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آنھا در كنترل جمعیت بالشك معمولي مركبات،

Pulvinaria aurantii Cockerell (Hom.: Coccidae)
دکتر سید علي اصغر فتحي:استاد راھنما

دکتر سیروس آقاجانزاده، مھندس مھدي داوري:اساتید مشاور

ــیلي ــع تحص ــد      :مقط ــي ارش ــتھکارشناس ــي    :رش ــره شناس ــرایشحش      -:گ

محقق اردبیلي:دانشگاه

       ٢/١٠/١٣٨٧:تاریخ فـارغ التحصـیليکشاورزي                       :دانشکده

٨٠:تعداد صفحھ

Pulvinaria aurantiiبالشک مرکبات، :ھاکلید واژه Cockerell ، ،شناسایي دشمنان طبیعي

.کارایي شکارگري و تراکم جمعیت

:چکیده

Pulvinaria aurantiiبالشک مرکبات،     Cockerellترین آفات مرکبات است کھ ، از مھم

در این تحقیق دشمنان طبیعي بالشک . کندخسارت زیادي بھ این درختان وارد مي

با Cryptolaemus montrouzieri Mulsauntکریپتولموس، کفشدوزک مرکبات شناسایي شدند کھ 

باChilocorus bipustulatus Lاي،درصد، کفشدوزک نقابدار دولکھ٨/٢٨فراواني نسبي 

Scymnusکفشدوزک درصد، ٧/١۴ spp. درصد، کفشدوزک شطرنجي، ٧۵/٢باPropylea 

quatuordecimpunctata (L.)درصد، بالتوري سبز، ٣۶/٢باChrysoperla carnea Stephensبا

Tetrastichusتوسط زنبور پارازیتویید ھاي پارازیتھ شده، تعداد بالشکدرصد٨٨/١۵

sp. قارچ پارازیتھ شده توسط ھاي تعداد بالشکدرصد و٩٢/٢١با

- بررسي شده، را شامل ميھايدرصد از کل نمونھ٣/١۴با .Lecanicillium sppبیمارگر

ھاي جداگانھ ھر گونھ ھاي کارایي شکارگري، در رھاسازيدر آزمایش. شدند

شکارگر، یک کفشدوزک کریپتولموس ماده در مقایسھ با یک کفشدوزک ماده نقابدار 

الرو سن آخر . اي تعداد بیشتر کیسھ تخم بالشک را مورد حملھ قرار داددولکھ

بالشک تغذیھ نکرد، اما بیشترین میزان تغذیھ را از بالتوري سبز از کیسھ تخم

پوره سن دوم بالشک در مقایسھ با ماده کفشدوزک کریپتولموس و ماده کفشدوزک 

ھاي شکارگر، یک در رھاسازي ترکیب دوتایي از گونھ. اي داشتنقابدار دولکھ

تعداد بیشترین اينقابدار دولکھیک ماده کفشدوزک + ماده کفشدوزک کریپتولموس 

یک +کیسھ تخم را مورد حملھ قرار دادند و نیز یک ماده کفشدوزک کریپتولموس

بیشترین میزان تغذیھ از پوره سن دوم بالشک را بالتوري سبزالرو سن آخر 

ھمچنین در این تحقیق تراکم جمعیت بالشک و کفشدوزک کریپتولموس در . داشتند

بررسي ١٣٨٧و ١٣٨۶ھاي ھر سالسھ باغ مختلف، در اوایل اردیبھشت تا اوایل م

شد و تعداد مراحل نمونھ بھ تصادف در ھر ھفتھ انتخاب ۴٠در ھر باغ . شد

تراکم جمعیت بالشک و . شدمختلف زیستي بالشک و کفشدوزک کریپتولموس شمارش 

این اختالفات بھ . داري داشتندکفشدوزک کریپتولموس در سھ باغ اختالف معني

  .باشددھي متفاوت در این سھ باغ در ارتباط مياحتمال با میزان کود

  

  

  

  

  

  

  

  



مقدمھ-١-١

، يشناسـعلـم حشـرهيکـاربرديھـان جنبھیتراز مھميکی

گذشـت . باشـديھ آفـات مـیک علیولوژیاستفاده از کنترل ب

کـاربرد سـموم ھمچـون يمنفـيامدھایزمان و آشکار شدن پ

جـاد یو ايعـین رفتن دشمنان طبیست، از بیط زیمحيآلودگ

را بـھ يشناسـمقاومت در حشرات آفت، توجھ متخصصان حشـره

يقیت تلفیریمديک آفات بھ عنوان محور اصلیولوژیکنترل ب

.)١٣٨٠بر، شھیش(آفات جلب نموده است 

یيایمیکنتـرل شـيبراين سالمیگزیجا،کیولوژیکنترل ب

ک یـولوژیکنتـرل ببرنامـھ ک یـ). ٢٠٠۴، ١نگیلیاسـت(است 

بـاال، يقدرت جسـتجوگروکنترلیموفق است کھ عامل بيزمان

باال، نسبت نـر بـھ مـاده يا تخصص شکارگریيانزبیتخصص م

و ) ٢٠٠۴، ٢نگیمبرلیک(باشد يز چند نسلیو نداشتھنییپا

ياقتصـادان یزآستانھ ریبھ زرات آفاتیجمعز بتواندین

کـاھش يبرايادیزير، راھبردھایاخيھادر دھھ.کاھش دھد

ت از عوامـل کنتـرل یـشده است و حمايھا طراحکشمصرف آفت

در ). ٢٠٠٢، ٣کلزین(ک مورد توجھ قرار گرفتھ است یوژولیب

۴۵سـاالنھ )ھـاکشتع از آفیرغم استفاده وسيعل(حال حاضر

ھا بھ ارد دالر خسارت فقط از جانب حشرات و کنھیلیم۵٠تا 

اسـت کـھ ين در حـالیـشـود و ايوارد مـيمحصوالت کشاورز

مواد در حال توسعھ با کمبوديھا انسان در کشورھاونیلیم

ت ھـا و تضـادھا ضـرورن چالشیوجود ا. مواجھ ھستندیيغذا

ت یریارت، کنترل و مد، خسنو بھ مفھوم آفتيو نگرشيحطرا

کنترل آفات يقیت تلفیریراھبرد مد. دینمايمجابیآن را ا

باشد، قـادر يآن ميھاک از جملھ راھکاریولوژیکھ کنترل ب

بـر، شـھیش(ھـا برقـرار سـازدن چـالشین ایبياست تعادل

١٣٨٠.(

د یـتول، بـا١٨٩٢در سـال موفقک یولوژین کنترل بیاول

ــــــــــاز ــــــــــوه و رھاس ــــــــــدوزک                             يانب کفش

Rodalia(Vedalia) cardinalis Maskellیيایدر کنتـرل شپشـک اسـترال

Icerya purchasi   Maskel،ا یـفرنیکھ صنعت مرکبات را در کال

؛ ١٩۶٢، ۴نھگـ(جھ نموده بود، آغاز شد موايدبا خطر نابو

ــ؛ ابری١٩٩٧، ۵زیســامو ــگیو کريک ــگ، یمبرلیک؛ ١٩٩٨، ۶ن ن
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ز اسـتفاده یامروزه ن).٢٠٠۶، ٧يساکوراتانتودا و ؛ ٢٠٠۴

