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 چکیده
ترین گیاهان دارویی است که مصارف گوناگون خوراکی و دارویی دارد. شته یکی از پرمصرف .Chicorium intybus Lکاسنی 

هاي جدول برخی ویژگی رود.شمار میویژه در اوایل فصل رویشی آن بهیکی از آفات این گیاه دارویی به .Aphis intybi Kochکاسنی
درصد( و آزمایشگاهی  35-80جه سلسیوس و رطوبت نسبی در 20-33زندگی شته کاسنی در شرایط طبیعی منطقه همدان )دماي 

براي  ساعت تاریکی( بررسی شد. 10ساعت روشنایی و  14درصد و دوره نوري  65 ±5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  22 ±2)دماي 
مقادیر  ند.هاي برگی روي برگ کاسنی پرورش داده شدپوره هم سن تازه متولد شده تا زمان مرگ در قفس 15این منظور تعداد 

 زایی در شرایط طبیعی کمتر از شرایط آزمایشگاهی بود.زایی و طول دوره پس از پورههاي طول عمر حشره، طول دوره پورهفراسنجه
شرایط ه کهمچنین طول دوره پورگی تا حشره کامل در شرایط طبیعی بیشتر از شرایط آزمایشگاهی بود. نتایج این بررسی نشان داد 

 داشتند. A. intybiهاي جدول زندگی شته کاسنی هاي رشد و ویژگیداري روي دورهمتفاوت )مزرعه و آزمایشگاه( تأثیر معنی
 

  .جدول زندگی، شته کاسنی، گیاه دارویی، کاسنی های کليدی:واژه

 

 هايگیاهی است با ساقه L. Chicorium intybusکاسنی 

 5/1تا  5/0باریک و طویل که در حالت وحشی ارتفاعش به 
 کند.می از دو متر نیز تجاوز یابد ولی اگر پرورش رسد،متر می

طورکلی این گیاه بومی مناطق کوهستانی آسیاي مرکزي به
هاي ویژه در مناطق معتدله و در زمینها بهبوده و در انواع اقلیم

رشد ارتفاع به حالت خودرو  هاي کمبه نسبت مرطوب و دامنه
در طب سنتی از  . کاسنی،(Anonymous, 2012) کندمی

 برخوردار است و ریشه، برگ، دانه، گل واي جایگاه ویژه
 گیردتمامی اعضاي آن مورد استفاده قرارمیاً تقریب

(2009 et al.,RajabiMazhar  .) کی از آفات مهم این گیاه

 Koch. (Hem.: Aphididae) Aphis intybi شته کاسنی
است. این آفت با مکیدن شیره گیاهی و ایجاد اخالل در 

د، شوباعث ضعف و نابودي آن می فیزیولوژي گیاه میزبان
هاي ساپروفیت و همچنین با ترشح عسلک و رشد قارچ

کاهش توانایی فتوسنتز گیاه میزبان، باعث آسیب به 
ن و ارود که زارعشود. بیم آن میبازارپسندي محصول می

تولیدکنندگان گیاهان دارویی در مبارزه با این گونه آفت اقدام 
هاي سبز گیاه مسمومیت قسمت پاشی نموده و موجببه سم

 (. et al.,RajabiMazhar 2009) د نشو
هاي جدول زندگی شته در این تحقیق مقادیر فراسنجه

mailto:rajabi1351@yahoo.com


 301   2، شماره 18، جلد تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران نشریه علمی

جدول  کاسنی در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه برآورد شد.
مانی و میر جمعیت را توصیف و احتمال زندهوزندگی، مرگ

و یکی ( 3Carey, 199) کندمرگ را در سنین مختلف بیان می
نکه ای با توجه به از موارد مطالعات دموگرافیک حشرات است.

