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چکیده
هاي آردآلود در باغات مرکبات و چاي شمال ایـران  ترین شکارگر شپشکمهمCryptolaemus montrouzieriکفشدوزك

در دماهـاي  آنسازيهاي مناسب، ذخیرهمنظور در اختیار داشتن تعداد کافی از این کفشدوزك و رهاسازي آن در زمانبه. باشدمی
بـراي مـدت   سازي ایـن کفشـدوزك، حشـرات کامـل نـر و مـاده      ن ذخیرهدر این پژوهش براي بررسی امکا. باشدپایین ضروري می

) درصـد و تـاریکی مطلـق   60±10، رطوبـت نسـبی   سلسـیوس درجـۀ 5±1دمـاي  (روز درون یخچـال 30و 14، 10، 7، 5هاي زمان
ســپس،.هــا شــمارش و بــا شــاهد مقایســه شــدنگهــداري شــدند و پــس از ســپري شــدن مــدت زمــان مــورد نظــر، مــرگ و میــر آن

، سلسـیوس درجـۀ 26±2دمـاي  (مانده درون ظروف پتري جفت شدند و در داخـل یـک دسـتگاه ژرمینـاتور     هاي زنده کفشدوزك
هاي قرارگرفتند و تا زمان مرگ آخرین فرد، تعداد تخم) ساعتهشتبه16تاریکی بهروشنایی دورةدرصد و 60±5رطوبت نسبی 

مـانی، طـول عمـر و میـانگین     سـازي در دمـاي پـایین زنـده    نتایج نشـان داد ذخیـره  . گذاشته شده در هر روز شمارش و یادداشت شد
سـازي، درصـد مـرگ و میـر     بـا افـزایش طـول مـدت ذخیـره     . دهـد داري کاهش میطور معنیکفشدوزك را بهروزانهگذاريتخم

روز 30در تیمـار  درصـد 100بـه وز ر5درصـد در تیمـار   78/25±8/4و 39/29±2/5ترتیب از بهحشرات نر و ماده افزایش یافت و 
روز و 14روز در تیمـار  5/51±3/2بـه روز در تیمـار شـاهد   8/99±2/2هـاي مـاده از   در همین حال، طول عمـر کفشـدوزك  . رسید

روز کـاهش  14روز در تیمـار  / ماده/ تخم51/4±07/0بهروز در تیمار شاهد / ماده/ تخم99/4±06/0ها از آنگذاريتخممیانگین 
هفـت بـیش از  (ها سازي بلندمدت آندماي پایین حساس بودند و ذخیرهبهطور کلی، حشرات کامل این کفشدوزك نسبت به. افتی

.شودتوصیه نمی) سلسیوسدرجۀپنج (در دماي پایین ) روز
آلودهاي آردانسکتاریوم، پرورش انبوه، کفشدوزك کریپتولموس، سرمادهی، شپشک:هاي کلیديواژه

مقدمه
Cryptolaemus montrouzieriکفشـدوزك  (Mulsant)

منظورمیالدي به1891بومی استرالیا است و براي اولین بار در سال 
Planococcus citri، کنترل شپشک آردآلـود مرکبـات   Risso

از آن زمـان تـاکنون ایـن    . آمریکا وارد شـد ایاالت متحدهبه
هاي آردآلود ک شپشکمنظور کنترل بیولوژیکفشدوزك به

تعداد زیادي از کشـورهاي دیگـر   بهو در مواردي سپردارها، 
Kairo(نیـز وارد شـده اسـت     et al., 2013 .( هـاي  شپشـک

و روندشمار میبههاي ترجیحی این کفشدوزكآردآلود طعمه

Jacas(مرکباتآردآلودشپشکهایی مانند گونه et al., 2006( ،
ــور،  ــود انگ ــک آردآل Maconellicoccus hirsutusشپش

Green)Persad &Khan, 2002(  ،شپشک آردآلود چـاي ،
Pseudococcus viburni Signoret)Malkeshai, 2010;

Malkeshi et al., 2013; Abdollahi Ahi et al., 2015 ( و
ــود جنــوب، Nipaecoccus viridisشپشــک آردآل Newstead

)Khodaman, 1992; Mossadegh et al., 2008 ( عنـوان  بـه
هــاي عــالوه بــر شپشــک. انــدهــاي آن گــزارش شــدهطعمــه

تـن،  هـاي نـرم  ایـن کفشـدوزك از شپشـک   آردآلود، تغذیه
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Kairo(ها نیز گزارش شده است ها و شتهسفیدبالک et al.,

2013.(
ۀشمسـی توسـط موسسـ   1345این کفشدوزك در سال 

و در پزشکی کشور از اسـپانیا وارد ایـران شـد    تحقیقات گیاه
هـاي گیـاهی تنکـابن    انسکتاریوم آزمایشگاه آفات و بیمـاري 

سـفانه بـا گســترش   أمت). Behdad, 1993(پـرورش داده شـد   
ها استفاده از این کفشدوزك هاي مبارزة شیمیایی، سالبرنامه

