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  چكيده
 يكي از Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae)شپشك آردآلود 

 گياهان زينتي مستعد ترين از مهم. شود ميست كه روي گياهان زينتي ديده آفاتي اترين  رايج
.  استSolenostemon scutellarioides (L.) Coddيوسف  آفت، حسن اين آلودگي به

 :Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera وســولمــريپتـك دوزكـــكفش

Coccinellidae)  ي آردآلود استفاده ها شپشك يك شكارگر چندخوار است كه براي كنترل
 حاضر به منظور بررسي كارايي اين كفشدوزك در كنترل بيولوژيك شپشك پژوهش. شود مي

و تعيين بهترين نسبت رهاسازي )  قرمزةواريت(يوسف  روي گياه زينتي حسن P. citriآردآلود 
صورت دستي  يوسف به سن گياه حسن هاي هم ابتدا بوته .انجام گرفت اي گلخانهآن در شرايط 

ني شپشك آردآلود وپس از تثبيت كل. آردآلود آلوده شدند شپشك 3 و 2هاي سنين  با پوره
، 1 تيمار كنترل بيولوژيك رهاسازي 4 در قالب ها ها، رهاسازي كفشدوزك روي بوته روي بوته

يك تيمار هم . انجام گرفتسن  يوسف هم  حسنة كفشدوزك بالغ به ازاي هر بوت4 و 3، 2
درصد تأثير هر تيمار در كنترل . ته شدبدون رهاسازي كفشدوزك به عنوان شاهد در نظر گرف

 زماني يك تا ةتيلتون در فاصل -  هاي آردآلود با استفاده از فرمول هندرسون جمعيت شپشك
ثير تيمارهاي أ درصد تة واريانس و مقايسةپس از تجزي.  روز بعد از رهاسازي محاسبه شد15

به ازاي هر  كفشدوزك 4و 3، 2 مشخص شد تيمارهاي رهاسازي ،مورد ارزيابي در كنترل آفت
روز بعد از رهاسازي كفشدوزك از نظر آماري بيشترين تأثير  5 - 10 زماني ةبوته در فاصل

 كفشدوزك 4 و 3در روز پانزدهم نيز بين رهاسازي .  و در يك گروه قرار داشتندداشتند
 ة كفشدوزك به ازاي هر بوت2در كل مشخص شد رهاسازي . داري نبودااختالف معن

  .دكن روز بعد كنترل 15 درصد از جمعيت آفت را تا 92تواند بيش از  وسف ميي حسن
  

  .گلخانه بيولوژيك، كنترل كريپتولموس، كفشدوزك كارايي، آردآلود، شپشك :كليدي هاي واژه
 

  مقدمه
 ةي آردآلود متعلق به خانوادها شپشكهاي مختلف  گونه

Pseudococcidae ار شم اي به گلخانهترين آفات  از مهم
هاي توليد و پرورش اين  وفور در مكان  كه بهروند مي

بر اساس . (Keyhanian, 2001)گياهان وجود دارند 
ي ها شپشك غالب ة گونKeyhanian (2001) هاي بررسي

 در آفت اين. است  P. citriها گلخانهآردآلود در بيشتر 
 فعال ها گلخانه در سال تمام در  نشدنكنترل صورت

 كند مي وارد محصول به ديشدي خسارت و است
(Keyhanian, 2001) .اين ،وهوايي مساعد شرايط آب در 

 هاي مختلف شامل تخم، حشره در طول سال به شكل
 .(Behdad, 2002) شود مي ديده بالغ ةحشر و پوره

 گياه نوع به بسته آفت اين خسارت شدت و فعاليت
 نظير زينتي گياهان به طوري كه هب .است متفاوت زينتي

 رديگ از وسف بيشتري حسن و ).Codiaeum sp(روتون ك
ه ب. (Keyhanian, 2001)زند  مي خسارت زينتي گياهان
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 سفيد رنگ روي بدن  ودليل پوشش مومي آردي
 در مقابل  آنهاهاي آردآلود، مقاومت شپشك
العاده زياد است و به همين  ي شيميايي فوقها كش حشره

يميايي عليه هاي مختلف كنترل ش دليل تا كنون روش
بر . (Behdad, 2002)آميز نبوده است  اين آفات موفقيت

 كنترل بيولوژيك 1345 اولين بار در سال ،اين اساس
 از  C. montrouzieriاين آفت با وارد كردن شكارگر 