میر، اساس مطالعات نظري و ومانی و مرگآگاهی از زنده
بررسی و مطالعه (. Carey, 1995) کاربردي و تکامل است

جدول زندگی از اهمیت باالیی برخوردار است. جدول زندگی 
بررسی  تحلیل کمی جمعیت ووپایه مطالعات تجزیه

شناسی حشرات است و با استفاده از آن، پارامترهایی زیست
بقاي هر  میزانطول دوره رشد مراحل زیستی مختلف،  مانند

ها مرحله رشدي، طول عمر حشرات و باروري روزانه ماده
شود. دموگرافی شامل فنون تهیه جدول زندگی، مدل ثبت می

بطه با طول اي است که در راهاي مقایسهمیر و روشومرگ
کند آن بحث میمانند میر و مواردي وعمر، دوره زندگی، مرگ

تازگی تأکید آن به بررسی مسائل زیستی خاص با و به
پارامترهاي (.  et al.,Vaupel 1998) هاي آماري استروش

دموگرافی براي مقایسه اثر عوامل محیطی و بیولوژیک روي 
مانی حشرات دهرشد و نمو مراحل نابالغ، تولیدمثل و زن

 (.  et al.,Kieckhefer 1989) شوداستفاده می
زندگی کامل یا غیرکامل است، در  دورهشته کاسنی داراي 
هاي گیاه میزبان به ها و بعد روي شاخهاوایل بهار روي جوانه
 Blackman& ) شودها مستقر میهمراه کلنی مورچه

2009 et al.,Eastop, 2006; RajabiMazhar  .)شته در  این
هاي گیاه دارویی کاسنی در استان همدان گزارش رویشگاه

این شته همراه با (. et al., RajabiMazhar 2009) شده است
هاي مورچه روي ساقه یا برگ گیاهان کلنی

 ,Cynara, Crepisهاياز قبیل جنس  Asteraceaeخانواده

Lactuca, Taraxacum , Xeranthemum شود. می دیده
 هاي مختلف جنس کاسنیگونه روي بر ybiA. int شته

(Chicorium )از قبیل C. pumillum ،C. intybus ،C. 

endive ،C. divaricatum  در نقاط مختلف دنیا گزارش شده
است و شته کاسنی از مدیترانه، اروپا، غرب و مرکز آسیا و 
خاورمیانه و آمریکاي شمالی گزارش شده است. طول بدن 

متر و بدون برجستگی میلی 2/1-3/2 شته بالغ این شته

شکم و داراي موهاي بلندي  2-6مارژینالی روي بندهاي 
(.  Eastop, 2006 &Blackman) شکم است 8روي ترژیت 
صورت به فقط A. intybi مورد شته دست آمده دراطالعات به

هاي مختلف و کلید شناسایی گزارش گونه از روي میزبان
هاي مرفولوژیک و رابطه همزیستی آن حشره، برخی ویژگی

 ,Rezwani) باشدصورت فونستیک میو به ها بودهبا مورچه

et  RajabiMazharEastop, 2006;  &2001; Blackman 

2009 al., .)کمی شناسی آن اطالعات مورد زیست ولی در
ها گزارشی مورد زادآوري، رشد و بقا پوره وجود دارد و در

به همین منظور در این تحقیق نسبت به بررسی  .وجود ندارد
شناسی و تشکیل جدول زندگی شته کاسنی در شرایط زیست

 آزمایشگاه و مزرعه اقدام شد.
عدد  6-5 پرورش شته در شرایط آزمایشگاه انجام شد.

 8و قطر  10دان پالستیکی به ارتفاع بذر گیاه کاسنی در گل
 متر حاوي خاک باغچه در شرایط آزمایشگاه کشت شد.سانتی

برگی یکی از گیاهان داخل گلدان حفظ و بقیه  4در مرحله 
 نیهاي کاسقسمتی از ساقه و برگ داراي شته بوته حذف شد.

کشت شده در باغ گیاهان دارویی بوعلی سینا همدان جدا و 
ودگی روي گیاه داخل گلدان قرار داده شد. بعد ایجاد آل براي

ها روي گیاه گلدانی قطعه برگی حذف شد. از انتقال شته
درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  21 ± 2پرورش شته در دماي 

 10ساعت روشنایی و  14درصد و دوره نوري  65 ± 5
L.  C. intybusساعت تاریکی انجام شد. بذر گیاه کاسنی 

(Asteraceae) اغ گیاهان دارویی مرکز تحقیقات از ب
همدان تهیه شد. استقرار شته در طبیعی کشاورزي و منابع 

عدد  15 آزمایشگاه در قفس برگی انجام شد. براي این کار
تشکیل  براي مترسانتی 6و قطر  8گلدان پالستیکی به اندازه 

