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 شناسی آن در شرایط آزمایشگاهی دراستان خوزستان و مطالعه زیست

 
 4کریم کمالی  و3 ابراهیم سلیمان نژادیان،2 محمد سعید مصدق،1علی افشاری*

 ،ی دانشگاه شهید چمران اهوازگروه گیاه پزشکاستاد 2، گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاناستادیار 1

 شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران  گروه حشرهاستاد4 ،دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز3
 23/10/85 :؛ تاریخ پذیرش 9/11/84 :تاریخ دریافت

 
 

 چکیده
 Stethorus (Mulsant) کفشـدوزک  هـای طعمـه   زبـان و کنـه  ی، گیاهـان م پراکنش جغرافیـایی  1377-78های  طی سال

gilvifrons  26±1دو دمـای     در شرایط آزمایشگاهی ودر    گونهاین   شناسی همچنین زیست  .گردید مطالعهان خوزستان    در است 
  کنه نیشکر  با تغذیه از    ساعت 16 : 8 درصد و طول مدت روشنایی به تاریکی         60±5، رطوبت نسبی    گراد  درجه سانتی  35±1 و
)Oligonychus sacchari(  کفشدوزک.شدبررسی  Stethorus gilvifronsنطقه از روی عنوان تنها گونه موجود در م  به

آوری و شناسـایی     هـای تـارتن جمـع      های مختلف کنـه     گونه آلوده به  های هرز  باغی، زینتی و علف    محصوالت مختلف زراعی،  
 Tetranychus turkestani ،Oligonychus sacchari ،Oligonychus  ، کنــه تــارتن شــش گونــه  .گردیــد

afrasiaticus،Eutetranychus orientalis، Eotetranychus hirsti، Eotetranychus pomi ،عنوان طعمه این  به
گـراد    درجـه سـانتی    35±1 و 26±1در دو دمـای     . شـد آوری و شناسـایی       جمـع  های مختلف گیاهی    از روی میزبان   کفشدوزک

 در .بـرآورد گردیـد   روز 57/10±19/0  و6/14±48/0ترتیب  به )ره بالغ حشتاتخم (  کفشدوزکدوره رشد و نمو طول  میانگین  
روز  8/59 ±9/5 ترتیـب   به از کنه نیشکر مادههای بالغ  کفشدوزک روزانهمیانگین طول عمر و تغذیهگراد   درجه سانتی  26دمای  

 2/51±7/6(هـای نـر    فشـدوزک  ک طـول عمـر  تر از داری بزرگ صورت معنی  بالغ در روز تعیین گردید که به    کنه 5/71±55/7و  
 .بود ) بالغ در روز کنه2/52±53/5(  آنها و تغذیه روزانه)روز

 

 خوزستان شناسی و  تارتن، گیاه میزبان، زیستهای ، کنهStethorus gilvifronsکفشدوزک  :های کلیدی واژه
 

  مقدمه
 بـه    هسـتند کـه    مهمـی   آفـات  جملـه از  تـارتن  های کنه 

 و  نمـوده    حملـه  ، باغی و زینتـی     زراعی   مختلف  محصوالت
  شــکارگرهای. ســازند  آنهــا وارد مــی  بــه  زیــادی خســارت
  هـا را مـورد حملـه        کنـه    طبیعی این    دشمن  عنوان  به  متعددی
  که در بینشوند  آنها می  جمعیت اهشـ ک اعثـ و ب قرار داده

 
  تـوان  دلیـل  بـه Stethorus   جـنس  هـای  کفشـدوزک آنهـا  

مناسب بـه    و تابعی  عددی   واکنش  دن دا  ای باال، نشان    تغذیه  
   جایگـاه  از  کـش   کنه   سموم   به   نسبی  تراکم طعمه و مقاومت   

؛ 1970مک مورتری و همکاران،     ( برخوردار هستند   ای  ویژه
 ).1985 کازو، ؛1982و1977هوی و اسمیت، 

 Stethorus   جنسهای ولید مثل کفشدوزکـتغذیه و ت
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 Tetranychidaeای تـارتن خـانواده      ه در کلنی کنه  فقط  
ون وچـاپین،  د گـور  ؛1973هـودک، ( باشـد  پـذیر مـی    امکان
ــازو، ؛1983 ــوک، ؛1983 کـ ــد و  ؛1991و1986 هـ فالنـ