اين . (Mostofi-pour, 1986)استراليا آغاز شد 
ترين  ترين و متداول ترين، موفق فعالكفشدوزك از 

 Al-khateeb (استي آردآلود ها شپشكوي شكارگرها ر

& Raine, 2001(،مركبات هاي باغ براي اولين بار از  كه 
 Pseudococcus gahaniاستراليا روي شپشك آردآلود 

Green شد آوري جمع )Clausen, 1978 .(بارةتا كنون در 
انجام توجهي   شايان هاي  اين شكارگر تحقيقات و بررسي

  .ه استگرفت
روي كريپتولموس الروي كفشدوزك  ةطول دور 

 25±1شپشك آردآلود و بالشتك مركبات در دماي 
 بررسي  Gharizadeh (2002)سلسيوس توسط ةدرج
 Ghadimi-Moazeni  (2004)طور  همين. ه استشد

شناسي كفشدوزك كريپتولموس را در دو دماي  زيست
 سلسيوس و رطوبت نسبي ة درج30±1 و 20±1ثابت 

 دماي از سوي ديگر، .كرده است درصد بررسي 5±75
هاي  مناسب براي توليدمثل مطلوب كفشدوزك

شپشك آردآلود مو كريپتولموس پرورش يافته روي 
Maconellicoccus hirsutus (Green)شناسي   زيست و

 بررسي Babu & Azam  (1987)توسط در گذشته آن 
 Merlin et al.  (1999)در پژوهش ديگري. شده است

ي كفشدوزك كريپتولموس روي شپشك ريز  تخمواكنش
 Pulvinaria hydrangeaeو بالشك P. citri آردآلود

steinweden  ددنكربررسي  يآزمايشگاهشرايط در  را. 
 ةثير اندازه و واريتأت Garsia et al.  (2000)، همچنين

 روي نرخ  را) سبز و زردةدو واريت(يوسف  گياه حسن
پشك آردآلود به ش C. montrouzieri  كفشدوزكةحمل

 در راستاي همين .ندا دهكربررسي   P. citriمركبات
پارامترهاي  Al-Khateeb & Asslan  (2007) ها، پژوهش

و  C. montrouzieri دو شكارگر مهم مهم زيستي
)Kirsch (includens Nephus پرورش يافته روي citri.P 

در همين راستا در پژوهش حاضر، به . اند دهرا مقايسه كر

يوسف  ي آردآلود روي گياه حسنها شپشكاهميت  دليل
روي  C. montrouzieri  كفشدوزكةكنند و نقش كنترل

ي آردآلود ها شپشكآن، كارايي اين شكارگر در كنترل 
  . بررسي شدها گلخانهدر 

  

  هامواد و روش 
 كاشت گياه ميزبان

 گياهان مورد نياز و تا حد ممكن ايجاد ةبراي تهي
ان انجام آزمايش در اين پژوهش يكنواختي الزم در زم

اندازه از اين گياه تهيه شد و براي  هاي يك ابتدا قلمه
 سه هفته در تاها به مدت دو  دار كردن، قلمه ريشه

زايي،  پس از ريشه. مخلوط پيت و پرليت قرار داده شدند
هاي پالستيكي  ها در داخل گلدان هر يك از بوته

ك رس، پيت موس  خا1: 1: 2/1اندازه كه به نسبت  هم
شده پر شده بود، قرار داده   شستهةيا خاك برگ و ماس

 در دماي حدود اي گلخانهها در شرايط  گلدان. شدند
 65±10 سلسيوس و رطوبت نسبي حدود ة درج5±25

  .درصد نگهداري شدند
  

 C. montrouzieriپرورش كفشدوزك 

 مورد C. montrouzieriبه منظور پرورش كفشدوزك 
ي مورد نياز براي ها شپشكنجام آزمايش، ابتدا نياز براي ا

زميني   سيبةپرورش كفشدوزك كريپتولموس روي جوان
  . پرورش داده شدند
هاي  ني شپشك آردآلود، ابتدا غدهوبراي ايجاد كل

متر انتخاب   سانتي10 تا 7زميني به قطر تقريبي  سيب
وشو داخل ظروف  ها پس از شست زميني سيب. شدند

ترتيب به طول، عرض و   توري بهةهانپالستيكي با د
، در محل تاريك و متر سانتي 25 و 30، 50ارتفاع، 

