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 چکیده
روزه  های یک و دوباشد. در این پژوهش، تخمها میسازی در سرما یک روش رایج برای نگهداری طوالنی مدت دشمنان طبیعی در انسکتاریومذخیره

-سازی شدند و سپس، درصد تفریخ تخمسلسیوس ذخیره روز در دمای پنج درجه 01و  20، 00، 01، هفت، پنج، سههای بالتوری سبز برای مدت زمان

و روزه در های یک و دسازی تخمذخیرهها و طول عمر و زادآوری حشرات کامل بررسی شدند. ی نشوونمای الروها و شفیرهمانی و طول دورهها، زنده

-تر، درصد تفریخ تخمهای طوالنیزماناما در مدت درصد تفریخ( 2/09و  5/07)به ترتیب با  ها تاثیر منفی نداشتیخچال تا هفت روز بر درصد تفریخ آن

زمان تفریخ آنها به مدت سازی شده بر درصدهای ذخیرهسازی، به صفر رسید. تاثیر سن تخمروز ذخیره 01داری کاهش یافت و پس از ها به طور معنی

داری وجود نداشت اما در مدت و دو روزه اختالف معنی های یکتخم سازی، بین درصد تفریخروز ذخیره 00سازی بستگی داشت به طوری که تا ذخیره

 برروز  01های دو روزه تا روز و تخم 00 های یک روزه تاسازی تخمروزه بود. ذخیرههای یک تر از تخمهای دو روزه کمروز، درصد تفریخ تخم 20زمان 

داری بیشتر شد. سازی شده بودند، به طور معنیهایی که سه روز ذخیرهنشوونمای الروی در تخم مانی الروها تاثیر منفی نداشت اما طول دورهزنده

درصد کاهش داد.  0/66و  5/07ماده را به ترتیب های ریهای دو روزه برای سه روز زادآوری بالتوو تخم برای هفت روزهای یک روزه سازی تخمذخیره

شود و با سلسیوس حداکثر به مدت پنج روز توصیه می بالتوری سبز در دمای پنج درجه های یک روزهسازی تخمبر اساس نتایج این پژوهش، ذخیره

 شود.در یخچال توصیه نمی آنهاسازی ای دو روزه، ذخیرههسازی تخمهای ماده پس از ذخیرهتوجه به کاهش شدید طول عمر و زادآوری بالتوری

 پرورش انبوه، دشمن طبیعی، سرمادهی، کنترل بیولوژیک، ماندگاری کلیدی: کلمات
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Abstract 

Cold storage is a common technique to prolong the shelf life of the mass-reared natural enemies in insectaries. In this 

research, one-day and two-day old eggs of the common green lacewing, Chrysoperla carnea were stored in refrigerator 

(5±1°C, and full darkness) for 3, 5, 7, 10, 14, 21 and 30 days and egg hatching rate, survival and developmental times of 

larva and pupa as well as longevity and fecundity of adult females were subsequently assessed. Hatching percentage of both 

one-day and two-day old eggs did not negatively reduce for up to 7 days of cold storage (37.5 and 39.2 hatching 

percentages, respectively), but a significant reduction was observed in longer storage durations and reached to 0 percent 

after 30 days. The effect of “age” factor on egg hatching rate was largely dependent on cold storage duration. Therefore, 

there was no significant difference between hatching rates of one-day old eggs compared with that of two-day old eggs up 

to 14 days of cold storage, while hatching percentage of two-day old eggs was significantly lower compared with that of 

one-day old eggs at 21 days cold storage duration. Cold storage of one-day and two-day old eggs had no adverse effect on 

the larval survival rates up to 14 and 10 days, respectively. But larval developmental time increased significantly even after 

a short 3-days duration of cold storage. Moreover, cold storage of one-day old eggs for 7 days and two-day old eggs for 3 

days significantly reduced female fecundity (37.5 and 66.1 percent, respectively). In conclusion, one-day old eggs can be 

cold stored for up to 5 days, and cold storing of two-day old eggs is not recommended because of its high subsequent 

adverse effects on female longevity and fecundity. 
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 مقدمه
 07هزار گونه و ( شامل ششNeuropteraها )بالتوری راسته

