افراد این جنتا از و شد داده پرورش هاشته این

 با اتاقک رشد در پرورش ظروف. شد استفاده هاآزمایش

درصد  60 ± 5 نسبي رطوبت سلسيوس، درجه 25 ± 1 دمای
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 تاریکي ساعت 8 و روشنایي ساعت 16 نوری دوره و

 .شد نگهداری

 ارقام روی رز شته زیستی هایفراسنجه تعیین

 گل رز مقاوم و حساس
 ارقام روی شته زیستي هایفراسنجه تعيين منظور به

 دو این هایبرگ از برگي هایصفحه رز، مقاوم و حساس

 واحد هر. شد تهيه تصادفي کامال طرح قالب در رقم

 ارتفاع و مترانتيس 3 قطر با پترییک ظرف شامل  آزمایش

 هویه از استفاده با سوراخي آن مرکز در که بود  مترسانتي 1

 کف در مترميلي 1 ضخامت به پنبه از ایالیه. شد ایجاد برقي

 هایبرگ ،سپس و شد داده قرار متریسانتي 3 پتری ظرف

 به ایدایره قطعاتي صورت به و جداگانه صورت به رقم هر

 این روی معکوس صورتهب و شد هبرید مترسانتي 7/2 قطر

 باال سمت به هابرگ پشت که طوری به ؛شد داده قرار پنبه

 از باریکي نوار با برگي هایصفحه این اطراف. گرفت قرار

 ظرف در مجموعه این. شود هاشته فرار مانع تا شد احاطه پنبه

 آب. گرفت قرارمتر سانتي 7×9×4 ابعاد به مکعبي پالستيکي

 وارد ترکوچک پتری مرکز در شده ایجاد راخسو طریق از

 ایپنبه نوار و برگ زیر پنبه الیه نمودن مرطوب با و شد آن

 فراهم برگ شادابي و طراوته بود، نمود احاطه را برگ که

 روزانه طور به آب ميزان. شد جلوگيری هاشته فرار از و شده

 هایپتری با پرورش هایپتری چند روز یکبار هر .شد تنظيم

 درصد( 10 هيپوکلریت تميز )ضدعفوني شده با محلول

 شدند.مي حاوی برگ جدید تعویض

 با) شده متولد تازه شته پوره عدد 70 از آزمایش هر در

 روی یافتهپرورش هایماده از که( ساعت 12 از کمتر طول

هر  که شد استفاده شدندمي متولد رز مقاوم و حساس ارقام

 د.دنه واحد آزمایش جداگانه منتقل شها بپوره این کدام از

این واحدها  ،واحدهای آزمایش به هاپوره انتقال از پس

 مراحل طول بر عالوه و گرفت قرار بازدید موردروزانه 

 ظهور زمان تا نيز روزانه مير و مرگ ميزان رشدی، مختلف

 تعيين برای شدهثبت اطالعات این از. شد ثبت بالغ هایشته

 و مرگ درصد و بلوغ از قبل زیستي فمختل مراحل طول

 ظهور با. شد استفاده بلوغ از قبل مختلف سنين هایپوره مير

 ایجداگانه پرورش هایواحد به ماده افراد این بالغ، هایشته

 قرار بازدید مورد روزانه صورت به واحدها این. شدند منتقل

 افراد، این روزانه زایيپوره ميزان ثبت بر عالوه و گرفت

 . شد ثبت فرد آخرین مرگ زمان تا نيز مانيزنده ميزان

 شکارگر کفشدوزك زیستی هایفراسنجه تعیین

 رزگل  مقاوم و حساس ارقام روی

زیستي کفشدوزک روی هر  هایفراسنجهبرای تعيين 

 12 از کمتر عمر طول با) سنهم تخم عدد 70 از رقم

ارقام یافته روی پرورش هایکلني از آمده دست به( ساعت

ها به هر کدام از این تخم .حساس و مقاوم استفاده شد

برای درست . نداحدهای آزمایش جداگانه منتقل شدو

با ابعاد  داردرب بستني ظروف از کردن واحدهای آزمایش

 این برای تهویه ایجاد منظوربه. شد استفاده مترسانتي 9×7×4

 مترسانتي 2 ابعاد به مربعي ظروف این درب روی ظروف،

 تفریخ از پس. شد  چسبانده ململ توری با و شد ایجاد

 این به رز گل شته به آلوده هایبرگ کفشدوزک، هایتخم

 این با کفشدوزک مختلف مراحل و ندشد منتقل ظروف

 هایکفشدوزک است ذکر به الزم. ددنش تغذیه هاشته

 گل مقاوم و حساس ارقام از یک هر روی شده داده پرورش

 در. شد تغذیه رقم همان روی یافته پرورش هایهشت با رز،

