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  ظیتقر

 بـاال  اریبسـ  افـزوده  ارزش  با و ياقتصاد میعظ منبع ییدارو اهانیگ صنعت

 تواندیم آن در اشتغال يهابرنامه و هانهیزم شناخت. شود محسوب می رانیا در

 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 ،ديیتول 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

 آن از یناشـ  سـود  و يگذار هیسرما نحوه و است حوزه این در ینیکارآفر و دیتول

  .  دهدیم ننشا ياقتصاد يهافرمول طبق را
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 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

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

 فرهنـگ  توسـعه . اسـت شـده  مختلـف  يهـا بخـش  در ینیکـارآفر  توسـعه  يها

 انجـام  و آنـان  بـه  ازیـ ن مورد يهاآموزش ارائه ،نانیکارآفر از تیحما ،ینیکارآفر

 ياقتصـاد  مختلف مشکالت حل يبرا نهیزم نیدرا الزم يهاپژوهش و قاتیتحق

  . برخوردار است يادیز اریبس تیاهم از یاجتماع و

 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 یــیرودا 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



8    

  

  

  

  

 

 بسته کار آفرینی پرورش بالتوري سبز

 

 ارائـه  خصـوص  نیـ ا در يشـتر یب حاتیتوض ادامه در که دیگرد هیته ینیکارآفر

  شود. می

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

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

 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  ،دیتول 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  ،النیالتحصـ فـارغ  ژهیـ به و انییروستا از یگروه

  .دینما جادیا موقت اشتغال ،یفصل کارانیب

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

 خواهد انییروستا و کشاورزان درآمد شتریب ثبات و یشغل تنوع به منجر

  .شد

 و کشـاورزان  سـرانه  درآمـد  شیافزا باعث ینیکارآفر توسعه فقر و کاهش •

 دیـ تول و مصـرف  ،يگـذار هیسـرما  ،اندازپس شیافزا ،یمل ناخالص دیتول شیفزاا
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 و کشـاورزان  یزنـدگ  سـطح  ارتقاء و رفاه شیافزا ،گرید عبارت به شود؛یم سرانه

  .شد خواهد بدین وسیله محقق انییروستا

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

 نـد یفرآ در هـا واسـطه  حـذف  و نقل و حمل ،یابیربازا يهانهیهز کاهش •

  .ییدارو اهانیگ دیتول

  .ییدارو اهانیگ عاتیضا کاهش •

 و اختراعـات  ثبـت  تعـداد  شیافـزا  ،يفنـاور  سطح ارتقاء ،ينوآور شیافزا •

  .یفن دانش دیتول ،ابداعات

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

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

 ،دیجد 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 ،انیمشتر 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 ،بیرق محصوالت یژگیو و تیمز ،رندیگیم 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 صتخصـ  و تیریمـد  ،ازیـ ن مورد یانسان يروین ،یانسان منابع  ،یتجرب

 رونـق  در انیمشـتر  و کارکنـان  بـا  رفتار نوع ،هاآن 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 ،هادانشگاه یعلم ئتیه

ـ ا بـا  مـرتبط  فـراد ا 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 .1

  ورا؛ فرآوري ژل آلوئه .2

  گیاهان دارویی؛تخصصی مرکز آموزش  .3

  تولید نعناع فلفلی؛ .4

  تولید آویشن؛ .5
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  تولید گل محمدي؛ .6
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  مقدمه

 داشته باشد، باید در مـدیریت پـرورش   را ام ارگانیکمحصولی ن خواهیم، میاگر 

بـین   بـراي از  و دقت کرد تا به هیچ نوع سم یا کود شـیمیایی آلـوده نشـود    آن

تواننـد   شود که می استفاده بایدحشراتی  از ها باغات و گلخانه بردن آفات مزارع،

ا ها را حفظ کنند. حشـراتی کـه پـرورش آنهـ    بدون ایجاد آلودگی، سبزي مزرعه

  کسب و کار جدیدي را ایجاد کرده است.

که بحث کنترل بیولوژیک شکل گرفت، متعاقب آن کنتـرل   1373 از سال

هـا  کـش  اگر در مزارع از سـموم و آفـت   و سموم و کودهاي شیمیایی مطرح شد

 ها تمام محصـوالت را از بـین خواهـد بـرد و عمـالً     ها و آفتاستفاده نشود، قارچ

  ود نخواهد داشت.چیزي به نام کشاورزي وج

شود  براین از دشمنان طبیعی علیه آفات برگ، ساقه و میوه استفاده میبنا 

 کننـد.  که بدون آسیب زدن به محصول، همزیستی متقابلی با گیـاه برقـرار مـی   

هـزار گونـه از    2شکارگر از دشمنان طبیعی آفات هستند که حدود هاي  بالتوري

حشره بـراي کنتـرل شـته، کنـه و آفـات      آنها در دنیا شناخته شده است. از این 

  از: ندا عبارتاین پروژه  هدف از اجراي این و شود مکنده استفاده می

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

باشـد کـه بـا کـاهش      کنترل آفات زارعی و کم کردن سموم شیمیایی مـی 

طی کاهش یافتـه و تولیـد   هاي زیست محی مصرف سموم شیمیایی آلودگی

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

  ؛تولید محصوالت سالم و ارگانیک -

از طریـق پـرورش حشـرات     ایجاد فرصت شغلی و اشتغالزایی براي همـه  -

مهمتـرین   پزشـکی  دانشجویان فارغ التحصـیل رشـته گیـاه    خصوصاً مفید،
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ستقیم تولیدات ما بـا سـالمت و بهداشـت محـیط     رابطه ممزیت این پروژه 

  .باشد زایی و جدید بودن این کار می اشتغال
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  فصل اول
  

  

  کلیات

  

  

  کنترل بیولوژیک

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

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

شیمیایی مبارزه با آفات آغاز شـده   غیر هاي روش و یافته کاهش سموم شیمیایی

بر ایـن اسـاس در کشـور مـا نیـز کارشناسـان کشـاورزي بـا اسـتفاده از           است.

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

با حمایت از دشـمنان طبیعـی    ه وکردباغات  و سویا پنبه، گندم در مزارع برنج،

پـرورش   همچنین تکثیر و ؛شکارگر هاي کنه، بالتوري ،کفشدوزك: آفات از قبیل

بـا آفـات محصـوالت زراعـی مبـارزه       براکـون  زنبور تریکوگراما و حشرات مفید،

  اند.   کرده

 ،کار پرورش در منطقه مغان نیز طرح مبارزه بیولوژیک با آفات آغاز شده و

براکون به منظور کنترل آفـات   حشره مفید زنبور تریکوگراما ورهاسازي  تکثیر و
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سـاقه خـوار ذرت صـورت گرفتـه و از طـرف       دانه خوار سویا و کرم غوزه پنیه و

