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یکی از دشمنان طبیعی مهم و مؤثر شته ها می باشد که            Chrysoperla carnea (Stephens)بالتوری سبز   
رهاسازی مرحلۀ تخم دارای مزایای      .  از مراحل مختلف چرخۀ زندگی آن برای کنترل آفات استفاده می شود             

وش رهاسازی تخم شامل رهاسازی تخم با          در این پژوهش دو ر      .  زیادی نسبت به دیگر مراحل می باشد       
خاک اره و   (و رهاسازی تخم به صورت مخلوط با مواد همراه جامد            ) کیسه های توری مخصوص   ( کرایزوبگ  
  تیمار شامل تخم مخلوط با خاک اره،        2رهاسازی تخم به صورت مخلوط، در        .  مقایسه شده است  ) پودر ذرت 

همراه با تخم بید غالت برای تغذیه الروهای        ) تخم بدون ماده همراه    (تخم مخلوط با پودر ذرت و نیز تیمار شاهد        
درصد تلفات تخم از مرحله جدا کردن آن        .   تکرار در آزمایشگاه انجام شد     10هر یک در    تازه از تخم خارج شده      

 7در  ) مخلوط با خاک ارۀ نرم    (از سطح کاغذ استحصال تخم، الک کردن آن و عدم تفریخ آن پس از رهاسازی                  
 75،  50،  25 تیمار شامل    4بعالوه درصد تلفات تخم و الرو بالتوری در روش کرایزو بگ در             .  تکرار محاسبه شد  

تعداد الروهایی که از کیسه خارج شدند و نیز          .   تکرار اندازه گیری شد    6 عدد تخم در هر کیسه و در          100و  
نتایج نشان داد که    .  بودند محاسبه گردید  تعداد الروهایی که توسط الروهای دیگر داخل هر کیسه خورده شده             

 تخم سالم   100از بین   .  اختالف معنی دار وجود داشت    % 1 تیمار خاک اره، پودرذرت و شاهد در سطح           3بین  
در .  تلفات تخم مشاهده شد    %  6/11و در تیمار پودر ذرت       % 6/6مخلوط با مواد حامل، در تیمار خاک اره           

اره نیز تلفات تخم ناشی از عدم تفریخ آن ها، مرحله             سالم بالتوری باخاک     عدد تخم  100مراحل مخلوط کردن    
% 6و  % 5،  %13،  %6جدا کردن از سطح کاغذ، الک کردن تخم و مرحله مخلوط کردن آن ها با خاک اره به ترتیب                    

آن مربوط به   % 24تلفات مشاهده شده،    % 30از  . تخم ها سالم مانده و به الرو تبدیل شدند       % 70بود که در مجموع     
در روش کرایزوبگ کمترین میزان تلفات و بیشترین میزان         . مراحل آماده سازی و اختالط تخم ها با خاک اره بود          

مقایسۀ درصد تلفات تخم در دو روش        .   عدد تخم در هر کیسه مشاهده شد        50خروج الرو از کیسه، در تیمار        
د تلفات تخم نسبت به روش رهاسازی تخم با خاک           رهاسازی نشان داد که در رهاسازی تخم با کرایزوبگ درص          

تر بود که نشان دهندۀ برتری و راندمان بیشتر این روش نسبت به روش رهاسازی تخم مخلوط با خاک اره                     ماره ک 
 . می باشد

 
 روش های رهاسازی، مواد همراه تخم، کرایزوبگتلفات،  بالتوری، :واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

 يكي    Chrysoperla carnea (Stephens)بالتوري سبز 
براي .   شود از دشمنان طبيعي مهم و مؤثر شته ها محسوب مي          

كنترل آفات، از مراحل مختلف چرخة زندگي آن استفاده                
رهاسازي گونه هاي مختلف بالتوري به دو صورت             . مي شود

در برنامه هاي رهاسازي اشباعي    . اشباعي و تلقيحي انجام مي شود    
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در ). ٢٣(الرو بالتوري استفاده شده است         بيشتر از تخم و        
حالي كه در رهاسازي تلقيحي عالوه بر تخم و الرو از حشرة                

بطوركلي انتخاب مرحلة   ). ٢٣ ،٢٢(كامل نيز استفاده مي شود      
زيستي مورد استفادة شكارگر جهت رهاسازي در برنامه هاي             
مبارزة بيولوژيك به شرايط رهاسازي و امكانات موجود و قابل             

 .سترس براي پرورش و رهاسازي آن بستگي داردد
رهاسازي تخم بالتوري نسبت به رهاسازي الرو آن داراي             

از مزاياي رهاسازي تخم، حمل و نقل        .  مزايا و نيز معايبي است    
آسان تر آن نسبت به الرو، توليد آن با هزينة كمتر و قابليت                 

در ). ٩،  ٧،  ٤(آن مي باشد   )  هفته ٣-٢(انبار داري كوتاه مدت     
رهاسازي تخم به دليل اين كه تخم يك مرحلة غير متحرك از              

قدرت مانور   ) كشاورز(زندگي بالتوري است، مصرف كننده           
بيش تري در روش رهاسازي دارد، بخصوص امكان مكانيزه كردن         

از معايب  ). ٢٣ ،٢٢،  ٩( روش هاي رهاسازي نيز وجود دارد       
سبز  مرحلة بالتوري  رهاسازي تخم، با توجه به اين كه مؤثرترين         