  در مـواردی اگرچه ). 1996فالند و هال،     ؛1995همکاران،  
 ی دیگر ها   از طعمه   این جنس  ی گرسنه ها  کفشدوزک  تغذیه
کـازو،  (  گیـاهی   شـیره یـا رزیـن      ،سپردار سفید خرما   نظیر

  اصـالن و یوگـان،     ؛1985 کـازو، ( هـا    ازشته  برخی ،)1985
ــه  تخـــم،)2005 ــده  و الرو کنـ ــانواده فیتوزییـ  هـــای خـ

هـــای خـــانواده  و کنـــه) 1972 ن،وپروزینســـکی و کـــ(
Tenuipalpidae )  ،مشاهده شده اسـت   ) 1987آگویلرا، 

 آنها   مثل  رشد و تولید     برای  هایی  از چنین طعمه    تغذیه  ولی
  .افزاید می  کامل  عمر حشره  و فقط بر طول  نبوده افیک

های ایـن جـنس قـادر بـه تغذیـه از             اغلب کفشدوزک  
برخـی از   . باشـند  هـای تـارتن مـی      ی مختلف کنـه   ها گونه
تـری    غـذایی تخصصـی    رژیـم  ی ایـن کفشـدوزک    ها گونه

های تارتن را مورد تغذیـه        های خاصی از کنه    داشته و گونه  
 از  منحصراChazeau  S. fuerschiًهگون .دهند می رارق

ــه ــی    کن ــه م ــا تغذی ــای خرم ــد و ه ــز  نمای ــهدونی   گون
S.gilvifronsو  S. punctillum  قادر به تغذیه معموال

 نبوده و تخمگـذاری آنهـا در        Bryobiaهای جنس    از کنه 
کـازو،  (گـردد     متوقف مـی    جنس  این های  کنه اثر تغذیه از  

 ).1970همکاران،  مک مورتری و ؛1985
هـای جـنس     در ایران نیز مطالعاتی پیرامون کفشدوزک      

Stethorus     های تارتن انجـام      و سایر دشمنان طبیعی کنه
در فهرست آفات کشاورزی ایران و دشـمنان        . گرفته است 
 S. gilvifronsدو گونه ) 1997مدرس اول، ( طبیعی آنها

های تارتن معرفی  عنوان شکارگر کنه  بهS. punctillumو
 اطراف تهران   های  در مطالعات انجام گرفته در باغ      .اند شده
 S. siphonulus Kapurبر دو گونـه فـوق گونـه     عالوه

 ؛1996زاده،   حـاجی (است  آوری و شناسایی شده      نیز جمع 
 در مــزارع نیشــکر اســتان ).1997حــاجی زاده و کمــالی، 

ها در حـال تغذیـه از        ای از این کفشدوزک    خوزستان گونه 
 ساالنه از   های  ده است که در گزارش    کنه نیشکر مشاهده ش   

خیرخـواه  (اسـت  یـاد شـده    S. punctillum  نـام بـا آن 

ــتان ).1997راوری،  ــتان خوزس ــوایی اس   شــرایط آب و ه
باعـث شـده اسـت      ) درجه حـرارت و رطوبـت مناسـب       (

ای از طـول سـال روی        های تـارتن در قسـمت عمـده        کنه
 محصوالت مختلف زراعی، باغی و زینتی فعالیت نموده و        

بـه دلیـل    . ای را به کشـاورزان وارد نماینـد        خسارت عمده 
 در کنتــرل Stethorusهــای جــنس  اهمیــت کفشــدوزک

های تارتن تالش گردید با انجام این بررسـی          جمعیت کنه 
ــه و      ــداد گون ــایی، تع ــراکنش جغرافی ــانی، پ ــه میزب دامن

هـا در اسـتان      گونه غالـب ایـن کفشـدوزک      شناسی   زیست
عنوان  بهتواند   مییج این تحقیق    تان. خوزستان بررسی گردد  

هـای تحقیقـاتی و کـاربردی        اطالعات پایه در اجرای طرح    
هـای تـارتن در ایـن اسـتان مـورد        کنترل بهتـر کنـه    جهت

 .استفاده قرار گیرد
 

 ها مواد و روش
آوری و شناسـایی     منظور جمـع   به: آوری و شناسایی   جمع

ــدوزک ــنس  کفشــ ــای جــ ــول  Stethorusهــ در طــ
هـای    سفرهایی به کلیـه شهرسـتان      1378  و 1377های سال

 گیاهـان . )4-1هـای    جدول( استان خوزستان انجام گرفت   
هـای هـرز و درختـان         علف ، باغی، زینتی،   زراعی مختلف