هاي آردآلـود مـورد   هاي کنترل بیولوژیک شپشکدر برنامه
هاي مبارزة امهدلیل ناکارامدي برنبهتوجهی قرارگرفت اما بی

کنتـرل  درکفشـدوزك ایـن ازمجدداستفادهشیمیایی، ایدة
و چـاي هـاي مرکبـات  بیولوژیک این گروه از آفات در بـاغ 

,Mafi Pashakolaei, 1997; Kohansal & Saraji(شـمال  

2002; Malkeshi, 2010; Malkeshi et al., 2013 ( و
Mossadegh(باغات مرکبـات جنـوب ایـران     et al., 2008 (

. مطرح شده است
سازي دشمنان طبیعی یکی از ارکان تولید انبوه و ذخیره

بیشـتر دشـمنان   . باشـد هاي کنترل بیولوژیک مـی اصلی برنامه
هـا مـدت   طبیعی قابلیت نگهداري پـایینی دارنـد و اغلـب آن   

بـا توسـعۀ   . شـوند کوتاهی پیش از رهاسازي پرورش داده می
هـاي کنتـرل   تـوان هزینـه  سازي مـی هاي کارامد ذخیرهروش

بیولوژیک را کاهش داد و زمان رهاسازي دشمن طبیعـی در  
ــا مرحلــۀ بحرانــی طغیــان آفــت هماهنــگ نمــود   مزرعــه را ب

)Colinet & Boivin, 2011 .( ــه ــا توجـ ــهبـ ــت بـ اهمیـ
هــا در کنتــرل بیولوژیــک آفــات، در زمینــۀ     کفشــدوزك

ه ها در دماهاي پایین مطالعاتی صورت گرفتـ سازي آنذخیره
گـذران  سـازي حشـرات کامـل زمسـتان    امکـان ذخیـره  . است

Coleomegilla maculataکفشــدوزك Timberlake در
بررسی شد و نتایج نشان داد کـه  سلسیوسدرجۀچهاردماي 

هفته در این دمـا زنـده   20حشرات کامل این کفشدوزك تا 
Jean(ماندند  et al., 1990 .(بهتـرین مـدت زمـان    چنـین هم ،

سازي الروهاي سن دوم و سوم این کفشدوزك هبراي ذخیر
برابر با دو هفته گزارش شـده  سلسیوسدرجۀچهاردر دماي 

).Gagnea & Coderre, 2001(است 
سازي مراحل مختلـف نشـوونمایی   بررسی امکان ذخیره

Coccinella undecimpunctata،اينقطهکفشدوزك یازده  L.

کامـل،  کـه حشـره  نشـان داد  سلسیوسدرجۀدر دماي شش 
ســازي ایــن کفشــدوزك تــرین مرحلــه بــراي ذخیــرهمناســب

حشـرات کامـل   ) مـاه یـک  (سازي بلندمـدت  ذخیره.باشدمی
ها شد و ایـن کـاهش در   موجب کاهش شدید طول عمر آن

مراتــب از افـراد نــر شـدیدتر بــود   بـه هـاي مــاده  کفشـدوزك 
)Abdel-Salem & Abdel-Baki 2000.(

رات کامـــل کفشـــدوزك ســـازي حشـــنتـــایج ذخیـــره
Harmonia axyridis (Pallas)    در دماهـاي پـایین نشـان داد

مدت پنج مـاه در  بهدرصد حشرات کاملی که 80که بیش از 
ذخیره شده بودند، زنـده  سلسیوسدرجۀششو سهدماهاي 

سـازي بلندمـدت در ایـن دو دمـا بـر قـدرت       ماندند و ذخیره
Ruan(منفـی نداشـت  تـأثیر زادآوري حشرات ماده  et al.,

، نتــایج یــک مطالعــه دیگــر نشــان داد کــه چنــینهــم). 2012
ــره ــت   ذخی ــل جف ــرات کام ــازي حش ــن   س ــرده ای ــري ک گی

سلسیوسدرجۀششمدت شش ماه در دماي بهکفشدوزك 
تـأثیر هـاي آن  و درصد تفـریخ تخـم  گذاريتخمبر میانگین 

Awad(منفی نگذاشت  et al., 2013.(
ــرات کامــ    ــنش حش ــی واک ــتانبررس ــذران و ل زمس گ

Hippodamiaکفشــدوزك ) فعــال(گــذران  غیرزمســتان

variegata (Goeze)ــه  بـــه ــان داد کـ ــایین نشـ ــاي پـ دماهـ
هـاي  گذران بـرخالف کفشـدوزك  هاي زمستانکفشدوزك

راحتـی تـا یـک مـاه در     بـه آوري شـده از مزرعـه   فعال جمـع 
زنده ماندند در حالی کـه  سلسیوسدرجۀو صفر -3دماهاي 

درجـۀ 10گـذران در دمـاي   ي حشرات کامل زمستاندارنگه
درصـد در  80باعـث وقـوع مـرگ و میـر بـیش از      سلسیوس