الروهاي سن دوم و سوم مي باشند، اين است كه وقتي تخم                
رهاسازي مي گردد تا رسيدن به مراحل الروي فوق يك هفته              

بعالوه ).  ٢٢،٢٣،  ٩(تأخير در كنترل آفت به وجود مي آيد            
در شرايط حفاظت شده، استفاده از      ) ١٩٩٧(مايسينو و همكاران    

مصرف الرو توصيه كرده اند تا ازاثرتلفات       برابر ميزان    ٤تخم را با    
باالخره كاهش تفريخ تخم و مرگ و مير           .  تخم، كاسته شود  
از داليل ديگر كاهش    ) الروهاي تازه ظاهر شده   (الروهاي نئونات   

 ).٢٣(كارايي رهاسازي تخم نسبت به رهاسازي الرو مي باشد 
توسعة روش هاي مكانيكي براي پخش مزرعه اي دشمنان           

توليد شده با روند رشد آن ها در زمينة توليد انبوه                طبيعي  
اين محدوديت ها موقع استفادة     .  هم ساز و هماهنگ نبوده است    

عملي از دشمنان طبيعي، بخصوص در سطوح وسيع، مانند              
برنامه هاي كشت وسيع و گسترده، به صورت عدم وجود يك              

. دهند اي خود را نشان مي          روش مناسب رهاسازي مزرعه      
زي دشمن طبيعي بايد با زيست شناسي شكار و مرحله             رهاسا

بنابراين . زمان شود  حساس آن براي شكار شدن به دقت هم          
توجه به پيشرفت سيستم هاي مكانيكي پخش شكارگر ها از              

كه ) بالتوري(الروهاي شكارگر   . اهميت ويژ ه اي برخوردار است     
ر روي خاك گرم و خشك پاي گياهان مي افتند، مي ميرند يا د             

.  درز و شكاف زمين و يا زير سنگ ها و كلوخه ها گم مي شوند               
بهرحال استفاده از روش رهاسازي و پخش ضعيف دشمنان              
طبيعي، ممكن است باعث عدم تأثير آن ها شود و نتايج                   

در نتيجه موجب كاهش      . نامطلوبي از رهاسازي بدست آيد       
 ).١٧(جمعيت آفت نگردد 

ازي تخم و الرو      تاكنون روش هاي مختلفي جهت رهاس       
گونه هاي مختلف بالتوري در شرايط آزمايشگاهي، گلخانه اي و           

عمده ترين روش هاي رهاسازي تخم    .  مزرعه اي بررسي شده است   
 :و الرو عبارتند از

، رهاسازي  )٢١ ،١( تخم روي كارت      ،)٢١(تخم روي نوار     
، )٢٠(تخم و الرو از واحد پرورش با تكان دادن آن توسط دست              

، )١٣(ي تخم با استفاده از مخروط هاي ناقص مقوايي            رهاساز
رهاسازي تخم مخلوط با مواد همراه جامد با استفاده از فنجان             

استفاده از هواپيما جهت    ،  )٩ ،٨،  ٧(روش قيف    ،)٩ ،٨،  ٧(كاغذ  
، استفاده از مواد همراه مايع       )١٠ ،٨(پخش تخم و ماده همراه       

لوط با مادة همراه    و پاشيدن تخم مخ   ) ١٤(براي رهاسازي تخم    
 ).٢١) (١روش بطري ) (١(جامد با استفاده ازنمك پاش

مخلوط كردن تخم بالتوري با يك ماده همراه جامد مثل              
اره باعث پراكنش    خرده سبوس برنج يا گندم، پودر ذرت يا خاك         

يكسان تخم ها روي گياه مي شود و رهاسازي آن را آسان تر                
رهاسازي كه براي تخم هاي     اين روش    ).٢٢ ،١٢ ،٩،  ٨(مي كند  

بالتوري و يا كنه هاي شكارگر همراه با پودر ذرت بكار رفته است،            
از نمك پاش جهت پخش تخم و ماده همراه آن استفاده شده               

روش ديگر رهاسازي تخم استفاده از كيسه هاي         ). ٢٢ ،١(است  
در اين روش      ). ٢(است   ) ٢كرايزوبگ(توري مخصوص      

 ٨ و   ١٢ه طول و عرض به ترتيب        ازكيسه هاي توري مخصوص ب   
 سوراخ وجود   ٣٦٠مربع آن     سانتي متر ٥/٢سانتي متركه در هر   
درون هر كيسه، كاغذ حامل تعداد معيني       . دارد استفاده مي شود  

اين كيسه ها روي گياهان قرار داده        .  تخم قرار داده مي شود    
 ).٢(مي شوند 

يي از آنجايي كه روش مناسب رهاسازي تخم، اهميت به سزا         
بر تأثير و راندمان شكارگر روي شكار دارد، در پژوهش حاضر به             
                                                                                    
1. Ketchup bottle method 
2. Chrysobag 
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بررسي تلفات تخم در دو روش رهاسازي تخم بالتوري پرداخته            
اين دو روش شامل روش رهاسازي تخم با كرايزوبگ         .  شده است 

) ١٦(و روش پاشيدن تخم با مادة همراه جامد خاك ارة نرم                 
العه، تأثير استفاده از دو     در اين مط  .  بوسيله نمك پاش مي باشد   

در رهاسازي تخم   ) خاك اره و پودر ذرت    (نوع مادة همراه جامد     
بالتوري مقايسه شد و مرگ و مير تخم ها در مراحل اختالط تخم            

