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  ظیتقر

 در بـاال  اریبسـ  افـزوده  ارزش  بـا  و ياقتصـاد  میعظ منبع ییدارو اهانیگ صنعت

 توانـد یمـ  آن در اشـتغال  يهابرنامه و هانهیزم شناخت. شود محسوب می رانیا

 موفـق  حضور و صادرات بخش در و داخل در صنعت نیا به يارزشمند تیموقع

  .  ببخشد یجهان يبازارها در رانیا

 و یاهیگ يداروها و ییدارو اهانیگ مصرف و دیتول نهضت راستا، نیهم در

 -ياقتصـاد  رانیمـد  يزیـ ربرنامـه  و تیـ حما کانون در ،یسنت طب شدن ریفراگ

شکل. استگرفته قرار جامعه شیگرا نیز مورد و کشور سالمت حوزه و یاجتماع

 ياجـرا  و یطراح آن دنبال به و یرانیا یسنت طب و ییدارو اهانیگ ستاد يریگ

 نیا مصرف از یعموم اقبال و رانیا ییدارو اهانیگ صنعت توسعه يراهبرد سند

  .  د این مدعاستیمؤ ربط يذ يداروها و اهانیگ

 ،يانباردار ،يفرآور دي،یتول ابعاد در صنعت نیا ییزااشتغال نرخ و تیظرف

گسـترده   اریبسـ  آن یجهان يهاتیظرف به تیعنا با فروش و عیتوز ،يبندبسته

 اسـتاندارد  نبـود  و ییدارو اهانیگ صنعت حوزه مشاغل نشدن یسازمانده. است

 تیهـدا  و تیحما يبرا گام نیاول تا در داشت آن بر را ستاد این ،يگذارهیسرما

 يسـاز شـفاف  و یعـ یطب منـابع  و يکشاورز جوان موختگاننشادا اشتغال ندیفرآ

 اهـان یگ ینیکـارآفر  يهابسته نیتدو به اقدام گذارانهیسرما يبرا آن سودآوري

  .  دینما ییدارو

 مصـرف،  و ياقتصـاد  دیـ تول نـد یفرا از یواقع يهاداده يمحتو هابسته نیا

 تیریمـد  اجمـال  بـه  و یانسان يروین ،ياقتصاد بازده بازار، شناخت شغل، شرح
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 آن از یناشـ  سـود  و يگذار هیسرما نحوه و است حوزه این در ینیکارآفر و دیتول

  .  دهدیم ننشا ياقتصاد يهافرمول طبق را

 یبازرگـان  توسـعه  و یداخل مصرف مولد، اشتغال گسترش شاهد است دیام

تیظرف با استفاده از و بوده رانیا ییدارو اهانیگ محصوالت یالمللنیب و یداخل

 عـوارض  کـاهش  و کشـور  یاجتمـاع  سـالمت  و يکشـاورز  يهـا بخش بکر يها

 جامعـه  در یشـاداب  و طراوت هیروح ،ییایمیش يداروها یروح و یجسم یجانب

 کـالن  اقتصـاد  شرفتیپ روند عیتسر در طیشرا نیا شک، بدون. ابدی ارتقاء رانیا

 توسـعه  به چرخه بخشی شتاب در جهت تالش برهمگان و بوده مؤثر اریبس رانیا

  .است واجب یاسالم رانیا

  عصاره حسن محمد دکتر

  يفناور و علوم توسعه ر ستادیدب

  یسنت طب و ییدارو اهانیگ
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  شگفتاریپ

 يهـا اسـت یس اتخاذ موجب ،ینیکارآفر موضوع به جهان يکشورها اکثر کردیرو

 ،ینیکـارآفر  فرهنـگ  توسـعه . استشده مختلف يهابخش در ینیکارآفر توسعه

 و قـات یتحق انجـام  و آنـان  بـه  ازین مورد يهاآموزش ارائه نان،یکارآفر از تیحما

 یاجتمـاع  و ياقتصاد مختلف مشکالت حل يبرا نهیزم نیدرا الزم يهاپژوهش

  . برخوردار است يادیز اریبس تیاهم از

 بـه  زیـ ن رانیـ ا در و بـوده  ریاخ دهه در دیجد يهابحث از یکی ینیکارآفر

 از یکـ ی آنهـا،  يکـار یب مشـکل  و کشـور  تیـ جمع از جوانـان  يبـاال  سهم لحاظ

 پرتـو  در. باشـد یم دولت يهايگزاراستیس و هايزیربرنامه در یاصل يمحورها

 يبـرا  ياهیـ پا و یاصول يهاگام ،يراهبرد يزیربرنامه کی با توانیم ینیکارآفر

  .برداشت داریپاتوسعه اهداف به لین جهت در ياقتصاد رونق

 یسـنت  طـب  و یـی دارو اهـان یگ يفناور و علوم توسعه ستاد منظور، نیبد 

 یتخصصـ  کـارگروه  لیتشـک  به نسبت يجمهور استیر يفناور و یعلم معاونت

ـ ا. اسـت  نموده اقدام یسنت طب و ییدارو اهانیگ ینیکارآفر و يفناور توسعه  نی

 اهـان یگ یملـ  سند در شده ینیب شیپ اهداف کردن ییاجرا يراستا در کارگروه

 دانـش  و فنـاوري  سـطح  توسعه و ارتقاء بر ژهیو تمرکز با و یسنت طب و ییدارو

 از یکــی. گرفــت شــکل داریــپا اشــتغال و ینیکــارآفر و یــیدارو اهــانیگ دیــتول

 اهانیگ مختلف يهاحوزه در ینیکارآفر يهابسته هیته کارگروه نیا يکردهایرو

 دگاهیـ د براسـاس  يا نامـه  وهیشـ  منظـور  نیبـد  کـه  بـود  یسـنت  طب و ییدارو

 يهـا بسـته  آن بـا  متناسـب  و نیتـدو  ییدارو اهانیگ ستاد اعضاء و متخصصان
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 ارائـه  خصـوص  نیـ ا در يشـتر یب حاتیتوض ادامه در که دیگرد هیته ینیکارآفر

  شود. می

 ياقتصاد تحول کل در و يوربهره ،ییکارآ شیافزا ها،بسته نیتدو از هدف

ــیدارو اهــانیگ حــوزه در ــپا توســعه اهــداف هیســا در یســنت طــب و ی  دار،ی

 اهـان یگ حـوزه  در ینیکـارآفر  واقـع  در. است بوده يتوانمندساز و يساز تیظرف

 يارتقـا  يراسـتا  در ،یعمـوم  اهـداف  بـر  عـالوه  توانـد یم یسنت طب و ییدارو

 ،يفـرآور  و برداشـت  و داشـت  کاشـت،  توسعه ،ییغذا بهداشت نیتام و سالمت

 و راهبردهـا  ارائـه . باشـد  اثـربخش  د،یتول یفیک و یکم بهبود و يوربهره يارتقا

نـه یزم سـاختن  فراهم و هاياستگذاریس در رییتغ با تواندیم يدیکل يهابرنامه

 کـه  باشدداشته یمطلوب جینتا مدت بلند در ینیکارآفر توسعه و يزیربرنامه يها

  :کرد اشاره ریذ موارد به توانیم باره نیا در

  .ییدارو اهانیگ حوزه در داریپا و مولد اشتغال جادیا •

 بـه  کـار  يرویـ ن نسـبت  بـودن  باال علت به کارانیب بر عالوه حاضر حال در

 در پنهـان  يکـار یب نـوع  کیـ  همواره يکشاورز يهاتیفعال بودن یفصل و نیزم

. دارد وجـود  روسـتاها  در یفصـل  يکاریب نوع کی و يکشاورز تیفعال دوره نیح

 يبـرا  توانـد یمـ  ،یـی زااشـتغال  تیـ ماه علـت  به ییدارو اهانیگ توسعه و جادیا

 يبـرا  و دائـم  و مولـد  اشـتغال  الن،یالتحصـ فـارغ  ژهیـ به و انییروستا از یگروه

  .دینما جادیا موقت اشتغال ،یفصل کارانیب

 شده هیته ینیکارآفر يهابسته ،ییروستا و يکشاورز اقتصاد در تنوع جادیا •

 خواهـد  انییروسـتا  و کشـاورزان  درآمد شتریب ثبات و یشغل تنوع به منجر

  .شد

 و کشـاورزان  سـرانه  درآمـد  شیافـزا  باعـث  ینیکـارآفر  توسعه فقر و کاهش •

 دیتول و مصرف ،يگذارهیسرما انداز،پس شیافزا ،یمل ناخالص دیتول شیافزا
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 کشـاورزان  یزندگ سطح ارتقاء و رفاه شیافزا گر،ید عبارت به شود؛یم سرانه

  .شد خواهد بدین وسیله محقق انییروستا و

  .کشور يهالیپتانس و دیتول منابع از استفاده و ییکارآ شیافزا •

 دیـ تول ندیفرآ در هاواسطه حذف و نقل و حمل ،یابیبازار يهانهیهز کاهش •

  .ییدارو اهانیگ

  .ییدارو اهانیگ عاتیضا کاهش •

 و اختراعـات  ثبـت  تعـداد  شیافـزا  ،يفنـاور  سـطح  ارتقـاء  ،ينوآور شیافزا •

  .یفن دانش دیتول ابداعات،

 یمحل تیموقع شغل، شرح شامل: مؤلفه سه نییتب به ،یشغل فیتوص يبرا

 کسـب  يهاهدف شغل، از جمله شرح مؤلفه در. نیاز است خدمات ای محصول و

 د،یجد و یخدمات ،يدیتول از اعم حرفه نوع ،یقانون يهاجنبه و يسودآور کار، و

هیسـرما  امکـان  از جمله یمحل تیموقع مؤلفه. است مدنظر شرفتیپ و هافرصت

 وجـود  و بـازار  بـه  یدسترسـ  ،یکاف يفضا محل، تیمطلوب آن، تیامن و يگذار

  .دهدیم قرار توجه مورد را بودن دسترس قابل و هیاول امکانات

 آن بـا  تفـاوت  و دیـ جد محصـول  يایـ مزا خـدمات،  ایـ  محصـول  مؤلفه در

 محصول، و دیتول تنوع محصول، و خدمات تیفیک ،یژگیو نوع، موجود، محصول

 هـا تیخالق تینها در و باال تیفیک و نییپا متیق ان،یمشتر یمال توان به توجه

 بخـش  در ینیکارآفر يهابسته. ردیگیم قرار توجه مورد رفته کار به ها  ينوآور و

 روابـط  و غـات یتبل نیهمچن و فروش و يگذارمتیق رقابت، موضوع به ،یبازرگان

 لیـ تحل مـورد  میرمسـتق یغ و کینزد يرقبا رقابت، درمقوله. پردازندیم یعموم

 و قـوت  نقـاط  و ثبـات  ای تحول ب،یرق محصوالت یژگیو و تیمز رند،یگیم قرار

  .است تیاهم يدارا ها آن عملکرد جهینت و بیرق ضعف

 اسـتفاده  و کـار  و کسب در یابیبازار فنون فروش، و يگذارمتیق بخش در

 مقولـه  در رد؛یـ گیم قرار توجه مورد رقبا تیموقع و يگذارمتیق وهیش در آن از
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 و هـا تیـ خالق و مختلـف  غـات یتبل اقسـام  و انواع و بودجه ،یابیبازار در غاتیتبل