سپس حشرات . مرطوب قرار داده شدند تا جوانه بزنند
. بالغ شپشك آردآلود مركبات روي آنها منتقل شد

 و ندي تازه تغذيه كردها جوانهي آردآلود از ها شپشك
 را ها جوانهل  افزايش يافت و ك آنهاپس از مدتي جمعيت

 تعدادي از حشرات بالغ كفشدوزك ، در اين زمان.پوشاند
 ةكريپتولموس كه از انسكتاريوم بخش تحقيقات مبارز

پزشكي كشور تهيه شده   تحقيقات گياهةبيولوژيك مؤسس
نتاج حاصل از اين .  رهاسازي شدآنهابود، روي 
  .ها استفاده شدند ها براي انجام آزمايش كفشدوزك
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رايي كفشدوزك كريپتولموس و تعيين بررسي كا
بهترين نسبت رهاسازي كفشدوزك براي كنترل 

  شپشك آردآلود
 25±5كارايي كفشدوزك در شرايط گلخانه در دماي 

 ة درصد و دور65±10 سلسيوس، رطوبت نسبي ةدرج
روشنايي طبيعي براي كنترل شپشك آردآلود بررسي 

ج تيمار و آزمايش در قالب طرح كامالً تصادفي با پن. شد
سن گياه   همةچهار تكرار كه هر تكرار شامل يك بوت

هاي  قفس. يوسف در داخل قفس بود، اجرا شد حسن
ها از جنس  مورد استفاده براي محصور كردن گلدان

 50 و 25ترتيب به قطر و ارتفاع  پلكسي گالس شفاف به
هايي به  ها، سوراخ  اين قفسةروي ديوار.  بودمتر سانتي

 به متر سانتي 12ه طول و عرض تقريبي شكل مربع ب
. منظور ايجاد شرايط مناسب براي تهويه ايجاد شد

 به منظور جلوگيري از ورود و خروج حشرات ،طور همين
 اين ، بررسي در طول انجام تحقيقتحتهاي  روي گلدان

 توري با مش ريز و چسب ةها با استفاده از پارچ سوراخ
ها نيز با استفاده از  سسطح بااليي قف .مسدود شده بودند

، ها آزمايش اجرايبراي .  توري و كش مسدود شدةپارچ
هاي   پورهةوسيل صورت دستي به ها به ابتدا هر يك از بوته

 3براي اين كار . شپشك آردآلود سن دو و سه آلوده شد
هاي  برگ آلوده به شپشك آردآلود كه داراي تراكم

ند، بر روي هر ي آردآلود بودها شپشك همسان از تقريباً
 ساعت بعد، پس از تثبيت 48. بوته قرار داده شد

،  آنهايوسف و آلوده شدن هاي حسن  روي بوتهها شپشك
ها  عمليات رهاسازي كفشدوزك كريپتولموس روي بوته

 بالغ ةهاي يك، دو، سه و چهار كفشدوزك ماد با نسبت
 ساعت 48 كمتر از  آنهاگيري كرده بودند و عمر كه جفت

يك بوته هم بدون . انجام گرفته ازاي هر بوته بود، ب
حضور كفشدوزك با آلودگي همسان توسط شپشك 

  .آردآلود به عنوان شاهد در نظر گرفته شد
ها در كنترل  به منظور ارزيابي تأثير كفشدوزك

يوسف، يك روز قبل   روي گياه حسنها شپشكجمعيت 
 روز بعد از 15 و 10، 5، 1ترتيب  از رهاسازي و به

ي آردآلود روي ها شپشكها، تعداد  هاسازي كفشدوزكر
هر بوته شمارش شد و سپس با استفاده از فرمول 

تيلتون درصد تلفات تصحيح شده در هر  - هندرسون
يك از تيمارهاي مورد بررسي به عنوان معيار كارايي 

هاي  ي آردآلود روي بوتهها شپشككنترل بيولوژيك 
  : محاسبه شدةطراباين كارگيري  هيوسف با ب حسن
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ي آردآلود زنده در ها شپشك تعداد Tb در اين رابطه
كرت رهاسازي كفشدوزك يك روز قبل از رهاسازي 

ي آردآلود زنده در كرت ها شپشك تعداد Ta ؛كفشدوزك
 و 10، 5، 1هاي زماني  رهاسازي كفشدوزك در فاصله