در روش كرايزوبگ نيز تلفات تخم      .  با مادة همراه نيز بررسي شد     
در مراحل آماده سازي، تفريخ تخم و خروج الرو از كيسه اندازه              
گيري شد و در نهايت دو روش از نظر تلفات تخم با هم مقايسه               

 . شدند
 

 ها مواد و روش
 Chrysoperla carneaكلية تخم هاي حشرة شكارگر        

(Steph.)         از طرح پژوهشي بهينه سازي توليد انبوه بالتوري سبز، 
كه در گروه گياه پزشكي دانشگاه صنعتي اصفهان در حال اجرا             

 .بود تهيه گرديد
سة خاك ارة نرم و پودر ذرت به عنوان مواد همراه تخم  بر              مقاي

 ميزان بقاي تخم و الروهاي خارج شده از آن ها 
 اره وتعيين   هدف اين آزمايش مقايسة پودر ذرت با خاك          

.  برتري يكي نسبت به ديگري، به عنوان مواد حامل تخم بود               
.  شدپودر ذرت با استفاده از يك آسياب برقي از دانه ذرت تهيه               

 ميلي متر بودند كه در ذرات       ٦/٠اندازه ذرات ذرت كوچك تر از       
.  خرد شدة آن، هم آرد ذرت و هم ذرات درشت تر وجود داشت              

داراي ذراتي با اندازة    )  مش ٢٠با گذراندن از الك     (خاك  اره نيز    
براي انجام اين آزمايش،       .  ميلي متر بود    ٨٢/٠كوچك تر از     

در . ل تفريخ انتخاب گرديدند     تايي تخم در حا     ١٠٠دسته هاي  
اين مطالعه تخم ها از نظر زمان تفريخ همزمان شده بودند يعني            
با توجه به زمان جمع آوري تخم ها از واحد پرورش انبوه، مدت              
زماني كه الزم بود تا تخم ها در دماي معمولي و آزمايشي در اين             

نگهداري شوند تا بطور    )  درجة سانتي گراد  ٢٥حدود  ( پژوهش  
 همزمان تفريخ شوند، بر اساس جدول مخصوص تعيين مي شد           

اساساً پرورش دهندگان بالتوري پيشنهاد مي كنند      ). ٦،  ٥،  ٤،  ٣(
كه رهاسازي تخم آن بايد زماني انجام شود، كه تخم ها آمادة               

 يوكوتاتفريخ باشند و حتي برخي از پژوهشگران نظير دان و               

تخم را انجام دادندكه    ، در مطالعات خودزماني رهاسازي      )١٩٩٧(
 ٣مطالعة حاضر با        . ها تفريخ شده بودند        تخم% ٥٠-٢٥

اره، تخم مخلوط با پودر ذرت و        تيمارشامل تخم مخلوط با خاك     
 ١٠تيمار شاهد يعني تخم بدون مادة همراه جامد و هر تيمار با              

در دو تيمار اول     . تكرار در قالب طرح كامالً تصادفي انجام شد         
اره و يا پودر       گرم خاك   ٢/٠تخم بالتوري با      عدد   ١٠٠تعداد  

تخم (  Sitotroga cerealella گرم تخم بيد غالت    ١/٠ذرت و   
 شده، در نظر    از تخم خارج  بيد غالت براي تغذية الروهاي تازه        

مخلوط ) خواري آن ها كاهش يابد    گرفته شده بود تا ميزان هم       
ر پاشيده    سانتي مت ٨ × ٨شده بودند و در سطح كاغذي به ابعاد          

 سانتي متر آغشته   ١اطراف سطح پاشيده شده به عرض        .  شدند
اين عمل باعث جلوگيري از        .   گرديد ١به چسب خشك نشو   

تخم هاي . پراكنده شدن الروهاي از تخم خارج شده مي شد            
بالتوري ابتدا توسط برس مويي از سطح كاغذهاي مخصوص              

گر، جدا  استحصال تخم در سيستم پرورش و توليد انبوه شكار           
 مش گذرانيده شدند تا ساقه هاي تخم به طور         ٤٠شدندو از الك    

سپس تخم ها با مادة همراه جامد به وسيلة           . كامل جدا  گردد   
در تيمار شاهد نيز تخم     . شدند نمك پاش روي هر كاغذ پاشيده     

از تخم بيد غالت به منظور        (بالتوري همراه با تخم بيد غالت         
ه از تخم خارج شده و كاهش             تغذية الروهاي بالتوري تاز      

.  بر سطح كاغذ پاشيده شد     )  خواري بين آن ها استفاده شد      هم
 ساعت بعد، تعداد الروهايي كه از تخم خارج شده           چهل و هشت  

بودند شمارش شدند و بين تيمارها مقايسة ميانگين با آزمون             
 .دانكن به عمل آمد

 درصد تلفات تخم در روش رهاسازي تخم با خاك ارة نرم
هدف از انجام اين آزمايش، تعيين ميزان تلفات تخم بالتوري          
در مراحل آماده سازي تخم براي استفاده از آن در روش مخلوط            

 عدد  ١٠٠تعداد  .  بود) خاك اره (كردن تخم با مادة همراه جامد       
تخم بالتوري در قسمتي از كاغذ استحصال تخم انتخاب گرديد و           

.  سطح كاغذكنده شدند    سپس اين تخم ها به وسيله برس از          
زدن شمارش و درصد تلفات در اين        تخم هاي سالم پس از برس     