يک بـرایـولوژیاز حشرات شکارگر بھ عنوان عامل کنتـرل ب

، توسـط يو بـاغيزراعـمحصـوالت يت آفات بر رویمھار جمع

رفتھ شـده یک کامال پذیولوژیبکنترل ن مردم و متخصصاھعام

.)٢٠٠۶، ٢و ھمکارانمرداک(است 

ن دارد، سالمت انساھ و یتغذکھ در يل نقشیمرکبات بھ دل

از يکیز یران نیو اشوديکشور جھان کشت م١١٣ش از یدر ب

د یـدر آن تولياست کھ مرکبات بھ صورت اقتصـادیيکشورھا

، ٢٠٠۶در سـال ٢يانسازمان خواروبار جھطبق آمار . شوديم

ر کشت مرکبات بـھ ید و سطح زیکشور ما از لحاظ مقدار تول

ب رتبھ ھفتم و ھشتم را در جھان بھ خود اختصاص داده یترت

تـن در ١٨ران یـن متوسط عملکرد مرکبـات در ایھمچن. است

را دارا اسـت يگاه دھم جھانیث جاین حیھکتار است و از ا

موجــود، اســتان يبــر اســاس آمارھــا). ١٣٨۵پــور، يقلــ(

ر کشـت و بـا یـھزار ھکتار سطح ز٩۵ش از یمازندران با ب

ون و ھفتصـد و پنجـاه ھـزار تـن یـلیک مید بالغ بر یتول

مقـام )د کل مرکبـات کشـوریتول% ۴٠يعنی(د مرکبات یتول

نـام، يبـ(اختصاص داده اسـت اول را در سطح کشور بھ خود

س، کرمـان و فاريھااز استان مازندران، استانپس). ١٣٨٣

پور، يقل(قرار دارند يبعديھادر رتبھب یبھ ترتھرمزگان 

در معــرض حملــھ آفــات و درختــان مرکبــات دائمــاً ).١٣٨۵

ينـواحيآب و ھـوا. قـرار دارنـديشـماريبـيھـايماریب

را جھت ابتال بھ انواع آفـات و يط مساعدیز، شرایخمرکبات

ط یا بـھ شـراسازد کھ شدت و تنـوع آنھـيا میھا مھيماریب

، ينـیقزويفتـوح(دارديکنتـرل آن بسـتگيھاو روشيطیمح

ن گروه آفات مرکبـات در شـمال کشـوریتراز عمده). ١٣٧٨

فیـھـا بـا طھا و بالشکشپشک. باشنديھا مھا و بالشکشپشک

ل یشوند اما بھ دليکنترل ميتجاریيایمیاز سموم شيعیوس

ک یـولوژیکنتـرل بيھاروشھا، کشنامطلوب آفتياثرات جانب

الزم یيشـھ کـارایھا ھمکشن آفتیھمچن. شونديح داده میترج

-شیپـرقابـلیغيھارا ممکن است توسط بارانیرا ندارند، ز

ن یا نتوانند ھمھ مراحل آفت را از بـیشستھ شوند و ينیب

عوامــل ،در مقابــل.)٢٠٠۶، ٣و و ھمکــارانیــو(ببرنــد 

ط یبـا محـيو سازگاريردر صورت ماندگاک، یولوژیکنترل ب

استفاده دوبـارهيھانھیدوام ھستند و ھزباشده، يرھاساز
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يھاکشآفت.)٢٠٠۴نگ، یمبرلیک(دھنديھا را کاھش مکشاز آفت

نھ یعمده متخصصان در زميست باعث نگرانیط زیبادوام در مح

ر ھــدف یــغيھــاگونــھن بــردنیانســان، از بــيســالمتخطــر

ا بـا عوامـل آنھـيسـازگارعدم زیو ن) ٢٠٠۴نگ، یمبرلیک(

بـھ ).٢٠٠٧و ھمکـاران، یيرضـا(است شده کیولوژیکنترل ب

کنتـرل بـھ منظـورھـاستیشناسان و اکولوژل حشرهین دلیھم

ش دارند و خواسـتار شـناخت یک گرایولوژیآفات بھ کنترل ب

کـھ ھستند یيدر جاھاوکنترل و استفاده از آنھایعوامل ب

دنباشموجوددر منطقھير بومیغيعیھم آفت و ھم دشمن طب

).٢٠٠۶مرداک و ھمکاران، (

گـر، در یاز آفات دياریز مانند بسیمرکبات نيھابالشک

يکھ در کنتـرل انبـوھدارنديمتعدديعیعت دشمنان طبیطب

تیـبـا توجـھ بـھ اھم،نیبنـابرا. باشـنديموثر مـآنھا

يشـتریبيھايبررساست کھمزمرکبات، اليھابالشکياقتصاد

مرکبـات، يھات آنھا در باغیکم جمعرات ترایینھ تغیدر زم

یيمطالعــھ کــاراز یــنو آنھــايعــیدشــمنان طبیيشناســا

لذا مطالعھ حاضر با . انجام شودشکارگر يھاگونھيشکارگر

مرکبـات و مطالعـھ يھـابالشکيعیدشمنان طبیيشناساھدف

ت یجمعرات تراکم ییتغز مطالعھ یو نآنھا يشکارگریيکارا

در )شـکارگر غالـب(پتولموسیکفشدوزک کرمرکبات و بالشک

يتواند در طراحـيج حاصلھ مینتا.انجام شدسھ باغ مختلف 

.د باشدیمرکبات مفيھابالشکيقیت تلفیریمديھابرنامھ

ت آنیو اھممرکبات -٢-١

ش یسال پـ٢۴٠٠تنام از ین و ویپرورش مرکبات در جنوب چ

، يخیتـاريھـابنابر نشـانھ. شده استح شروع یالد مسیاز م

یيالد بـا مرکبـات آشـنایش از مـیپـسال ٢٠٠٠ھا از يعبر

يھـادرختان مرکبات از کشـوريبیصليھادر جنگ. اندداشتھ

د و در یـترانھ بھ اروپا منتقل گردیمديایجنوب دريساحل

ستف کلمب در سفر خود بھ قاره یز کرینيالدیقرن پانزدھم م

مو را ھمراه خود بھ آنجـا بـرد یلرتقال و کا بذور پیمرآ

در . )١٣٨۵پـور، ي؛ قلـ١٣٧٨، ينـیقزويفتوح؛ ١٣٧١، يخوئ(

يھااز کنارهد گفت کھ یران بایخچھ مرکبات در ایمورد تار

ش یدایـن کـانون پیمازندران بھ عنـوان دومـيایدريجنوب

يران انواع وحشیدر شمال ارایشود، زيمرکبات نام برده م



ک نـوع یـات و مرکبات ماننـد سـلطان مرکبـيصاداقتریو غ

، يخـوئ(شـوديده مـیـاد دیـزيشقاببترش بھ نام تھمویل

يک لغـت عربـیـکلمھ مرکبات .)١٣٧٨، ينیقزوي؛ فتوح١٣٧١

مـورد اسـتفاده يفارسدر زبان Citrusکلمھ ياست کھ بھ جا

، ينـیقزوي؛ فتوح١٣٧١، ي؛ خوئ١٣۶۶، يبانیش(رد یگيقرار م

١٣٧٨(.