غیر مثمر آلوده به کنه های تـارتن مـورد بازدیـد و نمونـه               
هـا در     به دلیل اهمیت این کفشدوزک     .برداری قرار گرفتند  

ناسایی دقیق گونه فعال در ایـن       نیز برای ش    و مزارع نیشکر 
صـورت مـنظم و      برداری از مزارع نیشـکر بـه       ، نمونه مزارع

آوری شده به    های جمع  کفشدوزک .هفتگی صورت گرفت  
مشخصاتی نظیـر تـاریخ و محـل         انتقال یافته و  آزمایشگاه  

. گیاه میزبان و کنه طعمه یادداشت گردید      گونه  آوری،   جمع
ه آوری شـد    جمـع  هـای  کفشدوزکمنظور شناسایی دقیق     به

) نر یا مـاده   ( جنسیت آنها را براساس میزبان گیاهی و     ابتدا  
 اسالید میکروسکوپی از     سپس اقدام به تهیه    ،تفکیک نموده 
  گونـه  ییـد أ بـرای ت   . گردیـد   نـر  کفشـدوزک اندام تناسـلی    

هـایی از آنهـا بـه        آوری شـده نمونـه     های جمع  کفشدوزک
ید أینها را مورد ت   آ  زیگلر دکتر کشور آلمان ارسال گردید و    

هــای طعمــه، همزمــان بــا   بــرای شناســایی کنــه.قــرار داد



 

های طعمه آنها    هایی از کنه   ها، نمونه   آوری کفشدوزک  جمع
 تهیه اسالید   وآوری و پس از انتقال به آزمایشگاه         نیز جمع 

 در   همچنـین  .مورد شناسـایی قـرار گرفتنـد      میکروسکوپی  
هـای   ویژه علـف   هان ب مواردی که نیاز به شناسایی گیاه میزب      

شناسـایی  آوری و     نیـز جمـع    آنهـا هایی از     نمونه ،هرز بود 
 .ندشد
 

 شناسی یستزمطالعه 
 )کنه نیشـکر  (  طعمه برای پرورش کنه   :طعمهپرورش کنه   

 مترمربـع واقـع در      150قطعه زمینی بـه مسـاحت تقریبـی         
گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در        

-CP-48 مناسبی قلمه نیشـکر رقـم        دعدات. نظر گرفته شد  

 که حساسیت آن به کنه نیشکر بـیش از سـایر ارقـام              103
 از  )مرکز تحقیقات نیشـکر، گفتگـوی حضـوری       ( باشد می

مزارع نیشکر واحد امیرکبیر واقع در جنوب اهـواز تهیـه و            
 در اواخـر    .اقدام به کاشت آنها در شرایط گلخانـه گردیـد         

 ، در مـزارع   ایش کنـه نیشـکر    اردیبهشت ماه همزمان با پید    
 بـا . های نیشکر در گلخانه گردیـد      سازی بوته  اقدام به آلوده  
های نیشـکرآلوده بـه      گسترش آلودگی، برگ  و  استقرار کنه   

هـای   کنه به مرور به آزمایشگاه انتقال یافتـه و در آزمـایش           
 . مورد استفاده قرار گرفتندشناسی زیستمربوط به مطالعه 

به کمـک   : شرایط آزمایشگاهی شناسی در    بررسی زیست 
سـنگونکا وجـرالک،     ؛1980دهریـا،   (برگـی  روش دیسک 

 دوزکــشـی کفــناسـش تـزیس )1985ر، ــورمیا ؛1983

S. gilvifrons  عنوان طعمـه در   از کنه نیشکر بهتغذیه با
گراد، رطوبت نسـبی    درجه سانتی35±1  و26±1دو دمای   

 16 :8 درصد و طول مـدت روشـنایی بـه تـاریکی             5±60
ــت    ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع ــاتور م ــاعت درون انکوب  .س

 راحل ـو مـد و نمـ طول دوره رشوط بهـهای مرب شـآزمای

 هـای مربـوط بـه       آزمـایش   تکرار و  50مختلف رشدی در    
های مختلف جنسی کفشـدوزک از کنـه         میزان تغذیه شکل  

 . تکرار انجام گرفت10طعمه در 
 

 نتایج و بحث
  به  متعلق Stethorusجنس  های   کفشدوزک :تاکسونومی

 و  Scymninae ، زیرخـانواده  Coccinellidae خانواده
 از این جنس تنها یـک گونـه         .باشند  می Stethorini قبیله