 همراه به نيز رشدی مختلف مراحل طول روزانه بازدیدهای

 هایبرگ روزانه و شد ثبت نابالغ افراد مير و مرگ ميزان

واحدهای آزمایش  به شته به آلوده برگ و برداشته قبل روز

 دهما و نر افراد بالغ، هایکفشدوزک ظهور با. شد انتقال داده

 که ایجداگانه پرورش ظروف به و شده جفت یکدیگر با

 گرفته قرار آن داخل در ریزیتخم برای دارچين کاغذهای

 و بالغ افراد عمر طول روزانه هایبازدید در. ددنش منتقل ،بود

 ثبت فرد آخرین مرگ زمان تا ماده افراد ریزیتخم ميزان

 .شد

 هاداده آماری تجزیه
 کفشدوزک و شته دموگرافي از حاصل خام هایداده

 از استفاده با گل رز، مقاوم و حساس ارقام روی شکارگر

 ,Chiمرحله رشدی )-سن جنسي دو زندگي جدول تئوری

 جدول استاندارد خطاهای و هاميانگين. ددنش تجزیه (1988

تکرار(  100000)با  استرپروش بوت از استفاده با زندگي

 TWOSEX نرم افزار از هاداده تجزیه برای. شد محاسبه
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MSChart (Chi, 2020) مقایسه منظور به. شد استفاده 

-فراسنجه رشدی، مختلف مراحل طول استرپبوت مقادیر

 و شته جمعيت رشدی هایفراسنجه و توليدمثلي های

 از رز مقاوم و حساس ارقام روی شکارگر کفشدوزک

 استفاده (Paired bootstrap) شدهجفت استرپبوت روش

 Excel 2010افزار از نرم با استفاده هاشکلترسيم  .شد

 شد.انجام 

 

 نتایج

 مقاوم و حساس ارقام روی رز شته جمعیت نگاری

 گل رز

 شته( زایيپوره) باروری و زیستي مختلف مراحل طول

 مقاوم و( Orange) حساس ارقام روی M. rosae رز

(Tea )طول. نشان داده شده است 1در جدول رز  گل 

 رقم از ترکوتاه( روز 53/9) حساس رقم روی پورگي مرحله

های عالوه بر این، طول عمر ماده .بود( روز 20/15) مقاوم

نيز روی رقم  )از تخم تا مرگ( زندگي چرخه و طول بالغ

 هایشته باروری مقدار تر از رقم مقاوم بود.حساس طوالني

 زا بيشتر داریمعني طور به Orange رقم روی یافته پرورش

 این، بر عالوه. بود Tea رقم روی یافته پرورش افراد باروری

 دو بين داریمعني اختالف شته زایيپوره دوره طول ميانگين

 دوره این طول و داد نشان رز گل Orange و Tea رقم

 ميانگين. بود Tea رقم از ترطوالني Orange رقم روی

 ویر و روز 85/1 حساس رقم روی زایيپوره از پيش دوره

با  داریمعني تفاوت که آمد دستهب روز 05/2  مقاوم رقم

 قطع را خود زایيپوره بالغ شته که زماني از. ندنداشت یکدیگر

 زایيپوره از پس دوره طول عنوان به مرگ زمان تا کرده

 رقم دو روی زایيپوره از پس دوره طول ميانگين. شد ثبت

 .شد ثبت روز یک از کمتر

 

 Macrosiphum rosaeطول مراحل مختلف زیستي )روز( و باروری )تعداد پوره( شته رز  خطای معيار( ±ن )ميانگي -1جدول 

 ( رزTea( و مقاوم )Orangeروی ارقام حساس )
Table 1. The mean (±SE) duration of different life stages (days) and fecundity (nymphs) of 

Macrosiphum rosae on susceptible ('Orange') and resistant ('Tea') rose cultivars 
Parameters Susceptible (Orange) Resistant (Tea) 

Nymphal period 9.53±0.02b  15.20±0.10a 

Female longevity 13.29±0.83a 5.59±0.03b 

Total life span 22.82±0.85a 20.79±0.13b 

Fecundity 33.66±4.02a 14.09±3.05b 

Pre- reproductive period 1.85±0.17a 2.05±0.09a 
Reproductive period 15.00±0.04a 7.83±0.35b 

Post- reproductive period 0.32±0.15a 0.52±0.17a 

The means followed by different letters in the same row are significantly different (Paired bootstrap 

test, P<0.05). 