-شاخ و برگ متراکم و گليداراياناھیمرکبات گدرختان 

بـا مرکبـاتيھـاگل. ندباشيميل بھ ارغوانید مایسفيھا

ل بـھ یـد مایا سـفیـد و یم سـفیضـخگگلبر٨تا۴نداشت

ل عطر و یپرچم بھ دل٣٢تا١۶کاسبرگ و۵ا ی۴، يارغوان

ود را بـھ خـلژه زنبور عسیشھد فراوان، توجھ حشرات بھ و

ره یـتریـو زRutaceaeره یـاز تمرکبـات . نـدینمايمـجلب

Aurantioideaeجنس مختلف اسـت ٣٣يره دارایر تین زیا. است

تیـاھمCitrusو Poncirus،Fortunellaيعنـیکھ فقط سھ جنس آن 

ران از جـنس یـھ مرکبـات موجـود در ایکل.دارندياقتصاد

Citrusيمـ،شونديران کشت میکھ در ایيھااز گونھ.ھستند-

و تـرش مـویل، فروتپی، نارنج، گريرتقال، نارنگتوان بھ پ

؛ ١٣٧١، ي؛ خــوئ١٣۶۶، يبانیشــ(ن اشــاره کــرد یریشــمــویل

.)١٣٧٨، ينیقزويفتوح

يھـايماریدر معرض حملھ آفات و بدرختان مرکبات دائماً 

ط یز، شرایخمرکباتينواحيآب و ھوا. ر دارندقرايشماريب

-يا میھا مھيماری بھ انواع آفات و برا جھت ابتاليمساعد

يھـاو روشيطـیط محیتنوع آنھـا بـھ شـراوسازد کھ شدت 

.)١٣٧٨، ينیقزويفتوح(دارديبستگکنترل آن 

ا بـھ یـکـھ در دنيآورانیـصد گونھ آفـات زکین یاز ب

گونـھ يک بھ سـیکنند، نزديوارد ميمرکبات خسارت اقتصاد

ده یگردیيو شناسايآورعمرکبات شمال و جنوب کشور جميرو

ان، تنـنوزھا، نرمیھا، مھا، کنھن آفات شامل شپشکیا. است

؛ بھـداد، ١٣٧۵، يلیاسـماع(باشـند يھا و نماتدھا محلزون

بـھ ن گروه آفات مرکبـات در شـمال کشـور یترعمده.)١٣٨١

بھ جنستھاي مركبابالشك.دنباشيممتعلق  Coccidaeخانواده

Pulvinaria تعلق داردن خانوادهیايھان جنسیترز مھم، یكي ا



وع دارنـدیل از آستارا تا گرگان شدر تمام سواحل شماکھ

 Pulvinaria aurantiiگونـھ ھـاي اخیـردر سـال.)١٣٨١بھداد، (

Cockerellدا كـرده و خسـارت حالت طغیاني پیـکشوردر شمال

.زدسايمھاي مركبات وارد شدیدي را بھ باغ

)Pulvinaria aurantii Cockerell(رکبات بالشک م-٣-١

حشراتيدر رده بندگاه بالشک مرکباتیجا-١-٣-١

ر خـانواده ی، زCoccidaeخانواده متعلق بھت بالشک مرکبا

Coccinae جنس ،Pulvinariaو گونھaurantiiP.٣جانسـن(باشـديم ،

٢٠٠٠(.

بالشک مرکباتيزبانینھ ممدا-٢-٣-١

و آنھا مسـتقر شـدهين آفت رویارانیدر اکھ ياھانیگ

ک نـوع یـمرکبات، يھاانواع گونھکند شامليخسارت وارد م

Pittosporum tobiraبـھ نـام ينتیدرختچھ ز (Thunb.)ي، خرمنـد ،

.)١٣٨١بھداد، (باشد يمو خرزھره يل ژاپنیدارواش، ازگ

١٣١٨يال١٣١۶يھاساليبالشک مرکبات طاز قرار معلوم 

در باغ رشتشھردر١٣٢۵در سال وهدیگرداردورانیابھ

بھداد، (ده شدمشاھمرکباتيرويبندر انزلو دريوردالھ

١٣٨١(.

مناطق انتشار بالشک مرکبات-٣-٣-١

در تمام سواحل شـمال از آسـتارا تـا باً یران تقریدر ا

ز گزارش شده اسـت ین از تھران نیوع دارد و ھمچنیگرگان ش

دا کـرده یپيانیطغر در شمال کشور حالت یاخيھاو در سال

سـازديمـمرکبـات وارد يھـارا بـھ بـاغيدیو خسارت شـد

).١٣٨١بھداد، ؛ ١٣٧۵، يلیاسماع(

بالشک مرکباتيشناسشکل-۴-٣-١

-يو از جنس موم مـشکلياپنبھمرکباتبالشکسھ تخم یک

سـھ ین کیتـرکوچـک. ره و محدب استیدامیبا نیباشد کھ تقر

-و بزرگيدرخت نارنگيمتر رويلیم۵/٣۴ا ابعادبآنتخم

گـزارش ال درخـت پرتقـيمتر رويلیم٧۵/۴سھ تخمیکنیتر

يدار بـوده و گـاھیار پایتخم بسيھاسھیپوشش ک. شده است
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يضـویھـا بتخم. مانديميدرختان باقيز رویتا سال بعد ن