داد  تعCb ؛ روز بعد از رهاسازي كفشدوزك15
ي آردآلود زنده در كرت شاهد يك روز قبل از ها شپشك

ي آردآلود زنده ها شپشكتعداد  Ca ؛رهاسازي كفشدوزك
 روز 15 و 10، 5، 1هاي زماني  در كرت شاهد در فاصله

ثير أدرصد ت Effect% و ؛بعد از رهاسازي كفشدوزك
هاي زماني مورد بررسي بعد از رهاسازي  تيمار در فاصله
  .كفشدوزك است

ي مورد پس از تعيين درصد تأثير هر يك از تيمارها
 ةتجزيها،  نرمال بودن داده، آزمايش در كنترل آفت
 SAS ver.9 (SASافزار آماري واريانس، با استفاده از نرم

Institute, 2002) با توجه به نتايج .  بررسي شد
هاي الزم بين ميانگين تيمارهاي  آمده، مقايسه دست هب

 و انجام گرفت استفاده از آزمون دانكن مورد بررسي با
بهترين تيمار از بين تيمارهاي مورد ارزيابي براي كنترل 

  .هاي آردآلود در گلخانه معرفي شد جمعيت شپشك
  

  نتايج
 ارزيابي در تحتثير تيمارهاي أ واريانس درصد تةتجزي

هاي  فواصل زماني بعد از رهاسازي كفشدوزك روي بوته
 تحتثير تيمارهاي أ درصد ته كيوسف نشان داد حسن

در ) بوته  كفشدوزك به ازاي هر4 و 3، 2، 1(ارزيابي 
فواصل زماني مورد بررسي در سطح احتمال يك درصد 

 ,F = 16.66, dft = 3, dfe = 48( دارند معنادارياختالف 

P< 0.001 .(طور مشخص شد بين فواصل مختلف  همين
از  روز بعد 15 و 10، 5، 1( بررسي تحتزماني 

 بررسي در تحتثير تيمارهاي أاز نظر درصد ت) رهاسازي
 ,F = 501.93 (رددار وجود دااكنترل آفت اختالف معن

dft = 3, dfe = 48, P< 0.001 .(  
ثير تيمارهاي أ واريانس درصد تة تجزي،بر اين اساس

طور مجزا   بررسي در هر يك از فواصل زماني بهتحت
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نشان داد يك روز بعد  واريانس نتايج ةتجزي. انجام گرفت
 F = 54.30 dft(از رهاسازي در سطح احتمال يك درصد 

= 3, dfe = 12, P< 0.001( ،5 روز بعد از رهاسازي در 
 F = 4.27, dft = 3, dfe = 12, P( درصد 5سطح احتمال 

ح ــازي در سطــســد از رهاـــ روز بع10، )0.029 =
 = F = 4.44, dft = 3, dfe = 12, P(د ــ درص5ال ـاحتم

ال يك ـ روز بعد از رهاسازي در سطح احتم15و ) 0.026
بين ) F =17.32, dft = 3, dfe = 12, P< 0.001(د ـدرص

 ارزيابي در كنترل شپشك تحتثير تيمارهاي أدرصد ت
  . وجود داردمعنادارآردآلود از نظر آماري تفاوت 

 واريانس، ةبر اساس نتايج حاصل از تجزي
 بررسي تحتتأثير تيمارهاي مختلف هاي درصد  ميانگين

يوسف، در هر  در كنترل شپشك آردآلود روي گياه حسن
هاي زماني بعد از رهاسازي در سطح  يك از فاصله

احتمال پنج درصد با استفاده از آزمون دانكن مقايسه 
). 1جدول (گرفتبندي آماري تيمارها انجام  شده و گروه

 تأثير در كاهش  ميانگين تيمارها از لحاظ درصدةمقايس
هاي زماني بعد از  جمعيت شپشك آردآلود در فاصله

سازي كفشدوزك كريپتولموس نشان داد كه تيمار  رها
 در تمام بوته كفشدوزك به ازاي هر 4رهاسازي 

را هاي زماني بعد از اعمال تيمارها بيشترين تأثير  فاصله
بندي آزمون دانكن در گروه  ه است و بر اساس گروهداشت
 كفشدوزك به ازاي هر 3 هر چند تيمار ؛قرار دارداول 

 روز بعد از 15 و 10، 5هاي زماني  بوته نيز در فاصله
 كفشدوزك در سطح 4رهاسازي از نظر آماري با تيمار 