 

 

 رز شته جمعيت رشد  هایفراسنجه به مربوط مقادیر

 داده نشان 2 جدول در گل رز مقاوم و حساس ارقام روی

 ( شته رزrنرخ ذاتي افزایش جمعيت ) مقدار .است شده

 مقاوم رقم از بيشتر( روز بر 330/0) حساس رقم روی

نيز   (λ)جمعيت افزایش متناهي نرخ .بود( روز بر 115/0)

در برابر  44/1حساس بيشتر از رقم مقاوم بود )روی رقم 

 تعداد بيانگر (GRR) مثل توليد ناخالص نرخروز(. بر  21/1

. است یک نسل طول در فرد هر ازای به شده توليد افراد

 و نسل /فرد/فرد 36/45حساس  رقم روی فراسنجهمقدار این 

 نرخ .شد محاسبه نسل /فرد/فرد 16/15 مقاوم رقم روی

 به شده توليد افراد تعداد نيز بيانگر )0R (مثل يدتول خالص

-زنده نرخ گرفتن نظر در با نسل یک طول در فرد هر ازای

  16/27حساس) رقم روی نيز فراسنجهمقدار این . است ماني

 ثبتنسل(  /فرد/فرد  99/8از مقاوم ) بيشتر نسل( /فرد/فرد
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 مدت از عبارتست (T) نسل یک زمان مدت متوسط .شد

 خالص نرخ اندازه به تا دارد نياز جمعيت یک که زماني

 رقم روی فراسنجه اینمدت زمان . یابد افزایش مثل توليد

روز(  65/10از رقم حساس ) ترطوالني روز( 55/15) مقاوم

 .آمد دستهب

 و حساس ارقام روی کفشدوزك نگاریجمعیت

 رز مقاوم گل

 H. variegata کفشدوزک زیستي مختلف مراحل طول

 داده نشان 3 جدول در گل رز مقاوم و حساس مارقا روی

طول  آزمایش این در جدول، اطالعات به توجه با. است شده

 از کفشدوزک تغذیه تاثير تحت مختلف زیستي مراحل

 .گرفت قرار مقاوم و حساس مارقا روی یافتهپرورش هایشته

 هایشته از شده تغذیه هایکفشدوزک نابالغ دورهکل  طول

 رقم از بيشتر روز( 21) مقاوم رقم روی افتهیپرورش

 

( و Orangeروی ارقام حساس ) Macrosiphum rosaeرشد جمعيت شته رز پارامترهای  خطای معيار( ±ميانگين )-2 جدول

 ( رزTeaمقاوم )

Table 2. The mean (±SE) population growth parameters of Macrosiphum rosae on susceptible 

('Orange') and resistant ('Tea') rose cultivars 

Parameters Susceptible (Orange) Resistant (Tea) 

R0 (offspring) 27.16±0.95a 8.99±0.60b 

GRR (offspring) 45.36±2.33a 15.16±0.74b 

r (day-1) 0.330±0.02a 0.115±0.002b 

 (day-1) 1.440±0.005a 1.211±0.06b 

T (day) 10.65±0.73b 15.55±0.37a 

The means followed by different letters in the same row are significantly different (Paired bootstrap 

test, P<0.05). 

 

 Hippodamia کفشدوزک )روز( و باروری )تخم( طول مراحل مختلف زیستي خطای معيار( ±ميانگين ) -3جدول 

variegata حساس  ارقام روی یافتهپرورش هایشته تغذیه کرده از (Orange )( و مقاومTeaرز ) 

Table 3. The mean (±SE) duration of different life stages (days) and fecundity (eggs) of Hippodamia 

variegata fed on aphids reared on the susceptible ('Orange') and resistant ('Tea') rose cultivars 

Parameters Susceptible (Orange) Resistant (Tea) 