 از اسـتفاده  جامعـه،  فرهنـگ  و عـرف  بـه  توجـه  با دادن یآگه نحوه و هاينوآور

  .دارد کار و کسب رونق در یمهم سهم جذاب، عبارات

 تیریمـد  مقوله در رو دارد. از این میمستق رابطه یانسان يروین با ینیکارآفر

ـ  سـوابق  و تخصـص  و تیریمـد  از،یـ ن مورد یانسان يروین ،یانسان منابع  ،یتجرب

 رونـق  در انیمشـتر  و کارکنـان  بـا  رفتار نوع ها،آن قوت و ضعف نقاط و فیوظا

بـه   بودجـه  و برنامه هیته ،یمال تیریمد بخش در. است نیآفرنقش کار، و کسب

 ينگهـدار  و حفـظ  و افتتـاح  يبرا هیسرما و میزان کار و کسب اندازي منظور راه

 قـرار  یبررسـ  مـورد  یاتیعمل و یمطالعات يهانهیهز ،يگذارهیسرما هیتوج و آن

  .رندیگ یم

 يانقشـه  رنـد؛ یگ قرار هم کنار در کامل به طور همانند، موارد نیا چنانچه

 و جـود  کـار  و کسـب  توسعه نحوه و ندهیآ از ياندازچشم و دیتول تیموفق يبرا

 ،ینیکـارآفر  يهـا بسته هیته تیاهم و شده ذکر موارد به توجه با. داشت خواهد

 يهـا تیـ اولو اساس بر یسنت طب و ییدارو اهانیگ يفناور و علوم توسعه ستاد

 اعضـاء  متخصصـان،  يهمکـار  با زیر ینیکارآفر يهابسته هیته به نسبت موجود

. نمـود  اقـدام  حـوزه  نیـ ا شـمندان یاند و دکنندگانیتول ها،دانشگاه یعلم ئتیه

ـ ا بـا  مـرتبط  افـراد  ياقتصـاد  تـوان  و ییزااشتغال رشد در امر نیا است دیام  نی

  .شود واقع موثر حوزه

 ورا در شرایط کشت فضاي باز در مناطق گرمسیري؛ تولید آلوئه - 

  ورا؛ فرآوري ژل آلوئه - 

  ؛ییدارو اهانیگ یخصوص آموزش مرکز - 

  ؛یفلفل نعناع دیتول - 

  شن؛یآو دیتول - 
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  ؛يمحمد گل دیتول - 

  ؛ییدارو اهانیگ کیارگان دیتول - 

  ؛ییدارو اهانیگ بک یت دیتول - 

  ؛ییدارو اهانیگ ءنشا دیتول - 

  ؛ییروستا کوچک يواحدها در ییدارو اهانیگ يفراور - 

  ؛ییدارو اهانیگ يبند وبسته کن خشک واحد - 

  ؛يرزمار دیتول - 

  مو؛یل تولید به - 

  ؛ییروستا کوچکهاي  واحد در اسانس دیتول - 

  ه؛یبادرنجبو دیتول - 

  گاوزبان؛ گل دیتول - 

  م؛ید مناطق در شنیآو نیگزیجا کشت - 

  م؛ید مناطق در رهیز نیگزیجا کشت - 

  ؛ییدارو اهانیگ عصاره ظیتغل - 

 ؛یگل میمر دیتول - 

 ؛حناد یتول - 

 ؛گل راعید یتول - 

 ؛گل همیشه بهارد یتول - 

 ؛عوامل بیولوژیک (زنبور براکون)د یتول - 

 ؛عوامل بیولوژیک (کفشدوزك)د یتول - 

 ؛بومادراند یتول - 
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  ؛اسطوخودوسد یتول - 

 يآقـا  جنـاب  ارزشـمند  يهايهمفکر و هاتیحما از دانمیم الزم انیپا در

 اهـان یگ يفنـاور  و علـوم  توسـعه  سـتاد  محترم ریدب- عصاره حسن محمد دکتر

  .مینما تشکر -يجمهور استیر يفناور و یعلم معاونت یسنت طب و ییدارو

  یمیابراه یعل

   رکارگروهیدب و ستاد مشاور

  ینیکارآفر و يفناور توسعه
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  و يفناور توسعه یتخصص کارگروه ياعضا

  یسنت طب و ییدارو ناهایگ ینیکارآفر

  )یسنت طب و ییدارو اهانیگ يفناور و علوم توسعه ستاد ریدب(عصاره  حسن محمد دکتر

 ینیکارآفر و يفناور توسعه یتخصص کارگروه ریدب( یانیورک یمیابراه یعل مهندس

  )یسنت طب و ییدارو اهانیگ

  )گروه کار عضو(       پور میابراه محسن دکتر

  )گروه کار عضو(      یگدلیب محسن دکتر

  )گروه کار عضو(      پالوج یمجتب دکتر

  )گروه کار عضو(    يهاد دیس حاج رضا محمد دکتر

  )گروه کار عضو(      یدهقان رضا محمد مهندس

  )گروه کار عضو(      کن دیسف فاطمه دکتر

  )گروه کار عضو(      يکردافشار غالمرضا دکتر

  )گروه کار عضو(      یگنداب شهرام مهندس

  )گروه کار عضو(      ییعمو محمد یعل دکتر

  )گروه کار عضو(      یبیغ برزیفر مهندس

  )گروه کار عضو(      زاده ییرضا نیحس دکتر

  )گروه کار عضو(        ینجف فرزاد دکتر

  )گروه کار عضو(      رومندین پوراندخت دکتر

  )گروه کار عضو(        ولدان دیمج دکتر

  )گروه کار عضو(      انیهاد جواد دکتر

  )گروه کار عضو(        مهندس نوروزي

  )گروه کار عضو(        مهندس باستان

  )گروه کار عضو(        خصاب مهندس

  )گروه کار عضو(        نقدي بادي دکتر

  )گروه کار عضو(      اصالن عزیزي دکتر

  )گروه کار عضو(      جعفري عزیز دکتر

  )گروه کار عضو(        مفتاحی دکتر
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  مقدمه

نام ارگانیک را به یدك بکشد، باید در مدیریت پرورش  که می خواهد، محصولی

بنـابراین از بـین   ؛ آن دقت کرد تا به هیچ نوع سم یا کود شیمیایی آلوده نشـود 

تواننـد   شود کـه مـی  ها به حشراتی سپرده می و گلخانه باغات بردن آفات مزارع،

  ها را حفظ کنند.  بدون ایجاد آلودگی، سبزي مزرعه

 73سـال   از حشراتی که پرورش آنها کسب و کار جدیدي را ایجاد کـرده اسـت.  

که بحث کنترل بیولوژیک شکل گرفت، متعاقـب آن کنتـرل سـموم و کودهـاي     

ها استفاده نشود، قـارچ ع از سموم و آفتکشاما اگر در مزار؛ شیمیایی مطرح شد

چیزي به نام کشـاورزي   ها تمام محصوالت را از بین خواهد برد و عمالًها و آفت

وجود نخواهد داشت. بر این اساس از دشمنان طبیعی علیه آفات بـرگ، سـاقه و   

شود که بدون آسیب زدن به محصول، همزیسـتی متقـابلی بـا     میوه استفاده می

هاي شکارگر از دشمنان طبیعـی آفـات هسـتند     کفشدوزك کنند. گیاه برقرار می

ا شناخته شده اسـت. از ایـن حشـره بـراي     هزار گونه از آنها در دنی 2که حدود 

  :این بسته شامل که شود میکنترل شته، کنه و آفات مکنده استفاده 

هدف از تولید این حشرات و رهاسازي آنها در مزارع کشاورزي کمـک بـه    -

باشـد کـه بـا کـاهش      مـی  عی و کم کردن سـموم شـیمیایی  راکنترل آفات ز

طی کـاهش یافتـه و تولیـد    زیست محیهاي  مصرف سموم شیمیایی آلودگی

  .باشد می محصوالت غذایی با کمترین میزان سموم شیمیایی در آنها

  .تولید محصوالت سالم و ارگانیک -

زایـی بـراي همـه،     با پرورش حشرات مفید ایجاد فرصت شـغلی و اشـتغال   -

  .پزشکی التحصیل رشته گیاه دانشجویان فارغ خصوصاً

مستقیم تولیدات ما با سـالمت و بهداشـت   رابطه ترین مزیت این پروژه  مهم

  د.باش می زایی و جدید بودن این کار محیط اشتغال
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 فصل اول: کلیات

 

  

  

  فصل اول

  کليات
  

  

  کنترل بیولوژیک

هاي تلفیقی در مبـارزه بـا    کارگیري روش هب با پیدایش روش مبارزه بیولوژیکی و

و بیولوژیکی میزان مصـرف    فات نباتی اعم از کنترل زراعی مکانیکی، شیمیاییآ

غیر شیمیایی مبـارزه بـا آفـات آغـاز       هاي روش سموم شیمیایی کاهش یافته و

این اساس در کشور ما نیز کارشناسـان کشـاورزي بـا اسـتفاده از      بر شده است.

هاي مبارزه بیولوژیک در قالب مدیریت تلفیقی اقدام به کنترل آفات نباتی  روش

با حمایت از دشـمنان طبیعـی    باغات نموده و سویا و پنبه، گندم در مزارع برنج،

پرورش  شکار گر همچنین تکثیر و  هاي کنه ،بالتوري ،آفات از قبیل: کفشدوزك

براکون با آفـات محصـوالت زراعـی مبـارزه      زنبور تریکوگراما و –حشرات مفید 

اند. در منطقه مغان نیز طرح مبارزه بیولوژیک بـا آفـات آغـاز شـده وکـار       نموده

براکـون بـه منظـور     رهاسازي حشره مفید زنبـور تریکوگرامـا و   و ریتکث پرورش،

ساقه خوار ذرت صورت گرفتـه و   دانه خوار سویا و کنترل آفات کرم غوزه پنیه و
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ذرت کار منطقه مغان نیز مورد استقبال  از طرف کشاورزان پنبه کار؛ سویا کار و

  .شود متقاضی بیولوژیک افزوده میروز به روز بر تعدادکشاورزان  واقع شده و

  هاي مبارزه بیولوژیک روش

) یعنی اسـتفاده از دشـمنان طبیعـی (عوامـل بیولوژیـک       مبارزه بیولوژیک

مهمترین آنهـا عبارتنـد    اند و فت که شامل چند گروهآکاهش جمعیت یک  يبرا

  از:

قارچ بوده کـه باعـث آلـودگی     و يباکتر ها شامل ویروس، میکرو ارگانیسم .1

 برند. می از این طریق آفت را ازبین زا شده و عامل خسارت

 بـین  آن را از از آفت تغذیـه و  پرداتورها یا شکارگرها: این عوامل مستقیماً .2

 برد. می برند مثل حشره مفید کفشدوزك که آفت شته را ازبین می

گـذاري روي بـدن آفـت از     با تخم ها: این عوامل بیولوژیک لپارازیت یا انگ .3

رود، مثل زنبور براکون کـه الرو کـرم    می بدین طریق آفت از بین ن تغذیه وآ

 .برد می بین غوزه را از

گذاري روي تخم آفت آنهـا   ها از طریق تخم پاراز یتوئیدها: این دسته انگل .4

برند مثل زنبور تریکوگراما که بـا تخـم گـذاري روي تخـم کـرم       بین می را از

زنبـور تریکـو    –حشـرات مفیـد (زنبـور براکـون      نیا برد. می بین غوزه آنرا از

 ) بـه از طریق تکثیر در کارگـاه پـرورش حشـرات مفیـد (انسـکتاریوم      )گراما

بدین ترتیب جمعیت آنان در طبیعت با رهـا سـازي ایـن     کشاوزران عرضه و

 .زیاد میشودها  زنبور

 روش ژنتیکی: مثل تکنیک نر عقیمی که بـا رهـا سـازي حشـره عقـیم و      .5

  .یابد می ري با حشره ماده جمعیت آفت کاهشگی جفت

هاي فرمونی که نـوعی مـاده شـیمیایی     ها: استفاده از تله استفاده از فرمون .6

هـا شـامل    فرمـرن  در تعیین زمان خسارت آفت موثرند کننده هستند و جلب
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 طریـق  وسیله فرمون جنسی ازه فرمون تجمعی هستند که ب فرمون جنسی و

  یابد. می آنها جمعیت نیز کاهشصید  جلب حشرات نر و

  

  اي از مبارزه بیولوژیکی موفق با آفات نمونه

مبارزه بیولـوژیکی بـا شپشـک اسـترالیایی مرکبـات بـا اسـتفاده از کفشـدوزك         

فات محسوب آشکارچی نخستین و مشهورترین نمونه مبارزه بیولوژیکی موفق با 

ـ  طـور طبیعـی از انـواع    ه میشود. شپشک استرالیایی بومی قاره استرالیا بوده و ب

تدریج درختان مرکبات نیـز کـه   ه نمود. ولی ب می مختلف درختان آکاسیا تغذیه

  از خارج وارد استرالیا شده بودند، مورد حمله این آفت قرار گرفتند.

اقتصـادي بـه    روش مبارزه بیولوژیکی، به شرط موفقیت آمیز بودن از نظـر 

  باشد. می هاي دیگر تر از روش مراتب مقرون به صرفه
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  ها معرفی انواع کفشدوزك

  اي نقطه 7کفشدوزك  .1

Coccinellaseptompunctata 
Coccinellaseptompunctata 
Order: Coleoptera 
Suborder: Polyphaga 
Superfamily: Cucujoidea 
Family: Coccinellidae 

  دوز اي یا پینه نقطه 7کفشدوزك  .1

 Ladybug=lady اي یـا پینـه دوز کـه در زبـان انگلیسـی      نقطـه  7کفشـدوزك  

beetle=ladybrid beetle  شـوند و گـاهی اوقـات    مـی  نامیده C-7   نیـز نامیـده 

باشـد کـه در    مـی  پرداتـور هاي  ترین و مشهورترین گونه از معروف یکی شود. می

،  Aphidsو حشـرات بـالغ از انـواع    الرو مبـارزه بیولوژیـک کـاربرد زیـادي دارد.    

 ، تخـم و الرو جـوان سـایر حشـرات تغذیـه     Spider mites، پسـپلها  هـا، شپشک

  .کنند می
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Morphology  

متـر،   میلـی  5/5ـ   8بتاً بزرگ و به طـور  اي: نس نقطه 7کفشدوزك حشره کامل 

محدب، با سرسیاه رنگ که از دو طرفین دو چشم پیشرفتگی پیدا نمـوده اسـت   

هـا داراي   شـود، شـاخک   می در حاشیه جلویی سرنوار باریک قرمزرنگی مشاهده

قاعده سیاه و بندهاي خرمایی رنـگ اسـت. سـینه سـیاه رنـگ و داراي حاشـیه       

پوشانند. حاشیه عقبی سـینه قوسـی    می راها  ویی صاف که از دو طرف چشمجل

صاف و انتهاي هاي  به رنگ قرمز نارنجی، کامالً محدب با حاشیهها  است. بالپوش

باشد. روي هر بـالپوش سـه نقطـه     می آن گرد است. سپرچه مثلثی و سیاه رنگ

ن دو بـالپوش  سیاه رنگ و یک نقطه سیاه رنگ دیگر نیز به صورت مشـترك بـی  

قرار دارد. سطح زیرین بدن و پاها، سیاه و پوشـیده از موهـاي ظریـف و سـفید     

  .رنگ است

  هاي حشرات کامل ویژگی

  )Oviposition( يتخمگذار. 1

شوند. وجود شکار  می ها گذاشته ها در اطراف میزبان مورد عالقه کفشدوزك تخم

داخل کلنی شته یـا  هاي گل که  گذاري است. بر خالف مگس محرك اصلی تخم

ها چنین رفتـاري ندارنـد و    کنند کفشدوزك می خیلی نزدیک به آن تخمگذاري

شود تـا الروهـاي سـن اول تلفـات بـاالیی داشـته باشـند.         می این ویژگی باعث

شوند در پتـري دیـش    می هاي مصنوعی پرورش داده هایی که بر روي جیره ماده

از گیاه میزبـان   یهای حداقل قسمت کنند و براي این منظور باید نمی گذاري تخم

  را در قفس پرورشی آنها قرارداد.
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  )Copulation(گیري  . جفت2

حشـرات مـاده نگـه    هـاي   حشرات نر با استفاده از پاها خود را بـر روي بـالپوش  

داشته و توسط ماده حمل میشوند. حشرات ماده اي کـه تـازه از شـفیره خـارج     

 ا کــه بــراي جفتگیــري بــه آنهــا نزدیــکروزه) نرهــایی ر 2تــا  5/1انــد (شــده 

شوند، آلت تناسلی حشـره نـر را بـا     می زنند. آنها به سرعت دور می شوندپس می

کننـد. اولـین    مـی  زنند و بنـدهاي آخـر شـکم خـود را خـم      می پاهاي خود لگد

افتـد و چنـدین بـار طـی      مـی  گیري چند روز پس از خروج شفیره اتفـاق  جفت

هـــا  ود. هرچنــد در اکثـــر گونــه  شـــ مــی  زنــدگی حشـــرات کامــل تکـــرار  

گیري بـراي   که فاقد اسپرماتکا است) یک بار جفت Stethoruspunctillum بجز(

گیـري بـر    جفتها  باروري دائمی حشرات ماده کافی است. در بعضی کفشدوزك

گیـري حـداکثر    گذاشته شده اثر محرك دارد. بعد از اولین جفتهاي  تعداد تخم

یابد. ولـی هـر بـار     می گذاري کاهش شوند، سپس تخم می گذاشتهها  تعداد تخم

 يدرصـد  کنـد.  می گذاشته شده افزایش پیداهاي  گیري میزان تخم پس از جفت

کننـد   می گیري روند قبل از آغاز دیاپوز جفت می که به دیاپوزهایی  از کفشدوزك

ولــی اکثــر آنهــا در انتهــاي زمســتانگذرانی قبــل از پراکنــده شــدن اجتماعــات 

مخـالف از نقـاط گونـاگون در    هـاي   کننـد. جمـع شـدن جـنس     می گیري جفت

  شود. می زمستانگذرانی باعث افزایش تنوع ژنتیکیهاي  محل

  )Longevityعمر (. طول 3

طـوالنی  هـاي   داراي دورههاي  مختلف بسیار متفاوت است. در گونههاي  در گونه

بـار  خـواب یـا سـکون) طـول عمـر حـدود یـک سـال اسـت. دو          ( تیفعالعدم 

بـه ثبـت    Stethorusو  Calvia ،Prooylaeaهـاي   زمستانگذرانی در بعضی گونه

سـه سـال    Harmonia axyridis درصد جمعیت 15 – 20رسیده است. حدود 

 م دهند.ها حتی ممکن است در سال سوم تخمگذاري انجا ماده. کنند عمر می
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 اي نقطه 7تخم کفشدوزك 

  .شود می به تدریج نارنجیو در ابتدا زرد روشن است که  تخم کشیده

 نقطه اي 7الرو کفشدوزك 

اي تا خاکستري مایل به سیاه، داراي  الرو دوکی شکل به رنگ زرد مایل به قهوه

پشـتی بـدن در ناحیـه جـانبی     هـاي   باشند. نیم حلقـه  نارنجی رنگ میهاي  لکه

  .شود می روشن است که روي آنها موهاي کوتاه دیدههایی  داراي برجستگی

  اي نقطه 7کفشدوزك شفیره 

  .شود بدن به برگ متصل می اي از انتهاي نقطه 7کفشدوزك  شفیره

  
  حشره کامل

  
  الرو 



28   

  

 عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم پرورش کفشدوزك)تولید 

  
  تخم

  
  شفیره

 بیولوژي

ي بالغ  هاي کفشدوزك، زمستان را به صورت حشره گونه نیز مانند سایر گونه این

هـاي مختلـف از قبیـل زیرپوسـت درختـان، شـکاف        و بدون فعالیت در پناهگاه

هاي کوچـک بـه سـر     دستهبقایاي گیاهی به صورت انفرادي یا در  دیوارها و زیر

هاي سخت برخـوردار نیسـتند یـا در     در مناطق گرمسیري که از زمستان برد می

هـا   ها روي گیاهان وجود دارد، فعالیت کفشدوزك  ها که غذاي کفشدوزك گلخانه

توان روي گیاهان و درختان مناطق مذکور مشـاهده کـرددر اوایـل فصـل      را می

 12ی و رسیدن درجه حرارت محـیط بـه   بهار با مساعد شدن شرایط آب و هوای

شـود، بـه طـوري کـه روي      درجه سانتیگراد فعالیت حشرات بالغ نیز شروع مـی 
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گـذارن، پـس از    پردازند. حشرات بالغ زمسـتان  وجو می گیاهان مختلف به جست

چند روز عمل تغذیه و پروازهاي کوتـاه کـه از گیـاهی بـه گیـاه دیگـر صـورت        

ي حرارت محـیط،   دهند با توجه به درجه ام میگیري را انج گیرد عمل جفت می

گیـري   روزجفـت  15تـا   5ریزي حشرات بالغ معموالً پس از گذشـت   شروع تخم

ها قبل و در دوران تخـم ریـزي چنـدین بـار عمـل       گیرد. کفشدوزك صورت می

ها یا  اي در زیر برگ ها معموالً به صورت توده دهند، تخم گیري را انجام می جفت

شوند دورهء رشد جنین به درجه حـرارت   گیاهان قرار داده می هاي دیگر قسمت

درجـه   35تـا   15محیط بستگی دارد بـه طـوري کـه در دامنـه حرارتـی بـین       

روز تفریخ میشوند الروهاي جوانی کـه از   14پس از گذراندن ها  سانتیگراد تخم

ماننـد و سـپس    شوند مدت کوتاهی در کنار پوسته تخم باقی مـی  خارج می  تخم

گونـه در   نیا د.پردازن وجوي طعمه می هاي مختلف گیاهان به جست ي قسمترو

کند و با این عمل اندازه بدن الرو  طی دوره الروي، چهار مرتبه پوست عوض می

درجـه بـه طـور     25ي حرارت تا  ي زندگی الروي در درجه یابد. دوره افزایش می

روي است کـه بـه   ترین سن ال  کشد سن چهارم طوالنی می روز طول 20متوسط 

ره فیشـ  شود انجامد و پس از آن شیفره ظاهر می روز به طول می 8طور متوسط 

شـود و پـس از    ها یا به سایر نقاط گیـاه متصـل مـی    به صورت ثابت در زیربرگ

نسـل کفشـدوزك هفـت     يتعـداد  شـود.  روز حشره بالغ تبدیل مـی  10گذشت 

گونه  طوري که بیشتر ایناي به شرایط آب و هوایی محیط بستگی دارد. به  نقطه

کنـد. ولـی در شـرایط آزمایشـگاهی      مـی  نسل در طبیعـت ایجـاد   5تا  3ساالنه 

نسل از ایـن حشـره    15گونه را پرورش داد و ساالنه تا  طور مرتب این هتوان ب می

  د.تولید کر
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  رژیم غذایی و ترجیح طعمه