کار منطقه مغان نیز مـورد اسـتقبال واقـع     ذرت سویا کار و کشاورزان پنبه کار؛

  .دشو روز به روز بر تعدادکشاورزان متقاضی بیولوژیک افزوده می شده و

  هاي مبارزه بیولوژیک روش

بـراي   یعنی استفاده از دشـمنان طبیعـی (عوامـل بیولوژیـک)     ک؛مبارزه بیولوژی

  مهمترین آنها عبارتند از: اند و فت که شامل چند گروهآکاهش جمعیت یک 

قـارچ بـوده کـه باعـث      بـاکتري و  ویـروس،  شامل: ها میکرو ارگانیسم .1

  برند. می بین طریق آفت را ازاز این  زا شده و آلودگی عامل خسارت

 آن را از از آفت تغذیـه و  این عوامل مستقیماًپرداتورها یا شکارگرها: . 2

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

گذاري روي بدن آفت  با تخم این عوامل بیولوژیکها:  لپارازیت یا انگ. 3

رود، مثل زنبور براکون کـه الرو کـرم    می ز بینبدین طریق آفت ا از آن تغذیه و

  .برد می غوزه را ازبین

آفـت   ،گذاري روي تخم ها از طریق تخم این دسته انگل پارازیتوئیدها:. 4

گـذاري روي تخـم کـرم     مثل زنبور تریکوگراما که با تخـم  ؛برند می بین آنها را از

زنبور تریکوگرامـا) از   ون،این حشرات مفید (زنبور براک برد. می بین را از غوزه آن

 به کشاوزران عرضه و طریق تکثیر در کارگاه پرورش حشرات مفید (انسکتاریوم)

  .شود می زیادها  بدین ترتیب جمعیت آنان در طبیعت با رهاسازي این زنبور

 مثل تکنیک نر عقیمی که با رهاسازي حشـره عقـیم و   روش ژنتیکی:. 5

  یابد. می اهشگیري با حشره ماده جمعیت آفت ک جفت

فرمـونی کـه نـوعی مـاده     هـاي   اسـتفاده از تلـه   ها: استفاده از فرمون. 6

هـا   فرمـرن  ثرنـد ؤدر تعیین زمان خسارت آفت م کننده هستند و شیمیایی جلب
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 وسـیله فرمـون جنسـی از    هفرمون تجمعی هستند که بـ  شامل فرمون جنسی و

  یابد. می صید آنها جمعیت نیز کاهش جلب حشرات نر و طریق

  

  

   

  بالتوري سبز

مبارزه بیولوژیک بـه مقـدار زیـادي    هاي  از جمله حشرات شکارچی که در برنامه

هــاي ســبز بــه  انــد، بــالتوري ســبز اســت. بــالتوري مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه

ـ   Chrysopidae خانواده طـور   هتعلق داشته، الروهاي آنها بسیار پرخور بـوده و ب

هـاي   ها، گونـه  دنی نرم هستند، مانند شتهطبیعی از بندپایان کوچک که داراي ب

هـا،   هـا، تـریپس   سـفید، پسـیل  هـاي   هـا، مگـس   ها، زنجـرك  مختلفی از شپشک

داران،  پولـک  خـانواده مختلـف بـال   هـاي   چوب و انبار، الروها و تخـم هاي  شپش

گــالزا هــاي  ) و کنــهTetranychidaeخــانواده تــار عنکبــوتی (  هــاي  کنــه

)Eriophydaeهـا و   سـخت بالپوشـان، مگـس   هاي  روها و تخم) و به مقدار کم ال

کننـد. علیـرغم دامنـه میزبـانی بسـیار وسـیع آن        می تغذیه ...دار و زنبورهاي اره

فقیـر بـراي ایـن شـکارگر      حشرات بـه عنـوان غـذاي نسـبتاً    هاي  بعضی از گونه

  شوند. می محسوب



22    

  

  

  

  

 

 بسته کار آفرینی پرورش بالتوري سبز

 

  و رابطه تکاملی بندي طبقه

، Neuroptera)( ، راســته)Neuropteroidea( هــاي ســبز بــه باالراســته بــالتوري

ــانواده ــانواده )Hemerobioidea( باالخــ ــق دارد.  )Chrysopidae( و خــ تعلــ

 یــا Planipennia بــهانــده از دوره پــرمین تعلــق آنهــا    باقیم هــاي فســیل

Neuroptera دهد. می نشان  

  پراکنش جغرافیایی و دامنه میزبانی

بع علمـی بـه اسـامی    در منـا  Stephens( Chrysoperla carneaبالتوري سـبز ( 

  مختلفی آمده است که تعدادي از آنها عبارتند از:

Chrysoperla   ، Chrysopa carnea ،  Anisochrysa carnea ،  Chrysopa vulgaris. 

گونـه بـالتوري شـناخته شـده اسـت       120حدود  مراحل رشد هر چند که

 هـا  گونه کریزوپیده از اروپا گزارش شـده اسـت. در بـین ایـن گونـه      56بیش از 

C.carnea ایـن . دارد وجـود  مختلفیهاي  بیوتیپ در و بوده زي جا همهاي  گونه 

 ارتفاعــات و دشــت منــاطق از اعــم مختلــف منــاطق در معمــول طــور هبــ گونــه

در فضاي سبز ایجـاد شـده   ها  گونه ترین رایج از یکی و شود می یافت کوهستانی

ن هر جا کـه  آافراد طور کلی  هباشد و ب می کشاورزي هاي توسط انسان و در نظام

 شـوند و فعالیـت   مـی  گـذرانی مناسـب باشـد پیـدا     غذا و محیط براي زمسـتان 

مهاجرت منظم، این گونه را قادر به پراکنش سریع در زیستگاهاي اتزه  کنند. می

  .نماید می مانند کشتزارهاي محصوالت زراعی

جـایی   هـرز، هاي  گیاهان زراعی و علف ؛رحشرات کامل از زیستگاهاي نظی

هـاي کـه حشـرات    ایا جها  به درختان و بوته کنند، می که الروها رشد و فعالیت

به گیاهان علفـی   اًکنند و در بهار مجدد می کنند پرواز می کامل زمستان گذرانی

گیاهان منـاطق دشـت    بالتوري که روي گیاهان زراعی وهاي  گونه .گردند یباز م
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از طیـف   پـراکنش بـوده نسـبتاً    داراي توانـایی بـاال در   اًعمومـ  و شوند می یافت

  .کنند می وسیعی از مواد غذایی تغذیه

ــه عی ــی گون ــاي  ن ــا  ه ــوار ی ــومی خ ــتند. Generalist عم ــران  هس در ای

 همـدان،  زنجـان،  سـمنان،  تهـران،  خراسـان،  هـاي  استان در C.carnea بالتوري

ــزد، فــارس، اصــفهان، لرســتان، مرکــزي، کرمانشــاه، دســتان،کر آذربایجــان،  ی

و به عبارت دیگر در تمام منـاطق   چهار محال و بختیاري و بویراحمد،کهکیلویه 

  باشد. می مختلف کشور پراکندههاي  هاي استان خیز و مزارع و جنگل میوه

  شناسی شکل

ن بـا  آمتـر و عـرض    لـی یم 13طول بدن حشره کامـل حـداکثر    حشره کامل:

داراي بدنی بـه   این حشره در زمان فعالیت .متر است لییم 29تا  23هاي باز  بال

 زرد رنـگ  بـه  رنگ سبز تا سبز مایل به زرد است در پشت بدن حشره یک نـوار 

سـبز رنـگ   هـا   بـال  رگ .شـود  شن سراسري در طول سینه و شکم دیده مـی رو

گـذران بـه رنـگ سـبز متمایـل بـه زرد بـوده و          حشرات کامل زمستان .هستند

  اي متمایل به قرمز دارند. به رنگ قهوهاي  زمینه

متـر   لـی یم 9/0تـا   8/0 به طـول  پایدار این شکارچی سبز رنگ،هاي  تخم تخم:

طـول پایـه تخـم     شـود.  مـی  بلند با قابلیت خمـش گـذارده  اي  است و روي پایه

 .متـر متغیـر اسـت    میلی 6تا  5/2متر است و به طور کلی  میلی 3حدود  معموالً

  .شوند می گذاشته انفرادي صورت بهها  تخم .carneaC  در

 5/8در انتهاي رشـد خـود بـه     رو به رنگ زرد مایل به خاکستري بوده وال الرو:

در  اسـت و اي  از نظر شکل ظاهري داراي سه جفت پاي سینه رسد. متر می میلی

شود کـه بـا    می دیدههایی  برجستگیها  و شکمی آناي  سینههاي  طرفین مفصل

  موهایی پوشیده شده است.
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متمایل به قرمـز  اي  ه رنگ قهوهدر هر طرف بدن یک نوار طولی سراسزي ب

اي  مکنـده بسـیار رشـد کـرده    هـاي   در الرو به قـالب ها  جلب نظر مکنده آرواره

  .تبدیل شده است

تخم مرغی شکل نرم و شـفاف کـه طـول    اي  شفیره در داخل پیله شفیره:

  رسد قرار دارد. میلیمتر می 2/4آن حداکثر به طول 

  شناسی زیست

C.carnea ل و مراحل رشدي تخم، الروف شفیره و حشـره  داراي دگردیسی کام

هـاي   صـورت حشـره کامـل در پناهگـاه     هکامل است. این شکارگر زمسـتان را بـ  

 کند و در گروهی از حشـرات کامـل دیـده    می درختان سرو سپري مثالً ؛مختلف

  شود. می

دهنـد و بـه رنـگ زرد     مـی  کم و بیش تغییر رنـگ  ،هر دو جنس نر و ماده

 قرمـز رنـگ در قسـمت پشـتی بـدن دیـده      هـاي   راه با لکـه هماي  مایل به قهوه

  عامل این تغییر رنگ است. ،شوند. درجه حرارت پایین می

 درجه سانتیگراد به تـدریج آغـاز   12ظهور حشرات کامل در دماي بیش از 

متغیـر و بـه   که شود  می که توسط حشره ماده گذاشتههایی  شود. تعداد تخم می

  رسد.   می عدد در شرایط آزمایشگاهی 620ا عدد در شرایط صحرایی و ت 320

هـا و   حشرات کامل پس از خروج از پناهگاه زمستانی از شهد و گـرده گـل  

هـا را روي درختـان    تـوان بـه وفـور آن    مـی  کنـد و  می نیز ترشح حشرات تغذیه

  مختلف مشاهده کرد.

دقیقـه   90تـا   60ته تخـم بـه مـدت    الرو پس از خروج از تخم روي پوسـ 

 ده و سپس از پایه تخم پایین آمده و شروع به جستجو بـراي غـذا  حرکت مان بی

سـن الروي را   3کند. الرو در طول مدت نشو و نما دو بار جلد عوض کرده و  می

  کند. می طی
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و سـایر  هـا   و پـوره شـته  هـا   الرو سن اول بیشتر از تخـم حشـرات و کنـه    

وانـد بـه   ت مـی  کند و در صورت عدم دسترسی به غـذا  می حشرات کوچک تغذیه

  ساعت گرسنگی را تحمل کند.   48طور متوسط 

سن خود از تعداد متفاوتی از مراحل مختلـف شـکار خـود     3الرو در طول 

کند. طـول دوره الروي   می ها، عسلک پنبه یا تخم پروانه تغذیه انواع شته ؛شامل

 روز 10تــا  9و  17 تــا 16 ترتیــب بــه درجــه ســانتیگراد 6/24 و 18در دمــاي 

  باشد. می

ـ  الرو پس از رشد کامل در اطراف خود پیله تقریباً وجـود آورده و   هگردي ب

شود. الروي که درون پیله قرار دارد و هنوز به  می در داخل آن تبدیل یه شفیره

گویند و در ایـن مرحلـه الرو تحـرك     می پیش شفیره ،شفیره تبدیل نشده است

  کمی دارد.

روز و در  14تـا   13درجـه سـانتیگراد    20طول مدت شـفیرگی در دمـاي   

 روز است. شفیره هنگام خروج ابتدا کمـی راه  7تا  6درجه سانتیگراد  35دماي 

 رود و سپس در روي پیله یا در فاصله کمی از محل قرار گرفتن پیله متوقـف  می

کند حشـره   نمی شود و پس از مدت کوتاهی که حداکثر از چند ساعت تجاوز می

ـ    یـد از پوسـته   آ مـی  وجـود  هکامل از شکافی که در قسمت پشت قفسـه سـینه ب

  شود. می شفیرگی خارج

طول دوره یک نسل کامل این حشره در صورتی که تخم، الرو و شفیره بـه  

 روز طــول 20درجــه ســانتیگراد قــرار گیــرد  25، 6/24، 25ترتیــب در دمــاي 

 8تـا   2ختلف آب و هوایی دنیا بین تعداد نسل این حشره در مناطق م کشد. می

 4نسل در سال متغیر است. تعداد نسـل آن در کرمانشـاه در شـرایط صـحرایی     

  .نسل از اواخر اردیبهشت ماه تا اواسط مهر ماه گزارش شده است

هـاي   توانـد تعـداد نسـل    مـی  البته این بـالتوري در شـرایط آزمایشـگاهی    

دمـا،   ؛ماننـد  محیطـی  عوامـل  بـه  کامل حشره عمر طول .آورد وجود هب بیشتري
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رطوبت نسبی، نور و کیفیت و کمیت غذا بستگی دارد. در شـرایط آزمایشـگاهی   

 دمـاي  در تخم تولید باالترین و) روز 82 تا 80( باالترین طول عمر حشره کامل

  .باشد می درصد 80 نسبی رطوبت و سانتیگراد درجه 20

  گذاري دوره قبل از تخم

ه کلی حشـرات کامـل هنگـام خـروج از شـفیره داراي      گرچه به عنوان یک قاعد

هـا   گیـري و مـاده   تواننـد جفـت   نمـی  ،گنادهاي نارس هستند و به عبارت دیگـر 

 گیـري  بعد از خروج جفـت  کمیC.carnea حشرات کاملگذاري کنند، ولی  تخم

  کنند. می

) بر حسب گونه تفـاوت  Preoviposition period( گذاريدوره قبل از تخم

طور کلی بـه   هغذاي الروي و ب رطوبت نسبی، نور، به درجه حرارت، ساًدارد و اسا

 مـورد  غذاي قابـل دسـترس حشـرات کامـل بسـتگی دارد، در      کیفیت و کمیت

C.carnea  سـاعت   16درجه سانتیگراد و تحت رژیم نوري  30در درجه حرارت

 گـذاري  روز شـروع بـه تخـم    4تـا   3بعد از ها  ، مادهساعت تاریکی 8روشنایی و 

  کنند. می

  اهمیت بالتوري سبز در مبارزه بیولوژیک

  ؛پراکنش جغرافیایی و دامنه میزبانی وسیع .1

  ؛قدرت سازگاري مناسب .2

  ؛مناسب و قدرت جستجوي باالاي  رفتار تغذیه .3

  ؛راحت در آزمایشگاه امکان پرورش و تکثیر نسبتاً .4

مل بـه منظـور   مدت تخم و بلندمدت حشره کا سازي کوتاه امکان ذخیره .5

، مزارع در استفاده در زمان نیاز، توجه زیادي را به عنوان عامل مبارزه بیولوژیک

  جلب کرده است.ها  ها و گلخانه باغ
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یکی از نتایج مطالعات گسترده در خصوص این بـالتوري طراحـی سیسـتم    