عدد بذر گیاه کاسنی  4جدول زندگی تهیه و در هریک از آنها، 
برگی یکی از  4با شرایط روش قبلی کشت و در مرحله 

RajabiMazhar & ) گیاهان حفظ شد. براساس روش

Kheiri, 2018 & RajabiMazharSadeghi, 2014;  ) قفس
رنگ بی اي وبرگی قیفی شکل از ورقه طلق پالستیکی شیشه

متر روي گیاه سانتی 5/10×  9×  6اي شکل به ابعاد قهذوزن
عدد  2در این مرحله روي هریک از گیاهان  میزبان نصب شد.
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قال موي ظریف انتوسیله قلمهاي پرورشی بهشته بالغ از شته
عدد  4و شد ساعت حشرات بالغ حذف  24داده شد. بعد از 

غ شده و السن روي برگ گیاه کاسنی قرار گرفتند تا بپوره هم
از اول خرداد  مزرعهشروع به تولیدمثل نمایند. همچنین در 

سن از گیاه کاسنی اندازه و همعدد بوته هم 20، 1397ماه سال 
هاي سن از پورهعدد پوره هم 4انتخاب و همانند روش قبلی 

پرورشی آزمایشگاهی در قسمت انتهایی ساقه رهاسازي شد. 
قفس  وسیلهل استقرار پوره بهانتهاي ساقه گیاه میزبان یا مح

 هاي برگیهاي داخل قفسبرگی مذکور پوشانده شد. از پوره
جز یکی بقیه حذف روزانه بازدید و تا بالغ شدن شته ادامه و به

در آزمایشگاه و مزرعه  براي محاسبه جدول زندگیشد. 
جز یکی، بقیه ها بهها روزانه بازدید و با کامل شدن شتهقفس

مثل روزانه آنها تا پایان دوره تولیدمثل ثبت شد. دحذف و تولی
این روند تا مرگ حشره کامل ادامه یافت. با این روش طول 

زایی، طول زایی، طول دوره پس از پورهعمر، طول دوره پوره
عمر حشرات کامل، طول مدت یک نسل و میزان باروري 

ها محاسبه شد. با اطالعات ثبت شده، جدول زندگی شته شته
تشکیل و پارامترهاي ( Carey, 1993) کاسنی به روش کري

 22 ± 2مطالعه در آزمایشگاه )دماي  جدول زندگی شته مورد
درصد و دوره  نوري  65± 5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 

ساعت تاریکی( و مزرعه )دماي  10ساعت روشنایی و  14
درصد(  35-80درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  33-20

در  (x)هاي مربوط به سن براي این منظور داده محاسبه شد.
 ,Carey) ها به روش کريستون اول قرار داده شد و بقیه ستون

شته  پارامترهاي مربوط به رشد جمعیت محاسبه شدند.( 1993
A. intybi  از قبیل نرخ ذاتی افزایش جمعیت)m(r نرخ متناهی ،

سط ، متوR) 0(مثل ، نرخ خالص تولید(λ)افزایش جمعیت 
، مدت زمان دو برابر شدن جمعیت (T)مدت زمان یک نسل 

(DT) چند برابر شدن جمعیت طی یک هفته ،)w(r  در هر دو
 شرایط و مقایسه آنها در بررسی دیگري ارائه خواهد شد. 

مقایسه طول دوره رشدي و باروري شته تجزیه آماری: 
کاسنی در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه از طریق تجزیه 

در سطح احتمال  test-tها با آزمون س و مقایسه میانگینواریان
ها و ترسیم شکل SPSS 17.0افزار درصد و با استفاده از نرم 5

 انجام شد.  Excel 2007با
، روي گیاه کاسنی در A. intybi پارامترهاي زیستی شته

آورده شده است.  1شرایط آزمایشگاه و مزرعه در جدول 
روز در  7-11لد شده در مدت هاي سن یک تازه متوپوره

در مزرعه به حشره کامل تبدیل شد و  9-20آزمایشگاه و 
تفاوت میانگین طول دوره پورگی تا تبدیل شدن به حشره 

دار بود درصد معنی 5کامل در هر دو شرایط اختالف در حد 
زایی طول عمر، طول دوره پوره 1اساس جدول (. بر1)جدول 

