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 چکیده

 های تارتناز مراحل مختلف رشدی کنه Stethorus gilvifrons Mulsant (Col.: Coccinellidae) خوارکفشدوزک کنه

 های پایيز، زمستان و بهار روی کرچکدر فصل Eutetranychus orientalis (Klein)، با توجه به اینکه کنه شرقي. کندتغذیه مي

ها و خوار در این فصلنيشکر به منظور جلوگيری از مهاجرت کفشدوزک کنهکند، بنابراین امکان استفاده از آن کنار مزارع فعاليت مي

خوار در این بررسي، نقش گياه کرچک به عنوان گياه حامل کفشدوزک کنه. حفظ آن تا زمان حمله کنه به مزارع نيشکر وجود دارد

کشت شد و خوزستان  درکنار مزارع نيشکر  8792ه بوته کرچک در مرداد ما 71ابتدا، . مورد ارزیابي قرار گرفت در کنار مزارع نيشکر

نتایج نشان داد که . روی کرچک تعيين شد(8791-8792)سال برداری ماهانه به مدت یکجمعيت کنه و کفشدوزک با نمونه

، اما در شودميفقط به صورت حشره بالغ دیده  ماههای آبان تا اسفندالبته در ماه ،کفشدوزک در تمام سال روی گياه کرچک فعال است

 سنجبویایي دستگاه هایهمچنين بررسي داده. شودميبالغ مشاهده شره حو به صورت الرو و  داردهای فروردین تا مهر توليدمثل ماه

رسد که گياه کرچک توانایي جلب به نظر مي بنابراین ،دهدميکرچک پاسخ مثبت  ياهاسانس گ ینشان داد که کفشدوزک بالغ به بو

این کفشدوزک در کل برای استقرار و جلوگيری از مهاجرت تواند به عنوان یک پناهگاه مناسب و مي داردخوار را کنهکفشدوزک 

 . کندهای سال در کنار مزارع نيشکر عمل ماه

 

 های جمعيت، نوسانسنج، حفاظتکنه شرقي،  بویایي: کلیدیهای واژه
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 مقدمه

کنترل های غيرشيميایي استفاده از روش ،های اخيردر سال

کشاورزان برای مقابله با . آفات مورد توجه قرار گرفته است

انجام توانند تغييراتي را در عمليات کشاورزی آفات گياهي مي

ارقام گياهي مناسب را جایگزین ارقام به عنوان مثال  ،دهند

حامل دشمن طبيعي و گياهان  8حساس کنند و یا از گياهان تله

کارگيری راهبرد هب موجبزیرا این گونه موارد ، استفاده نمایند

های مختلف روشزمان همو کاربرد  5مدیریت تلفيقي آفات

یکي از این .  شودبرای کاهش جمعيت آفات گياهي مي

است، که  7استفاده از گياهان حامل دشمنان طبيعي ،هاروش

مناسب برای توليد پایدار دشمن طبيعي به حساب  یراهکار

ست جمعيت ا ممکن ،دشمن طبيعي موثر باشد اگر. آیدمي

آفت آنقدر کاهش یابد که دشمن طبيعي از کمبود مواد 

به ویژه این موضوع  .غذایي تلف شود یا منطقه را ترک کند

مثل  ؛افتديخوار اتفاق مکتبيشتر برای دشمنان طبيعي 

استراليایي اليایي که در صورتي که شپشک رکفشدوزک است

بنابراین برای حفظ عامل بيولوژیک باید  .رودنباشد از بين مي

غير ) حشرات دیگری ،شودای که آفت نایاب ميطي دوره

در منطقه داشته باشيم  که از نظر اقتصادی اهميت ندارند (آفت

 عامل بيولوژیک عمل کنند 4عنوان ميزبان جایگزینه تا ب

(Mitchell, 2003). 

مقبوليت های اخير از کاربرد گياهان حامل طي سال

فراواني در راستای کنترل بيولوژیکي آفات برخوردار شده 

گولسبي و  اصطالح گياهان حامل اولين بار توسط. است

بيان  (Goolsby and Ciomperlik, 1999) سيومپرليک

 ,Stacey) استيسي توسطپيش از این، البته مشابه این واژه . شد

ه با ای تلقيح شدهای گلخانهبرای توليد گوجه (1977

پارازیتوئيد بيان شده بود و به این نتيجه رسيدند که هزینه 

همچنين استفاده از گياهان . یابدمبارزه، با این روش کاهش مي

                                                 
1
. Trap crop 

2
. IPM 

3
. Banker plant 

4
. Alternative host 

ها راهي مناسب برای توليد حامل برای کنترل بيولوژیک شته

محصوالت ارگانيک و کاهش هزینه ناشي از مبارزه است 

(Gill, 2009) .مل زنبور پارازیتوئيد استفاده از گياه جو حا

Aphidus colemani Viereck  برای کنترل بيولوژیک شته

 Myzusو شته سبز هلو  Aphis gossypii (Glover)جاليز 

persicae (Sulzer) های بنفشه و مارگارید در روی گل

در . (van Driescheet al., 2008)گلخانه موفق بوده است 

 ميزان منظور افزایش بررسي امکان استفاده از گياه حامل به

 Lysiphlebusپارازیتيسم شته جاليز، توسط زنبور پارازیتوئيد 

fabarum (Marshal) (Braconidae: Aphidinae) 
مشخص شد که درصد پارازیتيسم زنبور روی شته جاليز 