).Hamedi & Moharramipour, 2013(ها شد جمعیت آن
سازي کفشـدوزك  ذخیرهمطالعات انجام شده در زمینه

C. montrouzieri باشـند در دماهاي پایین بسیار معدود مـی .
سـازي  روز ذخیره24و 3/13داد که نتایج یک بررسی نشان 

50ترتیب باعث بروز تلفـات  بهسلسیوسدرجۀپنجدر دماي 
Maes(معیـت حشـرات کامـل شـد     جدرصـد در  100و  et al.,

ــم). 2015 ــینه ــه   چن ــان داد ک ــر نش ــژوهش دیگ ــک پ ــایج ی ، نت
درجــۀ10هــا در دمـاي  مــدت شـفیره ســازي طـوالنی  ذخیـره 

ن خـروج حشـرات کامـل و    افتـاد تـأخیر بـه باعـث  سلسـیوس 
نتایج این بررسی نشان داد که . ها شدآنگذاريتخمکاهش 
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باشـد  مـی مـؤثر دمـاي پـایین   بهسن شفیره بر میزان تحمل آن 
دماي بهکفشدوزك هاي پنج روزهطوري که تحمل شفیرهبه

& Babu(تر بـود  هاي یک و سه روزه بیششفیرهبهپایین نسبت 

Azam, 1988.(
در C. montrouzieriاهمیـت کفشـدوزك   بـه با توجـه  

هاي آردآلود در باغات مرکبات و کنترل بیولوژیک شپشک
پـــرورش انبـــوه آن در بـــهچـــاي ایـــران و نیـــاز روزافـــزون 

مــدت تــأثیرهــا، ایــن تحقیــق بــا هــدف بررســی انســکتاریوم
ــان ــره  زم ــف ذخی ــاي مختل ــن    ه ــل ای ــرات کام ــازي حش س

ــده  ــر زن ــایین ب ی، طــول عمــر و مــانکفشــدوزك در دمــاي پ
در ایــن مطالعـه تــالش شـد کــه   . هـا انجــام شـد  زادآوري آن

سـازي ایـن کفشـدوزك در دمـاي     بهترین مدت زمان ذخیره
آن تعیین شود و از این طریـق، جمعیـت  سلسیوسدرجۀپنج 

داري و بــراي یــک مــدت زمــان معــین در دمــاي پــایین نگــه
هــاي الزم در باغــات آلــوده   تعــداد کــافی و در زمــان  بــه

.هاي آردآلود رهاسازي شودشپشکبه

هامواد و روش
زمان و مکان تحقیق
در انسکتاریوم مدیریت حفظ 1393این تحقیق در سال 

تمـام مراحـل پـرورش    . نباتات شهرستان گرگـان انجـام شـد   
26±2متر و در دمـاي  4×4ابعاد بهکفشدوزك در یک اتاق 

ــۀ ــبی   درج ــت نس ــیوس، رطوب ــد و دورة 60±10سلس درص
رطوبت اتاق از . ساعت انجام شد8به16تاریکی بهوشنایی ر

هاي خیس در کف اتـاق  پاشی و پهن کردن گونیطریق آب
و یـک دسـتگاه   ) فصـل زمسـتان  (ط شـوفاژ  و دماي آن توسـ 

بـراي تعیـین   . شـد تـامین مـی  ) در فصل تابسـتان (کولر گازي 
ــاق،   ــاي ات ــت نســبی و دم ــهرطوب ــتگاه  ب ــک دس ــب از ی ترتی

نـوري  دورة. و یک دستگاه دماسنج استفاده شدسنج رطوبت
یک دستگاه بههم با استفاده از یک عدد المپ مهتابیِ متصل 

هاي پرورش نصـب  که در باالي قفسه®Sassinتایمر مارك 
.شده بود، تنظیم شد

پرورش شپشک آردآلود مرکبات و کفشدوزك
از C. montrouzieriمنظـور پـرورش کفشـدوزك   بـه 

عنـوان طعمـه اسـتفاده    بهP. citriمرکبات، شپشک آردآلود 

ي کفشـدوزك و شپشـک از آزمایشـگاه    جمعیت اولیـه . شد
تحقیقـات  ۀموسسبهتحقیقات کنترل بیولوژیک آمل وابسته 

منظور پرورش شپشـک آردآلـود  به. پزشکی کشور تهیه شدگیاه
Cucurbita moschata(هاي کدو حلـوایی  مرکبات از میوه L.(

براي جلوگیري از پوسیدگی احتمـالی قـارچی،   .استفاده شد
شپشک بـا آب شستشـو   بهسازي هاي کدو پیش از آلودهمیوه

کش کاربندازیم یـا محلـول   ها با قارچداده شدند و سطح آن
). Abdollahi Ahi, 2011(شـد  وایتکس ده درصـد ضـدعفونی   

هـا، گلگـاه و دم   ، عالوه بـر ضـدعفونی سـطح میـوه    چنینهم
هـاي کـدو پـس از    میـوه . شـدند پـارافین آغشـته   بـه ها نیز آن