یی شته کاسنی در شرایط زاو طول دوره پس از پوره
 5آزمایشگاه بیشتر از شرایط طبیعی مزرعه بود و در سطح 

دار بودند که حکایت از شرایط درصد داراي اختالف معنی
مساعد و مناسب زیستی در شرایط کنترل شده آزمایشگاه دارد 
و در مقابل پارامترهاي زیستی شته در شرایط طبیعی و مزرعه 

کننده )دما و رطوبت نسبی( قرار تحت تأثیر عوامل محدود
هاي زیستی نشان صورت کاهش طول دورهگرفته و خود را به

 داد. 
حشرات بالغ شته کاسنی در مدت  1با توجه به جدول 

زندگی خود با وجود تفاوت در شرایط محیطی میزان تولید 
در شرایط آزمایشگاه و شرایط  x(m(پوره به ازاي هر فرد ماده 

درصد بودند. این  5داري در سطح الف معنیمزرعه بدون اخت
 49/4±57/0و  A. gossypii ،47/1±87/17پارامتر در شته 

 ترتیب در آزمایشگاه و مزرعه بودپوره به ازاي هر فرد ماده به
(., 2017et alJalalipour  ) که نشان از باال بودن توان

 .زادآوري شته کاسنی نسبت به گونه شته جالیز است
ژه میر ویودر این تحقیق جدول زندگی براي بررسی مرگ

 .Aسنی و باروري ویژه سنی نسل آزمایشگاهی شته کاسنی 

intybi .بررسی نرخ بقاي ویژه سنی  تشکیل شد)x(l  نشان داد
که این شته در مرحله پورگی در آزمایشگاه بدون تلفات ولی 

داکثر (. ح1شروع تلفات بود )نمودار  19در مزرعه در روز 
طول دوره پورگی شته تا رسیدن به مرحله حشره کامل در 

که در حالیروز بود، در 21و در مزرعه  11آزمایشگاه 
روزگی هیچ  19روزگی ولی در مزرعه تا  25آزمایشگاه تا 

که احتمال طوريبه میري در جمعیت شته مشاهده نشد.ومرگ
یب ترتاه بهمانی در سن مؤثر در شرایط مزرعه و آزمایشگزنده
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دست ها عدد یک بهروزگی براي تمام ماده 5/25و  5/19
 خوار رويآمد که این حالت، وضعیت رشد و نمو حشرات گیاه

 19مانی در شرایط مزرعه تا هاي حساس است. زندهمیزبان
 80/0روزگی  26و در شرایط آزمایشگاهی تا  93/0روزگی 

یان عمر همراه با بود که بسیار باال بوده و پس از آن تا پا
شده تدریج کاهش یافت و نرخ بقا در مدت یادافزایش سن به

ترین روش ساده (.1یک روند نزولی یکنواخت داشت )نمودار 
که یصورتومیر، توصیف گرافیکی آن است. درتوصیف مرگ

در سنین مختلف رسم شود، منحنی بقاي ویژه  x(l(نرخ بقا 
را در سنین مختلف نشان  آید که توزیع مرگدست میسنی به

مورد منحنی  که درطوريبه(. Southwood, 1994) دهدمی
بقاي شته کاسنی در شرایط مزرعه و آزمایشگاه مشاهده 

میر در مراحل نابالغ کم بوده و در مراحل بعد وشود، مرگمی
اي یابد و در مقابل نرخ بقطور تقریباً یکنواخت افزایش میبه

هاي جدول سایر فراسنجه (.1)نمودار یابد سنی کاهش می
و  xpزندگی محاسبه شده )احتمال بقا در دو سن متوالی( 

طور که نمودار همان بود. xq)احتمال مرگ در دو سن متوالی( 
دهد، در مراحل زیستی پوره و حشرات کامل نشان می 2

شود یا بسیار اندک است. ولی پس جوان، تلفاتی مشاهده نمی
روزگی در مزرعه،  19ی در آزمایشگاه و روزگ 26از سن 

تدریج افزایش یافته و در مرحله حشرات کامل میر بهومرگ
 . سومین فراسنجه، فراوانیشتمسن، بیشترین مقدار خود را دا