الت کشـاورزي  گونه در مرحله الروي و بلوغ عموماً شکارگر آفات محصو افراد این

گیاهـان مختلـف     هـا و بـرگ   هـایی کـه روي سرشـاخه    تر از شته هستند و بیش

سبز هلو؛ و شته نخـود؛   شته نمایند شته سیاه باقال؛، کنند، تغذیه می فعالیت می

اي هستند. در مـواردي   ترین منابع غذایی براي کفشدوزك هفت نقطه از مناسب

ها و سایر آفات نیز مورد تغذیـه ایـن    نهها و الروهاي جوان برخی از پروا نیز تخم

هـا و بـا    گیرند. در اواسط تابستان با افزایش جمعیت کفشدوزك حشرات قرار می

یابـداین مـورد منجـر بـه      ها به شدت کاهش مـی   ها، جمعیت شته  تغذیه از شته

شـود و   هـاي دیگـر مـی    مهاجرت تعدادي از حشرات بالغ کفشـدوزك بـه مکـان   

کنند.  هاي جوان خود نیز تغذیه می و الرويها  ها از تخم نچنین در مواردي آ هم

کنـد،   اي طی یک روز نابود می  اي که یک کفشدوزك بالغ هفت نقطه تعداد شته

چون مرحله رشد شکارگر، جثـه شـکار، فراوانـی و تجمـع      به عوامل مختلفی هم

 24ز ها و غیره بستگی دارد ولی در شرایط مطلوب به طور متوسط روزانـه ا   شته

اي در طول دوره  کند و یک الرو کفشدوزك هفت نقطه شته باقال تغذیه می پوره

هـزار شـته    9 رشد و نمو خود به طور متوسط از هزار شته و حشـره بـالغ آن از  

 .کند تغذیه می
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  خصوصیات رفتاري کفشدوزك  

هـاي   کفشدوزك در دو مرحله الروي و حشره کامل به مقدار زیـادي از شپشـک  

هـا از عسـلک    کند. حشرات کامل و الروها عالوه بر تغذیه از شپشـک  میآردآلود 

روي رفتـار   1993کنند. مشاهدات حیدري و کوپلند در سـال   آنها هم تغذیه می

ــه ــل      تغذی ــرات کام ــه الرو و حش ــان داد ک ــدوزك نش ــذاري کفش اي و تخمگ

انـد،   هایی کـه بـه عسـلک آغشـته     کفشدوزك، مدت زمان بیشتري را روي برگ

گـذاري آنهـا هـم بـا تغذیـه از عسـلک و شپشـک، در         رده و میزان تخمصرف ک

عسـلک باعـث جلـب     البتـه  .شـود  مقایسه با تغذیه تنها از شپشـک بیشـتر مـی   

ها دشمنان طبیعی را فـراري داده و یـا آنهـا را از     گردد. مورچه ها نیز می مورچه

  .برند بین می

 ها استفاده در کنترل جمعیت شته

هــاي مختلــف  تــوان ازگونــه هــا مــی مبــارزه بیولوژیــک بــا شــتههــاي   در برنامـه 

 اي نیز استفاده کـرد ایـن گـروه از:    نقطه هفت   ویژه کفشدوزك ها و به کفشدوزك
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ها  به دالیل ذیل از اهمیت برخوردار بوده و توانایی کنترل جمعیت شته حشرات

 .را در فواصل زمانی اندکی دارند

 تلف رشديسرعت نشو و نماي زیاد مراحل مخ -

 درپی در سال توانایی ایجاد چندین نسل پی -

 ها تغذیه توأم حشرات بالغ و الروها از شته -

 سازگاري سریع با شرایط متفاوت جغرافیایی و اقلیمی -

تر کشورها متداول است کـه صـاحبان    ه در بیش با توجه به موارد باال، امروز

هاي کفشـدوزك و   ن با خرید کلنیدارا هاي میوه و گلخانه هاي منازل و باغ باغچه

ها روي گیاهان مختلف مانند رز، انواع سـبزي و صـیفی و درختـان     رهاسازي آن

ها و سایر آفات دیگر مبارزه کرده و بـا ایـن شـیوه از     چون شته میوه با آفاتی هم

کنند و به تولید محصوالت عاري از ترکیبات  مصرف سموم شیمیایی اجتناب می

ــظ محــی  ــی شــیمیایی و حف ــاربرد   ط زیســت کمــک م ــددر رهاســازي و ک کنن

چـون میزبـان مناسـب از شـته و شـرایط       ها، باید مسائل مختلف هم کفشدوزك

فیزیکی به ویژه درجه حرارت و رطوبت نسبی را رعایت کرد؛ زیرا این عوامل در 

روند نشو و نماي سریع و تکثیر جمعیت این حشره مؤثر هستند بـه طـور کلـی    

ي  ها در طبیعت در دو دوره و تکثیر و فعالیت شکارگري آن ها کاربرد کفشدوزك

اي که از اوایل بهار شروع شده و تـا اوایـل    دوره کند تر نمود پیدا می فصلی بیش

هـا   یابد و در این دوره منجر بـه کنتـرل شـته    ها افزایش می تابستان جمعیت آن

ها،  جدد جمعیت شتهاوج گرفتن فراوانی م از اواخر تابستان به  که اي شونددوره می

یابد؛ بنـابراین   شود و تا اواخر پاییز ادامه می می ها نیز شروع کفشدوزك  جمعیت

  .هاي دوگانه پیش گفته است ها در اوایل دوره بهترین زمان رهاسازي کفشدوزك
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  Cryptolaemusmontrouzieri  کفشدوزك - 2

 حملـه  مختلـف شپشـکهاي آرد آلـود   هـاي   این کفشدوزك به تمام مراحل گونه

ها به شکل کلنی هستند از آن  آلوده ي که شپشک  است در محل کند. بهتر می

آلوده رهـا شـوند    ها و نقاط میان برگ استفاده گردد و در هنگام غروب آفتاب در

ایـن   Pseudococcusaffinis همچنین در آلودي شدید گوجه فرنگی به شپشک

کنترل ناقصی در بر خواهـد  کفشدوزك کارایی قابل قبولی از خود نشان نداده و 

  داشت.

Cryptolaemusmontrouzieri    ــت ــترالیایی اسـ ــدوزك اسـ ــک کفشـ یـ

بالپوشـهاي بـه رنـگ قهـوه ي      ؛ ومیلیمتر میرسد 4به  سوسکهاي بالغ طولشان

ي مایل بـه نـارنجی اسـت. طـول     ا تیره هستند. سر و سینه و شکم به رنگ قهوه

واکسی سفید ترشح شـده در  هاي  رسد و بوسیله رشته می میلیمتر 13الروها به 

الروهـا را    شوند بدیهی اسـت کـه ایـن تراوشـات     می اطراف خودشان شناسایی

کند اما طول آنها و تحرك الروهـاي کفشـدوزك بیشـتر از     می شبیه طعمه آنها

واکسی آنها نیز بلندتر است. طـول دوره  هاي  و رشته  هاي آرد آلود است شپشک

اساساً به دما بستگی دارد بطـوري کـه در دمـاي     رشدي از تخم تا انتهاي الروي

مـاه زنـدگی    2 روز است. کفشدوزك ماده تقریباً 32درجه این دوره برابر با  24

هـاي آرد آلـود و یـا در     تخـم در هـر روز در کلنـی شپشـک     10کرده و حـدوداً  

در هـواي آفتـابی فعالیـت      Cryptolaemus گـذارد.  مـی  هاي آنها مجموعه تخم

درصـد شـرایط    80تا  70درجه و رطوبت نسبی  25تا  22دماي  ،بیشتري دارد

درجـه   16هـا وقتـی دمـا بـه زیـر       گـذاري آن اسـت. سوسـک    بهینه براي تخـم 

 33شـوند. دمـاي بـاالي     می کند غیر فعال شده و وارد دیاپوز می سانتیگراد افت

   شود. می درجه نیز باعث گیج شدن آنها در هنگام مواجهه با شکار
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Cryptolaemus هاي  خیلی کارا در کنترل جمعیت شپشک  یک شکارچی

 کننـد.  مـی  باشد افراد بالغ و الروهاي آن از تمام مراحل آنها تغذیـه  می آرد آلود

ها تغذیه  در غیاب شپشکها  قدار کم بصورت متناوب از شتهتواند م می نیهمچن

اسـتفاده گـردد.   عدد بالغ بـر متـر مربـع     3تا  2کند. براي کاربرد آن در گلخانه 

در مواقع خنک روز است. حضور مورچـه در محصـول اثـر     ،بهترین موقع کاربرد

عالقه زیادي به عسلک ترشح شـده  ها  منفی روي کارایی کفشدوزك دارد مورچه

  کنند. می ها دارند بنابرین آنها را در برابر شکارچیها محافظت توسط شپشک

  
  

به صورت گسترده در  ارد الودهاي  شپشک : مشخصات ظاهري شپشک

مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري جهان پراکنده هستند و خسارات فراوانی را 

ـ ا ،کننـد  مـی  ینتی کشور واردزو گیاهان  يچا به مرکبات، گـروه از حشـرات    نی

شـکم در انهـا    سـینه و  قفسه و پهن دارند و تقسیمات بین سر، یضیب بدنی نرم،

  .باشد نمی مشخص
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  کریپتولموس هاي کفشدوزك میزبان

از روسـیه   1982فعالیت شکارگري کریپتولموس روي بالشتک مرکبات در سال 

عدد کریپتولموس در سـه هکتـار بـاغ     5000با رهاسازي  نیمحقق گزارش شد.