ها از هایی فلزي که طبقات آنضدعفونی شدن بر روي قفسه
هاي کنفی ها با گونیهاي توري بودند و کف آنجنس سیم

ي شپشـک  گرفتنـد و جمعیـت اولیـه   پوشیده شده بود، قـرار  
. شـد ها مسـتقر  مو روي آنآردآلود مرکبات با استفاده از قلم

خـوبی در  بـه طور کامل باز بـود و هـوا   بهها این قفسهاطراف
). Malkeshi, 2010(ها جریان داشت میان آن

پــس از گذشــت حــدود یــک مــاه و افــزایش جمعیــت  
هاي کدو، پـنج جفـت کفشـدوزك روي    شپشک روي میوه

مثــل و تولیــدبــهکــدوهاي آلــوده رهاســازي شــدند تــا اقــدام 
ر تامین مستمر طعمه، هر منظوبه. افزایش جمعیت خود نمایند

شپشـک آلـوده   بـه بار تعدادي کدوي تازه دو تا سه هفته یک
ها، اطـراف  منظور جلوگیري از فرار کفشدوزكبه. شدندمی

ي تـوري محصـور   هاي حاوي کدوهاي آلوده با پارچـه قفسه
منظـور  بـه هـاي پالسـتیکی نیـز    عالوه بـر قفـس از تشـت   . شد

یـن روش ابتکـاري،   در ا. پرورش کفشـدوزك اسـتفاده شـد   
شپشـک درون  بـه ي کدوي کامالً آلـوده  ابتدا چند عدد میوه

ي مقــوایی یــک عــدد تشــت پالســتیکی و روي یــک شــانه 
مرغ قرار گرفـت و سـپس چنـد جفـت کفشـدوزك بـر       تخم

ي تشـت بـا   شـدند و دهانـه  روي کدوهاي آلـوده رهاسـازي   
ــه  ــتفاده از پارچ ــد اس ــانده ش ــوري پوش ــاز  . ي ت ــیش از آغ پ

مـدت سـه نسـل    بههاي اصلی، جمعیت کفشدوزكشآزمای
اي و این دو روش پرورش داده شد تا از نظر شرایط تغذیـه به

پــس از ســه نســل پــرورش، . فیزیولوژیــک یکنواخــت شــود
آوري و در تـدریج جمـع  بـه هـا  حشرات کامـل کفشـدوزك  

.هاي مربوطه مورد استفاده قرارگرفتندآزمایش
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سازي تیمارهاآماده
پــنج مــدت زمــان مختلـــف    تــأثیر رســی،  در ایــن بر 

مـانی، طـول   بـر زنـده  ) روز30و 14، 10، 7، 5(سازي ذخیره
ــانگین  ــل ) زادآوري(گــذاريتخــمعمــر و می حشــرات کام

مدت زمـان  (در هرکدام از تیمارها . کفشدوزك بررسی شد
هاي نـر  تایی از کفشدوزك30، شش جمعیت )سازيذخیره

ي هــاي مـــاده تــایی از کفشــدوزك  30و شــش جمعیــت   
شکل جداگانـه در  به) روزهحداکثر یک(گیري کرده جفت

و ارتفـاع  10قطـر دهانـه  بههاي پالستیکی شفاف درون لیوان
تـوري  هـا بـا پارچـه   لیـوان متر قرار گرفتنـد و دهانـه  سانتی12

هـر تیمـار داراي شـش تکـرار و هـر      (سفیدرنگ مسدود شد 
). زك بـود تـایی از کفشـدو  30تکرار شـامل یـک جمعیـت    

ساعت با شپشـک  72مدت بهها ابتدا هاي درون لیوانکفشدوزك
هـاي حـاوي کفشـدوزك    آردآلود تغذیـه شـدند و سـپس لیـوان    

-LG GRمدل(درون یک دستگاه یخچال به R65WSF و دماي
ــ1±5 ــبی   ۀدرج ــت نس ــیوس، رطوب ــد و 60±10سلس درص

جـا  منتقل و براي مدت زمان مورد نظر در آن) تاریکی مطلق
هاي حاوي کفشدوزك در تیمار شاهد لیوان. داري شدندنگه
ساعت تغذیه شدند و پس از ثبت مرگ و میـر احتمـالی،   72
26±2دمـاي  (جاي یخچال درون یک دسـتگاه ژرمینـاتور   به

دورةدرصـــد و 60±5سلســـیوس، رطوبـــت نســـبی ۀدرجـــ
. داري شدندنگه) ساعت8به16تاریکی بهروشنایی 

میـزان مـرگ و میـر حشـرات کامـل در      منظور تعیـین  به
تیمارهاي مختلف، پس از سپري شدن مدت زمان مورد نظـر  

از یخچال خـارج  هاي حاوي کفشدوزكدر هر تیمار، لیوان
بـراي  . شدند و تعداد حشرات کامل مرده شمارش و ثبت شد

ها پـس از  هاي مرده، کفشدوزكشمارش دقیق کفشدوزك
ــال   ــروج از یخچ ــهخ ــدت ب ــاعت 48م ــاق  س ــرایط ات در ش