 Chrysopidae باشد که از میان آنها خانوادهمختلف می خانواده

ها(، از نظر کنترل بیولوژیک آفات های سبز یا شیرشته)بالتوری
(. در Shojaei 1997; Tauber et al. 2009دارد ) اهمیت بیشتری
 Chrysoperla carnea های کشاورزی ایران، گونهاغلب اکوسیستم

(Stephens) غالب گزارش  )بالتوری سبز معمولی(، به عنوان گونه
 .Heidari 1995; Mirmoayedi 1998; Afshari et alشده است )

2006; Golmohammadi et al. 2012; Modarres Awal 2012; 

Hassanpour et al. 2014 الروهای این بالتوری شکارگر هستند .)
-ها، شپشکای از آفات کشاورزی از جمله شتهو به طیف گسترده

های گیاهی و ها، کنهها، پسیلها، سفیدبالکهای گیاهی، تریپس
 .Tauber et alکنند )تخم و الروهای جوان بالپولکداران حمله می

میزبانی گسترده، قدرت  کنش جغرافیایی و دامنه(. پرا2009
ها باعث کشباال و مقاومت نسبی به حشره جستجوگری و تغذیه

مطلوب در  اند تا بالتوری سبز همواره به عنوان یک گزینهشده
 ;Jooyandeh 1995های کنترل بیولوژیک مد نظر باشد )برنامه

Shojaei 1997سال پیش  71د (. پرورش انبوه این شکارگر از حدو
های جایگزینی که به سهولت در نآغاز شد و امروزه از تخم میزبا

ای آرد، مدیترانه پرهها قابل پرورش هستند، مانند شبانسکتاریوم
Ephestia kuehniella (Zeller)  ،و بید غالتSitotroga 

cerealella (Oliv.)شود ، جهت پرورش انبوه آن استفاده می
(Jooyandeh 1995; Barri Dizaj et al. 2009, 2012; Lakzaei 

et al. 2011.) 
سازی در دمای پایین یک روش مرسوم جهت افزایش ذخیره

پایدار از  ماندگاری دشمنان طبیعی و فراهم ساختن یک ذخیره
های کنترل بیولوژیک محسوب آنها برای استفاده در برنامه

ع و سریع امکان رهاسازی به موق شود. این روش اگرچهمی
سازد، اما دشمنان طبیعی را در زمان طغیان آفت فراهم می

کاهش احتمالی کیفیت دشمنان طبیعی در طول مدت 
 & Colinet) باشدسازی یکی از محدودیت مهم آن میذخیره

Boivin 2011.) های سازی در سرما ممکن است جنبهذخیره
شوونمایی، مانی مراحل مختلف نمختلف زندگی شکارگر مانند زنده

نشوونمای مراحل نابالغ، طول عمر حشرات کامل،  طول دوره
زادآوری حشرات ماده و نسبت جنسی را تحت تاثیر قرار دهد 

(Ricci et al. 2006; Coudron et al. 2007; Ruan et al. 2012; 

Awad et al. 2013; Yanik & Ünlü, 2015 ،به همین دلیل .)
سازی در سرما و تالش برای ی ذخیرهآگاهی از عوامل موثر بر کارای

به طور  سازی آنها همواره مورد توجه محققان بوده است.بهینه
کلی، میزان تحمل یک دشمن طبیعی در برابر سرما فرایند 

متنوعی از عوامل بیرونی  باشد که مجموعهای میپیچیده
سازی و عوامل درونی )غیرزنده( مانند دما و طول مدت ذخیره

عیت تغذیه، جنسیت، سن و مرحله نشوونمایی، آن را مانند وض
 & Colinet &Boiwin 2011; Ratheeدهند )تحت تاثیر قرار می