موفق شدند از طغیان آفـت جلـوگیري کننـد. در یـک گـزارش ذکـر شـد کـه         

ــک  ــوبی از شپش ــه خ ــوس ب ــه تغ Pulvinariellamesebranthemi کریپتولم ذی

گزارشی بیست و هشت گونه شپشک نباتی و یک گونه شـته را کـه    در .کند می

مورد حمله کفشدوزك کریپتولموس قرار گرفته بودند، معرفـی شـدند. محققـی    

 oleae اي کفشــدوزك کریپتولمــوس را روي دیگــر در ایتالیــا فعالیــت تغذیــه

Olivier  Saissetia و LichtensiaviburniSignoret  ــرده ــزارش ک اســت در گ

دیگر چند تن از پژوهشگران چرخه زندگی و میزان تغذیه کفشـدوزك   یتحقیق

رونال در سال  .بررسی کردند Mopulvinariapsidii کریپتولموس را روي باشت

 بالشــــتک ش نمــــود کــــه کریپتولمــــوس بــــه خــــوبی ازگــــزار 1992

Pulvinariapesidii و P.mammeaeMaskell ــه مـــی ــد تغذیـ ــده .کنـ اي از  عـ

ــگر ــود   پژوهشـ ــک آرد آلـ ــکارگر شپشـ ــوس را شـ ــدوزك کریپتولمـ ان کفشـ

یـک  ژدربل Steinweden  Pulvinariahydrangeaeبالشـتک  و  P.citri مرکبـات 

روي درختـان   P. regalis در یک تحقیق براي مبارزه با بالشتک. معرفی نمودند

ی شهري به صورت موفقیت آمیزي از کریپتولموس استفاده شد. در تحقیق زینت

هاي لیمو و  درباغ Green  Coccusviridisشپشک از شکارگران موثر  دیگر یکی

هاي انبه هندوستان  در باغ ChloropulvinariaCockerellpolygonata بالشتک

  .کفشدوزك کریپتولموس معرفی شد

ثیر پوشـش  أبا مطالعاتی کـه در مـورد تـ    1999همچنین حیدري در سال 

سطح برگ گیاهان میزبان روي رفتار جستجوگرانه دو گونه کفشدوزك شکارگر 

هاي آردآلود انجام داد، مشخص کرد که وجود کـرك و موهـاي ریـز در     شپشک
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ثیري در رفتار جستجوگرانه کفشـدوزك کریپتولمـوس در   أسطح برگ گیاهان ت

ــدوزك   ــا کفش ــه ب ــدارد    Nephus reunion Fursch مقایس ــ .ن  دوزكکفش

میالدي  1888کریپتولموس، بومی کشور استرالیا بوده و براي اولین بار در سال 

تخـم   500تـا   400اش  براي کنترل آفات معرفی شد. این گونه در طول زندگی

ها کشد، این تخمکند. طی مراحل مختلفی که حدود یک ماه طول میتولید می

در طول دوره الروي به بیش شوند. الرو این کفشدوزك به حشره بالغ تبدیل می

در ابتـدا اشـتهاي    الروهـا  شپشک آردآلود بـراي تغذیـه نیـاز دارد.    عدد 250از 

هـاي شپشـک را در   زیادي دارند، بنابراین الزم است که به طـور مـداوم کلـونی   

  آنها قرار دهید. اختیار

  هاي آلوده به آفات ها در باغ کش کاربرد توام کفشدوزك کریپت و آفت

هاي زراعی داراي موجودات زنده مفیـدي   این که بسیاري از اکوسیستمبا وجود 

هـاي تولیـد    باشند که آفات را تحت کنترل خود دارند اما بسیاري از سیستم می

کش جته کـاهش آسـیب حشـرات و     هاي حشره محصول نیز به برخی از ترکیب

 باشند. به عنوان مثال مطالعه هـم زمـان جمعیـت کفشـدوزك     ها متکی می کنه

کریپت و میزبان آن شپشک آردآلود مرکبات نشـان داد کـه حشـره شـکارگر و     

باشـند کـه کفشـدوزك را قـادر      میزبان آن داراي نوسانات جمعیتی مشابهی می

سازد به طور قابل توجهی سبب کاهش جمعیت میزبان خود گـردد از طـرف    می

نـی  هاي موجودات زنـده مفیـد یـک نگرا    دیگر اثر چنین ترکیبات روي جمعیت

تـرین و   ایـن رو یکـی از اولیـه    از .باشـد  هـا مـی   بنیادي در اغلب این اکوسیستم

 .باشـد  هـا مـی   کش ترین اهداف مدیریت تلفیقی آفات کاربرد آگاهانه آفت اساسی

پرسش این است کـه آیـا تلفیـق و همـاهنگی بـین کنتـرل شـیمیایی و         نیاول

نتـرل آفـات انجـام    استفاده از کفشدوزك کریپت به عنوان یک عامل مفید در ک

هـاروي حشـرات    کـش  پذیر است یا خیر، به همین منظور اهمیت و تـاثیر آفـت  
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اي مـورد بررسـی و    هاي زراعـی بـه طـور گسـترده     مفید در مدیریت اکوسیستم

  .گیرد ارزیابی قرار می

  ها کفشدوزك محسنات

گرچـه حشـرات    خیلی بـاال اسـت.  ها  ظرفیت جستجوگري کفشدوزك عموماً. 1

تر از یک حد بحرانـی محـیط    با کاهش تراکم شکار به پایینها  کامل بعضی گونه

 .کنند می مربوطه را ترك

یک مزیت اسـت. در دوره حسـاس   ها  گرانه تصادفی کفشدوزك رفتار جستجو. 2

هـا   روي گیاهان میزبـان ثانویـه و در ابتـداي آلـودگی، کفشـدوزك     ها  ورود شته

کننـد   مـی  کنند و از افزایش جمعیت اولیه جلـوگیري  می یدامنفرد را پهاي  شته

دهند قادر بـه ایـن    می واکنشها  به بوي کلنی شتهها  در حالی که سایر شکارگر

 .کار نیستند

گرایـی منفـی خـود تمـام      با توجه به نورگرایی مثبـت و زمـین  ها  کفشدوزك .3

کامالً با شـکار خـود   دهند از لحاظ مکانی  می را پوششها  زندگی شتههاي  محل

 .دهماهنگ هستن

 اختصاصـی عمـل  هـا   شتههاي  از یک جنبه در برابر بعضی گونهها  کفشدوزك. 4

میسـر اسـت، امـا از جنبـه     هـا   کنند و رشد عادي آنها فقط بر روي این گونه می

دیگر چند خوار هستند در دامنه وسیعی از حشرات به عنـوان غـذاي جـایگزین    

ی طبیعتـ  کـه هـا   ند. این ویژگی خصوصـاً در مـورد شـته   ده می مورد تغذیه قرار

  .ناپایدار دارند بسیار مهم است

و هـر چـه تـراکم     )بسیار پرخورند (خصوصاً سن چهـارم الروي ها  کفشدوزك. 6

یابـد. آنهـا همزمـان     مـی  شود تعداد شکار خورده شده آنها افـزایش  شته بیشتر

 .قادرند رشد خود و وزن حشرات کامل را با فراوانی غذایشان تنظیم کنند
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در صورت تهیـه   )قابلیت پرورش انبوه دارند (هر چند به سختیها  فشدوزك. ک7

ــروي انســا  ــذایی مصــنوعی از اهمیــت نی ــل  غ ــه عوام نی و فضــاي پرورشــی ک

 .کننده هستند کاسته خواهد شددمحدو

جـایگزین  هاي  در زمان کم یابی شکار با تغذیه از هم نوع و غذاها  کفشدوزك. 8

 .مانند می زنده

شکارگرند و بر خالف بعضی شـکارگرهاي دیگـر بـه    ها  هم حشرات و هم الرو. 9

 .محض ورود قادر به حمله هستند

شپشـک خـوار و در   هـاي   گونـه زادآوري باال و تعداد نسل آنها خصوصـاً در  . 10

  .مناطق گرمسیر از محسنات آنها است
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  فصل دوم

تشريح فنی نحوه پرورش کفشدوزک در 

  اريمنانسک

  

  پرورش کفشدوزك

  غذاست تهیهنخستین قدم، 

اولین چیزي که باید فکر کنید، غذاي مورد نیاز اسـت.  در پرورش کفشدوزك به 

کند. زمینی استفاده میهاي آردآلود در کدو یا جوانه سیباین حشره از شپشک

هاي سالم و بدون پوسـیدگی را از  زمینیشما قبل از هر چیز باید کدوها یا سیب

آلـودگی را  بازار خریداري و آنها را به شپشک آلوده کنید. الزم به ذکر است این 

توانیـد از مراکـز تحقیقـات گیـاه پزشـکی و یـا       مـی  که به صورت کلونی اسـت، 

طـور متوسـط یـک     به پرورشی به مقدار مورد نیاز تهیه کرده و کار را آغاز کرد.

بگیرد. البته بـه فاصـله هـر     کشد که آلودگی تمام سطح کدو را فراماه طول می

روزهاي سرد سال، نیـاز بـه دسـتگاه     روز باید کدوها را جابجا کرد. در 15تا  10

 گـراد نگهـدارد.  سانتی درجه 29تا  25اي دارید که دماي اتاق را بین گرم کننده
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ها کاري است کـه بـه شـم اقتصـادي و تیزبینـی       زمینی کدوها و سیب يانباردار

زمینـی و کـدو   هاي مختلف سیبخاصی احتیاج دارد. به عنوان مثال باید قیمت

تـوان  د. در مواقعی که قیمت یکی از این اقـالم بـاال رفـت، مـی    را در بازار سنجی

جـویی  تري دارد، جایگزین کرد و بدین ترتیـب صـرفه  دیگري را که قیمت پایین

بـر مسـاحتی کـه در اختیـار      هر ترتیب بنا به ها را مبناي کار قرار داد.در هزینه

ن کامل آنهـا بـه   توانید تعداد کدوها را تنظیم کنید. پس از آغشته شددارید، می

شپشک آردآلود، اکنون غذاي مورد نیاز کفشـدوزك آمـاده اسـت. جالـب اسـت      

ورزنـد و  بدانید که بسیاري از فعاالن این رشته، تنها به همین حرفه مبادرت می

ممکن است قسمت دوم و اصلی کار، یعنی پرورش کفشدوزك را دنبـال نکننـد.   

تـوجهی بـراي خـود داشـته باشـند؛      توانند درآمد درخور چراکه تا اینجا هم می

  هرچه کدوي آلوده به شپشک آردآلود بیشتر، درآمد بیشتر!