ميزبان )داری بيشتر از شته سياه باقال به طور معني( حشره آفت)

ماده پرورش یافته روی شته همچنين زنبورهای . بود( جایگزین

های پرورش یافته داری بزرگتر از مادهجاليز به صورت معني

گياهان . (Astaraki et al., 2018) روی شته سياه باقال بودند

خورشيدی و ماميران حامل زنبورهای پارازیتوئيد گل

Encarsia formosa Gahan و Eretmocerus 

eremicus Rose and Zolnerowich  برای کنترل

vaporariorum sTrialeurode هایسفيدبالک

 Westwood وL.   Aleyrodes proletella  روی خيار

 .(Linden and Staaji, 2001)کار رفته است ای به گلخانه

 .Eretmocerus sppاستفاده از گياه حامل زنبور  همچنين،

در مقایسه با روش شيميایي و رهاسازی دستي دشمن طبيعي 

بهتر بوده است  Bemisia tabaci Gennadiusعليه 

(Pickett et al., 2004) . 

تاکنون گياه کرچک در موارد زیر به عنوان گياه حامل 

 کنه شکارگربرای  :مورد استفاده قرا گرفته است

Amblyseius swirskii Athis-Henriot عليه سفيدبالک-

تریپس  و  (Hoogerbrugee et al., 2009)ها

Frankliniella occidentalis Pergande 
(Messelink et al., 2005) ای از محصوالت گلخانه روی

کننده گرده و شهد گل استفاده گياه کرچک به عنوان تامين

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gennadius_(entomologist)&action=edit&redlink=1
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 degeneransIphiseius  کنه شکارگربرای  .شده است

Berlese  آفت عليه F. occidentalis محصوالت  روی

کننده گرده و شهد ای از گياه کرچک به عنوان تامينگلخانه

 ;Ramakers and Voet, 1995) گل استفاده شده است

van Rijin and Tanigoshi, 1999.) برای عامل مفيد I. 

degenerans فلفل شيرین و خيار روی کنه و تریپس عليه 

 کننده گرده استفاده شده استاز گياه کرچک به عنوان تامين

(Ramakers and Voet, 1995; 1996).  گياه حامل نقش

I. degenerans  در کنترل بيولوژیک کنه روی گياه

 van) شده استبررسي  Ricinus communis ،کرچک

Rijn and Tanigoshi, 1999) . 