حرکت بهشدند و افرادي که پس از این مدت قادر داري نگه
سازي در ذخیرهتأثیردر بررسی . شدندنبودند، مرده تلقی می

ــر و زادآوري    ــول عم ــر ط ــرما ب ــانگین (س ــممی ــذاريتخ گ
مانده در هـر تیمـار   کفشدوزك، از میان افراد زنده) يروزانه

شـکل  بـه فـت کفشـدوزك   ج20تعـداد  ) روز14استثناي به(
. قرار گرفتنـد ) مترسانتیقطر نه (جداگانه درون ظروف پتري 

جفـت  7دلیـل بـاال بـودن تلفـات، فقـط      بـه روز 14در تیمار 

کفشدوزك زنـده ماندنـد و در درون ظـروف پتـري جفـت      
داخل یک دستگاه بهظروف پتري حاوي کفشدوزك . شدند

ــاتور  ســبی سلســیوس، رطوبــت نۀدرجــ26±2دمــاي (ژرمین
) سـاعت 8بـه 16تـاریکی  بهروشنایی دورةدرصد و 5±60

طـور مـنظم بـا شپشـک آردآلـود مرکبـات       بـه انتقال یافتند و 
ــدند  ــه ش ــرار    . تغذی ــد ق ــورد بازدی ــه م ــري روزان ــروف پت ظ

هـاي گذاشـته   گرفتند و تا زمان مرگ افـراد، تعـداد تخـم   می
. شدها شمارش و ثبت میي آنشده

اريهاي آمتجزیه و تحلیل
سرما بر تلفات کفشدوزك در قالب یک تأثیرآزمایش

مختلـف  پنج مدت زمـان (طرح کامالً تصادفی با شش تیمار 
روز 30و 14، 10، 7، 5داري در یخچـــــال شـــــامل نگـــــه

مـرگ و میـر صـد    بـه بـا توجـه   . انجـام شـد  ) ي شاهدعالوهبه
روز، 30شـده در تیمــار  هـاي ذخیـره  درصـدي کفشـدوزك  

ــانگین طــول عمــر و م ــه در ایــن تیمــار گــذاريتخــمی روزان
ایـن کـه تعـداد    بـه ، بـا توجـه   چنـین هـم . گیري نشـدند اندازه

عــدد 20روز از 14هـاي زنـده مانـده در تیمـار     کفشـدوزك 
ــود، بررســی  ــأثیرکمتــر ب ــانگین  ت ــر طــول عمــر و می ســرما ب

بـا  (در قالب یک طرح کامالً تصـادفی نامتعـادل   گذاريتخم
ها با اسـتفاده  نرمال بودن داده. انجام شد)تکرارهاي نامساوي

آمـاري  افـزار  ارزیـابی شـد و از نـرم   Minitab 13افزار از نرم
SAS)SAS Institute, 2007 (واریـــانس ۀبـــراي تجزیـــ

)ANOVA (اختالف بین . دست آمده استفاده شدبههاي داده
و در سـطح  LSDهاي صفات بـا اسـتفاده از آزمـون    میانگین

رصـد مقایسـه شـد و بـراي رسـم نمودارهـا از       احتمال پـنج د 
.استفاده شدExcel 2007افزار نرم

نتایج
سـازي  ها نشان داد که ذخیـره واریانس دادهتجزیۀنتایج 

ي سلسـیوس،  در دماي پنج درجـه هاي نر و مادهکفشدوزك
شـکل  بـه هـا را در سـطح احتمـال یـک درصـد      مانی آنزنده
0.0001P< ،169.2=F5, 24ترتیـب به(داري کاهش داد معنی

هاي میزان تلفات کفشدوزك). 0.0001P< ،345.4=F5, 24و
طـور  بـه سـازي  هـاي ذخیـره  زمـان نر و ماده در تمـامی مـدت  

بــا افــزایش طــول مــدت . تــر بــودداري از شــاهد بــیشمعنــی
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ــره ــر     ذخی ــرگ و می ــد م ــر درص ــایین، ب ــاي پ ــازي در دم س
ــدوزك ــد   کفش ــزوده ش ــاده اف ــر و م ــاي ن ــهه ــ ب ــوري ک ه ط

هـاي نـر و مـاده در دمـاي     کفشـدوزك ماةسازي یک ذخیره
پایین، بروز تلفات صد درصدي را در جمعیـت ذخیـره شـده    

هاي نـر  اي، کفشدوزكهفتهسازي دودر ذخیره. موجب شد
درصد تلفات 33/95±21/2و 93/95±93/1ترتیب بهو ماده 

30سـازي  ها پـس از ذخیـره  شدند که با تلفات آنرا متحمل 
5سـازي  در ذخیـره . داري نداشتندزه، تفاوت آماري معنیرو

ترتیـــب بـــههـــاي نـــر و مـــاده روزه، تلفـــات کفشـــدوزك
تـرین  گیـري شـد کـه کـم    اندازه78/25±8/4و 2/5±39/29