 مش  ٤٠تخم ها ي كنده شدة سالم از الك        .  مرحله مشخص شد  

                                                                                    
1. Tangel foot 



 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١١٧٨

 

.  ها جدا شوند  نآ گذرانيده شدند تا ساقه هاي تخم به طور كامل از        
در اين مرحله نيز تخم هاي از بين رفته شمارش شدند و درصد              

تخم هاي سالم  .   الك كردن نيز محاسبه شد       تلفات در مرحله  
 گرم تخم بيد غالت      ١/٠ گرم خاك  اره و       ٢/٠به دست  آمده با     

سپس اين مخلوط به وسيلة نمك پاش روي          .  مخلوط شدند 
.  پاشيده شد )  مواد و روشها رجوع شود      -١به بند   (سطح كاغذ   

در .   ساعت تعداد الروهاي ظاهر شده شمارش شدند        ٢٤بعد از   
.  سالم شما  رش شدند   رحله نيز تعداد تخم هاي از بين رفته و       هر م 

درصد تلفات ناشي از اختالط تخم با خاك اره از رابطة زير                  
 :محاسبه شد

درصد كل  =  اره   درصد تلفات ناشي ازاختالط تخم با خاك       
درصد + درصد تخم هاي تفريخ نشده       (-الروهاي از بين رفته      

اثر كندن تخم    ر صد تلفات در   د+ تلفات تخم در اثر الك كردن       
 )از سطح كاغذ استحصال

در نهايت تلفات تخم  بالتوري طي مراحل آماده سازي تخم و           
مخلوط كردن آن با ماده همراه ديگر يعني پودر ذرت نيز                  

ميانگين ها   تكرار انجام شد و    ٧اين آزمايش ها در    .  محاسبه شد 
 .با آزمون دانكن مقايسه شدند

 و الرو در روش كرايزوبگدر صد تلفات تخم 
 عدد تخم   ١٠٠ و   ٧٥،  ٥٠،  ٢٥ تيمار شامل    ٤اين آزمايش با    

 تكرار در قالب طرح كامالً       ٦بالتوري در هر كيسه و هر يك در          
 قرار داده   A4هر كيسه روي يك عدد كاغذ       .  تصادفي انجام شد  
 ١ سانتي متري اطراف هر كيسه و به عرض           ٢شد و در فاصلة      

اين عمل بمنظور     .  شد نشو ماليده   سانتي مترچسب خشك   
جلوگيري از پراكنش الروهاي خارج شده از كيسه و شمارش              

روي صفحة كاغذ و در زير هر كيسه         .  دقيق  آن ها انجام گرديد   
مقداري تخم بيد غالت نيز پاشيده شد تا الروهايي كه از تخم               
خارج مي شدند در خارج از كيسه، غذا در دسترس داشته باشند            

.  اصل موجب حركت الرو و خروج آن ها از كيسه نيز گردد            و در   
سه تا چهار ساعت بعد از قرار دادن تخم ها در كيسه، تخم ها                

چهل و هشت ساعت بعد، در هر تيمار         .  شروع به تفريخ نمودند   
با توجه به رنگ سفيد       .  كيسه ها مورد بررسي قرار گرفتند      

 بالتوري است،   تخم هاي تفريخ شده كه نشانه بارز تفريخ تخم          
تعداد الروهاي درون هر كيسه كه از تخم خارج شده بودند                 

همچنين تعداد الروهايي كه توانسته بودند از       .  شمارش گرديدند 
كيسه خارج شوند و نيز آن هايي كه در كيسه باقي مانده بودند              

در پايان تعداد الروهايي كه براي شمارش يافت        .  شمارش شدند 
 از بين رفته بودند ازطريق رابطة زير         ١ارينشده و در اثر هم خو     

 : محاسبه شدند
تعداد  = تعداد كل الروهاي خارج شده از تخم داخل كيسه         -

  الروهايي كه يافت نشدند
تعداد الروهاي خارج    +تعداد الروهاي باقي مانده در كيسه      (

 )شده از كيسه
با توجه به اين كه در ميزان تخم هاي تفريخ شده در هر تكرار            

جهت يكنواخت  .   تيمارهاي مختلف، تفاوت وجود داشت        در
كردن داده هاي به دست آمده و براي مقايسة آن ها با هم، از                 

به اين صورت كه ابتدا نسبت          . تبديل داده ها استفاده شد     
الروهاي خارج شده ازكيسه به تعداد تخم هاي تفريخ شده در             

اد كيسه سپس نسبت الروهاي باقي مانده در كيسه به تعد               
تخم هاي تفريخ شده در كيسه و باالخره نسبت الروهاي خورده           

به تعداد تخم هاي تفريخ شده     ) خواري بر اثر هم  (شده در كيسه    
در نتيجه تبديل آن ها،     . محاسبه شد ) هر تكرار (در هر كيسه     

سپس براي  . دست آمد  ارزش كلية داده ها بين صفر و يك به          
تمام  . گرفته شد    Arcsinنرمال نمودن داده ها، از آن ها         

 درجه سانتي گراد و    ٣٠-٢٥آزمايش ها در آزمايشگاه و در دماي        
 .انجام شد% ٤٥رطوبت نسبي 

 
 نتايج و بحث

مقايسه خاك ارة نرم و پودر ذرت به عنوان مادة همراه تخم بر              
 ميزان بقاي تخم و الروهاي خارج شده از آن ها
يمار، ميانگين   ت ٣تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه بين           