۵يالـ۴پـس از و یيمـویابتدا بھ رنگ زرد لو در بوده

ر دياوهخ بھ رنگ قھـیسبز روشن و قبل از تفررنگ روز بھ 

-يکـرون مـیم١۶٢۵ھا بھ طور متوسط اندازه تخم. ندیآيم

سھ تخم بالشک مرکبات یک کیموجود در يھاتعداد تخم. باشد

عـدد ۵٠٠يالـ٣۵٠ن یتفـاوت و بـمختلـف ميھازبانیميرو

٧۵/٠ھ طور متوسط بھ طـول سن اول بيھاپوره. ر استیمتغ

٣٢و يشاخک شش بنـديدارا،متريلیم٣۵/٠عرض متر و يلیم

شیـآرا. اسـتھا قرمز روشـنرنگ چشم. ندھستياھیحاشيمو

ن یتـرمھـمازن صـفحھیـاو ابعـاد يصفحھ مخرجيروموھا 

ثـاني،حالج(باشند يمکبالشيگن پوریسنص یتشخھا دريژگیو

١٣٧٨.(

متـر طـول و يلیم۴/١يمتوسط داراپوره سن دوم بھ طور 

سن دوم حشرات يھاشاخک در پوره. باشديممتر عرض يلیم٠/۶

يومـ۶٠ياسـت و دارايبنـد۶و حشرات مـاده يبند٧نر 

ک یپشت بدن پوره سن دوم يانیدر بخش م. دنباشيمياھیحاش

در . شـوديده مـیـدرهیل بھ تیماياقھوهبھ رنگ يخط طول

ھـا سن اول، پاھا و شاخکيھاز مانند پورهیپوره سن دوم ن

).١٣٧٨ثاني،حالج(ت ھستندیقابل روياز سطح پشت

متـر طـول و يلیم٣/٢يپوره سن سوم بھ طور متوسط دارا

يمـو٩۶و يبند٧اخک شيباشد و دارايمتر عرض ميلیم٢/١

ياخـط قھـوه،ين مرحلـھ از پـورگیدر ا. داشبيمياھیحاش

ثـاني،حالج(اسـتيشـتریتحدب بيتر و بدن داراضیعريپشت

١٣٧٨.(

يحشرات ماده کامل بالشک مرکبات بـھ طـور متوسـط دارا

٨شـاخک . باشـديمـمتر عـرضيلیم٣/٢متر طول و يلیم٢/٣

.استياھیحاشيمو١٧۶يبوده و بدن حشره ماده دارايبند

پوره سـن سـوم ص حشره ماده کامل جوان از مرحلھ آخر یتشخ

رنگ ھسـتند و حشـره اندازه و ھمًا ھمبیرا تقریمشکل است ز

در . باشـديتـر مـجلد شـفافر ییماده کامل فقط بھ علت تغ

ياقھـوهخـط در اطراف ،بعد از چند روزماده جوان حشرات

-يمـشتر یگردد و تحدب بدن بيظاھر مياقھوهيھاھکليپشت

بـدن حشـره مـاده از ي، انتھايتخمگذاربا ھمزمان ..شود

روز بھ طول ١٠حدود يتخمگذاردوره. شودياه جدا میسطح گ



ثاني،حالج(رودين میحشره ماده از بتیده و در نھایانجام

١٣٧٨.(

-يلیم۵۵/١يھا بھ طور متوسط دارارهیشفشیدر جنس نر پ

يرگیشـفشیمرحلـھ پـ. متر عرض ھسـتنديلیم٢/٠متر طول و 

در مرحلـھ روز ٣ا ی٢نرھا بعد از سن دوم شروع و پس از 

. دنشويھا و سر بھ مرور آشکار مکپاھا، شاخکاذب، يرگیشف

بـھ صـورت دو زائـده کوچـک يباليھادر روز چھارم جوانھ

شود کھ يده میبدن سھ دنبالھ ديدر انتھا. شونديمشاھده م

د رنگ رشد کرده و یسفيھالھن دنبایروز ا٣يال٢بعد از 

حشرات نـر قرمـز يرنگ عموم. شونديخارج ميرگیاز جلد شف

شـاخک . باشـديو فاقد ھالتر میيآنھا غشايھاروشن و بال

ل قطعات یحشره نر بھ علت تحل. استيبند١٠ن مرحلھ یدر ا

دارد يعیکوتاه و سـريھ بوده و پروازھایفاقد تغذيدھان

.)١٣٧٨ثاني،حالج(ندکيعمر مدو روز ایک یفقطو

بالشک مرکباتيشناسستیز-۵-٣-١

و يسھ سن پـورگتخم، يستیزمراحليدارابالشک مرکبات

زمسـتان ونسل دارددودر سال ن حشرهیا. استحشره بالغ 

ور یسن دوم نسل دوم کھ از اواسط شھريھاپورهرا بھ صورت

، يلیاسـماع(نـدکيمـيسـپرگردند، يتا اواسط مھر ظاھر م

ک نسـلیـطول دوره .)١٣٨١؛ بھداد، ١٣٧٨ثاني،حالج؛١٣٧۵

ب یـن ترتیبھ اانجامديروز بھ طول م۶٠يال۴٠عتیدر طب

روز، ١۵يالـ١٠ن یک بـیپوره سن يکھ طول دوره نشوونما

يگـذرانکھ زمستانيدر صورت(پوره سن دوم يدوره نشوونما

١٠ن یسن سـوم بـياروز، طول دوره نشوونم١۵تا ٩) نکند

روز  ١۵تا ١٢حشره کامل يطول دوره نشوونماو روز ١۵تا 

سھ تخـم بالشـک یک کیموجود در يھاتعداد تخم. کشديطول م

۵٠٠تـا٣۵٠ن یمختلف متفـاوت و بـيھازبانیميمرکبات رو

د مثـل یـدر صـورت تول). ١٣٧٨ثـاني،حالج(ر است یعدد متغ

د یـدر توليلاست و١: ۵/٩،نر:ماده ينسبت جنس، يجنس

ثـاني،حالج(زا ھستندمادهدرصد١٠٠، یيابکرزروشبھمثل

در خیرروز اول بعــد از تفــ٣تــا ٢ھــا در پــوره).١٣٧٨

گـر یديھامانده و سپس بھ قسمتيسھ تخم خود باقیاطراف ک

ھـا در اطـراف رگبـرگ ن پورهیشتریب. کننديدرخت مھاجرت م

دو روز بعد از يک الی. شوندير برگ مستقر میو در زياصل

خـود را يجوان پوشش نازک و شفاف مـوميھااستقرار، پوره



شود ياد عسلک باعث میھا و ترشح زتجمع پوره. کننديترشح م

کـھ يدر صـورتعـت یدر طب. ھا مرطوب بھ نظر برسندکھ برگ

د آنھا و ترشح یل تراکم شدیھا بھ دلن پورهیايط برایشرا

اعد گردد، آنھا محل استقرار خود را تـرک اد عسلک نامسیز

-يھـا مھـاجرت مـر بـرگیھـا و سـاسرشاخھيکرده و بھ رو

. )١٣٧٨ثاني،حالج(کنند

خسارت بالشک مرکباتنحوه -۶-٣-١

چ یجوان بدون ھـيھاوه و شاخھیبالشک مرکبات بھ برگ، م

درختـان مرکبـاتيھا روسارت بالشکخ.کنديمحملھ يرجحان

جـوان يھاشدن شاخھوه و برگ و خشک یزش میت، ربا ضعف درخ

درختان و ترشـح ين حشره رویت ایاثر فعالدر . ھمراه است

Capnodium citri)٤،نیاد عسـلک، قـارچ فومـاژیز Penz.) ،ر یـتکث

ز بـھ یھا نوهیميافتھ و عالوه بر ضعف درخت، بازار پسندی

کشور ر در شمال یاخيھان آفت در سالیا. ابدیيشدت کاھش م

يھـاغرا بـھ بـايدیدا کرده و خسارت شـدیپيانیحالت طغ

؛ ١٣٧٨ثـاني،حالج؛١٣٧۵، يلیاسـماع(زدسايممرکبات وارد 

.)١٣٨٣،و ھمکارانيدیگلسفزادهي؛ قار١٣٨١بھداد، 

بالشک مرکباتکنترليھاروش-٧-٣-١

يمیط خاص اقلیل شرایدر حال حاضر در شمال کشور، بھ دل

روش از غالباً ھا است، شپشکھا و بالشکرشد يکھ مساعد برا

کنتـرل روش نقـاط از يو بھ ندرت در برخـیيایمیکنترل ش

در شمال یيایمیشکنترلسابقھ.گردديک استفاده میولوژیب

افشار ن بار توسط جالل ینخستياست و برايمیقديلیخکشور 

د بتـوان یشا. صورت گرفتيشمس١٣٢٠در مرکباتيھادر باغ

و ھـاھـا و شپشـکبالشکيھاگونھنوعاز علل تيکیفت کھ گ

ن یـت ایـدر کنتـرل جمعآنھـايعـیت دشمنان طبیعدم موفق

در ارتبـاط یيایمیسـموم شـمـدتيرد طوالنکاربآفات، با

در کنتـــرل ).١٣٨١؛ بھـــداد، ١٣٧۵، يلیاســـماع(باشـــد

ــولوژیب ــک ای ــدوزک ی ــوالً از کفش ــت معم  Cryptolaemusن آف
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montrouzieri Mulsantد یشود کھ بھ صورت انبوه تولياستفاده م