در استان خوزستان شناسایی شد که توصیف آن بـه شـرح    
 :باشد زیر می

Stethorus gilvifrons (Mulsant) 
Syn.: Scymnus (Pullus) gilvifrons Mulsant, 
1850 

متـر    میلـی  5/1 تا   1/1کفشدوزکی بیضی شکل به طول       
 ،رنـگ  سطح زیرین بدن سـیاه    ها و  سر، پیش گرده، بالپوش   

 ای  قطعات دهان، شاخک و پاهـا زرد مایـل بـه قهـوه             ولی
دارای موهای ریز و خاکسـتری        سطح پشتی بدن   .باشند می

شـکل  (  بندی و چمـاقی شـکل      11شاخک  . باشد  می رنگ
پـای عقـب     1 پـیش ران    پشـت  ی، خط ، پنجه پا سه بند    )1

وس یکنواخـت و تـا دو پـنجم اسـترنوم بنـد اول              قدارای  
 در حشره نر در ناحیه      استرنوم ششم شکم  . رسد شکم نمی 

 مشـخص  فرورفتگـی     یـک  وسـط دارای  عقب و قسـمت     
 ).2شکل ( باشد می

اندام تناسلی حشره نـر دارای سـیفوی نـازک و بلنـد،              
. باشد و دو شاخه می   کپسول سیفونال تیره و در قسمت جل      

تـر    آن کوتاه  3های جانبی   در فالوبیس بلند، لبه    2ای لبه قاعده 
ایـن  ). 3شکل  ( باشند ای می  در حدود دو سوم لبه قاعده      و

هـای مختلـف     گونه در اسـتان خوزسـتان از روی میزبـان         
هـای تـارتن آلـوده       های مختلفی از کنـه     گیاهی که به گونه   

 ). 4 تا 1ی ها جدول( آوری گردید  جمع،بودند

                                                           
1-Postcoxal line       
2- Basal lobe                                           
3-Paramers                                        



 

 
 
 
 
 

 
 

 .) اولشکل از نگارنده(پشتی  از سطح S. gilvifronsدر کفشدوزک  ها سر و شاخکشکل عمومی  -1شکل 
 

 
 
 
 

 .) اولشکل از نگارنده( نر  )b ماده  و S.gilvifrons:(a   استرنوم حلقه آخر شکم در کفشدوزک-2شکل 
 

 
   

 
 
 

 .) اولشکل از نگارنده( S.gilvifrons ی کفشدوزک نراندام تناسلی خارجفالوبیس در  -3شکل 
 

 Tetranychus(ای  هـای گیـاهی آلـوده بـه کنـه دو نقطـه        روی میزبـان  ازS. gilvifronsآوری کفشـدوزک    تاریخ و مکان جمع-1جدول 

turkestani(در استان خوزستان . 
 میزبان گیاهی آوری محل جمع آوری تاریخ جمع

 )بادنجان (Solanum melongena الخاندعب 25/9/77
 )رز (Rosa gallica اهواز 15/12/77
 )ختمی (Hibiscus rosa اهواز 20/12/77

 )ای گل ستاره(  Cosmea bipinnatus اهواز 18/1/78
 )پنیرک (Malva  rotundifolia دزفول 2/2/87
 )بادنجان( Solanum melongena )عقیلی( شوشتر 30/3/87
 )خیار( Cucumis sativus )دیهحمی( سوسنگرد 10/4/87

 )سویا( Glycina soja دزفول 27/5/87
 )توت سیاه (Morus nigra دزفول 27/5/87
 )تاجریزی (Solanum nigrum )دزفول( صفی آباد 27/5/87
 )تاج خروس (.Amarantus sp )دزفول( صفی آباد 27/5/87

 )لوبیا( Phaseolus vulgaris )دزفول( شمس آباد 7/6/78

 )ماش( Vicia sativa عبدالخان 7/6/78

a 
b 



 

 )Oligonychus  sacchari( گیاهی آلوده به کنه نیشـکر  های  از روی میزبانS. gilvifronsآوری کفشدوزک  تاریخ و مکان جمع -2جدول 
 .در استان خوزستان

 میزبان گیاهی آوری محل جمع آوری تاریخ جمع
 )نیشکر( Saccharum officinarum  واحد شعیبیه ـشوشتر 2/4/77

 )نیشکر( Saccharum officinarum  واحد امیرکبیر ـاهواز 1/5/77
 )نیشکر( Saccharum officinarum  واحد کارونـشوشتر  2/6/77
 )نیشکر( Saccharum officinarum  واحد هفت تپه ـشوش 12/6/78
 )ذرت( Zea mayas جاده خرمشهر 17/5/78