Egg 2.08±0.05a 2.00±0.00b 

Larva 10.87±0.12a 11.2±0.23a 

Pupa 6.50±0.15b 7.50±0.27a 

Pre-adult 19.50±0.15b 21.00±0.28a 

Adult longevity (F) 44.50±1.36a 44.00±0.29a 

Adult longevity (M) 81.75±1.67a 70.00±1.44b 

Total life span 82.62±4.17a 78.00±3.51a 

APOP 4.58±0.14b 6.00±0.00a 

TPOP 23.83±0.36b 26.66±0.33a 

Oviposition days 29.49±1.29a 26.66±0.33b 

Total fecundity (eggs/F) 451.65±19.97a 370.34±4.32b 

*F: female; M: male; APOP: adult pre-ovipositional period; TPOP: total pre-ovipositional period 

(from egg to first oviposition) 

The means followed by different letters in the same row are significantly different (Paired bootstrap 

test, P<0.05). 
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 بالغ ماده افراد عمر طول .بود روز( 50/19) حساس

 داریمعني تفاوت مقاوم و حساس رقم دو روی کفشدوزک

 حساس رقم روی ی بالغنرها عمر طول ولي ،نداشت

 طول دنبو متفاوت با وجودولي  ؛بود مقاوم تر از رقمطوالني

 حساس رقم دو روی کفشدوزک زیستي مختلف هایدوره

 تفاوت رقم دو این روی زندگي رهدو کل طول مقاوم، و

 .نداشت داریمعني

ه توليدمثلي کفشدوزک تغذیه کرد هایفراسنجهمقادیر 

ر رقم حساس و مقاوم د دوهای پرورش یافته روی از شته

ی گذارتخم از قبل دورهطول نشان داده شده است.  3جدول 

 ولينا تا بالغ ماده افراد ظهور زمان از، APOPافراد بالغ )

 ،TPOP) گذاریتخم از قبل کل دوره ( و طولریزیتخم

 اوممق رقم رویریزی( تخم اولين تا تولد بين زماني فاصله

، طول دوره این با وجود .بود حساسرقم  از ترطوالني

های تخمریزی و ميزان باروری کل )تخم/ماده( کفشدوزک

يشتر ش یافته روی رقم حساس بهای پرورتغذیه کرده از شته

م مقاوم های پرورش یافته روی رقکرده از شتهاد تغذیهاز افر

 بود.

 تغذیه با کفشدوزک جمعيت رشد هایفراسنجه ميانگين

 رز گل مقاوم و حساس ارقام روی یافته پرورش هایشته از

 جمعيت افزایش ذاتي نشان داده شده است. نرخ 4 جدول در

 هیافتپرورش هایشته از تغذیه با H.variegata کفشدوزک

 به نسبت که آمد دستهب روز بر 145/0 حساس رقم روی

 بيشتر( روز بر 126/0) مقاوم رقم روی آمده دست به مقدار

 حساس رقم  روی نيز (λ)جمعيت  افزایش متناهي بود. نرخ

 مثل توليد ناخالص نرخ .بود بيشتر مقاوم رقم به نسبت

(GRR) ترتيببه مقاوم و حساس ارقام روی کفشدوزک 

 توجه با که آمد دستهب( نسل/فرد/فرد) 27/185و 74/230

 داریمعني طور به حساس رقم روی فراسنجه این نتایج، به

 روی )0R (مثل توليد خالص نرخ .بود مقاوم رقم از بيشتر

 /فرد /فرد) 08/101 مقاوم رقم روی و 97/138 حساس رقم

 رقم دو بين دارمعني اختالف از نشان که آمد دستبه( نسل

 روی نيز( T) نسل طول یک زمان مدت متوسط .باشدمي

 .آمد دستبه حساس رقم از ترطوالني مقاوم رقم

 تغذیه کرده از Hippodamia variegata پارامترهای جدول زندگي کفشدوزک (خطای معيار ±) ميانگين-4جدول 

 ( رزTeaو مقاوم )( Orange) حساس  ارقام روی یافتهپرورش هایشته

Table 4. The mean (±SE) population growth parameters of Hippodamia variegata fed on aphids reared 

on the susceptible ('Orange') and resistant ('Tea') rose cultivars 

Parameters Susceptible Resistant 

R0 (offspring) 138.97±33.83a 101.08±28.69b 

GRR(offspring) 230.74±49.27a 185.27±44.21b 

r (day-1) 0.145±0.010a 0.126±0.010b 

 (day-1) 1.156±0.010a 1.134±0.107b 

T (days) 33.74±0.48b 36.22±0.36a 

 

The means followed by different letters in the same row are significantly different (Paired bootstrap 

test, P<0.05). 