  همخواري

توانند در نبود میزبان اصلی براي سـایرین بـه عنـوان غـذاي      می افراد یک گونه

 خـورده  نمراحل تازه پوست اندازي کرد درها  تخم ین عمل کنند. معموالًزجایگ

 يبـرا  ها اسـت.  موانع اصلی پرورش انبوه کفشدوزكشوند. همخواري یکی از  می

بالفاصله پس از خروج از تخم باید بـه صـورت جداگانـه    ها  حذف همخواري الرو

پرورشی از پوشال استفاده شود. هاي  پرورش داده و براي کاهش تماس در واحد

شـود. در صـورت    مـی  کانیبالیسم باعث بقاي الروها در هنگام تراکم پایین شکار

% کـاهش  38خودش رشد هاي  اي با تخم الروهاي کفشدوزك هفت نقطه تغذیه

  درصد کوچکترند. 25تا  15یافته و الروها 
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 نحوه پرورش

 شـود.  در این حشـرات نیـز تلفـاتی ایجـاد مـی       هاي سرد، در اثر گذر از زمستان

چنین عدم هماهنگی زیسـتی بـین شـکارگر و شـکار و تـأثیر سـایر عوامـل         هم

کند تـا بـا ازدیـاد جمعیـت اولیـه،       جمعیت شکارگر، ایجاب می اکولوژیکی روي

هاي موجود در طبیعت افزوده شـود سـپس در انسـکتاریوم     جمعیت کفشدوزك

تا در مواقع مناسـب و در نقـاط آلـوده بـه      شود ها اقدام می  نسبت به پرورش آن

تـر   ها در انسکتاریوم بـیش  افت عملیات رهاسازي صورت گیرد ازدیاد کفشدوزك

گیـرد؛ بـه طـوري کـه      ه واسطه نداشتن دیاپوز اجباري به سهولت صـورت مـی  ب

هاي متوالی از کفشدوزك را به دست آورد به منظور تأمین غـذاي   توان نسل می

اي، باید از گیاهانی  نقطه  موردنیاز مراحل الروي و حشرات بالغ کفشدوزك هفت

شود گیاهان یونجه و شوند، استفاده  هاي مختلف آلوده می که به سهولت به شته

ها را به شته سـبز   توان کشت کرد؛ سپس به طور منظم آن باقال را در گلخانه می
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ي  کنند؛ به طوري که بتوان همـه روزه بـه انـدازه    هلو و شته سیاه باقال آلوده می

آوري شـته   آوري کرد. براي جمع ها جمع کافی پوره و حشره بالغ شته از روي آن

موهاي کوچک و در مقیـاس بـزرگ بـا     یاس کوچک از قلماز روي گیاهان، در مق

هـاي پـرورش    در قفـس هـا   هاي آلوده به شته و قـراردادن آن  قطع بوته و شاخه

ها اقدام کرد در تابسـتان یـا    کفشدوزك نسبت به تغذیه مراحل الروي و بالغ آن

تـوان تعـداد زیـادي     شـود، مـی   ها زیادتر تولید مـی   در مواردي که جمعیت شته

زده در یخچال نگهداري کرد و در مواقع لزوم براي تغذیـه   را به صورت یخ طعمه

ریـزي   هـاي پـرورش بـه منظـور تخـم      ها از آن استفاده کرد در قفس کفشدوزك

ریــزي  هــا، بایــد از نوارهــاي کاغــذي اســتفاده کــرد. پــس از تخــم  کفشــدوزك

نینـی  هاي دیگر منتقل کـرد تـا مراحـل ج    ها، باید نوارها را به قفس کفشدوزك

ها خارج شوند. با انجام ایـن عملیـات    سپري شود و الروهاي سنین اولیه از تخم

هـاي خـود    ها و تغذیه حشـرات بـالغ از تخـم    توان از خود خوري کفشدوزك می

هـاي مختلـف    ها توسـط شـته   جلوگیري کرد. با خروج الروها، عملیات تغذیه آن

هـاي پـرورش، در    گیرد و با سپري کردن چهار سـن الروي در قفـس   صورت می

هـاي پـرورش بـه شـفیره تبـدیل       سطح فوقانی و تحتانی مواد موجود در قفـس 

درجـه سـانتیگراد بـه     25روز در دماي  10تا  7شوند شفیره پس از گذشت  می

گیـري از   تـوان قبـل از جفـت    مـی  حشرهء بالغ تبدیل میشوند. حشـرات بـالغ را  

درجهء سـانتی گـراد    4-7پرورش جمع آوري کرد و در درجه حرارت هاي  قفس

آلـوده بـه   هـاي   روز نگهداري و سپس آنها را در محـل  10به مدت یک هفته تا 

تـوان الروهـاي سـنین دو و سـه را از      رهاسازي کرد در مواردي نیـز مـی   ها شته

آوري کـرد و همـراه بـا مـواد دیگـر       هاي مختلف جمع هاي پرورش با شیوه قفس

مـزارع   هـا و  ي قرارداد و در گلخانهبند همانند سبوس گندم در داخل ظروف بست

  .آلوده به شته رها کرد
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 لوازم و امکانات مورد نیاز

حال برویم سراغ فضاي مورد نیاز براي پرورش. شما حداقل به دو اتـاق سـه در   

یکی براي تولیـد   ،با هم داشته باشند يمتر 20اي  چهار احتیاج دارید که فاصله

البته قیمت جا نسبت به هر منطقـه   ،شپشک و دیگري براي پرورش کفشدوزك

در کشور متفاوت است در این میان بایـد یـک نکتـه خیلـی اساسـی را مـدنظر       

هاي در و دیوار است، زیـرا   داشته باشید و آن هم پوشاندن تمام منفذها و سوراخ

تواند به راحتی از اتاق فرار کند. سرامیک کردن  ریز است و می این حشره تقریباً

م است و اگر دیوارها را هم بتوان سـرامیک کـرد، اطمینـان شـما     کف بسیار مه

بـه   هزارتومـان  7شود. اکنون قیمـت سـرامیک در بـازار از متـري      دوچندان می

هـا   دوزك شما که به فکر ایجاد فضاي لوکس براي کفـش  باشید باالست. مطمئن

ري ترین نوع آن استفاده کنید. براي نصب سرامیک هم متـ  پس از ارزان ،نیستید
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بندي سه دیوار در هر اتـاق الزم اسـت.    باید بپردازید. قفسه تومان هزار 10تا  9

هاي دست دوم آهنی اسـتفاده کنیـد و ایـن کـار هزینـه       توانید از قفسه شما می

زیادي نخواهد برد، اما اگر بخواهید قفسه نو تهیه کنید، براي قفسه پـنج طبقـه   

پـول   هزارتومـان  100لیـون و  روي سه دیوار در هـر اتـاق بایـد حـدود یـک می     

هـا و دیگـري محـل     دوزك هـا مخصـوص پـرورش کفـش     یکی از اتاق .بپردازید

هاي آردآلود خواهد بود. براي شروع کار شما باید  زمینی نگهداري کدوها و سیب

بخریـد. توصـیه    تومـان  50تـا   45دوزك هر کدام به قیمـت   کفش 100حداقل 

وکـار خـود را    دوزك کسـب  هـزار کفـش  فعاالن بازار این اسـت کـه اول کـار بـا     

دوزك ماده در هر ماه  اندازي کنید. این به نفع شما خواهد بود، زیرا هر کفش راه

هـا   دوزك گذارد. اگر فرض کنیم کـه نیمـی از کفـش    می تخم 400-300حدودا 

 هـزار  200ماده باشند شما در صورت فراهم بودن شرایط، در ماه آینده با حدود 

  توانند بعد از یک ماه به حشره بالغ تبدیل شوند. ید که میرو هست الرو روبه

نیاز دارد کـه   شپشک 250هر حشره در طول دوره الروي خود به بیش از 

اند. پس هر روز باید حواستان بـه تهیـه    ها خانه کرده زمینی روي کدوها یا سیب

همان  توانند به ها می دوزك غذاي آنها باشد تا این حشرات بالغ شوند. این کفش

ها به فروش برسند. البته بـه   اید براي رهاسازي در باغ قیمتی که خریداري کرده

شرطی که قبل از هر کـاري، مشـتریان خـود را پیـدا کنیـد و از بابـت فـروش،        

اکنون که در فصل سرد سال هسـتیم، تولیـد کلـونی    هم د.مشکلی نداشته باشی

قیمـت کـدوي آلـوده    تواند سـودآور باشـد.   هاي شپشک به طور چشمگیري می

بنابراین کسانی هستند کـه از  ؛ قیمت کدوي سالم است برابر 4تا  3شده حدودا 

فروش همین کدوهاي آلوده امرار معاش میکنند. البته نگهداري و مراقبت از آن 

مهارت و کوشش خاصی را میطلبد که مستلزم کسب تجربه است. عـالوه بـر آن   

ین فصـولی، ممکـن اســت در   بـه دلیـل مشـکالت پـرورش کفشــدوزك در چنـ     
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تومان هـم   300یا  200فروردین ماه سال بعد، قیمت هر کفشدوزك مادري به 

  ه نهایت استفاده را ببرید.برسد. پس از فرصت پیش آمد

 ها و تهدیدها فرصت

اکنون پنج استان کشور یعنی مازندران، گـیالن، خوزسـتان، فـارس و خراسـان     

دوزك را در خـود   تولیدکننـدگان کفـش  شمالی مناطقی هستند کـه بیشـترین   

اند. این نکته را فراموش نکنید که هرچه محل پرورش به باغ و مزرعه  جاي داده

یابد. اگر خوب کار کنیـد سـرمایه    تر باشد، دغدغه فروش شما کاهش می نزدیک

شود. براي گرفتن مجوز از سازمان حفظ نباتات  شما تا دو سال برگشت داده می

توانید پس از اقدام، کار خـود را آغـاز    ان نیاز باشد، اما شما میسال زم شاید یک

کنید. خبر خوب این است که اگر طـرح شـما توجیـه اقتصـادي داشـته باشـد،       

مـابقی را وام بگیریـد و اتفـاق بهتـر      درصـد  65آورده،  درصـد  35توانید بـا   می

د دهنـدگان مجـوزدار منعقـ    قراردادي است که سازمان حفظ نباتات بـا پـرورش  

توانیـد   دوزك تولید کنید. شما مـی  کفش هزار 300کند به شرطی که ساالنه  می

هاي آموزشی موسسات گیاه پزشکی به مدت دو هفته شرکت کنید، امـا   در دوره

شـود. اگرچـه تلفـات     به خاطر آن حدود یک میلیـون از حسـاب شـما کـم مـی     

محسـوب   وکـار  تـرین تهدیـدهاي ایـن کسـب     ناگهانی و تغییرات دمایی از مهـم 

  .توان شرایط را کنترل کرد شوند، ولی با کمی دقت نظر می می

 توصیه فعاالن

بریم، نگهـداري   به گفته فعاالن این حوزه، اکنون که در فصل تابستان به سر می

زمینـی اسـت، زیـرا بـه طـور طبیعـی قیمـت         تـر از سـیب   کدو بهتر و به صـرفه 

شیوه صـحیح مـدیریت را    زمینی افزایش یافته است و این شم اقتصادي و سیب

گویند در فصـول   طلبد که به سراغ کدام یک از این دو بروید. کارشناسان می می
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شود، اما هنگام سـرما   تر است، تعداد رقبا زیاد می گرم سال، چون پرورش راحت

بهترین فرصت براي پرورش جمعیـت مـادري اسـت، بـه طـوري کـه در اواخـر        

دوزك بـه   ممکن اسـت قیمـت هـر کفـش    هاي بهمن و اسفند  زمستان یعنی ماه

هم برسد. ناگفته نماند که در عین حـال، بـه خـاطر حفـظ      تومان 300تا  200

گرمایش محیط و میزان باالي تهدیدها هزینه تولید در زمستان باالسـت. البتـه   

توان این حشره را به کشورهاي همسایه نیز صادر کرد که به طـور میـانگین    می

شما اگر به دنبـال سـود بیشـتري     .رود ر به فروش میهر عدد به قیمت نیم دال

دوزك را به جان بخرید، تنهـا   هستید و حاضر نیستید دردسرهاي پرورش کفش

هاي آلوده به شپشک برویـد. البتـه    زمینی توانید به سمت تولید کدو یا سیب می

در این مورد باید حواستان باشد که در آن حوالی تولیدکنندگان حضـور داشـته   

 برابـر  4دوزك را از شما بخرنـد، آن هـم بـه قیمتـی      د و غذاي آماده کفشباشن

  .قیمت خریداري شده
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  فصل سوم

 اريمنکفشدوزک در انسک توجيه اقتصادی پرورش

  

