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 چكيده
يكي از مهمترين گياهان دارويي است كه داراي مصارف گوناگون خوراكي و  ).Cynara scolymus L(يا آرتيشو  كنگرفرنگي    

خصوص در اوايل فصل رويشي آن  بهيكي از آفات اين گياه دارويي  ).Brachycaudus cardui L(شته كنگرفرنگي . باشد دارويي مي
درجه سلسيوس، رطوبت  22 ±2شناسي و جدول زندگي اين حشره در آزمايشگاه در دماي  در اين تحقيق زيست. رود مي شمار به

سن تازه  پوره هم 20براي اين منظور تعداد . ساعت تاريكي بررسي شد 10ساعت روشنايي و  14نوري  درصد و دوره 65 ±5نسبي 
پورگي تا تبديل شدن به  ميانگين طول دوره. گ كنگرفرنگي پرورش داده شدندهاي برگ روي برمتولد شده تا زمان مرگ در قفس

طور  طول عمر شته به. بودروز  92/18طور متوسط  بهطور طول مدت يك نسل آفت  همين. دست آمد روز به 75/12 ±26/0بالغ  شته
حشرات كامل جوان  اتي نداشت و در مرحلهاين شته روي كنگرفرنگي در مرحله زيستي پورگي تلف. روز بود 70/33 ± 01/1متوسط 

زندگي شته كنگرفرنگي در ابتداي سن به اميد . بود 67/0برابر با  32-38بيشترين فراواني مرگ بين روزهاي . نيز مقدار آن اندك بود
فات و طول عمر نتايج اين تحقيق در مجموع روند كند تل. صورت يكنواخت كاهش يافت تدريج به روز بود و به 03/33اول پورگي 

  .نسبتا زياد اين گونه شته را نشان داد
  

  ، گياه دارويي، كنگرفرنگيآرتيشوجدول زندگي، شته  :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
گياهيست به ارتفاع  (Artichoke)يا آرتيشو  كنگرفرنگي

منظور تغذيه از قسمت گوشتي  به كهمتر  سانتي 20- 150
و  مظهر رجبي( دشو استفاده ميدرماني جنبه ها و  براكته

سطح زير كشت  1390بر اساس آمار سال ). 1388همكاران، 

نام،  بي( تن است 25آن هكتار و توليد  9در كشور گياه اين 
 Brachycaudusمهم اين گياه شته يكي از آفات  .)1391

cardui L. (Hem.: Aphididae) اين آفت با . باشد مي
 يزيولوژي گياه ميزبانالل در فتمكيدن شيره گياهي و ايجاد اخ
 و ترشح عسلكشود، همچنين با  باعث ضعف و نابودي آن مي
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كاهش توانايي فتوسنتز  عالوه برهاي ساپروفيت  رشد قارچ
  . گردد مينيز به بازارپسندي محصول  آسيبباعث  ،گياه ميزبان

زندگي شته  جدول هاي مقادير فراسنجهدر اين تحقيق 
پارامترهاي . ي برآورد شدمايشگاهزدر شرايط آ كنگرفرنگي

بيولوژيك روي دموگرافي براي مقايسه اثر عوامل محيطي و 
ماني حشرات مورد  بالغ، توليدمثل و زندهرشد و نمو مراحل نا

شته . (Kieckhefer et al., 1989) گيرد مياستفاده قرار 
اين . باشد زندگي كامل يا غيركامل ميدوره كنگرفرنگي داراي 

آرتيشو در استان همدان ياه دارويي هاي گ شته در كشت
در صورت حشرات كامل در زير بوته و  است و به گزارش شده

زمستان را سپري برگ گياه ميزبان در اطراف طوقه ميان 
اين شته چندنسلي و  ).1388و همكاران،  مظهر رجبي( دكن مي
 ،دار نظير آلو  ميزبانه است كه ميزبان اول درختان ميوه هسته دو

 Compositaeگياهان خانواده آن زردآلو و ميزبان دوم هلو و 
اطالعات كمي وجود  اين حشرهشناسي  در مورد زيست. است

ها گزارشي مشاهده  دارد و در مورد زادآوري، رشد و بقا پوره
همين منظور در اين تحقيق نسبت به بررسي  به. نشده است

شناسي و تشكيل جدول زندگي شته كنگرفرنگي اقدام  تزيس
  .است شده

 بذرسه عدد . انجام شد شته در شرايط آزمايشگاهپرورش 
 8×10اندازه به  پالستيكي در گلدان گياه كنگرفرنگي

 كشتايط آزمايشگاه ردر شحاوي خاك باغچه متر  سانتي
برگي گياه، يكي از گياهان داخل گلدان  4در مرحله . گرديد