 

 بيانگر (xjs) سني مرحله-سني ویژه مانيزنده نرخ

 دیگر سني مرحله به سني مرحله یک از انتقال و مانيزنده

 به نسبت را روز هر مانيزنده نرخ دیگر عبارت به یا Tاست

-هب نتایج به توجه با(. 1)شکل  دهدمي نشان قبل روز

 يرم و مرگميزان  xjS به مربوط هاینمودار از آمدهدست

 و حساس رقم دو روی کفشدوزک زیستي مختلف مراحل

 قبل مير و مرگ ،کلي طور به و باشدمي متفاوت هم با مقاوم

 نرخ .است حساس رقم از بيشتر مقاوم رقم روی بلوغ از

 روز هر مانيزنده نرخ کنندهبيان (xl)سني ویژه مانيزنده

اني ماین نمودار نرخ زنده. (2)شکل  است اول روز به نسبت
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در این نمودار  .دهدافراد را در روزهای مختلف نشان مي

با ماني مراحل مختلف زیستي قابل تمایز نيست. ميزان زنده

 بالغ افراد ظهور زمان در مانيزنده نرختوجه به این نمودار 

 از بيشتر( %61) حساس رقم روی H.variegata کفشدوزک

 .است( %54) مقاوم رقم

 توليد نتاج تعداد( xjf) سني همرحل–سني ویژه باروری

 رشدی مرحله و x سن در را کفشدوزک فرد هر توسط شده

j سني ویژه باروری و دهدمي نشان (xm )توليد نتایج تعداد 

 دهدمي نشان x سن در را کفشدوزک فرد هر توسط شده

 ریزیتخم اولين ،3های شکل منحني به توجه با. (3)شکل 

 روی و ام 22 روز در حساس رقم روی ماده دوزکشکف

  .است شده آغاز ام 26 روز در مقاوم رقم

 است زماني مدت دهندهنشان )xe( سني زندگي به اميد

 با. (4بماند )شکل  است زنده اميد xبعد از سن فرد یک که

 متولد تازه فرد یک زندگي به اميد 4 شماره نمودار به توجه

 23/53 سحسا رقم روی و روز 91/46 مقاوم رقم روی شده

 روی کفشدوزک زندگي به اميد ،. به طور کلياست روز

 .است مقاوم رقم از بيشتر حساس رقم
 

 

 

 
 
 

 هایشته تغذیه کرده از  variegataHippodamia کفشدوزک( xjs) زیستي مرحله -سن ویژه مانيزنده نرخ -1شکل 

 ( رزTeaو مقاوم )( Orange) حساس ارقام روی یافتهپرورش

Figure 1. Age-stage survival rate (sxj) of Hippodamia variegata fed on aphids reared on the susceptible 

('Orange') and resistant ('Tea') rose cultivars 
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 ارقام روی هیافتپرورش هایشته کرده ازتغذیه  variegataHippodamia کفشدوزک( xl) سني ویژه مانيزنده نرخ -2شکل 

 ( رزTeaو مقاوم )( Orange) حساس

Figure 2. Age-specific survivorship (lx) of Hippodamia variegata fed on aphids reared on the 

susceptible ('Orange') and resistant ('Tea') rose cultivars 
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  variegataHippodamia کفشدوزک (xjf) رشدی سني مرحله-سني ویژه باروری( و xmباروری ویژه سني ) -3شکل 

 ( رزTeaو مقاوم )( Orange) حساس ارقام روی یافتهپرورش هایشته تغذیه کرده از

Figure 3. Age-specific fecundity (mx), and age-stage specific fecundity (fxj) of Hippodamia variegata 

fed on aphids reared on the susceptible ('Orange') and resistant ('Tea') rose cultivars 
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 یافته پرورش هایشته روی  variegataHippodamia کفشدوزک( xe) سني ویژه زندگي اميد -4شکل 

 رز( Orange) حساس ( وTeaمقاوم ) ارقام روی

Figure 4. Life expectancy (ex) of Hippodamia variegata fed on aphids reared on the 

susceptible ('Orange') and resistant ('Tea') rose cultivars 

 

 

 بحث
-گياه شناسيزیست روی مهمي اثرات ميزبان گياهان

(. Sedaratian et al., 2011) کنندمي ایجاد راناخو

 در هایيتفاوت صورت به است ممکن ميزبان گياه اثرات

 خوارگياه عمر طول و توليدمثل ،مانيزنده مو،ن و رشد نرخ

 بودن ترکوتاه. (Khanamani et al., 2013شود ) مشاهده
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 ميزبان روی آفت یک باروری بودن باالتر و زندگي دوره