.ردیگيار باغداران قرار میشود و در اختيم

بالشک مرکباتکیولوژیکنترل ب-۴-١

گـر، در یاز آفات دياریز مانند بسیمرکبات نيھابالشک

کنتـرل ھسـتند کـھ دريفراوانيعیشمنان طبديعت دارایطب

ه از حشـرات شـکارگر اسـتفاد. باشنديموثر مآنھا يانبوھ

ھا بـھ عنـوان عوامـل کنتـرل يھا و بالتورمانند کفشدوزک

ھـا،کھا، شپشھا، شتھبالکدیت سفیمھار جمعيک برایولوژیب

را حاصـل يریت چشـمگیـھـا موفقو کنھنھا، سپردارابالشک

يھـاان گـروهیـدر م). ١٩٩٩، ٥زو و ھمکـاران(نموده است 

ھـا بـھ جھـت نقـش دوزکمختلف حشرات شکارگر، مطالعھ کفشـ

ت یـاز اھم،دارنديقیک و تلفیولوژیکھ در کنترل بيموثر

ر شـکارگرھا یش از سایھا بکفشدوزک. برخوردار استياژهیو

انـد، بـھ ک مورد استفاده قـرار گرفتـھیولوژیدر کنترل ب

Rodoliaز کفشـدوزک یآمتیک موفقیولوژیعنوان مثال کنترل ب

cardinalis Mulsantیيایشپشـک اسـتراليبـر روIcerya purchasi

Maskellن یـاز اکنتـرل يھـاشتر برنامـھیموجب شد تا در ب

نـگ، یو کرکيبریاو؛١٩۶٢ن، ھگ(د استفاده شود یحشرات مف

ت یـسـبب کـاھش جمعيھا بھ طور قابل توجھکفشدوزک). ١٩٩٨

آلـود،آرديھـاھـا، شپشـکھا، شتھد بالکیمانند سفيآفات

بـابو و ؛ رامش١٩۶٧، ٢کیھد(گردند يارھا مھا و سپردبالشک

ــياوبری؛ ١٩٨٧، ٣ازم ــگ، یو کرک ــاران، ١٩٩٨ن ؛ زو و ھمک

، ۵نگ و ھمکـارانی؛ گرل١٩٩٩، ۴يشنامورتیو کري؛ مان١٩٩٩

.)٢٠٠٢، ۶يجلرو بي؛ شروسبور٢٠٠١

سـھ بـا یھا در مقاھا و بالشکھا در کنترل شپشککفشدوزک

. برخوردار ھسـتنديشتریت بیھا از اھمر آفات مثل شتھیسا

ــدر دن ــده١۵۵ازای ــرا ش ــروژه اج ــھیدر زمپ ــرلن کنت

درصـد۶۵/٠فقـط ھـا،با کاربرد کفشدوزکھا شتھکیولوژیب

پروژه اجرا شده۶١٣کھ از يدر حالاست،دهبوزیآمتیموفق

درصد۶۵/٨ھا، کفشدوزکبا کاربردھا شپشکنھ کنترلیدر زم

.)٢٠٠٢، ٧و ھمکارانروماگ(استبوده ز یآمتیموفق
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یكــي از دشــمنان طبیعــي كارآمــد C. montrouzieriکفشـدوزک

ھـا آنکیسھ تخم ھاي مركبات است كھ بھ طور عمده ازبالشك

ھاي كنتـرل این كفشـدوزك در اکثـر برنامـھ. كندتغذیھ مي

در ھـاو بالشکھاي آردآلودھاي مختلف شپشكبیولوژیک گونھ

حیــدري و ؛١٩۶٢ن، ھگــ(شــود سراســر دنیــا اســتفاده مــي

و صـــالح؛١٩٩٨،نـــگیو کرکـــياوبری؛٨،١٩٩٢کوپلنـــد

کامـل كفشـدوزك اتو حشرھا الروھمچنین). ٢٠٠۶، ٦ھمکاران

ــھ ــدار دولك ــز ،Chilocorus bipustulatus (Linnaeus)اي،نقاب و نی

Chrysopa carnea، بالتوري سبزالروھاي  Stephens،در کنترل ز ین

رو و مـاگ١٣٧٨ثاني، حالج(دارنديھممنقش تآفاین جمعیت 

 Lecanicilliumقـارچيھاگونھيبرخن ھمچنی.)٢٠٠٢و ھمکاران، 

spp.یكي از عوامل بیمارگر بالشك مركبات محسوب بھ عنوان

مختلـف بالشـک و يھاگونھيرويموثريشود و نقش کنترلمي

، ٢ارانکـیم و ھمکـ؛١٣٧٧زاده، میراب(کند يا ایفا مھشتھ

ز در کنترل ید نییتویپارازين زنبورھایعالوه بر ا).٢٠٠٧

استفاده ). ١٩٨٨، ٣ت و کریرا(ھا موثر ھستند ت بالشکیجمع

ھا بھ عنوان يھا و بالتوراز حشرات شکارگر مانند کفشدوزک

ھـا، بالـکدیسـفتیـمھار جمعيک برایولوژیعوامل کنترل ب

ت یـوفقا مھـو کنـھنداراسـپرھا،ھا و بالشکھا، شپشکشتھ

.)١٩٩٩زو و ھمکاران، (را حاصل نموده است يریچشمگ

 Cryptolaemusپتولمــوس، یکرشــکارگرکفشــدوزک-١-۴-١

montrouzieri Mulsant

يدر رده بنــدپتولمــوسیگــاه کفشــدوزک کریجا-١-١-۴-١

حشرات

ر ی، زCoccinellidaeمتعلق بھ خانواده پتولموسیکفشدوزک کر

.Cو گونھ Cryptolaemusجنس ، Scymninaeخانواده  montrouzieriيم-

).١٩٩۶، ۴ک و ھونکیھد(باشد 

پتولموسیکفشدوزک کر-٢-١-۴-١

.Rکفشدوزک ت یبعد از موفق cardinalis١٨٩١، از اواخر سال

يجـیفوزلنـد ویا، نیترالاز اسـ۵، کوابل١٨٩٢تا اواسط 

و بـھيآورگونھ را جمـع۴٠کفشدوزک متعلق بھ عدد ۴٠٠٠٠

ط یاز آنھـا بـا شـراگونـھ ۴ا فرستاد کھ تنھا یفرنیکال
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از آنھا کفشـدوزک يکیکھ ا سازگار شدند یفرنیکاليمیاقل