مبـارزه  هـاي   تولید تخم و الرو جوان آن بـراي اسـتفاده و رهاسـازي در برنامـه    

  یک آفات است.بیولوژ

هاي تکثیر ایـن بـالتوري بـا اسـتفاده از      شناسی و روش در ایران نیز زیست

بـه عنـوان غـذاي     Sitotroga cereallela تخم، الرو و حشرات کامل بید غـالت 

هـاي مختلـف ترکیـب مخمـر      الروهاي آن در پرورش گروهی و همچنین نسبت

د مطالعه قرار گرفتـه  آن مور نان، عسل (یا شکر) و آب در پرورش حشرات کامل

  است.

 C.carnea متعددي در خصوص موفقیـت اسـتفاده از بـالتوري   هاي  گزارش

 کاربرد. است موجودها  گلخانه و ها باغ و مزارع در بیولوژیک مبارزه هاي برنامه در

 دو در شـته  10 بـه  2 سن الرو یک رهاسازي نسبت به شکارگر این تخم و الرو

درصـد کـاهش داده    64مزارع پنبه تـا   در را الفعهاي  شتههاي  جمعیت مرحله

مختلف و بـر علیـه آفـات    هاي  با نسبت استفاده از الرو وتخم این شکارگر است.

تارعنکبوتی روي پنبه مجب کاهش تراکم هاي  گوناگون نظیر شته، تریپس، کنه

درصـد شـده    15درصد و افزایش محصـول بـه میـزان     100آفات فوق تا میزان 

متعددي در خصوص کارایی این شکارگر علیه آفـات مختلـف    هاي است. گزارش

  در خارج کشور و نیز در داخل کشور در دسترس است.

مهـم در تعیـین ارزش اقتصـادي یـک روش     هاي  به هر حال یکی از مؤلفه

مبـارزه، تعیــین بـازدهی آن روش در اســتفاده از دشـمن یــا دشـمنان طبیعــی     

بـا  اي  این میان مطالعـات منطقـه   زراعی است که درهاي  مختلف در زیست بوم

و باید میزان اثـر   منطقه ضروري استهاي  توجه به شرایط صحرایی و یا گلخانه

نظیـر  اي  (کارایی) بالتوري سبز به عنوان دشمن طبیعی بسیاري از آفات گلخانه

در ... وهـا   آردآلود، تریپس، کنـه هاي  سفید، شپشکهاي  شته سبز جالیز، مگس

  عیین گردد.  شرایط هر منطقه ت



28    

  

  

  

  

 

 بسته کار آفرینی پرورش بالتوري سبز

 

بایستی ارزش اقتصادي و کـاربردي ایـن گونـه دشـمنان      می در این زمینه

یا صحرایی در هر منطقـه معلـوم گـردد و ضـمن     اي  گلخانهطبییعی در شرایط 

) و با ملحوظ کـردن قـدرت مهـاجرت    Prey specificityبررسی قدرت میزبانی (

و تنظـیم آن بـا   تـراکم جمعیـت آفـات     احتمالی آفات میزبان از طریـق تعیـین  

رویـه شـد. در    زائد و بیهاي  ده از روش مبارزه بیولوژیکی مانع از سمپاشیااستف

این راستا و به دلیل مقدار کم این نـوع تحقیقـات ضـرورت انجـام طرحـی کـه       

محصوالت جـالیزي  هاي  اهداف آن ایجاد زمینه کاهش مصرف سموم در گلخانه

  گردد. می است آشکار

که اهداف آن طی سه مرحله مشخص ارائـه شـده    از این رو اجراي طرحی

هـاي   توان بررسـی  می است در آغاز اجرا است. با اجراي این طرح، در مرحله اول

سازي تولید انبوه تخم و الرو بالتوري سبز را انجـام   آزمایشگاهی در زمینه بهینه

باً در مرحله دوم اساساً بهترین نسبت رهاسازي شـکارچی بـه شـکار    قاعداد و مت

  گردد.   می مطالعه و تعیین

باالخره اجراي مرحله سوم در حقیقت در سطح تجارتی و کاربردي خواهـد  

هـاي   بود که پس از مشاهده آلودگی و تعیین تـراکم آفـات مربوطـه در گلخانـه    

کشاورزان با در نظر گرفتن بهترین نسبت رهاسازي که در مرحله دوم به دسـت  

  ی خواهد شد.خواهد آمد، اقدام به رهاسازي شکارچ

  C.carnea  هاي پرورش شکارگر روش

در روش مبارزه بیولوژیـک، بـدلیل لـزوم تکـرار رهاسـازي در شـرایط گلخانـه،        

) Inoculative) و یـا تلقیحـی (  Inundativaرهاسازي چه بـه صـورت اشـباعی (   

باشد، تولید انبوه عامل کنترل بیولوژیکی از عوامل مؤثر در موفقیت یک برنامـه  

(گروهی یا انفرادي)  باشد. در طرح مورد نظر هر دو روش پرورش الرو می مبارزه

  اجرا خواهد شد.
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در پرورش گروهی که در حقیقت از عوامل محدودکننـده  نکته بسیار مهم  

  الروها است. )Cannibalismخواري ( این روش پرورش است، مسئله هم

ـ    پرورش گروهی الروهاي درون ظرفبنابراین  زرگ (تشـتک)هاي نسـبتاً ب

گیـرد کـه بـا     مـی  مکعب مستطیل شـکل از جـنس پالسـتیک شـفاف صـورت     

دهـیم تـا    مـی  شهله همخواري الروها را کـا ئها، مس تمهیداتی در داخل تشتک

  موجب باال رفتن بازدهی این روش بشویم.

در هر حال باید توجه داشت که مسائل تکنیکی از عوامل مهم شکست در  

ـ و پرورش انبوه و اقتصادي ش تولید کـارگیري   هکارگرها هستند. بنابراین ضمن ب

تا نواقص تکنیکی ایـن روش کـه کـه موجـب      شود می روش پرورش انبوه تالش

  بازدهی پایین آن در تولید انبوه است، مرتفع گردد.  

بخشی از این مسائل شامل آلوده شدن محیط به دلیل استفاده از حشـرات  

احتمالی تنفسی در افرادي است کـه   هاي آلوده و نیز بروز ناراحتی کامل احتماالً

  با این روش سرو کار دارند.