 و هاي داراي شته قسمتي از برگ. شدحفظ و بقيه حذف 
فرنگي كشت شده در باغ گياهان دارويي هاي كنگر بوته

گياه ايجاد آلودگي روي براي همدان جدا و  يسينا بوعلي
ها روي گياه  بعد از انتقال شته. ندشد  داخل گلدان قرار داده

 استقرار شته در قفس برگي. قطعه برگي حذف گرديد ،گلداني
به اندازه گلدان پالستيكي عدد  20 براي اين كار. انجام شد

تهيه و در داخل جدول زندگي  تشكيلبراي  متر سانتي 7×8
عدد بذر گياه آرتيشو با شرايط روش قبلي كشت و  2هر يك 

قفس برگي از . برگي يكي از گياهان حفظ گرديد 4در مرحله 
اي شكل به  اي و بي رنگ ذوزنقه ورقه طلق پالستيكي شيشه

ماده شدن به سانتيمتر كه پس از آ 5/10×  9×  6ابعاد 

 5/1و انتهاي  5/10و ارتفاع  3صورت قيفي به ابعاد قاعده 
متر در  دو عدد دريچه تهويه با قطر يك سانتي. سانتيمتر درآمد

در  .و با توري ململ سفيد پوشانده شد بدنه قفس برگي تعبيه
عدد شته بالغ از  2روي هر يك از گياهان اين مرحله 

بعد از . ظريف انتقال داده شدمو  قلم بوسيلههاي پرورشي  شته
روي سن  پوره هم عدد 4ساعت حشرات بالغ حذف و  24

تا بالغ شده و شروع به  قرار گرفتندبرگ گياه كنگرفرنگي 
نصب قفس برگي ها  پوره حاويروي برگ . توليدمثل نمايند

 ها شتهها بازديد و با كامل شدن  قفس روزانهبصورت و  گرديد
يدمثل روزانه آن شته تا پايان دوره جز يكي بقيه حذف و تولب

اين روند تا مرگ حشره كامل ادامه . توليدمثل ثبت گرديد
زايي، طول دوره  با اين روش طول عمر، طول دوره پوره. يافت

زايي، طول عمر حشرات كامل، طول مدت يك  پس از پوره
اطالعات ثبت با . شدها محاسبه  نسل و ميزان باروري شته

  به روش كري كنگرفرنگيشته  ، جدول زندگيشده
(Carey, 1993; 1995)  تشكيل و پارامترهاي جدول زندگي

، رطوبت سلسيوس  درجه 22 ±1در دماي  مورد مطالعه  شته
 10ساعت روشنايي و  14نوري   درصد و دوره 65 ± 5نسبي 

   .شدساعت تاريكي محاسبه 
هاي سن يـك تـازه    ، پوره.B. cardui Lدر پرورش شته 

شده و تبديل روز به حشره كامل  11- 15ده در مدت متولد ش
ميانگين طول دوره پورگي تا تبـديل شـدن بـه حشـره كامـل      

طول مدت يك نسل آفت . مدآدست  روز به 75/12 ± 26/0
دهـد ايـن گونـه     روز بود كه نشان مي 92/18به طور متوسط 

شته در روي گياه ميزبان در اين شرايط داراي نسـل طـوالني   
 بـر اسـاس تحقيقـات نـوربخش و همكـاران      ).1جدول ( بود

 ،B. amygdalinusاين دوره بـراي شـته سـبز بـادام    ) 1384(
، ميـانگين طـول عمـر    1با توجه به جـدول  . روز بود 49/11

دسـت   روز به 70/33 ±01/1حشرات كامل شته كنگرفرنگي 
ايـن  . داشـت حشـرات كامـل    كه نشان از طول عمر زياد آمد

نوربخش و همكـاران،  (روز  49/11ام پارامتر در شته سبز باد
 Shizaphis graminum 24/35و بـراي شـته گنـدم    ) 1384
  . است گزارش شده) 1387خدابنده و همكاران، (روز 

زايي و طول دوره پس از  ميانگين طول دوره پوره
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  و 55/16 ± 99/0ترتيب  هبB. cardui   زايي شته پوره
اين حشره دهد  كه نشان مي دست آمد روز به 40/4 ± 61/0 

اين دو دوره را  .است خود توليدمثل داشتهدر بيشتر طول عمر 
 S. graminumگندم   در شته) 1387( خدابنده و همكاران 

 1باتوجه به جدول . اند روز گزارش كرده 83/6و  96/20
طور  حشرات كامل شته كنگرفرنگي در مدت زندگي خود به