يھـان کفشـدوزک را در بـاغیـکوابـل ا. پتولموس بـودیکر

Pseudococcus gahaniآلـودشپشک آرديا از رویاسترالمرکبات

Green دوزک کفشـو حشـره کامـل يمراحل الرو.کرديآورجمع

آلـود آرديھـابھ شپشـکيزیآمتیرت موفقپتولموس بھ صویکر

رورش پ١٩٢٨در سال . ندکرديھ میو از آنھا تغذهحملھ کرد

يھـاوم در بخشیانسکتار١۵سیپتولموس با تاسیکفشدوزک کر

يسـازد و بـا رھایھا عدد رسـونیلیا بھ میفرنیمختلف کال

ت آن منطقـھ اپرورش مرکبآردآلود يھادر کنترل شپشکآنھا 

، و ھمکـارانيدیگلسفزادهيقار(افت ینجات ينابودخطر از 

يبـرايعیب روش پرورش انبوه دشمنان طبین ترتیبد.)١٣٨٣

يعـیھ عنـوان دشـمن طبپتولموس بـیبار با پرورش کرنیاول

و کـياوبری؛١٩۶٢ن، ھگـ(د یـآلود، آغاز گردآرديھاشپشک

کـھ از يھوجت قابـل تـیـبـھ دنبـال موفق). ١٩٩٨نگ، یکر

آلود در پتولموس در کنترل شپشک آردیزک کرکفشدويریگبکار

يد بـھ کشـورھایـن کفشدوزک مفیا بھ دست آمد، ایفرنیکال

از مــوارد ياریبســدر در افــت کــھ یز انتقــالیــگــر نید

شپشکان یبھ عنوان مثال در اثر طغ. ز بوده استیآمتیموفق

P. gahani یيایمیشـکنتـرلیيکـاراو عـدم ١٩٣١در سـال ،

از مصـر بـھ ١٩٣۴تـا ١٩٣٣يھاپتولموس در سالیشکارگر کر

کنتـرل يرا بـھ خـوبن آفت یاتیجمعگرجستان آورده شد و 

ن یاکھ در آنجا ازیياز کشورھا.)١٩۶۵، ٧دزیکوباک(د کر

يقـایتـوان بـھ آفريده اسـت مـیـدرگد استفاده یحشره مف

ن، یچـ، انگلسـتان، ير، انـدونزیـا، الجزای، اسپانيجنوب

ابق اشاره کـرد سيونان، ھند و شورویا، مصر،ین، کنیفلسط

ن حشـره یـن بـار ایاولـيران برایدر ا.)١٣٧١خدامان، (

از رانیــاياھپزشــکیموسســھ گتوســط ١٣۴۵د در ســال یــمف

شــگاه یوم آزمایو در انســکتارران شــد یــاا وارد یاســپان

تنکـابن پـرورش داده شـد ياھیگيھايماریآفات و بيبررس

.)١٣٨١اد، بھد(

پتولموسیکفشدوزک کريشناسشکل-٣-١-۴-١

تـا ۴/٣شکل و بـھ طـول يضین کفشدوزک بیحشرات کامل ا

اه یھا بھ رنـگ سـمتر؛ بالپوشيلیم٣/٣تا ۴/٢و عرض ۶/۴

نھ، شکم و نوک یز؛ قسمت سر، قفس سیريموھايبراق و دارا
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ت اسيازده بندیل بھ قرمز و شاخک یھا زرد مابالپوشيعقب

پنجھ پاھا در اصل چھار . دارنديکھ سھ بند آخر حالت گرز

بنـد سـوم .شـوديده میديدر ظاھر سھ بنديبوده وليبند

. اسـتيبنـد دوم مخفـيھـاھبن لیکوچک بوده و بپنجھ پا 

ز حشرات نر و ماده در یوجھ تما. ھستنددار ھا دندانھناخن

روشـن و در ياجلو است کھ در نرھا قھوهيساق و ران پاھا

پتولمـوس یکفشـدوزک کريھـاتخـم. باشديرنگ ماهیھا سماده

١٣/٠و انـدازه آنھـا یيمویشکل و بھ رنگ زرد ليضیب

خـود را بـھ يھـاپتولموس تخـمیکفشدوزک کر. متر استيلیم

د یـتوليمـوميھاتودهيالدر البھیيا چندتایتک و صورت تک

يھاتخم. دھديآلود ماده قرار مآرديھاشپشکلھ یشده بھ وس

-شکارکفشدوزک بھ علت اندازه چند برابرشان نسبت بھ تخم 

يپتولموس دارایکفشدوزک کر. شونديز میمتمايھا، بھ آسان

ل بـھ سـبز یـالروھا زرد مايقیرنگ حق. استيچھار سن الرو

د و یسـفيمـوميھـاتوسط رشـتھيباشد کھ در مدت کوتاھيم

کوچـک را يکـھ الروھـايشوند، بھ طـوريده میپوشياکممتر

يھـارشـتھ. آلود اشـتباه گرفـتآرديھاممکن است با شپشک

پتولمـوس از یکفشـدوزک کريموجود در سطح بدن الروھايموم

-يقـار(شود يالروھا ترشح مبدنيمنافذ موجود در سطح پشت

.)١٣٨٣، و ھمکارانيدیزاده گلسف

پتولموس یکفشدوزک کريف شکارگریط-۴-١-۴-١

ک، یھـد(فـاژ اسـت يشدوزک پلک کفیپتولموسیکفشدوزک کر

بـھ ن کفشدوزک بھ منظور کنتـرل آفـاتیايرھاساز.)١٩۶٧

). ١٩٩٨نـگ، یو کرکياوبری(ردیگيصورت حشره کامل صورت م

،کـھ شپشـک آردآلـود جنـوبکـردگزارش ) ١٣٧١(خدامان 

Nipaecoccus viridis Newstead،ــ ــتفاده از يرا م ــا اس ــوان ب ت

ھا در استان خوزستان ر کفشدوزکیو ساولموسپتیکفشدوزک کر

بالشـک يولوژیمطالعھ بيط) ١٣٧٨(يحالج ثان.کنترل نمود

ياپتولموس و کفشدوزک نقابدار دولکھیکرمرکبات، کفشدوزک 

کـرده يبالشک مرکبات معرفـيعین دشمنان طبیتررا از مھم

کفشــدوزک ) ١٣٨٣(و ھمکــاران يدیزاده گلســفيقــار. اســت

آلـود بالشک مرکبات و شپشک آرديعین طبپتولموس را دشمیکر

.استکردهيمعرف،Pseudococcus citri Risso،مرکبات



چید پتولموس بھ یکھ کفشدوزک کرگزارش کرد)١٩۴۶(٨با

،بلندت شپشک آردآلود دمیدر کنترل جمعدرصد١٧زان یم

Pseudococcus longispinus (Targ.)،مرکبات موثر استيھادر باغ.