 Oligonychus sacchari McGregor،کنه نيشکر

(Acari: Tetranychidae)  به عنوان یکي از آفات مهم

نيشکر در تمام مزارع نيشکر در شمال و جنوب خوزستان در 

رنگ کنه بالغ زرد . شودتا شهریور دیده مي خردادهای ماه

تغذیه کنه از شيره . مایل به سبز و کنه نر کوچکتر از ماده است

ها بيشتر در سطح زیرین برگ کنه. سلولي برگ نيشکر است

های انبوه از تخم، الرو، پوره و کنه بالغ به همراه تار کلني

یجاد تغذیه در سطح زیرین برگ منجر به ا. دهندتشکيل مي

ها رنگ شده که با افزایش تعداد این نقاط، برگنقاط ریز کم

ظاهری رنگ پریده به خود گرفته و به تدریج از قسمت نوک 

نمایند و در آلودگي شدید ها شروع به خشکيدن ميو کناره

طوری که بهشود؛ ميها منجر به خشک شدن کامل برگ

زاده و عسکریان)مزرعه در این قسمت فاقد سبزینه است 

 (.  8795همکاران، 

نيشکر برای کنترل کنه نيشکر، از آنجا که در مزارع 

توان با شناسایي و ، ميدشمنان طبيعي مختلفي فعال هستند

ها کمک شایاني به کاهش جمعيت این آفت حفاظت از آن

-از جمله دشمنان طبيعي کنه نيشکر، کفشدوزک کنه. نمود

 :.Stethorus gilvifrons Mulsant (Colخوار 

Coccinellidae)  است که از مراحل مختلف رشدی کنه به

های از ویژگي(. 8731افشاری، )کند مقدار زیادی تغذیه مي

خوار ها و از جمله کفشدوزک کنهمهم زیستي کفشدوزک

فعاليت کنه نيشکر از اواخر  هادر بيشتر سال. مهاجرت آنهاست

 .یابدادامه ميشود و تا اواخر شهریور خرداد شروع مي

اوایل ) خسارت اصلي کنه نيشکر در ابتدای طغيان این آفت

علت . در این زمان دشمن طبيعي حضور ندارداست که ( تيرماه

که با اتمام فعاليت  باشدها ميمهاجرت کفشدوزکپدیده  این

کنه نيشکر به دليل در اختيار نداشتن طعمه، منطقه را ترک 

های مرداد و شهریور به ماهجمعيت کفشدوزک در . کنندمي

کفشدوزک ها عدد قدری است که روی هر برگ نيشکر ده

که در ابتدای طغيان کنه به ندرت حالي در ،شوددیده مي

زاده و همکاران، عسکریان) شودميکفشدوزکي مشاهده 

های مناسب این کفشدوزک در منطقه، کنه از طعمه (.8718

این  .باشدمي  Eutetranychus orientalis (Klein)شرقي،

مختص مناطق مرکبات جنوب کشور است و گياه  گونه

با (. 8731اسماعيلي، )های آن است کرچک از جمله ميزبان

های پایيز، زمستان و بهار توجه به اینکه کنه شرقي در فصل

ميزبان خوبي برای کفشدوزک  ،کندروی کرچک فعاليت مي

مزارع نيشکر تا زمان تواند کنار است و ميها فصلدر این 

جمعيت این ( خرداد تا شهریور)ظهور و طغيان کنه نيشکر 

در این بررسي، . دشمن طبيعي را در حد مطلوب نگه دارد

کارایي گياه کرچک به عنوان گياه حامل کفشدوزک سياه، 

S. gilvifrons  در کنترل کنه نيشکر مورد ارزیابي قرار خواهد

 .گرفت

 

 هامواد و روش

 ایمزرعههای آزمایش

حکيم  نيشکر صحرایي در کشت و صنعتهای بررسي

فارابي، ایستگاه تحقيقاتي موسسه آموزش و فن آوری نيشکر 

 71 ° 29´ 25") انجام شدکيلومتری جنوب اهواز  71واقع در 

 کنار یکي از این آزمایش .(شرقي 41 ° 77´ 17/1"شمالي و 

در این . انجام شد ،بودآلوده که به شدت به کنه مزارع نيشکر 

های نيشکر در اثر فعاليت مزرعه درصد قابل توجهي از برگ
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اقدام به کشت بذور ماه در مرداد. ددنکنه خشک شده بو

در  ، بذرهابرای این منظور .شدهای مناسب کرچک در محل

متر در فواصل  811یک سمت مزرعه در یک فارو به طول 

به صورت  فارواین  .شدندیک متری به صورت دستي کشت 

ارتفاع باالتر از یک  در مهرماه به هابوته. شدهفتگي آبياری 

 . شدبرداری آغاز نمونه و از همين زمان متر رسيدند

جمعیت کنه و های نوسان برداریبرنامه نمونه

های کرچک در خوار روی برگکفشدوزک کنه

 منطقه نیشکرکاری

 های کرچک، وضعيت کنه واز زمان سبزشدن بوته

پایش  ماهانهخوار روی این گياه به صورت کفشدوزک کنه

بوته  81،برداری برای بررسي فعاليت کنهدر هر بار نمونه. شد

برگ به صورت  81 ،و روی هر بوته گرفتمورد بررسي قرار 

 ،هااما به دليل جمعيت کمتر کفشدوزک ؛بررسي شدتصادفي 

برگ  71برای بررسي حضور کفشدوزک روی هر بوته تعداد 

مهرماه ها از این بررسي. گرفتدر هر بوته مورد بازدید قرار 

 ،در نهایت. یافتآغاز و تا شهریور سال بعد ادامه  8792

-کارایي گياه کرچک به عنوان گياه حامل کفشدوزک کنه

د مورهای مختلف براساس فراواني کفشدوزک در ماهخوار، 

-جمعيت کنه در ماه هایهمچنين نوسان. بررسي قرار گرفت

های انجام شده بررسي و برداریهای مختلف بر اساس نمونه

حشره بالغ و الرو در  تعداد ،در مورد کفشدوزک. تحليل شد

 . شمارش شدهر برگ 

های نوسانهای هواشناسی با بررسی ارتباط فراسنجه

 کفشدوزک جمعیت

اطالعات هواشناسي  نيز از ایستگاه هواشناسي منطقه اخذ 

جمعيت دوگونه کنه و کفشدوزک با این های نوسان ارتباطو 

 .شداطالعات بررسي 

خوار به اسانس العمل کفشدوزک کنهبررسی عکس

 گیاه کرچک

در دانشکده  سنجيبویایيگيری و اسانسهای آزمایش

تهيه اسانس از برگ، برای . کشاورزی دانشگاه شاهد انجام شد

کردن پس از خشک  .شدساقه و بذر گياه کرچک استفاده 

ها با آسياب برقي های مورد نظر در سایه و خرد کردن آناندام

  8کلونجر ایشيشه گيریها در دستگاه اسانسو قرار دادن آن

درجه  811روش تقطير با آب در دمای  به صورت مجزا به

در هر بار . شد انجام گيریاسانس ،ساعت 4سلسيوس به مدت 

گرم از پودر خشک گياه مورد نظر همراه  811 ،گيریاسانس

. ليتر آب مقطر داخل بالن دستگاه قرار داده شدميلي 8211با 

به حجم ای های شيشهدر ميکروتيوپآمده دستبههای اسانس

 ،بود هپوشانده شد های پالستيکيپوشليتر که با روميلي دو

- درجه چهاررفت و داخل یخچال در شرایط دمایي قرار گ

 . (Negahban et al., 2007)داری شد سلسيوس نگه

در حاشيه مزارع  شدهکشت از روی کرچک هاکفشدوزک

سنج به کمک دستگاه بویایي. شدندآوری نيشکر جمع

ميزان جلب کفشدوزک بالغ به بوی اسانس ( 5الفکتومتر)