سـازي  هاي مختلـف ذخیـره  زمانمقادیر مرگ و میر در مدت
). 1شکل (بود 

مـانی، سازي در دماي پایین عالوه بر میـزان زنـده  ذخیره
هاي ماده و طول عمر کفشدوزكگذاريتخمروي میانگین 

، >0.0001Pترتیببه(داشت تأثیرداري طور معنیبهو نر نیز 
5.48=F4, 86 0.0001؛P<،51.4=F4, 86،0.0001P< ،
74.2=F4, 86  .( هـاي مـاده   کفشـدوزك گـذاري تخممیانگین

شاهدبهسازي نسبت هاي ذخیرهاگر چه در تمامی مدت زمان
ــم ــت و از    ک ــدیدي نداش ــان ش ــدار آن نوس ــا مق ــود، ام ــر ب ت

51/4±07/0عدد تخم در روز در تیمار شاهد تا 06/0±99/4
). 1جـدول  (روي تغییـر کـرد   14عدد تخم در روز در تیمار 
ــدوزك   ــر کفش ــول عم ــامی    ط ــز در تم ــاده نی ــر و م ــاي ن ه

تـر بـود و در   شـاهد کـم  بهسازي نسبت هاي ذخیرهزمانمدت
تــري داشــت نوســان بــیشگــذاريتخــممیــانگین مقایســه بــا 

95/95±54/1هـاي نـر از   طوري که طول عمر کفشدوزكبه
روز و 14روز در تیمـار  7/47±21/2بـه روز در تیمار شـاهد  

روز در تیمار 8/99±2/2هاي ماده از طول عمر کفشدوزك
ــاهد  ــهش ــار 5/51±3/2ب ــت  14روز در تیم ــاهش یاف روز ک

).1جدول (

کفشـدوزك  ةمرگ و میر افـراد نـر و مـاد   درصد-1شکل 
Cryptolaemus montrouzieriها در سازي آنپس از ذخیره

.هاي مختلفزماندماي پایین براي مدت
Fig. 1. Mortality percent of males and females of

Cryptolaemus montrouzieri after different periods of

cold storage at low temperature (5ºC).

Cryptolaemusهاي نر و مادةو طول عمر کفشدوزكگذاريتخم) SE±(میانگین -1جدول  montrouzieri سـازي  پس از ذخیـره
.هاي مختلفزمانبراي مدت سلسیوسدرجۀپنجدر دماي 

Table 1. Mean (±SE) of daily oviposition and male and female longevity of Cryptolaemus montrouzieri after

different periods of cold storage at 5ºC.

Male longevity
(days)

Female
longevity

(days)

Mean of oviposition
(Eggs/female/day)

n
Cold storage duration

(days)

95.95±1.54 a99.8±2.2 a4.99±0.06 a20Control
80.75±1.6 c83.45±1.48 c4.76±0.046 b205
78.2±1.28 c83.8±1.45 c4.83±0.064 b207
72.85±1.28 c80.55± 1.53 c4.72±0.06 b2010
47.73±3.74 d51.5± 3.74 c4.51±0.07 c714

.)درصد5و سطح احتمال LSDآزمون (باشنددار میهاي داراي حرف مشترك در هر ستون، فاقد اختالف معنیمیانگین
Means followed by same letters in each column are not statistically different (LSD-test, P < 0.05).
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بحث
اهمیـــــت روزافـــــزون کفشـــــدوزكبـــــهباتوجـــــه 

C. montrouzieriهـــاي در کنتـــرل بیولوژیـــک شپشـــک
Mossadegh(آردآلود در باغات مرکبات و چاي ایـران   et

al., 2008; Malkeshi et al., 2013; Malkeshi, 2010;

Abdollahi Ahi et al., 2015 (کارهــایی بــراي ارائــه راه
سـازي آن ضـروري   مدتر شـدن پـرورش انبـوه و ذخیـره    اکار
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بـا افـزایش طـول    . باشدمی

، بـر میـزان   سلسـیوس درجـۀ سازي در دماي پنج مدت ذخیره
C. montrouzieriمرگ و میر حشرات کامـل کفشـدوزك  

این رونـد کلـی، یعنـی افـزایش تلفـات حشـرات       . افزوده شد
سـازي در دمـاي   تر شدن مدت زمـان ذخیـره  کامل با طوالنی

.Cپایین، در کفشـدوزك   undecimpunctata   نیـز گـزارش
امــا ) Abdel-Salem & Abdel-Baki, 2000(شــده اســت 

یار بسبهدر شرایط مشاC. montrouzieriتلفات کفشدوزك 
طوري که درصد مرگ و میـر حشـرات کامـل    بهتر بود بیش

95بـیش از  بهسازي در دماي پایین آن پس از دو هفته ذخیره
درصد تلفات گزارش شـده  20رسید که در مقایسه با درصد

.Cبراي کفشدوزك undecimpunctata  بهدر شـرایط مشـا
)Abdel-Salem & Abdel-Baki, 2000 (تر بـود بسیار بیش .