 مربوطه گياهي ميزبان بودن مناسب دهندهنشان خود گياهي

 با (.van Lenteren and Noldus, 1990) باشدمي

 زراعي گياهان روی آفات زیستي هایراسنجهف گيریاندازه

 وجود عدم یا وجود به توانمي محصول یک مختلف ارقام و

 ميزان و برد پي بررسي مورد گياهان در بيوزیآنتي مقاومت

 ویژهبه را آفات تلفيقي مدیریت هایبرنامه اجرای موفقيت

 آفات به توجه با گياهان انتخاب در گيریتصميم سطوح در

 به است ممکن بيوزیآنتي مقاومت. نمود پيشگویي غالب

 کند ترکيبات ای،تغذیهضد مواد سمي، مواد وجود دليل

روی  ميزبان گياه غذایي مواد پایين کيفيت یا و رشد کننده

 منفي تاثير حشره شناسيزیست روی در نهایت، که دهد

-زیست از صحيح آگاهي (.1374 قنبالني، نوری) گذاردمي

 جمعيت ترپایين تراکم با ارقام کردن مشخص و آفت شناسي

-مي هستند، آفات به مقاومت از درجاتي دارای که آفات

 مؤثر سموم مصرف کاهش و آفت جمعيت کنترل در توانند

 باعث توانندمي بيولوژیک کنترل با تلفيق در حتي و باشد

 Khanamani et) شود آفات تلفيقي هایبرنامه بهتر کارایي

al., 2015). 

-پيچيدگي دارای طبيعي دشمن-گياهخوار-گياه روابط

-فراسنجه بر طرف یک از گياهي تنوع. هستند بسياری های

از  و گذاردمي تاثير گياهخوار فيزیولوژیک و زیستي های

 طبيعي دشمن هایویژگي گياهخوار، واسطه با طرف دیگر،

 Khanamani etدهد )مي قرار تاثير تحت را گياهخوار

al., 2015; Riahi et al., 2016; Alipour et al., 

 گسترش و سموم از استفاده کاهش توجيه منظور به .(2019

 کنترل در طبيعي دشمن و مقاوم گياهي ارقام زمانهم کاربرد

 هدف با H. variegata کفشدوزک زندگي جدول آفات،

-فراسنجه برآورد و شناسيزیست زیستي، رفتارهای شناسایي

 جمعيت کمي تغييرات بررسي با چنينمه آن زیستي های

 تعيين. شد تشکيل نسل یک طول در نظر مورد کفشدوزک

 با H. variegata کفشدوزک زندگي جدول هایفراسنجه

 Orange و( مقاوم) Tea ارقام روی رز شته از تغذیه

نتایج این آزمایش  د.ش انجام شدهکنترل شرایط در( حساس)

زی ارقام حساس و مقاوم گل نشان داد که ترکيبات آنتي بيو

زیستي شته گل رز )سطح دوم  هایفراسنجهتنها رز نه

زیستي و کارایي کفشدوزک  هایفراسنجهه کبل ،تغذیه(

د. ندهشکارگر )سطح سوم تغذیه( را نيز تحت تاثير قرار مي

نابالغ کفشدوزک روی رقم مقاوم به  مراحل نمو طول دوره

 م حساس بود. اینتر از رقداری طوالنيصورت معني

 ارقام کيفيت در تفاوت دليل به تواندمياحتمال به اختالف

 یا ميزبان بدن محتویات طریق از که باشد رز مقاوم و حساس

 ترکيبات ميزان در تفاوت. اندشده شکارگر بدن وارد طعمه

 .شود اختالفاتي چنين بروز منشا تواندمي نيز ثانویه شيميایي

 هایفراسنجهه نوع گونه شته کشته بل تنها ميزبان گياهينه

-را تحت تاثير قرار مي H. variegataزیستي کفشدوزک 

کارایي این کفشدوزک شکارگر با توجه به  ،بنابراین دهد.