 
 Eutetranychus( شـرقی گیـاهی آلـوده بـه کنـه      هـای   از روی میزبـان S. gilvifronsوری کفشـدوزک  آ تاریخ و مکان جمـع  -3جدول 

orientalis(در استان خوزستان . 
 میزبان گیاهی آوری محل جمع آوری تاریخ جمع

 )انجیر( Ficus carica اهواز 26/7/77
 )برهان(  Albizzia lebbek اهواز 3/9/77

 )لمون( .Citrus sp اهواز 15/10/77
 )فلوس( Cassia fistula اهواز 17/11/77
 )ای گل ستاره( Cosmea bipinnatus اهواز 5/2/78

 )کرچک( Ricinus communis مالثانی 15/4/78

 
 .های تارتن در استان خوزستان گیاهی آلوده به سایر کنه های  از روی میزبانS. gilvifronsآوری کفشدوزک   تاریخ و مکان جمع-4جدول 

 میزبان گیاهی آوری مکان جمع کنه طعمه آوری تاریخ جمع

16/5/77 
 کنه تارتن خرما

)(Oligonychus afrasiaticus 
 Phoenix dactylifera شادگان

 )خرما(

16/7/77 
 کنه تارتن انجیر

)Eotetranychus hirsti( 

   منطقه سوسن-ایذه 
   بارانگرد-ملک غبا

Ficus carica )انجیر( 
Ficus carica )انجیر( 

24/5/77 
 کنه تارتن سیب

)Eotetranychus pomi(  
 )سیب( Pyrus malus اهواز

 

 Stethorusهای جنس  تاکنون سه گونه از کفشدوزک  
 آوری و شناسـایی شـده اسـت        از نقاط مختلف ایران جمع    

ــدرس اول، ( ــاجی؛1997م ــاجی؛1996زاده،   ح زاده و   ح
های  شدوزکقبلی در مورد کف   های    گزارش). 1997کمالی،  

   این جنس در شهرستان اهـواز حـاکی از وجـود دو گونـه             
S. gilvifronsو  S. punctillum مصـدق  ( بوده است

در این بررسی   . )1997 خیرخواه راوری،    ؛1993و کچیلی،   
 تشـخیص تاکسـونومیکی گونـه       مشخص گردیـد احتمـاالً    

ــام     ــا ن ــان ب ــن زم ــا ای ــه ت ــکر ک ــزارع نیش ــود در م                موج
S. punctillumشده است نادرسـت بـوده و     گزارش می

گـزارش وجـود   . باشـد   مـی S. gilvifronsاین گونه نیز 

 در مزارع نیشکر استان خوزسـتان  S. punctillumگونه 
) 1993(کمـالی    به استناد گـزارش کوتـاه صـادقی و        صرفاً

بوده است وهیچ تشخیص معتبری براساس انـدام تناسـلی          
 S. punctillum گونـه  . حشره نر صورت نگرفته اسـت 

ــه   ــیچ نقط ــال و در ه ــلی از س ــیچ فص ــتان  در ه ای از اس
 . خوزستان مشاهده نگردید

: های طعمه  های گیاهی و کنه    پراکنش جغرافیایی، میزبان  
ــن مطالعــه کفشــدوزک  ــاطق S. gilvifronsدر ای  از من

های مختلف گیاهی    مختلف استان خوزستان و روی میزبان     
آوری  هـای تـارتن جمـع      تلـف کنـه   هـای مخ   آلوده به گونه  

 در تمام   این کفشدوزک تقریباً  ). 4 تا   1های   جدول( گردید



 

طول سـال در شـرایط اسـتان خوزسـتان فعـال بـود ولـی                
های بهار و تابسـتان مشـاهده        بیشترین فعالیت آن در فصل    

 های پاییز و زمسـتان فعالیـت بسـیاری از          در فصل . گردید
ای  طور قابل مالحظـه    هبهای تارتن در استان خوزستان       کنه

کاهش یافته و به دنبال آن جمعیت کفشدوزک نیز کـاهش           
 ویژه کنه شرقی   هها ب  با این حال فعالیت برخی از کنه      . یافت

)Eutetranychus orientalis(های سـرد    در طول ماه
در . حتی تولید مثل داد    سال به کفشدوزک امکان فعالیت و     