Ram 2018.) 
سازی مراحل مختلف نشوونمایی بالتوری در خصوص ذخیره

در دماهای پایین، چندین گزارش منتشر شده  C. carneaسبز، 
عمر و زادآوری است. برای کاهش اثرات نامطلوب سرما بر طول 

سازی در های ماده، القای دیاپوز در آنها پیش از ذخیرهبالتوری
روشنایی در محیط پرورش و  سرما از طریق کوتاه کردن دوره

 Tauber etسازی، توصیه شده است )کاهش تدریجی دمای ذخیره

al. 1993; Chang et al. 1995; Chang et al. 1996; Nadeem et 

al. 2014سازی مراحل نابالغ بالتوری سبز )تخم و ذخیره (. امکان
شفیره( نیز در چندین پژوهش بررسی شده است. بر اساس 

ها در دماهای سازی تخمهای منتشر شده، کارایی ذخیرهگزارش
سازی های ذخیرهسازی، سن تخمپایین به سه عامل دمای ذخیره

 ;Zhang et al. 2019سازی بستگی دارد )شده و مدت زمان ذخیره

Osman & Selman 1993; Bakthavatsalam et al. 1995; 

McEwen 1996های (. با توجه به اهمیت بالتوری سبز در برنامه
کارهایی به کنونی و آتی کنترل بیولوژیک کشور و لزوم یافتن راه

ی آن، این پژوهش با سازی بهینهمنظور پرورش انبوه و ذخیره
های این بالتوری در دمای خمسازی تهدف بررسی امکان ذخیره

سازی و سن تخم زمان ذخیرهپایین و ارزیابی تاثیر دو عامل مدت
تواند در سازی انجام شد. نتایج این پژوهش میبر کارایی ذخیره

در  سازی این شکارگرسازی پرورش انبوه و ذخیرهبهینه
 ها مورد استفاده قرار گیرد. هها و آزمایشگاانسکتاریوم

 

 هاو روشمواد 
 Chrysoperla carneaآوری و پرورش بالتوری سبز، جمع

ها و تخم 0098و  0097های های خرداد و تیر سالطی ماه
 حشرات کامل بالتوری سبز با استفاده از آسپیراتور از مزارع پنبه

آوری و پس از قرار گرفتن در داخل ظروف اطراف گرگان جمع
پزشکی دانشگاه لوژیک گروه گیاهدار، به آزمایشگاه کنترل بیودرب

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتقل شدند. با استفاده از 
(، Hölzel 1966, 1972; Brooks 1994کلیدهای شناسایی معتبر )

آوری شده تعیین هویت شدند. برای پرورش های جمعبالتوری
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 مترسانتی 25حشرات کامل بالتوری از ظروف پالستیکی به ارتفاع 
داخلی ظروف با  متر استفاده شد. دیوارهسانتی 05ی و قطر دهانه

کامل نر  جفت حشره 01تا  21رنگی پوشانده شد و مقوای مشکی
توری  ظروف با پارچه بالتوری درون آنها محبوس و دهانه و ماده

حشرات کامل بالتوری، یک قطعه  مسدود شد. به منظور تغذیه
-درصد و ویتامین ب 01عسل  آغشته به مخلوط آب پنبه

توری دهانه  کمپلکس به میزان پنج قسمت در میلیون روی پارچه
 ی قدیمی با پنبهظروف چسبانده شد و هر چند روز یک بار پنبه

(. Jokar & Zarabi 2014شد )عسل جایگزین جدید آغشته به آب
های گذاشته شده بر سطح مقوای مشکی روزانه با استفاده از تخم

موی آوری با قلمکالپل تیز از ته تراشیده شده و پس از جمعاس
ظریف، روی یک قطعه کاغذ صافی گرد درون ظروف پتری به قطر 

ها به منظور حفظ متر قرار گرفتند. بخشی از تخمشش سانتی
 25 ± 0)دمای پرورش بالتوری درون ژرمیناتور  کلنی به چرخه

 06نوری  دورهد و درص 61 ±  5سلسیوس، رطوبت نسبی  درجه
ها به ساعت تاریکی( و بخش دیگری از آن 8ساعت روشنایی و 