دهد، جمعیت نشان می 3طور که نمودار همان است. x(d(مرگ 
 18اولیه شته کاسنی در مرحله پورگی و حشرات کامل جوان )

روزگی در آزمایشگاه( تلفاتی نداشته  25روزگی در مزرعه و 
ابراین بن میر به ندرت اتفاق افتاده است.ویا اینکه مرگ ،است

ن تر که بیشتریتوزیع فراوانی مرگ بیشتر در مراحل مسن
 20/0فراوانی مرگ در هر دو شرایط مزرعه و آزمایشگاه 

در آزمایشگاه به بعد  26در مزرعه و روز  19بوده و در روز 
عنوان فراسنجه بعدي ، بهx(e(اتفاق افتاده است. امید به زندگی 

مانده محاسبه شد، امید به زندگی بیانگر متوسط طول عمر باقی
 4است. با توجه به نمودار  xبراي فرد براي رسیدن به سن 

روز و  97/23امید به زندگی شته کاسنی در شرایط مزرعه 
تدریج کاهش یافته است. بود و به روز 43/27در آزمایشگاه 

کم  دلیل تلفاتباال بودن نسبی امید به زندگی این شته به
ها و حشرات کامل جوان و زیاد بودن طول عمر در هر پوره

دو شرایط بود. البته کم بودن میزان امید به زندگی در شرایط 
مزرعه نسبت به شرایط آزمایشگاه مربوط به وجود عوامل 

زیستی از قبیل شرایط دما و رطوبت نسبی در  کنندهمحدود
 . et al(Jalalipour(2017 ,.شرایط طبیعی است 

 .Aرو نشان داد دوره رشد پورگی کاسنیتحقیق پیش

 intybi تر از شرایط آزمایشگاه بود.در شرایط مزرعه طوالنی 
تواند ناشی از طوالنی شدن دوره پورگی در مزرعه می

 ط طبیعی باشد که این نتایجنامناسب بودن شرایط محی
این دوره  (2015و همکاران ) Tabesh-Hosseini هايیافته

روز  07/8±18/0و  A. gossypii ،15/0±32/6براي شته 
و  Jalalipour ترتیب در آزمایشگاه و مزرعه، همچنینبه

روز در شرایط آزمایشگاه و  87/7±08/0 ،(2017همکاران )
. کوتاه شدن تأیید کردرا روز در شرایط مزرعه  01/0±76/8

هاي دما در مزرعه ناشی از نوسان A. intybiطول عمر شته 
و رطوبت نسبی محیط بود، در این مورد طول عمر 

(Hemiptera: Triozidae)Bactericera cockerelli   روي
با  روز در مقایسه 2/16±9/0زمینی در شرایط مزرعه سیب

 et alYang ,.) روز در شرایط آزمایشگاه 5/60 ± 4/8

و  A. gossypii ،3/0±10/13 و طول عمر شته جالیز (2013
 ترتیب در شرایط مزرعه و آزمایشگاه روز به 5/0±5/60

., 2015)et alTabesh -(Hosseiniمطابقت دارد. همچنین 
مورد کاهش طول عمر حشرات کامل در  نتایج مشابهی در

 آزمایشگاه وجود دارد که شرایط مزرعه نسبت به
(Geoffroy)Hyalopterus pruni  (Mills,  &Latham 

2011 ،)Perring) &(Bellows Bemisia argentifolii  
(Chi, 2006 &Yang  ،)Brachycaudus schwartzi 

(Börner) (Yokomi, 2002 &Satar  و )Aphis 

Patchspiraecola  (Tsai, 2000 &Wang  )جمله این از
 ت هستند. تحقیقا

عوامل ها متغیر است و بهمدت زمان بین تولد تا بلوغ شته
دما یکی از عوامل مهم بیرونی و  زیادي بستگی دارد،

تأثیرگذار بر رشد و نمو حشرات است، شرایط محیطی از قبیل 
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 کننده فرم فیزیولوژیکی حشرات ودما و رطوبت نسبی تعیین
عیتی آنهاست کننده قدرت بقا، باروري و رشد جمتنظیم

(Dixon, 1987) . در این بررسی اختالف دما و رطو بت نسبی
درجه سلسیوس و رطوبت  20-33)دماي در شرایط مزرعه 