های تـارتن    نیز کنه ) انفصل تابست ( های بسیار گرم سال    ماه
نیشکر و خرما در شرایط اسـتان خوزسـتان فعـال بـوده و              
     شرایط را بـرای ادامـه فعالیـت و تولیـد مثـل کفشـدوزک              

S. gilvifronsنمودند  فراهم می. 
ــذایی       ــم غ ــه رژی ــه در زمین ــام گرفت ــات انج تحقیق

دهـد ایـن      نشـان مـی    Stethorusهای جـنس     کفشدوزک
 خــانواده( هــای تــارتن  هــا فقــط از کنــه   کفشــدوزک

Tetranychidae(  نماینـد و تولیـد مثـل آنهـا           تغذیه می
 هـای تـارتن گـزارش نشـده اسـت          ای جز کنه   روی طعمه 

 فالند  ؛1985  کازو، ؛1972 گوتیرز و کازو،     ؛1962 هاگن،(
ن ـدر ایـــ). 1996 فالنـــد و هـــال، ؛1995و همکـــاران، 

مه ـوان طعـ  ـعنـ  ی نیز شـش گونـه کنـه تـارتن بـه           ـررسـب
 دـردیــــ شناســـایی گS. gilvifronsدوزک ـشــــفـک
و فعالیت و تولید مثل کفشدوزک روی       ) 4-1های   جدول(

 .های تارتن مشاهده نشد ای به جز کنه طعمه
 

 تغذیه با S. gilvifronsشناسی کفشدوزک  زیست
 راز کنه نیشک

ــ  تخــم: تخــم ــا بیضــی شــکل ب   و3/0± 006/0 طــول هه
ــرض ــی22/0± 0033/0ع ــد   میل ــر بودن ــه50( مت ).  نمون

ـ     کفشدوزک ماده تخم   صـورت انفـرادی یـا       ههای خود را ب
. دادنـد   تـایی قـرار مـی      4 تایی و بنـدرت      3تا   2 های هدست
ویژه رگبرگ اصلی که     هها ب  ها اغلب در حاشیه رگبرگ     تخم

هـا در ابتـدا      تخم. شدند  گذاشته می  ،تراکم طعمه باال بودند   
بعـد  ( انشیری رنگ با سطح صاف بوده ولی با گذشت زم         

ـ    تخم)  روز 3تا   2از   رنـگ زرد در آمـده و نقوشـی         ه  هـا ب

 ساعت قبل از    24 تا   12ها    تخم. منظم روی آن ظاهر شدند    
رنگ سیاه در آمـده و دو نقطـه قرمـز رنـگ کـه                ه ب ،تفریخ
دوره .  ظاهر شـدند   ،باشند های الروی می   دهنده چشم  نشان

اد گـر  سـانتی    درجه 35  و 26دمای  انکوباسیون تخم در دو     
ــه ــب ب ــاعت 82/58±11/1  و45/97±80/1ترتی ــین س  تعی

بعـد از تفـریخ تخـم پوسـته         ). 6و   5هـای    جدول( گردید
 .ماند  مییسفید رنگ آن برجا

 الروها دوکی شکل و پـس قفـس سـینه و بنـد اول               :الرو
 الروها به هنگـام خـروج       .ترین ناحیه بدن بودند    شکم پهن 

ای  نگ قهـوه  از تخم خاکستری رنگ بوده و به تدریج به ر         
 دارای یک    معموالً هرکدام از بندهای قفس سینه    . در آمدند 

که ایـن تعـداد      جفت برجستگی زگیل مانند بوده در حالی      
 سـه جفـت   در هر کدام از بندهای هشت گانـه شـکم بـه             

ها تعدادی موی بلنـد      کدام از این زگیل    روی هر . رسید می
این کفشدوزک دارای چهار سـن الروی بـود         . قرار داشت 

 26دمـای    در دو     آن  دوره الروی   طول  مجموع  میانگین که
 58/1  و 92/141± 51/7 ترتیـب  گراد بـه    درجه سانتی  35و
ــاعت( ±61/110 ــا) سـ  61/4±065/0  و92/5±313/0 یـ
 ).6 و 5های  جدول( گردیدتعیین ) روز(

 الرو های سن چهار بعد از رشد کامل قطـور           :پیش شفیره 
به سطح برگ چسبانده و     و کوتاه شده، انتهای بدن خود را        

پیش شفیره فاقد تغذیه بـوده      . ماندند در یک نقطه ثابت می    
ــاه ــوب     و کوت ــدوزک محس ــدی کفش ــه رش ــرین مرحل ت