 درصد در يك گروه قرار داشت و تفاوت 5احتمال 
 بيشترين ،با اين حال.  مشاهده نشد آنها بينمعناداري

 ارزيابي تحت در بين تيمارهاي شده درصد تأثير محاسبه
 كفشدوزك پانزده روز بعد از رهاسازي 4مربوط به تيمار 

 بر ،همچنين. ثير در كنترل آفت بودأ درصد ت135/99با 
بندي آزمون دانكن، كمترين تأثير مربوط به  اساس گروه

  . كفشدوزك بود1تيمار 
  

ازي كفشدوزك كريپتولموس در كنترل شپشك آردآلود مركبات روي  ميانگين درصد تأثير تيمارهاي مختلف رهاسة مقايس.1جدول 
  هاي زماني بعد از رهاسازي با آزمون دانكن يوسف در فاصله گياه حسن

  تيمارها  )به روز(فاصلة زماني بعد از رهاسازي 
  پانزده  ده  پنج  يك

  c073/0±859/0  b033/8±050/42  b974/4±956/70  c886/1±856/82   كفشدوزك1
  c140/0±270/1  a808/5±476/56  ab616/4±096/80  b908/2±020/92   كفشدوزك2
  b331/0±851/2  a200/4±118/59  a99/3±609/85  a806/0±081/98   كفشدوزك3
  a483/0±794/5  a698/5±972/63  a726/3±616/92  a465/0±135/99   كفشدوزك4

a،b و  c  -است% 5  حروف متفاوت بيانگر اختالف معنادار در سطح احتمال.  

  
  بحث

ناموفق بودن Shrewsbury et al. (2004)  ،در گذشته
و P. citri   شيميايي براي كنترل شپشك آردآلودةمبارز

موفق بودن كنترل بيولوژيك اين آفت با رهاسازي 
  وها گلخانهدر  C. montrouzieriكفشدوزك شكارگر 

نتايج . ندده بودكربيان  را هاي زير پوشش كشت
پژوهش حاضر نشان داد كه كفشدوزك هاي  بررسي

ي آردآلود را در ها شپشككريپتولوس قادر است 
يوسف با كارايي بسيار  هاي توليدي گياه حسن گلخانه

هاي   و حتي از نظر كارايي با روشكندمطلوبي كنترل 
 و يا كارايي بهتري را در كندكنترل شيميايي برابري 

 كه با به نحوي. دنبال داشته باشده كنترل آفت ب
 كفشدوزك روي هر بوته توانست بعد از 2رهاسازي فقط 

د كن درصد جمعيت آفت را كنترل 90 روز بيش از 15
در اين پژوهش بررسي كارايي كنترل ). 1جدول (

 روز بعد از رهاسازي 15 تا 1 زماني ةبيولوژيك در فاصل
 1كفشدوزك نشان داد در روز اول بعد از رهاسازي تيمار 

 درصد كمترين ميزان 859/0ارايي كفشدوزك با ك
 794/5 كفشدوزك به ازاي هر بوته با 4 و تيمار ،كنترل

در روز . درصد بيشترين كارايي را در كنترل آفت داشت
 زماني بيشتر ميزان كنترل بيولوژيك ةپنجم با داشتن باز

 4 درصد و در تيمار 05/42 كفشدوزك به 1در تيمار 
 ةدر اين فاصل. بود درصد رسيده 972/63كفشدوزك به 

 كفشدوزك از نظر آماري 4 و 3، 2زماني بين تيمارهاي 
 درصد مشاهده 95داري در سطح اطمينان اتفاوت معن

 روز پس از 5 مشخص شد كه ،بر اين اساس. نشد
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يوسف   حسنة كفشدوزك به ازاي هر بوت2رهاسازي 
با .  درصد دست يافت50توان به كارايي بيش از  مي

 روز بعد از 10 زماني ةري در فاصلگذشت زمان بيشت
 كفشدوزك به ازاي 1ها بين تيمار  رهاسازي كفشدوزك

 درصد 10 كفشدوزك به ازاي هر بوته حدود 2هر بوته و 
 كه مقدار ،ثير مشاهده شدأاختالف از نظر ميزان ت

 4 و 3، 2 ولي بين تيمارهاي .اي است مالحظه قابل
مشاهده نشد و  از نظر آماري معناداريكفشدوزك تفاوت 