انفرادي باید متذکر شد کـه  هاي  اما در رابطه با روش پرورش الرو در سلول

در این روش به دلیل استفاده از تخم بید غالت بـراي پـرورش الرو،    هر چند که

ت بـه  در مقایسه با پرورش گروهی که در آن از الشه حشـرات کامـل بیـد غـال    

(هزینـه   شود، هزینه بیشـتري دارد  می عنوان بخشی از غذاي مورد نیاز استفاده

زیاد مربوط به استفاده از تخم بید غالت در پرورش انفرادي است) ولـی از نظـر   

و نیروي کار چنـدان مشـکلی وجـود نـدارد و درصـد استحصـال       ها  سایر هزینه

  تر خواهد بود.  طمئنشفیره نسبت به روش پرورش گروهی بسیار باالتر و م

در حالت پرورش انفرادي همخواري وجود ندارد و شاید بتـوان بـا پـرورش    

از الرو بید غالت به عنوان غذا در پرورش سلولی بالتوري سبز اسـتفاده   انفرادي،

  .یابد می کرد که در این صورت هزینه پرورش به مقدار قابل توجهی کاهش
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  بالغ حشره، التوريشفیره ب، تخم بالتوري، بالتوريالرو

  

   

.  
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  فصل دوم
  

  

  تشریح فنی نحوه پرورش بالتوري سبزدر انسکتاریوم

  

  

  

  غذاي حشرات کامل در طبیعت

  شوند: می به دو دسته تقسیمها  رابطه با غذاي حشرات کامل، بالتوريدر 

رو نیاز به تغذیـه  الکامل بالتوري که گوشتخوار هستند و مانند  حشرات. 1

  یا سایر جورباالن دارند.ها  از شته

یـا سـایر   هـا   کامل بالتوري که به طـور عمـده از عسـلک شـته     حشرات. 2

  کنند. می تغذیهها  گل مواردي از گردهو درها  حشرات و شهد گل

با موادي مانند آب قنـد،   توان می حشرات کامل گروه اول (گوشتخوارها) را

ماننـد   مـی  . تغذیه کرد. در این صورت زنـده ..گرده و عسل رقیق شده، دانه

  ولی قادر به تولیدمثل نیستند.
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  گذاري دوره پیش از تخم

رشـد نکـرده و    کامالً ،که به تازگی از پیله خارج شدندهایی  جنسی در بالغ غدد

توانایی ریزي وجود ندارد. مدت زمانی که هر دو جنس  و تخم گیري امکان جفت

گونـه و در هـر گونـه بسـتگی بـه درجـه حـرارت،         ستگی بهجنسی پیدا کنند ب

الروي تغذیه کرده و کیفیـت و   بی، نور، غذایی که حشره طی مرحلهرطوبت نس

  حشره کامل دارد. کمیت غذاي

ساعت روشـنایی،   16پس از خروج از پیله در  C.carneaبالتوري هاي  ماده

روز و در دمـاي   4تـا   3د پـس از  درجه سـانتیگرا  30ساعت تاریکی و دماي  8

  کنند.   می ریزي روز شروع به تخم 15در جه سانتیگراد پس از 15

در شرایط مساعد دوره  .که حشرات کامل فاقد دیاپوز هستندهایی  در گونه

  کشد. می روز طول 4-10گذاري  پیش از تخم

  گذاري نحوه تخم

طـول   از انقباضـات در هـایی   حلقه .شود می گذاري آماده تخم ،حشره مادهوقتی 

  شود. می شکم ایجاد

ک قطـره مـایع   کنـد و یـ   مـی  سپس نوك شکم با سطح زمین تماس پیـدا 

حـدود  اي  یهشود. با باال بردن شکم تا زاو می زمین قرار داده شفاف ژالتینی روي

رنـگ تشـکیل شـود. در     شود تا یک رشته بی می کشیده درجه ماده ژالتینی 60

شود تا پایه  می اي خود نگه داشتهدر ج ین لحظه تخم ظاهر شده و چند لحظها

 حشـره مـاده از محـل دور    کمی باال بردن شکم تخم رهـا شـده و  سفت شود. با 

  شود. می
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  غذاي الروها

کننـد و   می م تغذیهاز بند پایان کوچک با بدن نر ،ها اشتهاي بالتوري رالروهاي پ

ید، سـف هـاي   ها، مگـس  ها، زنجرك ها، شپشک وسیعی دارند. شته دامنه میزبانی

 گیـاهی، هـاي   هـا، کنـه   کتاب، تخم و الرو پروانه هاي ها، شپش ها، تریپس پسیل

را هـا   و سـایر بـالتوري   Symphytaهـاي   بـور زن ، دو باالن،ها تخم و الرو سوسک

هـا   آن از شتههاي  کنند. افراد این خانواده به علت تغذیه الرو اکثر گونه می شکار

  .) نیز معروفندAphidlions( به شیر شته

خیر در رشد و طـوالنی  أنامناسب باعث تغذاي  ثیر غذا بر رشد الروي:أت

الرو در تنیدن پیلـه و افـزایش    شدن دوره الروي، کاهش وزن بدن، عدم توانایی

  زند. می کامل صدمه وه به توانایی تولید مثلی حشراتشود و به عال می تلفات

  نحوه شکار کردن

 باعـث هـا   محیط و وجود عسـلک شـته  شیمیایی آزاد شده توسط شکار در مواد 

متري در محیط درك کند ولـی   سانتی 5شکار را از فاصله  الرو وجودتا  شود می

راي تشـخیص  بـ گیرد.  می تصادفی صورت کامالً کار در این محیطپیدا کردن ش

  دارد. الرو نیاز به تماس فیزیکی با آن قطعی شکار،

  هنگام جستجوي شکار

  ازي با سطح زمین هستند.کمی باز و موها  آرواره .1

  شوند. می صاف نگه داشتهها  پالپ .2

الرو سـر خـود را از    و در این حالت: اند به اطراف کشیده شدهها  شاخک .3

دهـد.   مـی  درجه را پوشش 20داده و یک زاویه  یک طرف به طرف دیگر حرکت

شود. هـر چـه    می متر یک میلی در یک الرو سن سوم این عمل منجر به پوشش
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در هـا   دهـد. الرو  تر باشد سطح بیشتري را مـورد جسـتجو قـرار مـی     و گرسنهالر

  تاریکی مطلق قادر به شکار و تغذیه هستند.