 35  و 26دمـای   طول مدت ایـن مرحلـه در دو         . گردید می
 05/12±70/0  و 3/23±69/0ترتیـب    گراد بـه   درجه سانتی 

 ).6  و5های  جدول(  گردیدتعیینروز 
ه بعد از مدت کوتاهی به شـفیره تبـدیل          پیش شفیر  :شفیره
ـ    ،شفیره در ابتدا زرد رنگ بوده     . شد ریج و پـس    د ولی به ت

. ای متمایـل بـه سـیاه در آمـد          از چند ساعت به رنگ قهوه     
متوسـط  . شفیره دوکی شکل و سطح آن پوشیده از مو بود         

ــه  ــفیره بـ ــرض شـ ــول و عـ ــب  طـ   و5/2 ±038/0ترتیـ
 ).ونه نم50( گیری گردید  اندازه03/0±25/1

 و زیاد بوده    طول عمر حشرات کامل معموالً    : حشره کامل 
 ترتیـب  گراد حشرات نر و ماده به  درجه سانتی 26در دمای   



 

میانگین طـول    . روز زنده ماندند   8/59 ±9/5  و 7/6±2/51
 درجـه   35  و 26دمـای   مدت تخم تا حشـره کامـل در دو          

 68/253±51/4  و 37/349±72/11 ترتیـب  گـراد بـه    سانتی
  گردیـد  تعیین ) روز 57/10±19/0  و 6/14±48/0( ساعت

سـه شـکل    روزانـه    میـانگین تغذیـه   ). 6 و   5هـای    جدول(
 از  )نر، ماده باکره و ماده بارور     ( مختلف کفشدوزک    جنسی

ــی   ــتالف معن ــدیگر اخ ــا یک ــکر، ب ــه نیش ــته کن  داری داش
)F=10.97, df= 2, P<0.01(   و در سـطوح مختلفـی 

 کفشـدوزک    روزانـه  میانگین تغذیه ). 4شکل  ( قرار گرفت 
 53/5 ترتیـب   از کنه نیشـکر بـه      بارور و ماده    باکرهنر، ماده   

 تعیـین  کنه بالغ ماده     5/71 ±55/7  و 9/58 21/3±،  ±2/52
 ).4شکل ( گردید

 گونــه کفشــدوزک موجــود در جــنس    67از بــین  
Stethorus شناسی تعـداد کمـی از آنهـا         زیستسفانه  أمت

 همکـاران،  تری و مـور مک  ( مورد مطالعه قرار گرفته است    
شناسـی   گزارشی از مطالعه زیسـت     و )1983  کازو، ؛1970

ــدوزک  ــن کفش ــا روی ک ای ـــه ـــن ــترسر در ـه نیشک  دس
ن ـ ایـ  ده از ـت آمـ  ـدسـ  هـای ب ـه ه داده ـسـایـ مق .باشد نمی
ــ ـــب ــا ن شناســی  ســت مطالعــه زیتایج حاصــل ازـررسی ب
 T. urticae با تغذیه از کنه S. gilvifronsفشدوزک ـک
در شرایط آزمایشگاهی   ) 1996زاده،   حاجی( ان طعمه عنو به

ـ    که    مشابه نشان داد   کامالً داری بـر    ثیر معنـی  أگونه طعمه ت
 ).F=1.04, P>0.05( میانگین طول مراحل رشدی ندارد

 

 هاپیشنهاد
های  بیشتر محققان اعتقاد دارند حفاظت از کفشدوزک        

 بومی هر منطقه بهترین روش اسـتفاده        Stethorusجنس  
اوبریکـی و کرینـگ،     ( باشـد  های تارتن می   آنها علیه کنه  از  

ــه . )1998 ــتان در S. gilvifronsگون ــتان خوزس  در اس
هــای زراعــی و بــاغی کــه میزبــان  بســیاری از اکوسیســتم

توصـیه  . باشـد   فعال می  ،شوند های تارتن محسوب می    کنه
هـای تـارتن کـه از       گـردد در مـدیریت مبـارزه بـا کنـه           می

 حفاظـت از ایـن      ،باشـد   می خوزستاناستان  معضالت مهم   
 این کفشـدوزک     اگرچه .کفشدوزک مورد توجه قرار گیرد    

مک ( باشد ترین دشمنان طبیعی به سموم می       از جمله مقاوم  
ایـن حـال     بـا    ،)1985 کازو،   ؛ 1970مورتری و همکاران،    