داراي اختالف   % ١درصد الروهاي مشاهده شده در سطح             
در تيمار   ). F ٣ و   ١٠= ٠٧/٢١١ ،    =٢df ،   =α%١(معني دار بود   

شاهد كه تخم بدون مادة همراه جامد روي سطح كاغذ پخش              
 درصد از تخم هايي كه در ابتداي آزمايش          ١/٦٥ ± ٢/٣شد از   

ولي در تيمار تخم مخلوط     .  ودند، الرو خارج گرديد   پخش  شده  ب  

                                                                                    
1. Cannibalism 



 مقايسه تلفات بالتوري در دو روش رهاسازي تخم در شرايط آزمايشگاهي: رفيعي كرهرودي و حاتمي

 

١١٧٩

 درصد و در تيمار تخم        ٨٤±٨/١با پودر ذرت اين ميزان به         
 . درصد رسيد٣/٨٩ ±٦/٢اره به  مخلوط با خاك 

از مهم ترين اهداف مخلوط كردن تخم بالتوري هاي شكارگر         
 امكان پراكنش يكسان تخم ها روي گياهان        با مواد همراه جامد،   

به وسيلة ابزار مكانيكي، كاهش هم خواري الروهاي تازه خارج            
در اين رابطه پژوهشگراني نظير     ).  ٩(شده و مجاور هم مي باشد      

نيز با مخلوط كردن تخم بالتوري سبز با       )  ١٩٩٦(همكاران   دان و 
لة تراكتور  ذرت خرد شده موفق شدند در تاكستان انگور به وسي          

و ) ١٩٩٧(گاردنر و گيلز     . تخم هاي بالتوري را رهاسازي كنند     
پژوهش هايي در زمينة مواد همراه مايع      ) ١٩٩٨(گيلز و واندرليچ    

انجام دادند و يك نوع مايع همراه تجاري با دستگاه پخش كنندة            
با توجه به اين كه الروهاي بالتوري به شدت              .  آن ساختند 

 آن ها مانند بسياري از شكارگرها از نوع          هم خوارند و جستجوي  
).  ١٩ ،١٨(جستجوي تصادفي واز طريق تماس با ميزبان مي باشد       

بنابراين هرقدر احتمال برخورد بين الروها بيشتر باشد، ميزان            
در اين بررسي نيز       .  هم خواري آن ها نيز افزايش مي يابد        

لوط هم خواري در دو تيماري كه تخم با مادة همراه جامد مخ              
شده بود نسبت به تيمار شاهد كم تر بود كه با هدف اصلي                  
آزمايش يعني مخلوط كردن تخم ها با مادة همراه جهت كاهش           

به عقيدة بوس و همكاران درسال        .  هم خواري مطابقت داشت  
نقل از   (١٩٨٥و موريسون و بوس در سال        ) ١٢نقل از    (١٩٨٠

ده از سيستم هاي   ، استفاده از مادة حامل جامد امكان استفا        )١٢
هوايي براي پخش تخم بالتوري روي محصوالتي با سطح زياد را            

در اصل مادة حامل جامد باعث افزايش در ميزان         .  فراهم مي كند 
پاشيدن روي  ( حجم تخم ها مي شود و نقل و انتقال، پراكنش          

و نيزچسبيدن آن ها به شاخه و برگ گياه هدف را، آسان تر           ) گياه
 ٩/٩٥ ±٧/١عة حاضر نيز ميانگين تفريخ تخم ها       در مطال . مي كند

بر اساس نتايج اين آزمايش در تيمار تخم مخلوط با          .  درصد بود 
 درصد تلفات و در تيمار تخم مخلوط با پودر ذرت            ٦/٦خاك اره   

 درصد  ٨/٣٠همراه    درصد و در تيمار تخم بدون مادة           ٦/١١
لفات تخم  نتايج نشان داد كه ت    .  تلفات تخم و الرو مشاهده شد      

بود نسبت به   ) تيمار شاهد (در تيماري كه تخم بدون مادة همراه        
 ٢/١٨مخلوط شده بود    ) اره خاك (تيماري كه تخم با مادة همراه       

اين اختالف مي تواند ناشي از مجاورت و قرار         .  درصد بيشتر بود  
) بدون مادة همراه  (گرفتن تخم ها در كنار هم  در تيمار شاهد            

حتمال برخورد الروها با يكديگر بيشتر بود و          باشد كه در آن ا     
 . اين امر باعث افزايش هم خواري آن ها  گرديد

در دو تيماري كه تخم با مادة همراه مخلوط شده بود، تلفات            
تخم در حالت مخلوط با پودر ذرت نسبت به تلفات تخم در                 

اين نوع  ) ١٩٩٧ (يوكوتادان و   .  اره بيش تر بود   مخلوط با خاك   
 را به خراش سطح پوستة تخم در اثر تماس با ذرات مادة              تلفات

آن ها .  همراه جامد مانند خاك اره يا پودر ذرت نسبت داده اند           
گزارش كردند كه ميزان تفريخ تخم بالتوري در تيماري كه تخم            

 درصد و درتيمار    ٤/٦٠ ± ٩/٢بود    شده   مخلوط شده خرد با ذرت  
 است و اشاره كرده اند      بوده  درصد ٢/٥٥ ±٥/١همراه   بدون مادة  