این دستگاه  .شدارزیابي ( 8731)بق روش افشاری مطاکرچک 

، مترسانتي 83طول هر بازو  .بود درجه 21دو شاخه با زاویه 

 .متر بودقطر دهانه دو سانتي متر وسانتي 54طول بازوی اصلي 

کفشدوزک  یکو در هر تکرار  شدتکرار  بار 41آزمایش 

برای این منظور در . گرفتقرار  سنجبویایيداخل دستگاه ماده 

انتهای بود و کرچک  پنبه آغشته به اسانس دستگاهشاخه تيمار 

 ،در شاخه شاهد الفکتومتر. دشپنبه مسدود این شاخه با چوب

 یکشاخه اصلي نيز در . داشتهوا با پمپ دمنده قرار 

و انتهای این شاخه  داشتقرار ماده یک روزه کفشدوزک بالغ 

ای جلوگيری از خروج کفشدوزک برمش  21 با پارچه توری

دقيقه در نظر گرفته  پنجاین آزمایش برای هر تکرار . دشبسته 

 . شد

 آماریتجزیه و تحلیل 

 های شرقي و کفشدوزکجامعه آماری شامل جمعيت کنه

کشت و صنعت  -خوار روی کرچک واقع در جنوب اهوازکنه

تغييرات جمعيت کنه، الرو و بالغ . بودنيشکر حکيم فارابي 

                                                 
1
. Clevenger 

2
. Olfactometer 
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برای تجزیه . کفشدوزک در گذر زمان تجزیه آماری شد

به کمک  8عالمت غيرپارامتری از روش يسنجبویایيهای داده

و برای رسم نمودارهای نوسان جمعيت  SPSS 22 افزارنرم

 . استفاده شد Excelافزار کفشدوزک و کنه از نرم

 
 