که در  تواند تغيير کندمي کندنوع شکاری که تغذیه مي

باید مد  کفشدوزکهای کنترل بيولوژیک توسط این برنامه

 و تخم زیستي مراحل طول ،نوان مثالبه ع .نظر قرار گيرد

 تغذیه با را کفشدوزک شفيره و چهارم تا اول سن الروهای

 ترتيببه Rhopalosiphum maidis (Fitch) از شته ذرت

 آبریکي و اور توسط روز 2/4 ،6/4 ،1/2 ،2 ،3 ،5/3

(Obrycki and Orr, 1990) تحقيقي در. آمد دستهب 

 طول ،شد انجام (2006) همکاران و لنزانو توسط که دیگر

 25 دمای در H. variegata کفشدوزک رشدی مراحل

 Myzus persicae هلو سبز شته از تغذیه با سلسيوس درجه

(Sulzer) الرو روز، 6/2 اول سن الرو روز، 6/2 تخم برای 

 چهار سن الرو روز، 9/1 سوم سن الرو روز، 0/2 دوم سن

 این بلوغ از بيش هدور کل و روز 1/6 شفيره برای و روز 9/2

 ,Jafariجعفری ) .شد گزارش روز 1/18 کفشدوزک

 سن الروهای  تخم،) رشدی مختلف مراحل ( طول2011

 در را H. variegata شفيره و شفيرهپيش چهارم، تا اول

 ترتيببه Aphis fabae (Scopoli)باقال  سياه شته از تغذیه

 محاسبه روز 10/3و  40/1 ،65/3 ،30/3 ،05/3 ،50/3 ،35/3

 رشد دوره (1393) همکاران و طالبي هایبررسي طبق .کرد

 تغذیه در H. variegata  کفشدوزک بلوغ از قبل مراحل

 تا اول سن الرو جنيني، هایدوره طول طعمه، نوع دو از

 از تغذیه در را شکارگر شفيرگي شفيرگي وپيش چهارم،

 يبترتبه Sitobion avenae (Fabricius)  گندم سبز شته
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 با و روز 14/3 و 73/0 ،08/2 ،52/1 ،51/1 ،19/2 ،32/2

 ،20/1 ،04/2 ،51/2 ترتيببه گندم روسي شته از تغذیه

 را بلوغ از پيش دوره کل و روز 16/3و  73/0 ،29/2 ،62/1

تر از که کوتاه آمد دستبه روز5/13 و 85/13 ترتيببه

 .مقادیر به دست آمده در این پژوهش روی شته رز است

تواند های فوق ميهای مشاهده شده در پژوهشتفاوت

نوع گونه شته، ميزبان گياهي شته، تفاوت در مربوط به 

 شرایط آزمایش و جمعيت شکارگر باشد.

 زیستي مختلف هایدوره طول بودن متفاوت با وجود

 دوره کل طول مقاوم، و حساس رقم دو روی کفشدوزک

نداشت و  یدارمعني تفاوت رقم دو این روی زندگي

ترتيب ميانگين طول این دوره روی رقم حساس و مقاوم به

روز بود. عالوه بر این، طول عمر افراد نر   0/78و  62/82

روز و طول  0/70و  75/81ترتيب بالغ روی این دو رقم به

روز  0/44و  50/44ترتيب عمر افراد ماده روی این دو رقم به

 خود هایبررسي در (1393) همکاران و طالبي محاسبه شد.

 .H کفشدوزک ماده و نر کامل حشرات عمر طول

variegata 96/25 و 55/15 ترتيببه گندم سبز شته روی را 

 و روز 81/24 و 86/35 ترتيببه گندم روسي شته روی روز،

 دستهب روز 88/19 و 78/25 ترتيببه گندم سمي شته روی

 (Elhag and Zaiton, 1996)الهاگ و زیتون  .آوردند

ماده کفشدوزک را روی شته  کامل حشرات عمر طول

 El) . الهابي و همکارانکردند گزارش روز 8/71 مومي کلم

Habi et al., 2000) کامل حشرات عمر طول ميانگين 

 باقال سياه شته از تغذیه در را H. variegata کفشدوزک

 با حاضر پژوهش نتایج اختالف .آوردند دستهب روز 59/54

 دستبه مقادیر با دیگر هایپژوهش در آمده دستهب نتایج

 غذایي ارزش و طعمه گونه در تفاوت دليل به احتمالبه آمده

 در آزمایش شرایط نيز و شکارگر مختلف جمعيت طعمه،

 .است هابررسي این

 در مناسبي آماری پارامتر جمعيت افزایش ذاتي نرخ

 ایپارامتره تمام که باشدمي جمعيت رشد نرخ توصيف

کند مي خالصه را جمعيت یک بيولوژیک و دموگرافيک

(Ferrero et al., 2007; Khanamani et al., 2013) .