يھاکفشدوزکيو اکولوژيوژولیبيدر بررس)١٩۶٢(ن ھگ

يھاک گونھیولوژیشدوزک را در کنترل بکفن یا، ولموسپتیکر

)١٩۶۵(ز دویکوباک.آردآلود موثر دانستيھاشپشکمختلف 

د در یاستفاده از حشرات شکارگر مفنھیزمدريامطالعھيط

شپشکانیکھ در اثر طغگزارش کرد گرجستان کنترل آفات

gahaniP. از پتولموس یکروارد نمودن کفشدوزک ١٩٣١در سال

يپرورش و رھاساز،١٩٣۴و ١٩٣٣در سال مصر بھ گرجستان 

پروکوپنکو و .ن شپشک شدیت ایباعث کنترل موثر جمعآن 

يپتولموس را رویکريگرت شکاریفعال)١٩٨٢(٢ھمکاران

يآنھا با رھاساز. ھ گزارش کردندیت از روسبالشک مرکبا

موفق شدند مرکبات باغ پتولموس در سھ ھکتار یعدد کر۵٠٠٠

)١٩٨۵(٣رزوا.کننديریگجلوبالشک مرکباتان یاز طغکھ 

،آلودآردشپشکيھاگردھا و شکارییتویپارازيدر بررس

Planococcus ficus (Signoret) ،ز بھ یرا نپتولموس یکفشدوزک کر

و يمان.نموده استين آفت معرفیموثر اوان شکارگر عن

کفشدوزک کاملحشراتيبا رھاساز)١٩٨٨(۴ایرتونتادا

Maconellicoccus hirsutusشپشک در کنترلپتولموس یکر (Green)

روز ٧۵و در مدت درختان ميآفت را در رونیند اتوانست

ھ کگزارش کردند)١٩٨٨(٩و ھمکارانمگوتا.ندیمھار نما

ھر يبر روپتولموسیکرالرو و حشره بالغ کفشدوزک ٣ا ی٢

را بھ Ferrisia vigata (cockerell)دآلواه تنباکو، شپشک آردیگ

ط گلخانھ کنترل یدر شراک ماه یدر مدت يزیآمتیطور موفق

چرخھ با مطالعھ )١٩٩٠(يشنامورتیو کريمان.کنديم

بالشک از پتولموسیھ کفشدوزک کریزان تغذیو ميزندگ

Chloropulvinaria psidii (Maskell)يھادر باغPsidium guajava Linnaeus

ت یجمع، پتولموسیکفشدوزک کريبا رھاسازگزارش کردند کھ 

در )١٩٩٣(يمان. دشکنترل ھان باغیدر اC. psidiiبالشک 

 Zizyphusيھاآنھا در باغيعیدشمنان طبو ھامطالعھ شپشک

mauritiana (L.)،يھاشپشکN. viridis،Planococcus citri (Risso) ،

Planococcus lilacinus CockerellوM. hirsutusدر يرا از آفات جد

ولموسپتیط کفشدوزک کرکردند کھ توسيرفمعھان باغیا
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ت یاھميدر بررس)١٩٩۴(٢زیشالکید و میحم.نددشيمھار م