طـول مـدت   تـأثیر هاي پژوهش حاضر با نتـایج بررسـی   یافته
H. axyridisمـانی کفشـدوزك   سـازي بـر زنـده   زمان ذخیره

)Ruan et al., 2012 (نیز تا حد زیادي متفاوت بود .
ــزارش ــه  گـ ــده در زمینـ ــر شـ ــاي منتشـ ــنش هـ ي واکـ

.Cکفشدوزك  montrouzieriسازي سرما و امکان ذخیرهبه
این کفشـدوزك  .باشدبسیار معدود میآن در دماهاي پایین 

هـاي گرمســیر  ي سـازگار بـا اقلـیم   طـور کلـی یـک گونــه   بـه 
درجـۀ 20طـوري کـه در دماهـاي زیـر     بهگزارش شده است 

باشد و جمعیت آن در تغذیه و تولیدمثل نمیبهقادر سلسیوس
ــتان  ــول زمس ــی   ط ــدید م ــات ش ــار تلف ــرد دچ ــاي س ــوده ش

)Kairo et al., 2013 .(باشد وزك فاقد دیاپوز میاین کفشد
)Iperti, 1999 (درصـد جمعیـت حشـرات    50طـوري کـه   به

ســاعت پـس از قــرار گـرفتن در معــرض   12کامـل آن فقـط   
ــفر از بـــین رفتنـــد ۀدرجـــ5/5دمـــاي  ــیوس زیـــر صـ سلسـ

)Bartlett, 1974 .(پایین دمایی براي فعالیت حشـرات  آستانه

ه گـزارش شـد  سلسـیوس درجۀ7/14کامل این کفشدوزك 
Saeedi(است  et al., 2015 (   این در حالی است کـه برخـی

SilvestriChilocorus kuwanaeهــا ماننــد از کفشــدوزك

تغذیـه از  بـه نیـز قـادر   سلسیوسدرجۀچهارحتی در دماهاي 
Ricci(باشـند  هاي سپردار مـی شپشک et al., 2006 .(  نتـایج

پژوهش حاضـر نیـز نشـان داد کـه تحمـل ایـن کفشـدوزك        
سازي حشرات طوري که ذخیرهبهباشد ما بسیار پایین میسربه

درجــۀ5مــدت دو هفتــه و یــک مــاه در دمــاي بــهکامــل آن 
درصـد تلفـات در   100و 95ترتیب باعـث بـروز   بهسلسیوس

در یــک بررســی دیگــر، . جمعیــت حشــرات کامــل آن شــد
5ســازي در دمــاي روز ذخیــره24گــزارش شــده اســت کــه 

درصـد تلفـات در جمعیـت    100ز باعث بروسلسیوسدرجۀ
Maes(حشرات کامل ایـن کفشـدوزك شـد     et al., 2015 (

در پـژوهش  . که با نتایج پژوهش حاضر مشابهت زیادي دارد
و سلسـیوس درجۀ26حاضر، جمعیت کفشدوزك در دماي 

پـرورش  ) تابسـتان بهشـرایط مشـا  (سـاعت  16طول روشـنایی  
. ذخیـره شـد  سلسـیوس درجـۀ 5یافت و بالفاصـله در دمـاي   

ــهانتقــال فــوري جمعیــت کفشــدوزك از دمــاي بــاال   درون ب
یخچال شاید یکـی از دالیـل مهـم بـاال بـودن تلفـات آن در       

بر اسـاس نتـایج یـک پـژوهش دیگـر،      . سرما باشدبهواکنش 
سازگار کردن تدریجی جمعیت با دماي پایین باعث کـاهش  

طـوري کـه اگـر    بـه شـود  گیر تلفات ناشی از سـرما مـی  چشم
سازي پیش از ذخیرهC. montrouzieriعیت کفشدوزك جم

درجـۀ 10در دماهاي پایین بـراي مـدت کوتـاهی در دمـاي     
مقـدار زیـادي   بـه قرار داده شود از میزان تلفات آن سلسیوس

Maes(کاسته خواهد شد  et al., 2015.(
پـیش از  تغذیه یا عدم تغذیـه و نیـز مـدت زمـان تغذیـه     

ثر مـؤ و میر دشمنان طبیعی بسیار سازي بر میزان مرگذخیره
طـوري کـه بـا افـزایش مـدت زمـان       بـه گزارش شده اسـت،  

سازي، از میزان مرگ و میـر در طـول   ي پیش از ذخیرهتغذیه
شـــودتـــوجهی کاســته مـــی طــور قابـــل بـــهســـازي ذخیــره 

)Abdel-Salem & Abdel-Baki, 2000؛Colinet &

Boivin, 2011 .(    ــیش از ــده پـ ــورده شـ ــذاي خـ ــوع غـ نـ
C. montrouzieriســازي بــر واکــنش کفشــدوزك یــرهذخ

هاي طوري که کفشدوزكبهگزارش شده است مؤثرسرما به
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اي آرد،مدیترانــــهپــــرهتغذیــــه شــــده بــــا تخــــم شــــب
Ephestia kuehniella (Zeller)هايدر مقایسه با کفشدوزك