 نما و نشو و مانيزنده روی که عواملي تمام که است بدیهي

 بيشتر. باشند داشته تاثير فراسنجه این روی توانندمي ،موثرند

-دهزن دهندهنشان طعمه، یک روی شکارگر جمعيتr بودن 

 تعداد بودن بيشتر شکارگر، بلوغ از قبل مراحل بيشتر ماني

 دوره بودن کوتاه و ماده فرد هر توسط شده گذاشته تخم

 ,.Riahi et alاست ) طعمه ازآن تغذیه در نما و نشو

 جمعيت افزایش ذاتي نرخمقدار  ،(. در این پژوهش2016

 هایشته از تغذیه با H. variegate کفشدوزک

 آمد دستهب روز بر 145/0 حساس رقم روی تهیافپرورش

 بر 126/0) مقاوم رقم روی آمده دست به مقادیر به نسبت که

 ایمطالعه در( 1387) همکاران و جعفری بود. بيشتر( روز

 در را شکارگر کفشدوزک این جمعيت افزایش ذاتي نرخ

بر  287/0 باقال سياه شته از تغذیه با سلسيوس درجه 25 دمای

 کونتودیماس و استاتاس .ورد کردندبرآ روز

(Kontodimas and Stathas, 2005) نرخ ایمطالعه در 

 از تغذیه در را مذکور کفشدوزک جمعيت افزایش ذاتي

 روز بر Dysaphis crataegi (Kaltenbach) 178/0شته 

 ذاتي نرخ( 2010) همکاران و فرهادی. آوردند دستهب

 باقال شته از ذیهتغ در را کفشدوزک این جمعيت افزایش

 .کردند روز برآورد بر 197/0

 سطح سه بررسي از آمده دست به نتایج ،کلي طور به

 کفشدوزک خوار( و)گياه رز شته رز )گياه(، گل غذایي

 و زادآوری کاهش باعث مقاومت که داد نشان )گوشتخوار(

 تغذیه شکارگر رشد نرخ کاهش ،در نهایت و شته رشد نرخ

 رد آمده دست به به هر حال نتایج. تاس شده آن از کننده

يت و جمع افزایش ذاتي نرخ بودن پایين ویژه به پژوهش، این

 ،(Tea) گل رز مقاوم رقم روی شکارگر این ميزان باروری

 هاستفاد خصوص در بيشتر هایبررسي انجام ضرورت بيانگر

 ایهبرنامه عوامل بيوکنترل در و مقاوم ارقام از تلفيقي

 .باشدمي شته رز کنترلي

 

 سپاسگزاری

نامه کارشناسي ارشد رشته مقاله حاضر بخشي از پایان

باشد که توسط شناسي کشاورزی نگارنده اول ميحشره

دانشگاه شهيد باهنر کرمان حمایت مالي شده است و بدین 

 شود.وسيله سپاسگزاری مي
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Abstract 

Integrated management with emphasis on combination of biocontrol agents and resistant varieties 

can be one of the efficient strategies to manage the pests. In this study, the effect of susceptible 

('Orange') and resistant ('Tea') rose cultivars on demographic parameters of the rose aphid, 

Macrosiphum rosae (L.) (Hem.: Aphididae), and its predatory lady beetle Hippodamia variegata 

(Goeze) (Col.: Coccinellidae) was determined under laboratory conditions. The obtained data were 

analysed according to the age-stage, two-sex life table theory, the means, as well as the standard errors 

of all parameters, were estimated by the bootstrap procedure. Mean developmental time of immature 

stages (nymphal period) of the aphid on the resistant cultivar (15.20 days) was significantly higher 

than the susceptible one (9.53 days). The intrinsic rate of increase (r) of the rose aphid on the 

susceptible and resistant cultivars was 0.330 and 0.115 day-1, respectively. Furthermore, the values of 

the intrinsic rate of increase (r) of the predator fed on the aphids reared on the susceptible and resistant 

cultivars was 0.145 versus 0.126 day-1, respectively. The total pre-oviposition period (TPOP) of the 

lady beetle on the resistant cultivar (26.66 days) was significantly longer than that on the susceptible 

one (23.83 days), but total fecundity on the resistant cultivar (370.34 eggs/female) was significantly 

lower than that on the susceptible cultivar (451.65 eggs/female). According to obtained results, 

considering the lower intrinsic rate of increase (r) and fecundity of the predator on the resistant rose 

cultivar ('Tea'), more attention should be devoted for integrated control of rose aphids using resistant 

cultivars and predatory lady beetles. 
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