در دآلود مرکباتموس در کنترل شپشک آرپتولیکفشدوزک کر

يعیپتولموس را بھ عنوان دشمن طبیط خاص، کفشدوزک کریشرا

.نموديرفمعينتیزينارنگدرختان ين آفت رویموثر ا

آلود شپشک آرديعیدر مطالعھ دشمنان طب)١٩٩۵(يمان

پتولموس را بھ عنوان دشمن ی، کفشدوزک کرP. lilacinus،يشرق

.کرديرفمعانارومرکبات ين آفت بر رویموثر ايعیطب

از را پتولموسیکفشدوزک کر)a١٩٩۶(٣ن و ھمکارانیمرل

 Eupulvinariaو بالشک آلود مرکباتشپشک آردمھم يھاشکارگر

hydrangea (Steinweden)و يکابری.دندگزارش کرک یدر بلژ

ن یبھ عنوان اولرا پتولموسیکفشدوزک کر)١٩٩٨(نگیکر

ک یولوژیکنترل بيھابرنامھشده در گونھ کفشدوزک استفاده

) ١٩٩٨(۴عبدالخالق و ھمکاران. گزارش کردنديقیتلف

کفشدوزک کریپتولموس را از شکارگرھاي غالب شپشک آردآلود 

.ھاي مرکبات گزارش کردندمرکبات در باغ

کفشـدوزک یيایبويھاواکنش)١٩٩٩(۵کال و سنگونکایکوت

Pulvinaria regalisپتولموس را نسبت بھ بالشک یکر Canard شپشک و

افتنـد کـھ کفشـدوزک یمطالعھ کردند و درآردآلود مرکبات 

شـتر از یشپشـک آردآلـود بيھـارومونیپتولموس بھ کـایکر

رنـگ و ن گـزارش شـده اسـت کـھیھمچنـ.شوديبالشک جلب م

حملھ و نرخيبر روSolenostemon scutellarioids (L.)اه یاندازه گ

کفشـدوزک يزنـدگچرخـھيھـايگژیور یساو يجستجوگرسرعت

ر یتـاثمرکبـاتشپشـک آردآلـود ھ از یبا تغذپتولموس یکر

يچرخـھ زنـدگيھـايژگـیدر وزبان یاه میاندازه گ.دارند

يچنـداننقـش زبـانیماهیـرنـگ گيولاست کفشدوزک موثر

بـا گـر یق دیـدر تحق.)٢٠٠٠، ١٠انا و رابرتیجول(نداشت

در کنتـرل يکیولـوژیبويزراعکنترليھاروشقیتلفمطالعھ 

Heuchera micranthaاهیـگيبـر روآلـود مرکبـاتشپشـک آرد Palace 

Purpleو يکنتـرل زراعـيھـاروشقیـتلفکـھ شده استگزارش

کنـديمـيریجلـوگن آفـتیـاان بـالقوه یک از طغیولوژیب

گـزارش )٢٠٠۵(يمـانن یھمچن.)٢٠٠٢، يو بجلريسبوروشر(

عامـل مھـم کنتـرل شپشـک پتولمـوسیکفشـدوزک کرکرد کـھ 

Rastrococcus invadensآردآلود  Williamsاه یگيروsapotaباشـد يم

                                                            
10- Juliana & Robert



ينقشـيرزنده مانند درجھ حرارت و رطوبت نسـبیو عوامل غ

.ن آفت ندارندیدر کنترل ا

پتولموسیکفشدوزک کريشناسستیز-۵-١-۴-١

کفشـدوزک يدر سـطح بـدن الروھـايمـوميھـاداشتن رشتھ

از يکـیآلـود آرديھـاو شباھت آنھا بھ شپشکپتولموس یکر

پتولمـوس در برابـر یمھـم الرو کفشـدوزک کريدفاعيھاروش

ين پوسـت انـدازیالرو کفشدوزک تا اول. استيدشمنان خارج

سـھ تخـم در یموجـود در کيھاھا و پورهھ از تخمیضمن تغذ

شـد از آن يسھ تخم خـالیکھ کيھنگام. مانديميآنجا باق

-يمـد بـھ جسـتجو یـجديھاافتن طعمھیيو براخارج شده

٣/١اندازه الرو بـھ حـدود يان مرحلھ الرویدر پا. پردازد

کامـل ين دوره الروھایان ایرسد، کھ پس از پايمتر ميسانت

يھـار آشـغالیـا زیدر شکاف تنھ درختان يابھ صورت توده

و يدیزاده گلسـفيقـار(شـونديمل یتبدره یشفبھ سطح باغ 

). ١٣٨٣، ارانھمک

کفشدوزک کریپتولموس بالفاصـلھ پـس از خـروج از پوسـتھ 

روز ۵يالـ۴بـوده و بعـد از يگیرقادر بھ جفت،يرگیشف

آلـود خـود ماننـد شپشـک آرديھـاطعمھتخميھاکیسھداخل

، يشـنامورتیو کري؛ مـان١٣٧١خـدامان، (کند يميتخمگذار

. انجامـديقـھ بـھ طـول مـیدق٣٠يالـ۵يریگجفت.)١٩٩٧

ا یـيبـھ صـورت انفـرادن کفشـدوزک یايھامادهيتخمگذار

يقـار(شـوديانجام   مزبان یتخم ميھاسھیرون کديادستھ

ــف ــارانيدیزاده گلس ــار ).١٣٨٣، و ھمک ــذاررفت يتخمگ

در مرحلـھ اول،. گیـرددو مرحلھ انجام مييکریپتولموس ط

الئـم عن مرحلـھ یـکند کھ در ايرا جستجو ميتخمگذارمکان 

-يمـيتخمگذارمکان ين عامل جستجویترمھميتماسیيایمیش

يمـوميھـاپروب کـردن رشـتھقیطرن کفشدوزک از یا. باشد

. کندپیدا ميرا يتخمگذارمکان خود يبا قطعات دھانشکار

مــاده کفشــدوزک ت در مرحلــھ اول، حشــرهیــعــد از موفقب

ند و کيرا با فشار ھمولنف خارج مز خودیکریپتولموس تخمر

خود مکان يتلسکوپبا تخمریز يموميھابا پروب کردن رشتھ

رسـد در يبھ نظر مـ. دکنرا تعیین مييتخمگذارمطمئن جھت 

شـد کـھ توسـط بايمھم مـيکیزیعالئم فعمدتاً یيمرحلھ نھا

کفشـدوزک کریپتولمـوس مکـان يوقت. شوديافت میز دریتخمر

يھارشتھيرتا بھ عبایرا پیدا نکند، يمناسب جھت تخمریز



ریتـاخرا بـھ يتخمگـذارشکار وجود نداشتھ باشـد، يموم

یـک يتخـم بـرايمجـراکامل را در جدارهانداختھ و تخم

يبـاالل یپتانس. داردميساعت نگھ۴٨تا ٢۴دوره کمتر از 

ھـا اجـازهتخم بھ مـادهيدر نگھدارکفشدوزک کریپتولموس 

تـر قیـدقبھ طـور يتخمگذاريھادھد کھ در انتخاب مکانمي

کفشـدوزک کریپتولمـوس يتخمگذارعوامل موثر در .عمل كند

م شـیمیایي موجـود یشکار، عالينشوونمامراحلنوع و شامل 

محـیط يدمـازینشکار و يکلنو ساختار يموميھادر رشتھ

.)b١٩٩۶ن و ھمکاران، یمرل(باشدمي

درصدن ینگذاشتھ شده و ھمچيھاتخمتعدادنوع شکار در 

- يل شدن آنھا بھ حشره کامل موثر میھا و تبدخ تخمیتفر

بھ عنوان مثال تعداد تخم گذاشتھ شده کفشدوزک.باشد

شپشک يک روز رویدر ک مادهیيکریپتولموس بھ ازا

سھ با بالشک یدر مقا) عدد تخم۵/٢٢(مرکبات آردآلود 

و يدیزاده گلسفيقار(استشتریب)عدد تخم۵/١٢(مرکبات

گذاشتھ شده يھان تخمیانگین میھمچن). ١٣٨٣،ھمکاران

در ک ماده در طول عمرشیيبھ ازاکفشدوزک کریپتولموس

بھ عدد و حداکثر تعداد تخم ۵٢٨شپشک آردآلود جنوب،يرو

خدامان، (عدد ذکر شده است ٢٨ک روز یدر ک ماده یيازا

کفشدوزک کریپتولموس ين طول دوره الرویعالوه بر ا). ١٣٧١

؛)١٣٧١خدامان، (روز ۶/١۵شپشک آردآلود جنوبيبر رو

يمان(روز ٢٠/١٧، Aleurodicus disperses Russelد بالک، یسفيرو

روز و ۶/١۵بالشک مرکبات، يرو؛)١٩٩٩، يشنامورتیو کر

زاده يقار(روز ٩/١٣مرکباتشپشک آردآلود يبر رو

کیطول دوره . شده استگزارش) ١٣٨٣، و ھمکارانيدیگلسف

يکفشدوزک کریپتولموس رو) از تخم تا حشره کامل(نسل 

٨/٣٠بالشک مرکباتيروز و رو۶/٢٨مرکباتشپشک آردآلود

، و ھمکارانيدیزاده گلسفيقار(شده است روز گزارش

١٣٨٣ .(

تمـام يموميھاخل رشتھکفشدوزک کریپتولموس دايھاماده

در.دنـکنمـييتخمگذارآردآلود يھاشپشکينشوونمامراحل

تخـم يھـافقـط در کیسـھن کفشـدوزک یايھاماده،ھکصورتی

، و ھمکارانيدیزاده گلسفيقار(ند نکيميتخمگذارھابالشک

  ينشوونمامراحلتمام ). a١٩٩۶ن و ھمکاران، ی؛ مرل١٣٨٣
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Abstract:

Pulvinaria aurantii Cockerell is the most important pest of the citrus that damaged to these trees. In this 

research natural enemies of P. aurantii were collected and identified. Cryptolaemus montrouzieri Mulsaunt 

with the relative abundance 28.08 %, Chilocorus bipustulatus L. with 14.7%, Scymnus spp. with 2.75%, 

Propylea quatuordecimpunctata (L.) with 2.36%, Chrysoperla carnea Stephens with 15.88%, the number 

of P. aurantii parasitized by Tetrastichus sp. with 21.92% and the number of P. aurantii parasitized by

Lecanicllium spp. with 14.3%, were included from total specimens that was checked. In the predatory

efficacy experiments, in separated releases of each predator species, the female of C. montrouzieri was 

attacked more ovisacs of P. aurantii than C. bipustulatus. Also, latest instar larvae of C. carnea was not 

consumed from ovisacs of P. aurantii. But the latest instar larvae of C. carnea was consumed the highest 

2nd instar nymph of P. aurantii in compare to one female C. montrouzieri and C. bipustulatus. In combined 

releases of predator species, the highest ovisacs of P. aurantii were attacked by release of one female of C. 

montrouzieri + one female of C. bipustulatus. In contrast, the highest 2nd instar nymph of P. aurantii were 

consumed by release of one female of C. montrouzieri + one latest instar larvae of C. carnea. Also in this 

research, the population densities of P. aurantii and C.montrouzieri were studied in three different citrus 

orchards during first of May to October in 2007 and 2008. 40 samples were taken randomly from each of 

the orchard weekly. In each sample the number of different developmental stages of P. aurantii and C. 

montrouzieri were counted. The population densities of P. aurantii and C. montrouzieri were significantly 

different in three orchards. These differences can be associated with different fertilization levels in three 

orchards.  
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