 نتایج 

خوار کفشدوزک کنه وکنه  جمعیتهای نوسان  

داری های مختلف سال به طور معنيجمعيت کنه در ماه

 8مطابق شکل   (F=36.203; df=11; p<0.01).متفاوت بود

در مهرماه به طور ميانگين در روی برگ کرچک جمعيت کنه 

و در آبان تا بهمن با  عدد مشاهده شد هشت ، تقریباًهر برگ

اما از اسفند جمعيت  ؛روند کاهشي به فعاليت خود ادامه داد

. و تا خرداد این روند ادامه یافتداشت کنه روند افزایشي 

کاهش  تا حدیدر تير و مرداد  روی کرچک جمعيت کنه

فعاليت کنه  ،بنابراین. یافت و در شهریور دوباره اوج گرفت

اما  ،در دی و بهمن دیده شدحتي روی کرچک در کل سال 

   .بود ماهاوج جمعيت در خرداد و شهریور

های مختلف سال به طور جمعيت کفشدوزک بالغ در ماه

  (F=66.543; df=11; p<0.01).داری متفاوت بودمعني

خوار موازی با جمعيت کنه کفشدوزک کنه انبوهي جمعيت

 و متناسب با جمعيت کنه در کل سال روی کرچک دیده شد

ولي در کل سال کفشدوزک بالغ  ،یافتکاهش و افزایش مي

البته توليدمثل کفشدوزک در آبان تا . روی این گياه دیده شد

چون در این مدت الرو  ،اسفند ظاهراً متوقف شده بود

های مختلف و جمعيت الرو در ماهنشد کفشدوزک مشاهده 

 ;F=342.359; df=11)داری متفاوت بود سال به طور معني

p<0.01)،  بنابراین کفشدوزک، فروردین تا مهر روی

و در آبان ماه تا اسفند  دارد کرچک هم تغذیه و هم توليدمثل

-زمستانبه صورت فعال بالغ روی این گياه  حشرهبه صورت 

 . کندگذراني مي

                                                 
1
. Sign test 

خوار فعاليت کنه و کفشدوزک کنهبرداری در حين نمونه

در محوطه  (Hibiscus rosea) های ختمي زینتيروی بوته

 ،حتي در برخي مواقع. مشاهده شدنيز فضای سبز منطقه 

جمعيت کفشدوزک روی ختمي بيشتر از کرچک هم مشاهده 

فعاليت کنه و کفشدوزک کنه خوار روی ختمي نيز در . شد

ای روی که الزم است مطالعه جداگانهشد کل سال مشاهده 

 ،در ضمن. شوداین گياه به عنوان گياه حامل در منطقه انجام 

فعاليت کفشدوزک در تيرماه روی درختان انجير نيز مشاهده 

  . کننداز کنه انجير تغذیه ميبه احتمال شد که 

 بنابراین کشت گياه کرچک و گياهان دیگر از جمله

تواند کفشدوزک را در کل سال در کنار مزارع مي ختمي

وبي نيشکر نگه دارد و حتي در بهار توليدمثل کفشدوزک به خ

شود و در واقع به طور طبيعي آن را روی این گياه شروع مي

دهد و در اواخر خرداد که کنه نيشکر شروع به پرورش مي

 و بر منتقل شدهنيشکر  گياه به ، کفشدوزککندطغيان مي

 . جمعيت کنه نيشکر اثر خواهد گذاشت
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-روی برگ Stethorus gilvifronsخوار و کفشدوزک کنه Eutetranychus orientalisهای جمعيت کنه شرقي، نوسان -8شکل 

 8792-91های های کرچک در منطقه نيشکرکاری در سال
Figure 1. Fluctuations of oriental mite, Eutetranychus orientalis and acariphagous coccinelid, Stethorus 

gilvifrons population on castor bean in sugarcane region during 2016-17 

 

های هواشناسی با فراسنجه تغییرات نتایج ارتباط

 کفشدوزک جمعیت هاینوسان

جمعيت کنه با جمعيت الرو و کفشدوزک بالغ  هاینوسان

تغييرات ميانگين  همراه با 8791شهریورماه  تا 8792در مهرماه 

براساس این . ارائه شده است 5در شکل ماهيانه رطوبت و دما 

شکل توليدمثل کفشدوزک وابسته به دما بوده و در دمای 

الرو  (های آبان تا اسفندماه) سلسيوسدرجه 57کمتر از 

اما کفشدوزک  ،ها مشاهده نشدکفشدوزک در نمونه برداری

البته اوج . بالغ در کل سال روی گياه کرچک فعال بوده است

جمعيت الرو و بالغ کفشدوزک در تابستان روی کرچک 

 .مشاهده شد

های اردیبهشت، خرداد و تير در بقيه رطوبت نيز به جز ماه

درصد نوسان داشت و زماني که  12تا  41ها تقریباً بين ماه

یعني مرداد و شهریور  ،دجمعيت کفشدوزک در اوج بو

بنابراین . درصد بوده است 7/41و  1/41ميانگين رطوبت 

تواند از عوامل افزایش جمعيت کفشدوزک در رطوبت هم مي

 . نظر گرفته شود

بنابراین برای توليدمثل و افزایش جمعيت کفشدوزک 

 21تا  41)درجه سلسيوس و رطوبت مناسب  57باالی  دمای

منطقه در کفشدوزک ماني زندهاما برای  ،الزم است( درصد

 .ندارد وجود خوزستان در کل سال مشکلي
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 روی کرچک Stethorus gilvifronsو کفشدوزک  Eutetranychus orientalis، های جمعيت کنه شرقينوسانارتباط  -5شکل 

 8792-91های های آب و هوایي در سالبا تغييرات فراسنجه
Figure 2. Relation between fluctuations of oriental mite, Eutetranychus orientalis and acariphagous 

coccinelid, Stethorus gilvifrons population on castor bean and weather parameters variation during 2016- 
 

 و آزمایش گیری از گیاه کرچکنتایج اسانس

 سنجبویایی

از در مرحله اول . گيری در دو مرحله انجام شداسانس

برگ، ساقه و بذر  از دوممرحله  و دربرگ و ساقه کرچک 

ميزان ناچيزی  و در هر دو مرحله،شد اسانس گرفته کرچک 

د فرار کمي گياه کرچک موا ،بنابراین ،حاصل شداسانس 

 .کندتوليد مي

به اسانس گياه کرچک خوار های جلب کفشدوزک کنهداده

تجزیه  عالمتسنج به روش غيرپارامتری با دستگاه بویایي

ميزان جلب این حشره به اسانس  8جدول بر اساس . آماری شد

 ،بنابراین. بوددار این گياه در سطح پنج درصد معني

 واکنشخوار نسبت به مواد فرار گياه کرچک کفشدوزک کنه

   .(7شکل ) دادمثبت نشان 
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 سنجبه اسانس گياه کرچک با دستگاه بویایي Stethorus gilvifronsخوار، های جلب کفشدوزک کنهنتایج تجزیه داده -8جدول 
Table 1. Results of variance analysis of data of acariphagous coccinelid, Stethorus gilvifrons reaction to 

essential oil of castor bean using olfactometer device 

P-value 
(Sign test) Z 

Number of 

attracted 

coccinelid 

Number of 

replicate 
 

 

0.018 -2.372 28 40 
Reaction of the 

coccinelid to essential 

oil of castor bean 

 

 