  ورد اقتصادي پرورش کفشدوزكآبر

به منظور پرورش کفشدوزك در انسکتاریوم یک پـایلوت بطـور فرضـی در نظـر     

جهت راه اندازي این  و در کل براورد اقتصاديها  گرفته شده است و تمام هزینه

  انسکتاریوم به شرح زیر مورد محاسبه قرار گرفته است.
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امکانـات و تجهیـزات مـورد    جهت شروع احداث و راه اندازي ایـن پـایلوت   

  استفاده به شرح زیر است:

  امکانات و تجهیزات  .1جدول 

 ردیف تجهیزات توضیحات

 1 انکوباتور ظرفیت بر اساس مقدار تولید

 2 سردخانه ظرفیت بر اساس مقدار تولید

 3 رطوبت ساز اندازه بر اساس ظرفیت تولید

 4 رطوبت سنج 

 5 دماسنج 

 6 یخچال فریزر 

 7 سیستم سرمایشی تعداد بر اساس ظرفیت تولید و شرایط محیطی

تعداد بر اساس ظرفیت تولید و شرایط 

 انسکتاریوم

 8 فن تهویه

 9 سیستم گرمایشی تعداد بر اساس ظرفیت تولید و شرایط محیطی

 10 اسپیراتور 

 11 سمپاش پشتی 

 12 میز کار بر حسب نیاز

 13 صندلی بر حسب نیاز

 14 ظروف پرورش نوع عاملبراساس 

 15 ترازوي دیجیتال 

 16 خط تلفن 

 17 کامپیوتر و لوازم جانبی 

 18 قفسه آهنی تعداد براساس ظرفیت و نوع عامل تولیدي

 19 توري 

 20 کش 

 21 نوار کاغذي 

 22 بینوکولر 

  

با توجه به این امکانات جهت راه اندازي این پایلوت یک زمین با مسـاحت  

اتاق جهت پـرورش   5متر در نظر گرفته شده است. در این فضا احتیاج به  112

یک اتاق جهت پرورش، اتاق تخم و الرو، اتاق شفیره، اتاق بسـته بنـدي،   (داریم. 
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هت انباري و سردخانه اتاق میزبان واسط). یک اتاق جهت دفترکار و یک اتاق ج

  نیز درنظر گرفته شده است.

  ها اتاقچهار چوب و نمایی ساده از  .2جدول 

 اتاق پرورش

 راهرو

 سرد خانه

 انباري
 اتاق تخم و الرو

 اتاق کار
 اتاق شفیره

 اتاق میزبان واسط
 اتاق بسته بندي

  

به شرح زیر  براي هر اتاق داریم امکانات و شرایطی که در این فضا

  است:

سه  ؛ کهمتري درنظر گرفته شده است 28یک اتاق با متراژ  اتاق پرورش:

دیوار اتاق را به صورت سه طبقه قفسه بندي کرده و ظروف پرورش را روي آنها 

هایی نیم متري استفاده کنـیم، در ایـن    جهت پرورش از تشت اگر دهیم. قرار می

  تا در طبقات قرار دهیم.عدد تشت نیاز داریم  66فضا حداقل به 

ــم و الرو: ــاق تخ ــه    ات ــن طراحــی شــده اســت ک ــاق جهــت ای ــن ات ای

هاي ماده پس از تخم گذاري بـدلیل همخـواري کـه بـین آنهاسـت،       کفشدوزك

تر از محل اتاق پرورش به اتاق تخم و الرو انتقال پیـدا کـرده تـا از     سریعها  تخم

  هاي بالغ در امان بمانند. شر کفشدوزك

سـن الروي وارد یـک    4ها بعد از سـپري کـردن    کفشدوزك ه:اتاق شفیر

شـود. در ایـن مرحلـه     شوند که به آن شفیرگی گفته می اي از زندگی می مرحله

؛ ماننـد  حشره به دیاپوز یا خواب زمستانی رفته و بی حرکت و سـاکن بـاقی مـی   

ي بنابراین باید آنها را از الروها جدا کرد و در اتاق مخصـوص خودشـان نگـه دار   

  شوند. در ضمن حشره در این مرحله هیچ نوع تغذیه اي ندارد.



50   

 

 عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم پرورش کفشدوزك)تولید 

  

ها یک اتاقی جهـت   جهت پرورش و تغذیه کفشدوزكاتاق میزبان واسط: 

شود. از کدو حلوایی  پرورش میزبان واسط که همان شته است در نظر گرفته می

  شود. استفاده میها  یا سیب زمینی جهت پرورش و تکثیر شته

  تصاديتجزیه و تحلیل اق

  قیمتها به تومان میباشد.)(ثابت هاي  هزینه .3جدول 

  قیمت  امکانات  ردیف

  60,000,000  خرید زمین  1

  100,000,000  ساخت زمین+ انشعابات آب و برق و گاز و تلفن  2

  2,000,000  جواز ساخت انسکتاریوم  3

  2,500,000  سیستم سرمایشی  4

  1,500,000  سیستم گرمایشی  5

  1,500,000  انکوباتور  6

  800,000  بینوکولر  7

  1,500,000  رطوبت ساز  8

  50,000  رطوبت سنج  9

  300,000  یخچال فریزر  10

  100,000  میز و صندلی  11

  1,700,000  قفسه بندي  12

  700,000  ظروف پرورش  13

  150,000  توري  14

  50,000  کش  15

  1,500,000  فن تهویه  16

  40,000  نوار کاغذي  17

  20,000  اسپیراتور  18

  60,000  ترازوي دیجیتال  19

  1,000,000  کامپیوتر و لوازم جانبی  20

  10,000  دماسنج  21

  30,000  گوشی تلفن  22

  300,000  سمپاش پشتی  23

  2,000,000  سردخانه  

  177,710,000  هاي ثابت جمع هزینه
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  ساالنه)(جاري هاي  هزینه .4جدول 

  3,120,000  در سال)کارگر (هزینه 

  200,000  هزینه تعمیر وسایل و نگهداري

  400,000  در سال)قبوض (هزینه 

  300,000  هزینه خرید سیب زمینی جهت میزبان واسط

  200,000  هزینه خرید بسته جهت بسته بندي کفشدوزك

  5000  هزینه خرید سوش اولیه کفشدوزك

  50,000  هزینه خرید کلنی شته

  هزینه ها .5جدول
  4,275,000  ساالنه)( يجارهاي  جمع هزینه

  21,375,000  ساله 5جمع هزینه جاري 

  181,985,000  مجموع کل هزینه ها

  

عدد کفشدوزك بالغ خریـداري شـده    100 براي شروع کار پرورش، نکته:

است که نیمی از آنها ماده هستند. انها را در یک تشتی با مساحت نیم متر قـرار  

عدد تخم در این فضـا تولیـد    300حدود  هر سیکل سه ماههدر  دهیم، هر ماده

عدد تخم میتوان تولید کـرد.   15,000 يمتربنابراین در یک فضاي نیم ؛ میکند

عدد تشت نیم متري داریم که اگـر   66متري از اتاق پرورش، 28حال در فضاي 

 شود. پـس  کدام صد عدد بالغ بریزیم در هرکدام این مقدار تخم تولید می در هر

عدد تخم تولید شده و در یکسال حدود  990,00در یک سیکل سه ماهه حدود 

  بنابراین:؛ شود عدد تخم تولید می 3,960,000

  ظرفیت تولید. 6جدول

  عدد تخم 990,000  ظرفیت تولید در سیکل سه ماهه

  تخم عدد 3,960,000  ظرفیت تولید (ساالنه)

و دانـه اي   اي میباشـد  با توجه به اینکه فروش کفشدوزکها به صورت دانـه 

  تومان هر کفشدوزك بفروش میرسد پس: 50-70
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درآمدها .7جدول  

  198,000,000  درآمد ساالنه (ناخالص)

  990,000,00  ساله (ناخالص) 5درآمد 

  هزینه تولید. 8جدول 
  تومان 5  سود خالص یک کفشدوزك

  19,800,000  سود خالص ساالنه

   

  3,554,200  تعداد فروش در نقطه سر به سر

  

  روزه) 382یکسال و دوماه ( -یکسال  دوره بازگشت سرمایه

  

  %10  حاشیه سود سرمایه گذاري

  

چون طرح داراي حاشیه سود مثبت است بنابراین طرح توجیـه اقتصـادي   

  دارد.

در نظر گرفت که ممکن است که ایـن میـزان    نکته راالبته باید این  نکته:

تخمی که در یکسال تولید شده است کمتر یا حتی بیشتر از این مقدار باشند یا 

شود بعضی از آنها پوك باشند یا  هایی که تولید می اینکه ممکن است حتی تخم

هـا خـورده    اصال کفشدوزکی از آنها خارج نشود یا حتی توسط خود کفشـدوزك 

ان این سود خالص بستگی به نحوه کار یا حتی قیمـت فـروش و   شوند. پس میز

میزان فروش در سال دارد که چقدر بفروشیم و یا با چه قیمتـی بفروشـیم. آیـا    

جانبی و حمل ونقل هـم طبـق روال و   هاي  هزینه...مشتري داشته باشیم یا خیر

عرف معمول بر عهده مشتري است. البته کفشدوزك مادري، تخم، الرو، حشـره  

بنابر محـل  ها  بالغ و حشرات جفت شده هرکدام قیمت جداگانه اي دارند. قیمت

حضور مشتري، نوع محصول آلوده شده، محصور بودن یا سر باز بودن مزرعه و... 
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در قیمت گذاري سعی شده است که کف بازار را درنظر  پس د.شو می کم و زیاد

ه تا آنجا ممکـن اسـت   نیز سعی شده است کها  در محاسبه هزینه ضمنا بگیریم.