 كفشدوزك به ازاي هر بوته منجر به تعدادافزايش هر 
 درصدي در كارايي كنترل بيولوژيك 7-5افزايش حدود 

 روز بعد از 10به نحوي كه بيشترين كارايي . شد
 كفشدوزك به ازاي 4 درصد در تيمار 616/92رهاسازي 

 كفشدوزك به ازاي هر 3 و 2هر بوته بود كه با تيمارهاي 
ثير، از نظر أ درصد ت609/85 و 096/80ترتيب با  بهبوته 

 روز بعد 15با افزايش زمان تا . آماري تفاوتي نشان نداد
 به ،ميزان كارايي كنترل بيولوژيك نيز افزايش يافت

 درصد 99 كفشدوزك بيش از 4نحوي كه در تيمار 
هاي آردآلود  موفقيت در كنترل بيولوژيك شپشك

 نيز ارائه 1ور كه در جدول ط البته همان. دست آمد هب
 كفشدوزك از نظر 4 و 3 بين تيمارهاي ،شده است

  با وجود،از سوي ديگر. شود آماري تفاوتي مشاهده نمي
 كفشدوزك به ازاي هر بوته در گروه دوم 2كه تيمار اين

 كفشدوزك قرار گرفت، 4 و 3آماري بعد از تيمارهاي 
آن در از )  درصد92بيش از (كارايي بسيار مطلوبي 

بر اين اساس و با توجه به . كنترل آفت مشاهده شد
 4 و 3، 2 بين تيمارهاي معنادار تفاوت ه نشدنمشاهد

 روز 10 تا 5 زماني ةكفشدوزك به ازاي هر بوته در فاصل
 به ،بعد از رهاسازي و در نظر گرفتن مسائل اقتصادي

 كفشدوزك به ازاي هر گياه 2رسد تيمار  نظر مي
ترين توصيه براي كنترل بيولوژيك  يوسف مناسب حسن

 چون به منظور ؛هاي آردآلود روي اين گياه باشد شپشك
پرورش انبوه كفشدوزك كريپتولموس نياز به پرورش 

 اين موضوع  ووجود داردهاي طبيعي آن  انبوه ميزبان
هاي زيادي را براي توليدكنندگان عوامل كنترل  هزينه

دنبال ه  ب آنهافاده ازبيولوژيك و به تبع آن متقاضيان است
 شود مي اين موضوع وقتي بيشتر نمايان .خواهد داشت

در سطوح كه نياز به استفاده از كفشدوزك كريپتولموس 
 كفشدوزك 4 يا 3 رهاسازي ،در اين حالت. باشدوسيع 

هاي  تواند هزينه  كفشدوزك در هر بوته مي2به جاي 
بع آن د و به تكن برابر 3 و حتي 2كنترل بيولوژيك را 

رغبت كاربران به استفاده از اين عوامل در كنترل آفات 
 تعيين نرم مناسب ،بنابراين. هدف كاهش خواهد يافت

هاي كنترل   برنامهةرهاسازي دشمنان طبيعي در توسع
ها نشان داده است در  بررسي. ثر خواهد بودؤبيولوژيك م

كفشدوزك كريپتولموس را  Attia et al.  (2007)گذشته 
 Ferrisia virgata (Ckll)كنترل شپشك آردآلود براي 

در   Acalypha macrophylla Veitchروي گياه زينتي
پژوهشگران مذكور حشرات بالغ . مصر استفاده كردند

 در شرايط 2006كفشدوزك يك بار در اول اكتبر سال 
 .C  بالغ كفشدوزك ة حشر20 و 10هاي  مزرعه با نسبت

montrouzieri روي هر بوتهA. macrophylla   رهاسازي
آمده نشان داد كه بهترين نسبت  دست هكردند، نتايج ب

 كفشدوزك كريپتولموس به ازاي هر بوته 10رهاسازي 
آكاليفا بود و با اين نسبت، شكارگر توانست جمعيت آفت 

 هشتم بعد از رهاسازي، ةدر هفت. خوبي كاهش دهد را به
هاي   درصد روي پوره6/89درصد كاهش جمعيت آفت 

هاي مستقر شده روي   درصد روي پوره01/75متحرك، 
كاهش جمعيت .  روي حشرات كامل بود62/67گياه و 