 سنجبه اسانس گياه کرچک در دستگاه بویایيتعداد کفشدوزک جلب شده  -7شکل 

Figure 3. Number of attracted acariphagous coccinelid, Stethorus gilvifrons to essential oil of castor bean 

using olfactometer device 
 

 بحث 

 تغذیه کفشدوزک 
های جنس در رابطه با رژیم غذایي کفشدوزک

Stethorus مبني بر تغذیه الرو و حشره بالغ  یيهاگزارشبيشتر

و وجود دارد  Tetranychidaeهای خانواده ها از کنهآن

ها گزارش نشده به جز این کنه ایطعمهها روی توليدمثل آن

اما در گزارشي اشاره شده است . (Chazeau, 1983) است

در شرایط کمبود غذا از  S. punctillumگونه حشره بالغ که 

 کندتغذیه مي Parlatoria blanchardiسپردار سفيد خرما، 

(Chazeau, 1985).  الزم به توضيح است که آفت سپردار

در  ،همچنين. وجود داردنيز سفيد خرما در منطقه خوزستان 

همين گزارش به تغذیه حشرات بالغ و الرو این گونه 

اما تغذیه از شته و . است ها نيز اشاره شدهکفشدوزک از شته

شود و فقط منجر سپردارها منجر به توليدمثل کفشدوزک نمي

همچنين بيان شده که . شودبه افزایش طول عمر حشره بالغ مي

ها از رزین و ترشحات شيرین گياهي تغذیه این کفشدوزک

طول عمر عث افزایش باولي این مواد فقط  ،مشاهده شده است

 تاثيری بر توليدمثل آن نخواهند داشتو شوند ميحشره بالغ 

(Chazeau, 1985). مثبت این  واکنش ، به احتمالبنابراین

تغذیه به دليل تواند کفشدوزک به مواد فرار گياه کرچک مي

-ای روی ساقه این گياه و گرده و شهد گلاز ترشحات غده

در محوطه فضای سبز  نگارنده نيز در چند بوته. های آن باشد

زنبورها ها و تغذیه مورچه ،دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد

 . استکرده مشاهده را از غدد ترشحي گياه کرچک 

 کفشدوزک جمعیتهای نوسان

این کفشدوزک تقریباً در تمام طول سال در شرایط  

از اواسط اسفندماه با گرم شدن تدریجي . خوزستان فعال است

طيف وسيعي از . نمایدای شروع به فعاليت مينقطههوا کنه دو 

زراعي، باغي، )های گياهي شامل محصوالت کشاورزی ميزبان

-و نيز محصوالت غير کشاورزی شامل علف( زینتي و جاليزی

های هرز و برخي درختان غيرمثمر در طول فصل بهار به این 

به طور کفشدوزک  ،از سالزمان در این . شوندکنه آلوده مي
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تيرماه و با اوایل از . نمایدروی این گياهان فعاليت ميعمده 

تر شدن هوا جمعيت کنه مزبور کاهش یافته و به تعدادی گرم

های زراعي حساس نظير حبوبات، بادمجان، سویا و از ميزبان

های جنس کنه. شودميچند ميزبان دیگر محدود 

Oligonychus  نظيرO. sacchari ،O. afrasiaticus 

(McGregor)  وEotetranychus  مثلE. hirsti 

Pritchard & Baker  از اواسط خرداد شروع به فعاليت

به  iiNikolsk & Ugarov T. turkestaniنموده و به همراه 

های گرم های اصلي کفشدوزک در طول ماهعنوان طعمه

مزارع نيشکر و درختان خرمای آلوده . نمایدتابستان عمل مي

و نيز انجيرهای آلوده به کنه  Oligonychusهای جنس به کنه

های مناسبي برای در طول تابستان، مکان E. hirstiانجير، 

 .شوندميفعاليت کفشدوزک محسوب 

با شروع فصل پایيز و کاهش تدریجي دمای هوا، جمعيت 

روی  Oligonychusهای جنس های فوق به خصوص کنهکنه

به طور عمده اهش یافته و العاده کمحصوالت کشاورزی فوق

 .Tاما کنه  ،شودگذران محدود ميبه نقاط زمستان

turkestani با جمعيت کم تا اواخر فصل پایيز روی  همچنان

با شروع فصل . نمایدهای گياهي فعاليت ميبرخي از ميزبان

 .Eهای گياهي به کنه شرقي، پایيز طيف دیگری از ميزبان

orientalis قدیمي های باغبه ویژه (مرکبات . شوندآلوده مي

انجير، کرچک، فلوس، برهان و حتي کنار  ،(پاشي نشدهو سم

های پایيز و زمستان به هایي هستند که در تمام طول فصلميزبان

حساس به گياهي های وجود ميزبان. شوندکنه شرقي آلوده مي

های تا کفشدوزک بتواند در طول ماهشده کنه شرقي باعث 

از اواخر زمستان و با گرم . خود ادامه دهدماني زندهسرد به 

شروع به فعاليت نموده  T. turkestani شدن تدریجي هوا کنه

های زماني فوق محدوده. شودميو این چرخه دوباره تکرار 

-های اشاره شده ميمطلق نبوده و مربوط به اوج فعاليت کنه

عيت کمتر در اواخر بهار و باشند، برای مثال کنه شرقي را با جم

توان یافت و همين طور های متعددی ميتابستان روی ميزبان

های پایيز و قادر است در طول فصل T. turkestaniگونه 

افشاری، ) خود ادامه دهدزندگي زمستان در برخي از مناطق به 

8731). 