).  ٩(كه الروها بعد از تفريخ شروع به خوردن تخم ها مي كنند              
درپژوهش حاضر نيز به دليل اين كه تخم ها از نظر زمان تفريخ،             

احتمال خورده شدن تخم ها توسط       . )٣ (هم زمان شده بودند   
 درصد تلفات در تيمار خاك       ٦/٦الروها كمتر پيش  آمد و شايد        

خراش سطحي  ( در اثر آسيب تخم ها توسط مادة همراه              اره،
باشد و چنانچه براي تيمار مخلوط تخم با پودر             ) پوستة تخم 

 درصد تلفات تخم با مادة همراه در نظر گرفته شود،            ٦/١٣ذرت  
 ٥مشاهده مي شود كه در تيمار پودر ذرت نسبت به خاك اره               

 در ميزان   درصد تلفات بيش تر وجود دارد كه احتماالً افزايش          
با .  تلفات ناشي از اثر نوع مادة همراه يعني پودر ذرت است              

 از عوامل بازدارندة فعاليت دشمنان          هاتوجه به اين كه گرد     
و در اصل از عوامل      ) ١٠(طبيعي از جمله بالتوري ها مي باشند       

فيزيكي مرگ حشرات مي باشند، چون در پودر ذرت نيز عالوه بر           
 ذرات درشت تر، ذرات ريزتر يعني       ذرات خرد شده و در حقيقت      

نيز وجود داشت ، بنابراين ذرات ريز ذرت         ) گرد ذرت (آرد ذرت   
مقدار بيشتري از سطح بدن الروها را مي پوشاندند و در نتيجه              

با .  باعث اختالل بيشتر در تنفس الروها و مرگ آن ها مي شدند          
توجه به نتايج به دست آمده معلوم شد كه در رهاسازي تخم                

التوري، خاك اره مادة همراه مناسب تري نسبت به پودر ذرت            ب
 .براي پخش تخم بالتوري مي باشد

تعيين در صد تلفات تخم در روش رهاسازي تخم با خاك ارة              
 نرم

نتايج نشان داد كه وقتي مراحل جدا كردن تخم ها از سطح             
كاغذ با استفاده از برس و جداكردن ساقه هاي تخم با گذراندن             



 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١١٨٠

 

از الك ودر نهايت مخلوط كردن آن ها با خاك اره انجام             تخم ها  
 درصد رسيد   ٧٠± ٤/١شد، ميزان كل الروهاي ظاهر شده به          

 ١٠٠در حالي كه در تيمار شاهد يعني در دسته هاي          ).  ١شكل  (
تايي تخم كه بر سطح كاغذ استحصال تخم چسبيده  بودند و               

ده بود،  هيچ گونه عمليات جداسازي تخم روي آن ها انجام نش           
 ٩٤ ± ٤/١) الروهاي ظاهر شده  (ميانگين درصد تفريخ تخم ها      

اين اختالف در ميزان درصد تفريخ تخم ها مربوط به         .  درصد بود 
مرحلة كندن  ( مراحل آماده سازي و اختالط تخم با خاك اره            

تخم  ها از روي صفحة كاغذ مخصوص استحصال تخم بالتوري،             
بود كه در حقيقت    ) با خاك اره الك كردن تخم ها و اختالط تخم       

مربوط % ٦تلفات تخم مربوط به اين مراحل و فقط          % ٢٤ميزان  
در پژوهش هاي دان و     ).  ١شكل  (به عدم تفريخ تخم ها بود        

در مراحل مخلوط كردن تخم با ذرت خرد شده،         ) ١٩٩٧(يوكوتا  
با استفاده از روش هاي مكانيزه ونيز پاشيدن اين مخلوط روي             

تلفات تخم نسبت به تخم هايي      % ٣٨سيلة تراكتور،   گياهان به و  
ميزان .  كه بدون انجام اين عمليات تفريخ گرديدند مشاهده شد         

تلفات در مطالعه حاضر كم تر از تلفات به وجود آمده در روش               
اين اختالف احتماالً مربوط به  نوع روش         .  پژوهشگران فوق بود  

ية مراحل با دست    در اين پژوهش كل   .  كار و مراحل آن مي باشد    
خم ها نيز توسط نمك پاش انجام شد و        تانجام گرفت و پاشيدن      

) ١٩٩٧(يوكوتا  رهاسازي در حجم كم بود ولي در روش دان و             
مخلوط كردن تخم ها با مادة همراه توسط دستگاه هاي مخصوص         

در ضمن نوع   .  و پاشيدن آن ها نيز توسط تراكتور انجام گرفت         
ژوهشگران فوق نيز ذرت خرد شده در         مادة همراه در مطالعه پ     

، در حالي كه    )٩( اندازة تخم بالتوري بود      اندازة ريز و تقريباً هم    
در مطالعة حاضر بدليل مناسب تر بودن خاك اره نسبت به پودر            

در . .  ذرت بعنوان مادة همراه جامد، از خاك اره استفاده شد            
فاصلة آن ها  ،   مخلوط با خاك اره    نتيجه با پراكنش بيشتر تخم ها    

از يكديگر نيز بيش تر مي گردد و باعث مي شود كه الروهاي                
خارج شده از تخم كم تر در مجاورت هم باشند و در نتيجه                  
ميزان مرگ و مير در اثر هم خواري روي گياه ميزبان كاهش               