 درصد 99/99 يازدهم بعد از رهاسازي به ةآفت در هفت
هاي   درصد براي پوره25/89هاي متحرك،  پوره براي

 براي حشرات كامل 39/95مستقر شده روي گياه و 
 Ferrisiaي ها شپشكژيك به منظور كنترل بيولو .رسيد

virgata (Ckll.)  وMaconellicoccus hirsutus 

(Green)روي سيب كاستر  Mani & Krishnamoorthy  
 الرو به 30از كفشدوزك كريپتولموس به تعداد (2007)

 روز 15 زماني ةازاي هر گياه در دو مرحله با فاصل
نتايج اين بررسي نيز حاكي از كارايي . استفاده كردند

وب كفشدوزك كريپتولموس در كنترل آفت مذكور خ
  تعدادبود به نحوي كه در سال اول بررسي تعداد آفت از

هاي خرداد و تير به   به ازاي هر گياه در ماه90/2450
هاي مرداد و شهريور رسيده   به ازاي هر گياه در ماه20/5
 به 50/3507  تعداددر سال دوم نيز تعداد آفت از. بود

هاي مرداد و  ه در تير ماه به صفر در ماهازاي هر گيا
    .بود  رسيده  شهريور

فعاليت شكارگري  Prokopenko et al (1982).  طور همين
كفشدوزك كريپتولموس را روي بالشتك مركبات از 
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 5000 با رهاسازي  آنها.روسيه گزارش كردند
كريپتولموس در سه هكتار باغ موفق شدند از طغيان 

 گياهان و ها گل  زياد ازةاستفاد .آفت جلوگيري كنند
  آنهاصادرات در وجود بازار رقابتي و دنيا در زينتي

ها و گياهان زينتي  موجب شده است به كيفيت گل
هاي شيميايي در كنار  كش  از نظر بقاياي آفت،توليدي

 در.  و كميت توليد توجه بيشتري شود آنهاحفظ زيبايي
 و كشت واييوه آب متنوع شرايط سبب به هم ايران

 پذير امكان زينتي گياهان از زيادي بسيار تعداد پرورش
 فاقد يها گلخانه در زينتي گياهان و گل توليد. است
و  ها بيماري و آفات به به سبب آلودگي بهداشتي اصول

هاي  كش محيطي استفاده از آفت مشكالت زيست
يكي . شيميايي مشكالت زيادي را به دنبال داشته است

 و استي آردآلود ها شپشك ،اي گلخانه آفات ينتر مهم از
 زيرا ؛ بسيار مشكل استها شپشككنترل شيميايي اين 

علت اين .  بسيار زياد استها كش حشره به  آنهامقاومت
مقاومت پوشش مومي آردي سفيد رنگ بدن 

 ة نيز توسط كيس آنهاي آرد آلود است و تخمها شپشك
به  (Behdad, 2002). شود ميشكل محافظت  اي پنبه

 استفاده از عوامل كنترل بيولوژيك در ،همين دليل

 ،از سوي ديگر. مديريت انبوهي اين آفت ارجح است
 گلخانه مكان بسيار مناسبي براي ةمحيط بست

 اين قبيل ةكنند كارگيري عوامل مفيد طبيعي كنترل هب
در اين پژوهش كارايي كفشدوزك . آفات خواهد بود

هاي آردآلود  نترل شپشكشكارگر كريپتولموس در ك
يي كه با حضور ها گلخانهييد شد و استفاده از آن در أت

 ه با توجه بشوند ي آردآلود متحمل خسارت ميها شپشك
  .هاي اين پژوهش قابل توصيه است يافته
  

  سپاسگزاري
 ة كارشناسي ارشد نگارندة حاضر كه بخشي از رسالةمقال

هاي مالي  ت با استفاده از امكانات و مساعداست،اول 
 كشاورزي پرديس ابوريحان، دانشگاه شناسي حشرهگروه 

 بدين وسيله از زحمات و .تهران انجام گرفته است
ن و كاركنان اين بخش تشكر و الئوهاي مس همكاري

 از همكاري نگارندگان همچنين. دشو قدرداني مي
 ةارزشمند بخش تحقيقات كنترل بيولوژيك مؤسس

 ةني اوليومين كلأدر تپزشكي كشور  تحقيقات گياه
هاي فني و تخصصي  كفشدوزك كريپتولموس و مساعدت

  .ندكن تشكر و قدرداني مي
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