درجه  22 ±2درصد( و آزمایشگاهی )دماي  35-80نسبی 
همانند  دار بود.معنیدرصد(  65 ±5سلسیوس و رطوبت نسبی 

 غیرزنده محیطیهایی درباره تأثیر عوامل این مطالعه، بررسی
 هتوان بکه می است ها انجام شدهبر تغییرات جمعیتی شته

Hosseini-(، 2017و همکاران ) Jalalipourمطالعات 

Tabesh ( 2015و همکاران ،)Arbab ( و 2006و همکاران )
Diaz  وFereres (2005 ) .اشاره کرد 

دست آمده از جدول زندگی حشرات آفت در نتایج به
حیح گیري صتواند ابزاري مفید براي تصمیمشرایط مزرعه می
هاي مناسب مدیریتی براي کنترل آفات در و انتخاب روش

هاي گزارش شده در تفاوت محصوالت مهم و اقتصادي باشد.
 هايولمطالعات آزمایشگاهی و مزرعه همراه با تحلیل جد

ارزشی در جهت ارائه یک برنامه کنترل زندگی، اطالعات با
 دهد.رائه میآفات موفق ا

 

درصد و  65 ±5، رطوبت نسبي ºC 2± 22وی کاسني در شرایط آزمایشگاه )دمای ر Aphis intybiشته  پارامترهای زیستي -1جدول 

  1397درصد( در سال  35-80، رطوبت نسبي ºC 33-20ای همدان )دمای ( و شرایط مزرعهL: D 14:10دوره نوری 

 پارامتر
 خطای معيار ±ميانگين 

df t P 
 مزرعه آزمایشگاه

 b   15/0 ± 20/9  a 61/0 ± 27/11 28 05/2 04/0 طول دوره پورگی تا حشره کامل )روز(

 a  36/0 ± 73/19  b  05/1 ± 93/12 28 84/3 01/0  طول عمر حشرات کامل )روز(

 a  39/0 ±93/28  b 81/0 ±20/24 28 30/3 03/0  طول عمر )روز(

 a  43/0 ± 87/17 b  98/0 ± 67/13 28 46/2 02/0 زایی )روز(طول دوره پوره

 a  24/0 ± 87/1 b  30/0 ± 53/1 28 34/7 001/0 زایی )روز(طول دوره پس از پوره

 a 42/1 ± 13/46 a 69/3 ± 40/36 28 54/1 13/0 باروري )تعداد پوره به ازاي هر حشره ماده( )پوره(
ba,  ندارند درصد 5 سطح در داريمعنی اختالف آزمون تی تست براساس مشترک، حرف یک حداقل داراي هايمیانگین. 

 

 

 (B)و مزرعه  (A)شته کاسني در شرایط آزمایشگاه  (mx)و توليد نتاج  (lx)منحني بقا  -1 نمودار

۰

۰.۲

۰.۴

۰.۶

۰.۸

۱

۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹
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۱
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 (B)و مزرعه  (A)در شته کاسني در شرایط آزمایشگاه  (qx)مرگ  ميزانمنحني  -2 نمودار

 

 

 (B)و مزرعه  (A)در شته کاسني در شرایط آزمایشگاه  (dx)منحني فراواني مرگ  -3 نمودار

 

 

  (B)و مزرعه  (A)شته کاسني در شرایط آزمایشگاه  (ex)منحني اميد به زندگي  -4 نمودار

A 

B 
A 

B 

A 
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Abstract 
Chicory, Chicorium intybus L.is an important medicinal plant and Aphis intybi Koch. is one of its 

pests in early growing season. Some life table parameters of A. intybi were determined under 

natural (20- 33ºC and 35-80% RH) and laboratory (22 ± 2ºC, 65 ± 5% RH and a photoperiod of 

14:10 h (L: D)) conditions. The experiment was carried out by rearing 20 aphid nymphs in leaf 

cages and their mortality and reproduction was daily recorded. The results indicated that under 

natural conditions, A. intybi survivorship, fecundity, longevity, nymphal reproduction and post 

nymphal reproduction periods were shorter than laboratory condition, but nymphal 

developmental time in laboratory condition was shorter than natural condition. The results 

indicated that different conditions (field and laboratory) had a significant effect on A. intybi life 

table parameters.  
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