در صورتي كه  ،دپوره توليد كردن 35/26 ± 47/2ميانگين 
در تحقيقات خدابنده و  S. graminumگندم   اين رقم در شته

است و اين نشان  پوره بوده 27/29برابر با ) 1384( همكاران
بودن توان زادآوري شته كنگرفرنگي نسبت به گونه  از پايين

  .شته ذكر شده دارد

  
  سلسيوس  درجه 22 ±2در دماي  فرنگيكنگرروي  Brachycaudus cardui  شته پارامترهاي زيستي - 1جدول 

  واحد  خطاي معيار±ميانگين  پارامتر
  روز  75/12±26/0 طول دوره پورگي تا حشره كامل

  روز  92/18  طول مدت يك نسل 
 روز  95/20±10/1 طول عمر حشرات كامل

 روز  70/33±01/1  طول عمر

 روز  55/16±99/0  زايي طول دوره پوره

 روز  40/4±61/0 زايي ورهطول دوره پس از پ

  پوره  35/26±47/2 )ازاي هر حشره ماده هتعداد پوره ب(باروري 
  
  

 مرگ و ميربررسي زندگي براي در اين تحقيق جدول 
زمايشگاهي شته آ نسل سني  سني و باروري ويژه  ويژه

 بررسي). 2جدول (تشكيل شد  .B. cardui Lكنگرفرنگي 
نشان داد كه اين شته در مرحله  (lx) ي ويژه سنيبقانرخ 

حداكثر طول دوره پورگي شته تا . پورگي تلفات نداشته است
روز بود، در حالي كه تا  15رسيدن به مرحله حشره كامل 

روزگي هيچ مرگ و ميري در جمعيت شته مشاهده  19
 5/19مؤثر ماني در سن  طوري كه احتمال زنده به. نگرديد

دست آمد كه اين  د يك بها عده روزگي براي تمام ماده
حالت، وضعيت رشد و نمو حشرات گياهخوار روي 

همچنين در مرحله زيستي . باشد هاي حساس مي ميزبان
مشاهده زايي هيچ تلفاتي  حشره كامل، قبل از دوره پوره

و كه بسيار باالست بود  95/0روزگي  20ماني تا  زنده. نشد
تدريج كاهش  به تا پايان عمر همراه با افزايش سنآن پس از 

نزولي يكنواخت روند بقا در مدت يادشده يك نرخ يافت و 
، توصيف مير و  ترين روش توصيف مرگ ساده. داشت

ين در سن (lx)بقا نرخ در صورتي كه . استآن گرافيكي 
آيد كه  ميدست  به ي ويژه سنيد، منحني بقاشورسم  مختلف

دهد  توزيع مرگ را در سنين مختلف نشان مي
(Southwood, 1994) .كه در مورد منحني بقاي  طوري به

مرگ و مير در مراحل  شود، شته كنگرفرنگي مشاهده مي
يكنواخت تقريبا طور  بهمراحل بعد كم بوده و در نابالغ 

 يابد يابد و در مقابل نرخ بقاي سني كاهش مي ميافزايش 
محاسبه شده  جدول زندگي ي ها ير فراسنجهسا). 1 نمودار(
در دو احتمال مرگ (و  px) قا در دو سن متوالياحتمال ب(

دهد، در  نشان مي 2 نمودارهمانطور كه  .بود qx ) سن متوالي
مراحل زيستي پوره و حشرات كامل جوان تلفاتي مشاهده 

روزگي،  18ولي پس از سن . شود يا بسيار اندك است نمي
تدريج افزايش يافته و در مرحله حشرات  مرگ و مير به

سومين پارامتر . مقدار خود را دارد نبيشتري كامل مسن،
 3شماره  نمودارطور كه  همان. باشد مي (dx) فراواني مرگ

دهد، جمعيت اوليه شته كنگرفرنگي در مرحله  نشان مي
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تلفاتي نداشته و ) روزگي 18(پورگي و حشرات كامل جوان 
بنابراين . ندرت اتفاق افتاده است يا اين كه مرگ و مير به

 تر انحراف به طرف مراحل مسناغلب راواني مرگ توزيع ف
و در سن روز  )بوده 20/0 كه بيشترين فراواني مرگ( بوده
  فراسنجه (ex)زندگي به اميد . به بعد اتفاق افتاده است 33

ندگي بيانگر متوسط طول اميد به ز ،بعدي محاسبه شده بود
ا ب. باشد مي xمانده براي فرد براي رسيدن به سن  عمر باقي
روز بود و  03/33زندگي اين شته به اميد  4 نمودارتوجه به 