را بـاز و خیلـی   هـا   آرواره با پیدا کردن شکار الرو جستجو را متوقف کـرده، 

 راهـا   و آرواره شود. سپس سر را به سرعت جلو بـرده  می آهسته به شکار نزدیک

 سـر بلنـد   شود و الرو شـکار را روي  می رحله بعد سر عقب کشیدهبندد. در م می

 تزریـق  شـود.  مـی  قربانی تزریق کند. پس از گرفتن شکار بزاق به داخل بدن می

شود. محتویات بـدن   می داخلی آنهاي  اندام بزاق باعث فلج شدن شکار و هضم

هـا   باعـث پـاره شـدن بافـت    هـا   حرکات طولی آرواره میزبان توسط کانال غذایی

با مالیدن به یکدیگر و یـا سـطوح    خود راهاي  آرواره شود. پس از تغذیه الرو می

الروي در سـن سـوم    کند. حدود سه چهارم کل تغذیه در دوره می مختلف تمیز

  افتد. می اتفاق

  همخواري در الروها

حملـه   از ؛وظیفه اصلی پایه تخـم جلـوگیري   ها: تخم از ها تغذیه الرو. 1

  گرسـنگی  ي خود بالتوري است. الرو در صورتیتوئیدها و الروهاپاراز شکارگرها،

کنـد. همخـواري در    مـی  بیش از حد حتی از پایه تخم باال رفته و از آنها تغذیـه 

گـذاري روي   تخـم  فراوانی غذا مضر و در زمان کمیـابی غـذا مفیـد اسـت.     زمان

ا زیـر  ز همخواري استاز برگ روش دیگري براي جلوگیري ا سطوح دیگري غیر

  کنند. می ریز شده برگ را دنبال جستجوي شکار ذرات الروها هنگام

هـر شـی نرمـی کـه      توري بـه گرسنه بـال هاي  الرو تغذیه الرو از الرو:. 2

از  ر الرو خـودي باشـد. همخـواري تـابعی    کنند. حتی اگ می برخورد کنند حمله

  گرسنگی است.
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  carnea  Chrysoperl پرورش انبوه بالتوري سبز

روي سـبزیجات بیشـتر در   اً، خصوصـ هـا   براي کنترل شـته ها  لتوريرهاسازي با

در لهستان و چین براي کنترل کنـه  ها  شوروي سابق مرسوم بوده است. بالتوري

بر روي سیب، در آمریکـا بـراي کنتـرل کـرم      Panonychus ulmi اروپاییقرمز 

روي   Pseudococcus maritimus قوزه پنبه و در اروپـا بـراي کنتـرل شپشـک    

  اند. گالبی با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته

شـود.   مـی  انبوه بالتوري سبز با شکار حشرات کامل از طبیعت آغاز پرورش

 شـوند. معمـوالً   مـی  آوري اسپیراتور و تله نوري جمـع  حشرات کامل توسط تور،

مصادف با گلدهی است و تـا خـرداد مـاه     ظهور این حشره در مزارع گندم و جو

و شته بـه مـزارع پنبـه و     تریپس :با حمله آفات مکنده نظیرارد. سیر صعودي د

 به پنبه آغـاز  ري از مزارع گندمآغاز برداشت گندم، مهاجرت حشرات کامل بالتو

  شود. می

  پرورش حشرات کامل

ــروج از    ــا خ ــت ی ــع آوري از طبیع ــس از جم ــل پ ــرات کام ــفیره درون  حش ش

 شـوند. درون  مـی  ر قـرار داده سـانتیمت  16پولیکا به قطـر و ارتفـاع   هاي  استوانه

 در .شود می استوانه توسط مقواي سیاهرنگ و دو طرف آن توسط توري پوشانده

شـوند. اسـتوانه بـراي     مـی  عدد حشره کامل بالتوري رها 100هر استوانه حدود 

رطوبـت یـک   مین أمنظور تـ ه روي دو عدد پایه چوبی قرار گرفته و ب تهویه بهتر

 آب اشـباع شـده اسـت روي تـوري فوقـانی قـرار       خـوبی از  هقطعه اسفنج که بـ 

مخمر و ساکارز روي نوارهاي مقـوایی   د. براي تغذیه روزانه حشرات کاملگیر می

    .گیرد می ختیار آنها قراراستوانه در ا صورت آویزان در هب
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  حشرات

گـذاري روي صـفحات    مگذاري شروع به تخ ماده پس از اتمام دوره پیش از تخم

د. اوج نماینـ  مـی  داخلی استوانه یا تـوري سـطح فوقـانی    سطح مقواي پوشاننده

شـود.   می ها کاسته و روز دوازدهم از تعداد تخم است 5-10گذاري روزهاي  تخم

ها و نیـز   آوري تخم است. براي جمع عدد 350-400ر تعداد تخم بالتوري حداکث

بـه جـا بـه جـا کـردن       قوایی حاوي ماده غذایی بایـد نسـبت  تعویض نوارهاي م

هـواکش   د که از یک دسـتگاه کردیگر اقدام ت کامل به درون یک استوانه حشرا

هـا از روي تـوري و از    جـدا کـردن تخـم    شود براي می براي این منظور استفاده

موکت بري یا سیم داغ شـده   ها را با تیغ توان پایه تخم می نهسطح داخلی استوا

 24تـوان   می چنین. همآوري کرد ها را جمع د و تخمتوسط جریان الکتریکی بری

ا کشـیدن  بـ  سـپس  .خشک و شکننده شود ا کامالًه ساعت صبر کرد تا پایه تخم

  د.کرآوري  ها را جمع اسفنج به سطح داخلی استوانه یا روي توري، تخم

  پرورش مراحل نابالغ

 سـانتیمتر اسـتفاده  30هـاي پالسـتیکی بـه قطـر      هـا از تشـت  براي پرورش الرو

همخـواري،   ها با یکـدیگر و در نتیجـه کـاهش   روشود. براي کاهش تماس ال می

گـرم تخـم    05/0سپس حـدود   شود. می قطعات یونولیت درون هر تشت ریخته

طـور  ه ) ب 8به  1گرم تخم بید غالت ( نسبت  4/0حدود  بالتوري و متعاقب آن

و  6، 3شود.  می توسط توري پوشانده کنواخت داخل تشت ریخته و روي تشتی

شـود   مـی  به تشـت اضـافه   گرم تخم بید غالت 2و  5/1 ،1تیب روز بعد به تر 9

با عبـور دادن لولـه اسـپیراتور از     توان می ). پس از ظهور حشرات کامل9(شکل 

  آوري کرد. هاي پرورشی آنها را جمع کنار توري تشت
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  رهاسازي

با خاك اره مخلوط کرده و  هاي حشره را التوري در مزرعه، تخمبراي رهاسازي ب

تخم بـالتوري روي هـر    چسبانند. تعداد می با تریکوکارت مشابههایی  روي کارت

نیز میزان  وها  ین میزان رهاسازي بالتوريعدد است. براي تخم 60کارت حدود 

 شـود. بـه   مـی  ارگر به شکار استفادههاي شک کارایی آنها در کنترل آفت از نسبت

فـت معلـوم   دقیق، جمعیت آ برداري این ترتیب باید ابتدا توسط یک روش نمونه

   با توجه به آن رهاسازي بالتوري به تعداد معین صورت گیرد.س شده و سپ
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  نحوه تکثیر

در انسـکتاریوم مرکـز تحقیقـات کشـاورزي     هـا   ه منظور پرورش انبوه بـالتوري ب

نخستین جمعیت از حشرات بالغ بالتوري  1373گرگان در اوایل اردیبهشت ماه 

آوري گردیـد.   هاي گندم آلوده بـه شـته جمـع    د و از روي بوتهآبا از منطقه فاضل

آوري شده پس از انتقال به انسکتاریوم در ظـروف پالسـتیکی    هاي جمع بالتوري

اي شکل که جدار داخلی آنها به وسیله مقواي مشکی پوشانیده شده بود  استوانه

وز کـه بـا   از مخلوط مخمر ساکاروز کلـر ها  قرار داده شدند. جهت تغذیه بالتوري
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مقدار کافی آب به صورت خمیر درآمده و سپس روي یک تکـه مقـوا قـرار داده    