زدگـی  تغذیه شده با شپشک آردآلود مرکبات در مقابل یـخ 
Maes(تـر بودنـد   مقـاوم در دماهاي زیر صفر et al., 2015 .(

ــدوزك   ــل کفشــ ــرات کامــ ــر، حشــ ــژوهش حاضــ در پــ
C. montrouzieriساعت بـا  72مدت بهسازي پیش از ذخیره

شپشک آردآلود مرکبات تغذیه شدند، اما بـا ایـن وجـود در    
ةدهندسازي دچار تلفات شدیدي شدند که نشانطول ذخیره

. باشدهاي پایین میدمابهحساسیت شدید این کفشدوزك 
سازي در دماي نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ذخیره

مانی حشرات کامل، طول عمر و میانگین پایین عالوه بر زنده
توجهی کـاهش داد، هـر   طور قابلبهها را نیز آنگذاريتخم

چند کـه شـدت کـاهش زاداوري در مقایسـه بـا دو ویژگـی       
تأثیربههاي مربوط ه با یافتهاین نتیج. تر بودمراتب کمبهدیگر 

ــزان      ــر و میــ ــول عمــ ــر طــ ــایین بــ ــاي پــ ــی دماهــ منفــ
بـود بهمشـا C. ndecimpunctataکفشـدوزك گذاريتخم

)Abdel-Salem & Abdel-Baki, 2000 .(ــره ــازي ذخی س
ــاي    ــدوزك در دم ــن کفش ــل ای ــرات کام ــشحش ــۀش درج

دار مدت یک هفته، موجـب کـاهش معنـی   بهحتی سلسیوس
هـاي گذاشـته   تعداد کل تخم(میانگین زاداوري طول عمر و 

سـازي  در مقابل، نتـایج ذخیـره  . ها شدآن) شده در طول عمر
و سـه  در دماهـاي  H. axyridisحشرات کامل کفشـدوزك  

سـازي بلنـد  نشان داد کـه حتـی ذخیـره   سلسیوسدرجۀشش
تـأثیر این کفشـدوزك  گذاريتخمبر میزان ) ماه5تا (مدت 

Ruan(نگذاشـت  داري منفی معنی et al., 2012; Awad et

al., 2013.(
گیري کلی، نتایج این پـژوهش نشـان داد   عنوان نتیجهبه

نسـبت  C. montrouzieriکـه حشـرات کامـل کفشـدوزك     
دمــاي پــایین حســاس هســتند و بــرخالف بســیاري از      بــه

سـازي بلندمـدت در یخچـال    هاي دیگر، ذخیـره کفشدوزك
میر و کاهش طـول عمـر و   گیر مرگ و موجب افزایش چشم

هـا  سـازي بلندمـدت آن  بنابراین، ذخیـره . ها شدزادآوري آن
توصـیه  سلسـیوس درجـۀ در دمـاي پـنج   ) بیش از یک هفته(

حساسیت شدید حشرات کامل به، با توجه چنینهم. شودنمی
، پیشــنهاد سلســیوسدرجــۀدمــاي پــنج بــهایــن کفشــدوزك 

باالتر نیـز بررسـی   سازي آن در دماهايشود امکان ذخیرهمی
سازگار کـردن تـدریجی   تأثیرشود عالوه، توصیه میبه. شود

سازي آن در جمعیت این کفشدوزك با سرما پیش از ذخیره
طـور  بـه آن بـر کـاهش تلفـات کفشـدوزك     تـأثیر یخچال و 

.جداگانه در یک پژوهش بررسی شود
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Abstract

Cryptolaemus montrouzieri (Col.: Coccinellidae) is the most important predator of mealybugs in citrus and

tea orchards in north of Iran. Cold storage is necessary in order to have a sufficient numbers of this ladybird and

its release at desired times. This study was therefore carried out to assess the possibility of storing adult stage of

this ladybird under refrigerator conditions (5±1˚C, 60±10% RH and full darkness). Male and female adult

ladybirds were stored at low temperature for different durations of 5, 7, 10, 14 and 30 days. After each storage

period, the adults’ mortality was recorded in each treatment and was compared with the control. Survived

ladybirds were then paired and transferred to the separate Petri dishes and kept in a growth chamber (26±2 °C,

60±5% RH, and 16:8 h L: D) and their fecundity data were recorded daily until the death of ladybirds. Results

showed that cold storage significantly decreased their survival, longevity and fecundit. Mortality percent of

males and females increased with storage duration from 29.39±5.2 and 25.78±4.8 percent in five days treatment

to 100 percent in 30 days treatment, respectively. Female longevity ranged from 99.8±2.2 days in control to

51.5±2.3 days in 14-days treatment. Meanwhile, mean of oviposition in female ladybirds decreased from

4.99±0.06 to 4.51± 0.07 eggs/day. In conclusion, the adult stage of this ladybird was more susceptible to low

temperatures than other stages and their long-term cold storage (longer than seven days) is not recommended.

Keywords: insectarium, mass rearing, Cryptolaemus montrouzieri, cold storage, mealybugs