سموم کنه کش دقـت بیشـتری      انتخاب   گردد در  توصیه می 
موم کم خطـر بـرای ایـن       عمل آمده و تا حد امکان از س        به

 . کفشدوزک استفاده گردد
ــش       ــه ک ــموم کن ــتفاده از س ــه اس ــوالتی ک در محص

برداری دقیق از جمعیت کنه و       ناپذیر است با نمونه    اجتناب
کفشدوزک، الگوی تغییرات جمعیت آنها مشخص شـده و         

پاشـی   سـم . پاشی براساس این الگو تنظـیم گـردد       زمان سم 
ورت گیرد که اقتصادی بودن     های تارتن زمانی ص    علیه کنه 

ممکــن اســت وجــود ایــن . خســارت آنهــا قطعــی باشــد
ای بسـیار بـاالیی برخـوردار        کفشدوزک که از توان تغذیـه     

باشد به همراه سایر شـکارگران قـادر باشـند جمعیـت             می
 . دارنداه آستانه اقتصادی نگسطحهای تارتن را زیر  کنه

 60±5گراد، رطوبت نسبی   درجه سانتی26±1 برحسب ساعت در دمای S. gilvifrons  طول مدت مراحل رشدی مختلف کفشدوزک-5جدول 
 . ساعت با تغذیه از کنه نیشکر16:8 تاریکی ـدرصد و طول مدت روشنایی 

 1 میانگین±  SE حداکثر حداقل مرحله رشدی کفشدوزک
 45/97±80/1 112 88 )انکوباسیون(جنین

 45/38±88/1 48 24 الرو سن اول
 17/28±50/1 45 23  دومسنالرو 

 05/32±60/1 48 5/25  سومالرو سن
 25/43±53/2 5/55 24  چهارمالرو سن

 3/23±69/0 30 16 پیش شفیره
 7/86±72/1 96 74 شفیره
 37/349±72/11 5/434 5/274  حشره کامل-تخم

 ) روز48/0±6/14(   
   نمونه50 میانگین در -1
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 60±5گراد، رطوبت نسبی  درجه سانتی 35±1 برحسب ساعت در دمای S. gilvifronsلف کفشدوزک  طول مدت مراحل رشدی مخت-6جدول 
 . ساعت با تغذیه از کنه نیشکر16:8 تاریکی ـدرصد و طول مدت روشنایی 

 1 میانگین±  SE حداکثر حداقل مرحله رشدی کفشدوزک
 82/58±11/1 72 50 )انکوباسیون(جنین

30/20±49/0 24 16 الرو سن اول  
21/25±14/0 27 24  دومالرو سن  
05/27±24/0 28 24  سومالرو سن  
05/38±69/0 48 30  چهارمالرو سن  

05/12±70/0 24 10 پیش شفیره  
2/72±49/1 86 56 شفیره  
68/253±51/4 309 210  حشره کامل-تخم  

 ) روز19/0±57/10(   
  نمونه50 میانگین در - 1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ماده باکره                          ماده بارور                            نر                                    
 

  )O. sacchari(  از کنه نیشکرS. gilvifronsهای مختلف جنسی کفشدوزک   شکل)n=10(  میانگین تغذیه-4شکل 
 .)شرایط آزمایشگاهی( گراد  درجه سانتی26در دمای 
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Abstract 
Geographical distribution, host plant range and prey species of Stethorus gilvifrons were studied in 

Khuzestan province during 1998-1999. Duration of different life stages and feeding rate of this 
species, using sugarcane mite (Oligonychus sacchari) as a prey, were also studied at two temperatures 
26±1 and 36±1C◦, 60±5 % relative humidity and 16 hours of light under laboratory conditions. Only 
one species, Stethorus gilvifrons (Mulsant), was collected and identified from different crops and 
weeds of this region. Six species of spider mites (Tetranychus turkestani, Oligonychus sacchari, 
Oligonychus afrasiaticus, Eutetranychus orientalis, Eotetranychus hirsti and Eotetranychus pomi), 
were also collected as major preys of   S. gilvifrons. Under laboratory conditions at 26±1 and 36±1 C◦ 
mean duration time took 14.6±0.48 and 10.57±0.19 days to develop from egg to adult respectively. At 
26 C◦, the longevity and feeding rate of female, reared on Oligonychus sacchari, were 59.8±5.9 (day) 
and 71.5±7.55 (adult mites per day), respectively, that were significantly higher than longevity 
(51.2±6.7) and feeding rate (52.2±5.52) of males. 
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