 . مي يابد
 مشاهده مي شود كه بيشترين ميزان         ١با توجه به شكل       

زي آن و بخصوص در مرحلة         مراحل آماده سا  تلفات تخم در   
جداكردن تخم  از روي كاغذ استحصال تخم  مي باشد كه به                

تلفات تخم در   .   درصد تخم ها از بين رفته بود       ١٣طورميانگين  
مطالعة ديگري كه با روش رهاسازي تخم بالتوري مخلوط با               

اره انجام شد شامل تلفات تخم در اثر اختالط آن با مادة               خاك 
و نيز ريخته شدن آن ها بر سطح خاك پاي           ) ه ار خاك(همراه  

).  ٦(گياه ميزبان بود كه در كاهش اثر بالتوري نيز نقش داشت              
بديهي است با توسعه و بهبود روش هاي جداسازي تخم از ساقه،            
ميزان تلفات تخم در روش مخلوط تخم با مواد همراه جامد نيز             

 .كاهش خواهد يافت
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 بالتوري در روش كرايزوبگدر صد تلفات تخم و الرو 
چون روش كرايزوبگ يك روش تازة رهاسازي تخم بالتوري          

هدف از انجام آزمايش تعيين تعداد مناسب تخم         ).  ٢(مي باشد  
در هر كيسه در هنگام رهاسازي بود، بنحوي كه كم ترين ميزان            
هم خواري توسط الروهاي تازه از تخم خارج شده بوجود آيد، و             

رين ميزان خروج الرو از كيسه نيز وجود            در عين حال بيشت    
تجزيه واريانس داده ها نشان  داد كه ميزان خروج         .  داشته باشد 

 درصد  ١آزمايش در سطح       تيمار مورد   ٤الروها از كيسه در       
). ٤Fو٦ = ٢٣/١١٤،   =٣df،  =α%١(داراي اختالف معني دار بود     

 درصد بود كه از اين ميزان          ٣/٩٤±٧/١تفريخ تخم در كيسه       
 ٩٣±٥٦/١تخم تفريخ شده، بيشترين ميزان خروج الرو از كيسه          

 عدد تخم بالتوري در هر كيسه مربوط        ٥٠درصد بود كه به تيمار      
 درصد بود   ٨/٦٥ ± ٧٥/٢كمترين ميزان خروج الرو نيز      .  مي شد

شكل ( عدد تخم در هر كيسه مشاهده گرديد         ١٠٠كه، در تيمار    
اد تخم در كيسه بيش تر از      بطور كلي  در دو تيماري كه تعد       ).  ٢

.  ، درصد خروج الروها از كيسه، كم تر بود        )٢شكل  ( عدد بود    ٥٠
 تخم در كيسه نيز،  خروج الروها از           ٢٥در عين حال در تيمار       

 تخم در كيسه    ٥٠ درصد بود كه از تيمار        ٢/٧٨ ± ٦٤/٢كيسه  
 .كم تر ولي از دو تيمار ديگر بيشتر بود
 وط به ميزان هم خواري       تجزيه و تحليل داده هاي مرب         

 در كيسه ها نيز نشان داد كه بين ميزان هم خواري           ) ٣شكل(
در ) درصد الروهاي خورده شده توسط الروهاي ديگر در كيسه         (
  درصد وجود داشت      ١ تيمار اختالف معني دار در سطح            ٤
)١%α=  ،٣df=  ،٤و٦ = ٩٦/١٠٦F .(   كمترين ميزان هم خواري 

 ٥٠ماري بود كه در هر كيسه         درصد مربوط به تي    ٨/٣ ± ٩٢/١
 عدد تخم بالتوري وجود داشت وبيشترين ميزان هم خواري در          

 درصد بود   ٩/٣٢ ± ٨٩/٢  تخم دركيسه  و به  ميزان       ١٠٠تيمار
 ٥٠قدر در تيمارها تعداد تخم در كيسه بيشتر از            هر). ٣شكل  (

در عين  . درصد هم خواري نيز بيشتر شده بود     ) ٣شكل  (عدد بود   
 تخم در كيسه نيز، درصد هم خواري الروها در         ٢٥ار  حال در تيم  

 تخم  ٥٠ درصد مشاهده گرديد كه از تيمار         ٩/١٦ ± ٢/٣كيسه  
 .در كيسه بيشتر ولي از دو تيمار ديگر كمتر بود

 كه الروهاي بيشتر       است پژوهش هاي زيادي نشان داده      
خواري از   حشرات خانوادة بالتوري ها به درجات مختلف رفتار هم        

 در  C. carneaدهند و بخصوص الروهاي بالتوري       شان مي خود ن 
كه اصالً غذا در دسترس نباشد به         پايين شكار يا زماني      تراكم  

 ).١٩ ،٩ (شدت هم خوار مي شوند 
 

 
 ٤٨ درصد الروهاي  خارج شده از كيسه در هر تيمار، -٢شكل

 ساعت بعد از قرار دادن تخم  در كيسه

 
 هر  اثر همخواري درده در درصد الروهاي خورده ش-٣شكل 

 در كيسه ساعت بعد از قرار دادن تخم  ٤٨تيمار، 
 

ازسوي ديگر اكثـر گزارش هاي علمي تصادفي بودن                
جستجوي شكار را در شكارگر ها نشان مي دهند كه در مورد               

در اين  ).  ٢٠(بالتوري ها نيز چنين رفتاري گزارش شده است          
طريق تماس با    شيوه يعني جستجوي تصادفي، شكارگر از            