ییرات جمعیت کفشدوزک با تغ یهانوسانارتباط 

 دما

ماه  ظهور کنه در مزارع نيشکر خرداد زمانبه طور معمول 

-درجه 5/74، 8791است که ميانگين دما در خرداد سال 

در همين سال از زمان پيدایش کفشدوزک در . سلسيوس بود

( اواخر شهریورماه)ها تا مهاجرت آن( تيرماه)مزارع نيشکر 

این دامنه . درجه سلسيوس بود 9/74تا  4/73دما  ميانگين 

هم برای  ،آل استکنه نيشکر ایدهدمایي هم برای 

های فروردین و اما کفشدوزک در ماه ؛کفشدوزک

توان نتيجه مي، بنابراین اردیبهشت روی کرچک توليدمثل دارد

-سلسيوس ميدرجه 57گرفت که کفشدوزک در دمای باالی 

های آبان تا در شرایط خوزستان در ماهو  تواند توليد مثل کند

افشاری  پژوهش. افتداتفاق نمي وليدمثلت ،وجود طعمهبا اسفند 

 در این بررسي .کندنيز این موضوع را تایيد مي( 8731)

که تغذیه کفشدوزک از کنه نيشکر  مشخص شدآزمایشگاهي 

بيشترین ميزان شود و در دمای پنج درجه سلسيوس شروع مي

در دمای افتد و سلسيوس اتفاق ميدرجه 41تغذیه در دمای 

درجه  41 دماهای باالتر از. یابدکاهش ميتغذیه ، باالتر

به همين دليل در  . شودسلسيوس باعث مرگ این حشره مي

ها در اواسط روز با گرم شدن شرایط مزرعه نيز کفشدوزک

های پایين بوته روی هوا سطح برگ را ترک نموده و به قسمت

ها نباید در ساعات گرم روز برداریآورند و بنابراین نمونهمي

طول دوره تخم تا حشره کامل این حشره را در دو . ام شودانج

 11±2رطوبت نسبي  ،درجه سلسيوس 72±8و  51±8دمای 

ساعت  81ساعت تاریکي و  1درصد و دوره روشنایي 

روز  23/81±89/1روز و  1/84±41/1روشنایي به ترتيب 

 (. 8731افشاری، )گزارش شده است 

تغییرات جمعیت کفشدوزک با های نوسانارتباط 

 رطوبت
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 ،های سال در منطقه خوزستانکمترین رطوبت در ماه