کـه  هـایی   گذاري بالتوري ساعت نخستین تخم 24د. پس از ششده بود استفاده 

ســاعت نخســتین  24د. پـس از  شــآوري شــده بـود اســتفاده   از طبیعـت جمــع 

انسـکتاریوم   آوري شـده بودنـد در   که از طبیعت جمـع هایی  تخمگذاري بالتوري

هـا   گذاشته شده الزم بود تا بالتوريهاي  به منظور جداسازي تخم .صورت گرفت

هاي بالغ را پس از بیهـوش   دیگري منتقل کرد به این منظور بالتوريرا به ظرف 

دیگري از قبل مهیا شده و مشابه ظرف قبلـی   به ظرف CO2 کردن به وسیله گاز

و تسـهیل  ها  ظور خشک شدن پایه تخمبود منتقل کرده و ظرف قدیمی را به من

هـا را   ساعت دیگر نگهداري کرده و روز بعد تخـم  24در جداسازي آنها به مدت 

عـدد در   35دست آمده به تعداد  هبهاي  به وسیله قیچی از پایه جدا کردیم. تخم

خالی فیلم عکاسی کـه قسـمت بـاالي آنهـا بـه وسـیله تـوري        هاي  درون قوطی

ها خـارج   داده شدند. به منظور تغذیه الروهایی که از تخم پوشانده شده بود قرار

شدند مقداري تخم سیتوتروگا نیز به ظروف فوق اضافه شد. تغذیه الروها در  می

البته در مراحـل   .سه نوبت دیگر تا رسیدن الروها به مرحله شفیرگی ادامه یافت

جداسـازي  بعدي تغییرات اساسی در نحوه پرورش الروها و حشرات بالغ، نحـوه  

تخم و نیز انتقال حشرات بالغ از یک ظرف به ظـرف دیگـر صـورت گرفـت کـه      

  ارائه خواهد شد. گزارش کامل آن متعاقباً

هـاي   همچنین طی فصل تابستان در سال جاري هفت نوبت رهاسازي تخم

 اولیـه هـاي   بالتوري در یک مزرعه پنبه آلوده به شته صورت گرفت کـه ارزیـابی  

ن حشـره  یـ ر ایـ تکث يوم از دو روش بـرا یانسـکتار  در .گزارش شـده اسـت   ثبت

  که عبارتند از: دشو می استفاده

 يبـالتور  ين روش الروهایا در: نیلیس یپنهاي  يشه ایش ينگهدار .1

از  يریجلـوگ  ين قرار داده و برایلیس یپنهاي  شهیداخل ش يرا به صورت انفراد

  .شود می استفاده آرد دیه آنان از تخم بین تغذیهمچن و يده همخواریپد
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و  ین روش از ظروف مشـبک چـوب  یدرا مشبک: ياستفاده از کادرها .2

مـو جـود    CM 2*2 ابعـاد  بههایی  آن خانه م که دریکن می استفاده یکیا پالستی

شه یگر آن را با تور و شیشه و طرف دیک طرف آنها را با شیکه  یصورت بوده در

  .میپوشان می آرد دیتخم ب يحاو

شـود   مـی  استفادهاي  استوانههاي  حشرات کامل هم از لوله ينگهدار يبرا 

آنها  یط زندگین رطوبت محیمأت يبرا .میا که دو طرف آن را با تور مسدود کرده

م و یدهـ  مـی  آن قرار یسطح فوقان يک تکه اسفنج را آغشته به آب کرده و روی

شـره کامـل   ه حیتغذ يبرا .میکن می روشناي  ظرف استوانه يمنبع نور را در باال

  .میکن می واحد مخمر استفاده 2واحد شکر +  2واحد عسل +  -1از محلول 

    Chrysoperla carnea (Stephens)بالتوري سبز

در مـزارع و باغـات   هـا   مختلف شتههاي  یکی از مهمترین دشمنان طبیعی گونه

ثیر دماي محـیط و رژیـم غـذایی    أکارایی یک شکارگر تحت ت .شود می محسوب

  .دقرار دار

کنترل بیولوژیـک،  هاي  بنابراین در ارزیابی کارایی یک شکارگر براي برنامه

  ثیر دماهاي مختلف روي عملکرد آن بررسی گردد.أالزم است ت

ــوره   ــالتوري ســبز روي پ ــرخ شــکارگري ب شــته هــاي  در ایــن تحقیــق، ن

سلسیوس، رطوبت  30، 25، 20در سه دماي   Aphis gossypii (Glover)جالیز

ساعت تاریکی مـورد   8ساعت روشنایی و  16درصد و دوره نوري  55 ± 5نسبی

  مطالعه قرار گرفت.

برگی هاي  متري و روي دیسک آزمایش در داخل ظروف پتري شش سانتی

گیاه خیار رقم سینا که به منظور جلوگیري از خشک شـدن روي محلـول آگـار    

  قرار گرفته بودند انجام شد.  
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گرسنه نگه داشته شده و سپس مورد  ساعت 24الروهاي شکارگر به مدت 

 24تکرار انجام شـد و پـس از گذشـت     10آزمایش قرار گرفتند. هر آزمایش در 

تعـداد   ساعت (براي الرو سن سوم) 4و ) براي الروهاي سنین اول و دوم( ساعت

بـه روش    Thخورده شده شمارش و ثبت شد. تخمین زمان دستیابیهاي  طعمه

در انتخـاب یـک   ، از جمله معیارهـاي مهـم  . انجام شد SAS افزار جولیانو در نرم

کنتـرل بیولوژیـک، واکـنش تـابعی     هـاي   دشمن طبیعی براي استفاده در برنامه

  باشد.   می هایشان مختلف طعمههاي  ها نسبت به تراکم آن

شـکارگر شـکار، در ایـن    هاي  با توجه به نقش و اهمیت دما در برهم کنش

مختلـف  هـاي   نسبت به تراکم بالتوري سبز تحقیق واکنش تابعی سه سن الروي

درجـه ي سلسـیوس مـورد بررسـی قـرار       30، 25، 20در سه دماي  شته جالیز

 5تکرار روي دیسک برگی گیاه خیار در رطوبـت نسـبی    10آزمایش در  .گرفت

  یکی انجام شد. تار ساعت 8 و روشنایی ساعت 16 نوري ي دوره و درصد 55 ±

یک، دو، چهار، هاي  شته جالیز در تراکم 4و  3سنین هاي  مخلوطی از پوره

، 16؛ دو، چهـار، هشـت   128و  64، 32، 16دو، چهار، هشـت،   24و  16هشت، 

شکارگر کـه   ،اختیار الروهاي سنین اول، دوم و سوم به ترتیب در 192، 64، 32

(بـراي   ساعت گرسنه نگـه داشـته شـده بودنـد، قـرار داده شـدند.       24به مدت 

شـمارش و ثبـت    )ساعت (براي الرو سـن سـوم   4و دوم) و  الروهاي سنین اول

تجزیـه شـد. واکـنش      SASبا اسـتفاده از روش جولیـانو در برنامـه    ها  شد. داده