).  ١٨(ميزبان به وجود آن پي مي برد و به تغذيه از آن مي پردازد              
نتايج پژوهش حاضر نيز نشان داد كه تراكم يا تعداد تخم در هر              
كيسه با توجه به سطح پراكنش آن ها، بر ميزان برخورد بين                
الروهاي از تخم خارج شده با يكديگر در كيسه، كه در نهايت               



 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١١٨٢

 

دن آن ها توسط همديگر مي شود تأثير مستقيم       منجر به شكار ش   
بنابراين با توجه به شيوة جستجوگري الروهاي بالتوري،          .  دارد

هرچه تراكم تخم در كيسه بيشتر باشد تعداد الروهاي زيادتري           
نيز در كيسه ظاهر مي شوند و در نتيجه ميزان برخورد بين آن ها            

ها نيز بيشتر    نيز افزايش مي يابد و در نهايت هم خواري آن              
 مشاهده مي شود روند افزايش     ٣همان طور كه در شكل     .  مي شود

 تخم در كيسه    ١٠٠ و   ٧٥،  ٥٠ تيمار   ٣هم خواري به ترتيب در     
با افزايش تراكم تخم در هر كيسه صدق مي كند ولي در مورد               

اين اختالف احتماالً    .   تخم در كيسه اين گونه نبود       ٢٥تيمار  
وها به خروج از كيسه پس از ظهور آن ها         ناشي از تمايل كمتر الر    

 تخم دركيسه بود كه در نتيجه بدليل تماس بيشتر          ٢٥در تراكم   
با يكديگر ميزان هم خواري آن ها عليرغم تراكم كمتر افزايش             

 .يافت
شكارگرهايي كه بر اساس تعداد مشخص ميزبان يا شكار             

ه فعاليت مي كنند، زماني كه ميزبان يا شكار به دست آمده ب               
تعداد الزم برسد محل را ترك مي كنند، خواه ميزبان هاي ديگر            

در مورد بالتوري نيز اين        ).  ١٠(در محل باشند يا نباشند         
احتمال وجود دارد كه در هر كيسه تعداد الروهاي ديگر بالتوري           
براي هر الرو بالتوري به منزلة ميزان تراكم شكار محسوب                

تا تعدادي  ) شكارگرها(روها  مي شوند و طبق اين اصل چنانچه ال       
را نداشته باشند اقدام به ترك       ) الرو(مشخص برخورد با شكار      

 ٢٥(محل نمي كنند اين رفتار در تراكم پائين تخم در كيسه               
 .باعث افزايش هم خواري بين   آن ها شده است) عدد تخم

يك قاعدة كلي براي ترك محل تجمع شكار توسط شكارگر،          
پس ).  ١٠، نقل از    ١٩٦٢حبيب(ت  سپري شدن زمان خاص اس    

از سپري شدن مدت زمان مشخص، جثة الروهاي بالتوري نيز به           
آن اندازه بزرگ  مي شود كه نمي توانند از سوراخ هاي كيسه خارج          

بعالوه در مورد درصد خروج الروها از كيسه نيز بر اساس           .  شوند
اصل رسيدن جمعيت ميزبان به تعداد خاص كه موجب ترك              

، نقل از   ١٩٧٣كربس(حل شكار توسط شكارگر مي شود       كردن م 
مي توان اختالف به وجود آمده در مورد درصدخروج الروها         ).  ١٠

 تخم در هر كيسه را توجيه         ٥٠ و ٢٥از كيسه بين تيمارهاي      
بر اساس نتايج اين پژوهش، براي داشتن درصد مناسب           .  كرد

 سطح  خروج الروها از كيسه و حداقل هم خواري، با توجه به             
 ٧٥ تا   ٢٥كيسه توري مورد استفاده، تعداد مناسب تخم بين            

 .  تخم در هر كيسه مي باشد٥٠عدد و در حقيقت 
در اين مطالعه، تعداد الروهاي باقي مانده در هر كيسه بدون           

اولية تخم، تنها يك يا دو عدد بود كه از نظر جثه             توجه به تعداد  
راخ هاي كيسه عبور   نيز در حدي بودند كه نمي توانستند از سو         

بهرحال در صورت وجود دو الرو در كيسه، الروها در              .  كنند
حداكثر فاصله از هم قرار گرفته بودند كه اين موضوع احتماالً در            

 . جلوگيري از هم خواري بين آن ها نيز مؤثر مي باشد
در رهاسازي دشمنان طبيعي از جمله بالتوري ها، مهم ترين          

 توجه قرار داد، ميزان الروهايي است كه         عاملي را كه بايد مورد    
همان طور كه در     .  در نهايت روي گياه پراكنده مي شوند          

 نشان داده شده است، بيشترين ميزان خروج           ٣ و   ٢شكل هاي
 عدد تخم وجود    ٥٠الرو مربوط به تيماري بود كه در هر كيسه           

باتوجه به نتايج به دست آمده در اين پژوهش، تعداد             .  داشت
 عدد بود كه در آن بيشترين درصد        ٥٠تخم در هر كيسه     مناسب  

.  خروج الرو از كيسه و كمترين درصد هم خواري مشاهده شد             
بطور كلي روش رهاسازي تخم بالتوري با كرايزوبگ داراي تلفات          
كمتري طي مراحل آماده سازي و رهاسازي تخم نسبت به روش           

نترل آفت  استفاده از مواد جامد همراه بود و در اصل براي ك              
 .روش مناسب تري مي باشد
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