کاهش یابنـد و میـزان تولیـد بـاال     ها  اصل صرفه جویی نیز رعایت شود تا هزینه

برود تا دوره برگشت سرمایه نیز کوتاه شود. بعـد از گذشـت حـدود یکسـال تـا      

به باالي نقطـه سـربه    ماه برگشت سرمایه را داریم و از آنروز به بعد یکسال و دو

  داشت. رسیم و سوددهی خواهیم سر می

  هاي کسب و کار تعیین ریسک 

 هاي اولیه تولید؛افزایش ناگهانی تورم و گرانی نهاده. 1

 رویه؛ کاهش قیمت با صدور مجوزهاي واردات بی. 2

 گري در بازار وجود واسطه. 3

 توسعه ناگهانی، سریع و وسیع توسط تولیدکنندگان جدید؛. 4

 کاهش قیمت به دلیل تولید و واردات تصاعدي؛. 5

  می شدن نوعی بیماري در انسکتاریم.اپید. 6

موقع) پل ارتباطی بین تولیـد و مصـرف و یکـی از     بازاریابی (بازار رسانی به

که اهمیت آن در فرایند تولیـدات   طوري بایدهاي نظام تولید کشاورزي است؛ به 

روستایی بسیار مشـهود اسـت. یـک سیسـتم فعـال و کارآمـد در بـازار رسـانی         

شـود.   کشاورزي، موجب تسریع روند تولید و افزایش محصـوالت مـی  محصوالت 

عملیات بازاریابی باعث ارزش افزوده روي محصوالت شده و در نتیجـه اخـتالف   

کننـده   قیمتی میـان قیمـت دریـافتی تولیدکننـده و قیمـت پرداختـی مصـرف       

منظـور بیـان    شـود. اقتصـاددانان از حاشـیه بازاریـابی بـه      (حاشیه بازاریابی) مـی 

هاي انتقال محصوالت کشاورزي در طول زنجیره بازار (از مزرعه تـا خـرده    هزینه

کنند. مشکل اساسی در کشـورهاي در ایـران، وجـود یـک      فروشی) استفاده می



54   

 

 عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم پرورش کفشدوزك)تولید 

  

سیستم بازاریابی کارا و هماهنگ بوده و بایـد مسـئوالن در زمینـه ایـن مسـئله      

  ریزي کنند. بیشتر توجه و برنامه

  بازاریابی - تجزیه و تحلیل بازار

 عوامل مهمی از جملـه اکولـوژي منطقـه، میـزان دمـا و... در کشـت و پـرورش       

کفشدوزك تأثیرگذار هستند که موجب افـزایش یـا کـاهش رشـد، افـزایش یـا       

شـود. همچنـین،   کاهش تولیدات و افزایش یـا کـاهش قیمـت محصـوالت مـی     

ن رونـد  توانـد در ایـ  هاي دولت و نرخ تورم و دیگر عوامل اقتصادي مـی سیاست

بـازار   10% باشد. با وجود این باید تالش شود تا هـر سـال بـه میـزان    تاثیرگذار 

  هاي زیر افزایش یابد. فروش محصول از راه

 ها؛ هاي بزرگ و استفاده از برند آن همکاري با شرکت -

 بهبود کیفیت تولید؛ -

 موقع؛ بازاررسانی به -

 حمل و نقل صحیح؛ -

 ن؛بندي مناسب و تنوع آ بسته -

  هاي تولید گیاهان دارویی. همکاري با شرکت -

براي تحقق این موضوع باید تالش شود بازارهاي داخلی پوشش داده شود. 

به دالیل فراوانی زمینه الزم براي رشـد ایـن محصـول در ایـران وجـود دارد. از      

  توان به دالیل زیر اشاره کرد:جمله می

 گرایش مردمی به مصرف گیاهان دارویی؛ -

 جاي داروهاي شیمیایی؛ مایل بیشتر مردم به مصرف داروهاي گیاهی بهت -

 تولید ارگانیک گیاهان دارویی. -
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از طرفی به دلیل شـرایط اقلیمـی، میـزان درجـه حـرارت و هزینـه تولیـد        

بینـی  منطقی، ظرفیت رقابت محصول در بازارهاي خـارجی وجـود دارد و پـیش   

  صادرات محصول قطعی باشد.شود پس از ثبات بازار در داخل قدرت می

  بررسی رقبا

به دلیل نوپا بودن صنعت پرورش کفشـدوزك، در ایـران، رقبـاي زیـادي وجـود      

ندارد. شواهد گویاي آن است، میل به تولید این عامل بیولوژیک در برخی نقـاط  

شود. البته با توجه به اینکه شـناخت آحـاد مـردم از    طور کم و بیش دیده می به

هاي آن در حـال افـزایش اسـت، تقاضـاي بـازار در      ل و فرآوردهفوائد این محصو

حال افزایش تدریجی است و تقاضاي کار در این بخش، بسیار زیاد است. حتـی  

-با وجود آمدن چندین شرکت بزرگ تولیدي گیاهان دارویی در ایران، ظرفیـت 

ر هاي پیشرفت و رشد فراوان است و کارشناسان بر این باورند بـا توجـه بـه بـازا    

المللی آن، در حال حاضر سقفی براي تولید ایـن محصـول در کشـور    عظیم بین

  وجود ندارد.

تـوان سـود    اصـولی و ارگانیـک مـی    پـرورش  گذاري مناسب،البته با قیمت

  خوبی را براي این فعالیت متصور بود.

  جزیه و تحلیل عرضه و تقاضات

بـازار خریـد    کـه اول بررسی عرضه و تقاضا منوط به دو بازار خواهد بـود. بـازار   

بازار دوم بـازار فـروش محصـول نهـایی      حد واسط وهاي  میزبان هاي اولیه نهاده

دهد با وجود تمایل باالي کشاورزان بـراي  هاي اخیر نشان میاست. بررسی سال

میلـی متـر    250کشت گیاهان دارویی، به خصوص در مناطق با بارندگی بـاالي  

طور کامل ایجـاد نشـده اسـت. انتظـار      یک بهولی هنوز مراکزتولید عوامل بیولوژ

  رود گسترش و توسعه این صنعت موجب ترغیب کشاورزان شودمی
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هاي اخیر فضاي فرهنگی و اجتمـاعی  درباره بازار محصوالت نهایی، در سال

امیدوارکننده شده است. افزایش اطالعـات   بیولوژیک از عواملبه سمت استفاده 

فراگیرتر شده این فرهنگ کمک کـرده   تبلیغاتیهاي ترویجی و  و توسعه فعالیت

و خواهد کرد و تقاضاي منطقی را در مقابل افزایش تولید ایجاد خواهـد کـرد. از   

پایین در مناطق جنوبی و کیفیت باالي تولید بـه   شده تمامهزینه  باوجودطرفی 

دلیل استفاده از شرایط مناسب اکولوژیکی و کشت ارگانیـک، امکـان رقابـت بـا     

  د.کن پذیر میوجود دارد و صادرات این محصول را امکان دکنندگانیتول

  بررسی قیمت

هاي محصوالت تولیدي پاسخگوي انتظارات مشتریان و توان مـالی مـردم   قیمت

هـا روبـرو    ویژه در شرایط فعلی که کشور با مـوجی از افـزایش قیمـت    نیست؛ به

د. اسـتفاده از  شـو بینـی مـی  تر از قیمت ذهنی مشـتري پـیش  است. حتی پایین

هاي اولیه، کشـت اصـولی بـا سـطح تولیـد بـاال و کیفیـت         بازارهاي محلی نهاده

  پذیرفتنی دالیل اصلی قیمت پایین این محصوالت است.

هـاي  زمان نرخ تـورم و سیاسـت   درگذراز عوامل مؤثر بر روند تغییر قیمت 

صـورت   پـرورش عوامـل بیولوژیـک بـه     ازآنجاکـه داخلی خواهد بـود. همچنـین   

 توانـد  یمـ گزاري مناسب محصول نهایی  متیق .ردیگ یمارگانیک اصولی صورت 

  گردد. کنندگان و مصرف دکنندگانیتولمنجر به تشویق بیشتر 

  تولید (وضع موجود) يها رویه

پرورش و رفع نقایص نیاز به افراد متخصص در این زمینه است که ایـن نقـایص   

پرورش اصـولی و ارگانیـک اسـتفاده    شوند که از افراد متخصص و  زمانی رفع می

  شود.
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  گذاران و سهامداران اصلی سرمایه

خود کارآفرینان با همکـاري   وکار کسب این گذاران و سهامداران اصلی در سرمایه

ستاد گیاهان دارویی، وزارت صنایع، وزارت جهـاد کشـاورزي، بانـک کشـاورزي،     

  .هاي بزرگ تولیدي و صادراتی هستند و شرکت ها بانک ریسا

  مدیریت نیروي انسانی

 کارشناس کشاورزي. 1

 کارگران دائم و فصلی. 2

  کارکنان و نیروي انسانی طرح  .9جدول 

  مبلغ کل  حقوق ماهیانه  تعداد/ نفر  شرح  ردیف

  -  -  -  کارشناس کشاورزي (مجري)  1

      1  کارگر ماهر  2

    -  1  فصلی)ساده (کارگر   3

  نحوه اخذ مجوزهاي قانونی

 وهاي وزارت جهاد کشاورزي است و توسعه کشـت گیاهـان دارویـی     از سیاست

و شـود.   هـاي وزارت محسـوب مـی    عوامل بیولوژیک نیز ازجملـه سیاسـت   دلیتو

  .گردد یمالزم از طرف این وزارت صادر  يمجوزها

 بررسی وضعیت ایران در بازارهاي جهانی

بازارهاي جهانی داروهاي هاي اخیر، ارزش  دهاي صورت گفته در سالورطبق برآ

هاسـت، همـواره بـا رشـد      هـاي آن  گیاهی که شامل گیاهان دارویـی و فـرآورده  

. بخش اعظم بازار گیاهان دارویـی دنیـا، بـه    بوده استرو به افزایش  چشمگیري

شـود.   ثانویـه مشـتق از ایـن گیاهـان مربـوط مـی       يها کیمتابولتولید و عرضه 

تولیـد  بـاالیی برخـوردار هسـتند.     افـزوده  زشاراز  ثانویه معمـوالً  يها کیمتابول
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ارگانیک گیاهان دارویی ارتبـاط نزدیکـی بـا تولیـد عوامـل بیولوژیـک دارد کـه        

 .جهانی را در این خصوص رعایت نمایند ياستانداردهابتوانند  دکنندگانیتول

  عوامل بیولوژیکترین خریداران  عمده

  گیاهان دارویی گانندکنتولید

 تولید و صادرات گیاهان دارویی نهیزم درمشکالت عمده 

کننـده،   گران تمام شدن قیمت محصوالت نسبت به بسیاري از کشورهاي صـادر 

عدم شناخت مکفی از بازارهاي خارجی و عـدم ارتبـاط مسـتقیم بـا خریـداران      

گـذاري کـافی دولتـی در زمینـه      اصلی، مشکل سطح استاندارد و عـدم سـرمایه  

  .دکنندگانیتول و زش صادرکنندگانشناخت بازارهاي خارجی و عدم آمو

 بازار داخلی

هـاي داروسـازي،    گیري، کارگاه عصاره ها کارخانهبازارهاي اصلی گیاهان دارویی، 

 ند.هستها  هاي عطاري و داروخانه مغازه

تولید وسیع گیاهان دارویی در ایران محدود است و با افـزایش   که ییازآنجا

و بهداشـتی، میـزان تقاضـاي ایـن      داروسـازي و صـنایع آرایشـی    هـاي  کارخانه

مستقیم و غیرمستقیم تقسیم  دودستهتوان رقبا را به  رود، می محصوالت باال می

رقبـاي  . کرد که اثر رقباي مستقیم خیلـی بیشـتر از رقبـاي غیرمسـتقیم اسـت     

بـازار عوامـل    کـه  .کننـد  مستقیم افرادي هستند که گیاهان دارویی را تولید می

  .کنند یمم بیولوژیک را نیز فراه
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 تحلیل ریسک

و ماننـد آفـات    ؛ یتولید وجود دارد، عوامـل مهمـ   نهیدرزمریسکی که  نیتر مهم

 .می باشندزا  خسارت ها يماریب

  