زندگي اين شته به بودن نسبي اميد  باال. تدريج كاهش يافت به
ها و حشرات كامل جوان و زيادبودن  دليل تلفات كم پوره به

با توجه . باشد روز مي 70/33 ± 01/1طول عمر با ميانگين 
در پرورش شته  ،دست آمده از اين تحقيق به نتايج به
هايي شبيه به وضعيت  ويژگي .B. cardui Lكنگرفرنگي 

هاي گياهي  رشد و نمو حشرات گياهخوار روي ميزبان
طوري كه تلفات وارده به حشرات  حساس مشاهده گرديد، به

   .بوددر طول عمر آنها بسيار كم و ناچيز 
  

  شرايط آزمايشگاهير د )Brachycaudus cardui ( جدول زندگي شته كنگرفرنگي -2جدول 
)1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 

x lx px qx dx Lx Tx ex 
1 1 1 0 0 1 02/33  02/33
2 1 1 0 0 1 02/32  02/32
3 1 1 0 0 1 025/31  02/31  

4 1 1 0 0 1 02/30  02/30  

5 1 1 0 0 1 02/29  02/29  

6 1 1 0 0 1 02/28  02/28  

7 1 1 0 0 1 02/27  02/27  

8 1 1 0 0 1 02/26  02/26  

9 1 1 0 0 1 02/25  02/25  

10 1 1 0 0 1 02/24  02/24  

11 1 1 0 0 1 02/23  02/23  

12 1 1 0 0 1 02/22  02/22  

13 1 1 0 0 1 02/21  02/21  

14 1 1 0 0 1 02/20  02/20  

15 1 1 0 0 1 02/19  02/19  

16 1 1 0 0 1 02/18  02/18  

17 1 1 0 0 1 02/17  02/17  

18 1 95/0  05/0  05/0  97/0  02/16  02/16  

19 95/0  1 0 0 95/0  05/15  84/15  

20 95/0  94/0  052/0  05/0  92/0  1/14  84/14  

21 9/0  1 0 0 9/0  175/13  63/14  

22 9/0  94/0  055/0  05/0 87/0  27/12  63/13  
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  ...جدول زندگي شته كنگرفرنگي  - 2ادامه جدول 
)1( )2( )3( )4( )5( )6(  )7( )8( 

x lx px qx dx Lx Tx ex 

23 85/0  1 0 0 85/0  4/11  41/13  

24 85/0  1 0 0 85/0  55/10  41/12  

25 85/0  1 0 0 85/0  7/9  41/11  

26 85/0  1 0 0 85/0  85/8  41/10  

27 85/0  1 0 0 85/0  8 41/9  

28 85/0  1 0 0 85/0  15/7  41/8  

29 85/0  1 0 0 85/0  3/6  41/7  

30 85/0  1 0 0 85/0  45/5  41/6  

31 85/0  1 0 0 85/0  6/4  41/5  

32 85/0  94/0  05/0  05/0  82/0  75/3  41/4  

33 8/0  75/0  25/0  2/0  7/0  92/2  65/3  

34 6/0  83/0  16/0  1/0  55/0  22/2  70/3  

35 5/0  9/0  1/0  05/0  47/0  67/1  35/3  

36 45/0  66/0  33/0  15/0  37/0  2/1  66/2  

37 3/0  1 0 0 3/0  82/0  75/2  

38 3/0  33/0  66/0  2/0  2/0  52/0  75/1  

39 1/0  1 0 0 1/0  32/0  25/3  

40 1/0  5/0  5/0  05/0  07/0  22/0  25/2  

41 05/0  1 0 0 05/0  15/0  3 

42 05/0  1 0 0 05/0  1/0  2 

43 05/0  1 0 0 05/0    

X :سن x  
lx :مانده تا سن نسبت افراد زنده x  

px : نسبت افرادي كه از سنx  تا x+1اند دهزنده مان  
qx : نسبتي از افراد زنده تا سنx كه در فاصله سنيx  تاx+1  ميرند مي  
dx : نسبتي از گروه اصلي كه در فاصله سني x   تاx  +1 ميرند مي  
Lx :ماندن در فاصله  ي مدت زنده نسبت سرانه  x تا x+1  
Tx :تعداد روزهايي كه بعد از سن x اند زنده مانده  

 : exاميد زندگي  
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  شته كنگرفرنگي (mx)و توليد نتاج  (lx)منحني بقا  -1 ارنمود
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  منحني نرخ مرگ شته كنگرفرنگي -2 نمودار
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  منحني اميد به زندگي شته كنگرفرنگي -4نمودار                            مرگ شته كنگرفرنگي فراوانيمنحني  - 3 نمودار   
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