هـاي   مختلـف پـوره  هـاي   تابعی هر سه سن الروي بالتوري سبز نسبت به تراکم

الرو  ) a( شته جالیز در هر سه دماي مورد آزمایش از نوع دوم بـود. نـرخ حملـه   

داري نسبت به دو دماي  درجه ي سلسیوس به طور معنی 30اول در دماي  سن

  .دیگر بیشتر بود

درجـه سلسـیوس    30و  20همچنین نرخ حمله الرو سن سـوم در دمـاي   

 .داري نشان داد اختالف معنی
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بیوکنترل آگاهی از رفتارهاي  وارد مهم در پرورش انبوه یک عاملیکی از م

  باشد. می تولیدمثلی آن

 در تغذیه از شته جـالیز  ن تحقیق پارامترهاي تولیدمثلی بالتوري سبزدر ای

رصـد و دوره  د 55± 5درجه سلسـیوس رطوبـت نسـبی     30و  25در دو دماي 

ساعت تاریکی مورد مطالعه قـرار گرفـت. در هـر     8ساعت روشنایی و  16نوري 

م برگی از گیاه خیار رقـ هاي  عدد الرو سن اول این شکارگر روي دیسک 50دما 

داخل ظروف پتـري روي یـک الیـه محلـول آگـار قـرار داده شـد. روزانـه          سینا

  قرار گرفت.  ها  تعدادي شته جالیز جهت تغذیه الروها در اختیار آن

نشو و نماي الروها روزانه بررسی شد. پس از ظهور حشرات کامل، حشرات 

  منتقل شدند. اي  نر و ماده به داخل ظروف جداگانه

هـر  هـاي   کامل از غذاي مصنوعی استفاده شد و تخـم براي تغذیه حشرات 

  د.شماده تا زمان مرگ آخرین فرد روزانه شمارش و ثبت 

 SPSS افـزار  نـرم Jackknife  روش بـا اسـتفاده از  دست آمـده   هبهاي  داده 

 30و  25تجزیه شد. نرخ ناخالص زادآوري و نرخ ناخالص بـاروري در دو دمـاي   

  را نشان داد.داري  درجه سلسیوس اختالف معنی

درجه سلسیوس  25نرخ ناخالص زادآوري و نرخ ناخالص باروري در دماي  

 درجــه 300 دمــاي در و 759/19 ± 23/73 و 1031/79 ± 26/95بــه ترتیــب 

  .شد محاسبه 938/93± 17/24 و 1031/79 ±18/95 ترتیب به سلسیوس

 دمـاي  در تفـریخ  ناخـالص  نرخ و باروري خالص نرخ زادآوري، خالص نرخ 

  .آمد دست هب 59/61 ،731/64 ±67/74 ترتیب به سلسیوس درجه 25
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  فصل سوم
  

  توجیه اقتصادي پرورش بالتوري سبز در انسکتاریوم

  

  

  

  

طور فرضی در نظـر   هب ؛در انسکتاریوم یک پایلوت به منظور پرورش بالتوري سبز

اندازي ایـن   جهت راه ورد اقتصاديو در کل براها  گرفته شده است و تمام هزینه

  انسکتاریوم به شرح زیر مورد محاسبه قرار گرفته است.

  

   جهت شروع احداث و راه اندازي پایلوتتجهیزات مورد نیاز. 1جدول 

 یفرد تجهیزات توضیحات

 1 انکوباتور ظرفیت بر اساس مقدار تولید

 2 سردخانه ظرفیت بر اساس مقدار تولید

 3 رطوبت ساز ظرفیت تولیداندازه بر اساس 

 4 رطوبت سنج 

 5 دماسنج 

 6 یخچال فریزر 

 7 سیستم سرمایشی تعداد بر اساس ظرفیت تولید و شرایط محیطی

 8 فن تهویه تعداد بر اساس ظرفیت تولید و شرایط انسکتاریوم
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 9 سیستم گرمایشی تعداد بر اساس ظرفیت تولید و شرایط محیطی

 10 اسپیراتور 

 11 اش پشتیسمپ 

 12 میز کار بر حسب نیاز

 13 صندلی بر حسب نیاز

 14 ظروف پرورش براساس نوع عامل

 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 

  

  و تحلیل اقتصاديتجزیه 

   ثابتهاي  هزینه.2جدول 

  (تومان) 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
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  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  24

  177,710,000  هاي ثابت جمع هزینه

  

  جاري ( ساالنه)هاي  هزینه .3جدول 

  3,120,000  هزینه کارگر( در سال)

  200,000  ر وسایل و نگهداريهزینه تعمی

  400,000  هزینه قبوض( در سال)

  گیري نتیجه

 یک انسکتاریوم تنها بالتوري تولید بشه به صرفه ، اگر دردهد می نشان تحقیقات

توان بـه همـراه تولیـد بـالتوري      می بلکه کند نمی را جبرانها  باشد و هزینه نمی

نیز پرورش داد کـه از یـک میزبـان    حشره پارازیتویید مانند زنبور تریکوگراما را 
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تـوان   مـی  در این صورت اگر حجـم تولیـد بـاال باشـد     .باشند می واسط برخوردار

  .خوبی کسب کرد درآمد نسبتاً

کتاریوم به اگر فضاي انس مثالً ؛اولیه داردهاي  گی به هزینهتالبته باز هم بس

جـایی تمـام   همچنین در صورت پایان قرارداد و جـا بـه    باشه واي  صورت اجاره

 .باشـد  مـی  همچنـین هزینـه کـارگري هـم مهـم      رود. مـی  تجهیزات هزینه بـاال 

 حدالمقدور باید تا زمانی که انسکتاریوم به ثبات و درآمـدزایی برسـد از اقـوام و   

  .جویی کرد آشنایان کمک گرفت تا در هزینه کارگر صرفه

 ریومکه در تصـاویر انسـکتا  هایی  آلومینیومی و سینیهاي  همچینین قفسه

چـوبی و  هـاي   تـوان از قـاب   مـی  به جـاي آن  .بینید هزینه اولیه زیادي دارد می

هـاي   جاي سـینی  هپالستیکی بهاي  یک بار مصرف یا سبدهاي  با دربهایی  کاور

    .آلومینیومی استفاده شود

  دهیسو قیمت و

  هر بالتوري تقریبی قیمت  .4جدول 

  تومان 40  هزینه تولید یک بالتوري

  تومان45  ک بالتوريسود خالص ی

  19,780,000  سود خالص ساالنه

  

اسـتفاده شـود و    اگر از میزبان واسط افستیا سوددهی انسکتاریوم بالتوري:

باشه ولی خود شخص کار کند و هزینه کارگري زیـادي  اي  محل تولید هم اجاره

  .تواند سال دوم تولیدش به سود دهی برسد می نداشته باشد... شخص
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 منابع

  راد) (با تشکر از مهندس قدیري گرگانهاي  بازدید از انسکتاریوم .1

بـالتوري و  هـاي   . بررسی امکان پرورش و تولید انبوه گونـه 1373دانیالی، م. . 2

مبارزه بیولوژیک علیه شته و عسـلک در مـزارع   ارزیابی مقدماتی کارآیی آنها در 

هـاي   یمـاري پنبه، گندم و سویا. گـزارش پژوهشـی بخـش تحقیقـات آفـات و ب     

  .گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزي گرگان و گنبد