درصد بوده است  58برابر با  8791ماه است که در سال  خرداد

رطوبت  ،ماه که اوج جمعيت کفشدوزک است و در شهریور

با توجه به باال بودن  ،بنابراین. رسددرصد مي 41به ميانگين 

یکي از  ،تابستان در منطقهر و ادامنه تغييرات رطوبت در به

درصد رطوبت  تواندمي عوامل موثر برجمعيت کفشدوزک

اما با توجه به تفاوت تراکم طعمه در طول این دو  ،هوا باشد

فصل که ناشي از اثر مثبت دما و اثر منفي رطوبت روی 

توان به راحتي روی اثر مستقيم رطوبت نمي ،جمعيت کنه است

در شرایط باید رد و روی جمعيت کفشدوزک قضاوت ک

داشتن دما و تراکم طعمه در شرایط آزمایشگاهي با ثابت نگه

ميزان توليدمثل و تغييرات جمعيت  ،رطوبتي متفاوت

بت طوولي به هرحال وضعيت ر .کفشدوزک را بررسي نمود

های اردیبهشت، خرداد و تير به طور هوا در منطقه در ماه

 نها ميانگيدر سایر ماه ها است وداری کمتر از سایر ماهمعني

 .  درصد متغير است 12تا  41درصد رطوبت از 

 گذرانی کفشدوزکزمستان
-کفشدوزک کنه( 8731)های افشاری اساس بررسي بر

حتي ایشان . کندخوار زمستان را در مزارع نيشکر سپری نمي

ها را مطابق خاک سطحي و مواد آلي ریخته شده پای بوته

بررسي نموده است و هيچ   (Felland, 1996)فلند روش

های اما در ماه نکرده است؛ای را در حالت دیاپوز پيدا حشره

های گياهي مثل فلوس، برهان، کرچک و سرد سال، ميزبان

های قدیمي مرکبات که به کنه شرقي آلوده هستند این باغ

در واقع این  .اندنياز ساختهکفشدوزک را از رفتن به دیاپوز بي

دیاپوز اجباری ندارد و شرایط سخت زمستان را به حشره 

کند که در این تحقيق نيز همين صورت حشره بالغ سپری مي

کند که همچنين ایشان بيان مي. نتيجه به دست آمد

های نر به کمبود غذا و هوای سرد حساس بوده و کفشدوزک

 . باشدها ميدر این شرایط نسبت جنسي بيشتر به نفع ماده

 خوارکفشدوزک کنه اه حاملگیکرچک، 

روش گياه حامل به عنوان یک ابزار برای کمک به 

 ،توسعه، پراکندگي و استقرار عوامل مفيد زنده برای کاربرد

تعداد . سال در کنترل بيولوژیکي بررسي شده است 72بيش از 

های گياه حامل به کار گرفته شده توسعه یافته و سيستم

آفات هدف نيز در طول این همچنين به طور پيوسته تعداد 

کمي از این نسبت بهها افزایش یافته است، هر چند تعداد سال

با وجود این، در حال . اندها به صورت تجاری درآمدهسيستم

ی توليدی برای هاميلي بسياری از شرکتبي با وجودحاضر 

حامل موجود در بازار، کشاورزان در  حفظ  محصوالت گياه

سازی این روش هستند نوز هم مشتاق پيادهبسياری از مناطق ه

که در بسياری از موارد کاربردی بودن، سودمندی و کارایي 

توانایي  ،حامل روش گياه. خودی خود ثابت شده استآن به 

افزایش کارایي عوامل مفيد را دارد که در غير این صورت 

این توان . باید به شکل توليد انبوه یا روش تلقيحي به کار رود

همراه با تجربه  ،زیاد و طوالنيهای پژوهشبالقوه فارغ از 

-هتوسعه یافته است و قضاوت منصفانه و ب ،کشاورز و مشاوران

رفه به سازگاری های کارا و مقرون به صکارگيری سيستم

-کنترل بيولوژیک به عنوان جایگزیني برای استفاده ار آفت

های گياهي حامل اگرچه سيستم. کردها کمک خواهد کش

در درجه اول برای استفاده در محصوالت محافظت شده 

اما استفاده از این روش در  ،اندتوسعه یافته( هاگلخانه)

 قرار گيرد محصوالت زراعي نيز باید بيشتر مورد توجه

.(Hung et al., 2011)  درتوان ميفقدان یا کمبود شکار را 

طول فصل رشد با ارائه مستقيم غذای جایگزین مانند گرده یا 

 اضافه کردن گياهان حامل در سيستم کشت جبران کرد

(Delisle et al., 2015.) 

 .Sواکنش تابعي ماده بالغ کفشذوزک پژوهشي در 

gilvifrons  ای روی کرچک، لوبيا و خيار دونقطهروی کنه

که  در این تحقيق مشخص شدالبته . تعيين شد IIاز نوع 

کارایي کفشدوزک روی برگ لوبيا به دليل صاف بودن و 

که در حالي ؛عدم وجود کرک، بيشتر از دو ميزبان دیگر است

وجود الیه مومي در برگ کرچک و تعداد زیاد کرک در 
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دهد را کاهش ميبرگ خيار کارایي کفشدوزک 

(Bayoumy et al., 2014) . 

 و ارزیابي در سطح وسيع در مزارع نيشکر این طرحاجرای 

اثرات آن روی جمعيت و طغيان کنه برای یک دوره حداقل 

عالوه در این بررسي مشخص شد که . شودميتوصيه سه ساله 

گياهاني همچون ختمي زینتي نيز پتانسيل خوبي به  ،بر کرچک

بنابراین توصيه  ،خوار دارنده حامل کفشدوزک کنهعنوان گيا

و با گياه  از این لحاظ بيشتر بررسي شدهاین گياه  شودمي

 . کرچک مقایسه شود
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Abstract 

Acariphagous ladybird beetle, Stethorus gilvifrons Mulsant (Col., Coccinellidae) feeds on various 

growth stages of the tetranychus mites. Since Eutetranychus orientalis (Klein) mite is actively seen on 

castor bean crops during the months of autumn, winter and spring seasons, so it can be considered as a 

suitable host for maintaining ladybird beetles. Hence, the ladybird beetle population can be prevented 

from migration and maintained until the outbreak of sugarcane mite. In this study, possible use of castor 

bean, Ricinus communis Wild. (Euphorbiaceae) has been considered as a banker plant of acaraphagous 

ladybird beetle, S. gilvifrons. Initially, 30 castor bean plants were cultivated in the month of August 2016 

around sugarcane fields in Khuzestan province and the population of mites and ladybird beetles were 

monthly sampled during one year (2016-2017) starting from August. The results showed ladybird beetles 

activity on castor bean plant throughout the year, however, during November till March only adults were 

observed that could start reproduction only from April to September. Also, the data analysis of the 

olfactometry system showed that the reaction of the ladybird beetle to volatile compounds of castor bean 

is significant. Therefore, the castor bean has the potential to form a niche for the acaraphagous ladybird 

beetle in maintaining its population throughout the year in order to control sugarcane mite population 

more efficiently and timely. 
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