سلسیوس(  عنوان تیمارهای آزمایشی به یخچال )دمای پنج درجه
انتقال یافتند. الروهای سن اول بالفاصله پس از خروج از تخم با 

آوری و به همراه مقدار موی ظریف جمعاستفاده از یک قلم
به   E. kuehniellaای آرد،مدیترانه پرهشب مناسبی تخم تازه

شدند. عنوان غذا به طور انفرادی به ظروف پتری جدید منتقل می
الروها تا زمان تبدیل شدن به شفیره، به طور منظم با تخم 

شدند. حشرات کامل تازه ظاهر ای آرد تغذیه مدیترانه پرهشب
گیری از منظور تخم آوری و بهشده، با استفاده از آسپیراتور جمع

آنها دوباره به داخل ظروف پرورش حشرات کامل بازگردانده 
شدند. کلنی بالتوری سبز به مدت سه نسل در شرایط فوق 

استفاده  های نسل سوم برای انجام آزمایشپرورش یافت و از تخم
 شد.

 
  ها در دمای پایینسازی تخمذخیره

 01کدام به پنج گروه بالتوری سبز هر  های یک و دو روزهتخم
تایی تقسیم و هر گروه به طور جداگانه داخل یک ظرف پتری 
قرار داده شد. ظروف پتری حاوی تخم بالتوری بر حسب تیمار 

، 00، 01، هفت، پنج، سهمعین شامل  زمانآزمایشی و برای مدت
سلسیوس و تاریکی  روز در یخچال )دمای پنج درجه 01و  20

 00عدد تخم در  2011 )در مجموع،مطلق( نگهداری شدند 
های مربوط به تیمار شاهد به جای ترکیب تیماری مختلف(. نمونه

سلسیوس،  درجه 25 ± 0یخچال در داخل ژرمیناتور )دمای 

ساعت روشنایی و  06نوری  درصد و دوره 61 ± 5رطوبت نسبی 
ساعت تاریکی( قرار داده شدند. پس از سپری شدن مدت  هشت

های مربوط به آن تیمار از یخچال ر هر تیمار، نمونهزمان معین د
مثلی آن به شرح زیر بررسی دهای زیستی و تولیخارج و ویژگی

 شد.
پس از سپری شدن مدت زمان در نظر : هادرصد تفریخ تخم 

های بالتوری گرفته شده برای هر تیمار، ظروف پتری حاوی تخم
یناتور )مشابه از یخچال خارج و تا زمان تفریخ در داخل ژرم

شرایط فوق( نگهداری شدند. بر اساس تعداد الروهای خارج شده 
عدد(، درصد  01ها )تخم و با در اختیار داشتن جمعیت اولیه

ها به تفکیک سن آنها )یک یا دو روزه( محاسبه و ثبت تفریخ تخم
و هر تکرار شامل  گردیدگیری شد. این ویژگی در پنج تکرار اندازه

 بالتوری بود. عدد تخم 01
 

  ی و شفیرگینشوونمای الرو مانی و طول دورهدرصد زنده
سازی و ثبت درصد پس از سپری شدن مدت زمان ذخیره

ها در هر تیمار، الروها پس از خروج از تخم با استفاده تفریخ تخم
آوری و به صورت انفرادی روی یک موی ظریف جمعاز یک قلم

قرار داده شدند. روزانه مقدار  قطعه کاغذ صافی در ظروف پتری
عدد تخم در  011-051ای آرد )حدود مدیترانه پرهکافی تخم شب

گرفت. ظروف پتری روز( به عنوان غذا در اختیار هر الرو قرار می
شدند و رخدادهای حاوی الروهای بالتوری به طور روزانه پایش می

ه الرو اندازی و تبدیل آن بمیر، زمان پوستمرگ و مهم شامل 
ها، تعداد تخم شد. بر اساس تعداد اولیهسن بعد یا شفیره ثبت می

های تشکیل شده و تعداد های تفریخ شده، تعداد شفیرهتخم
مانی الروها و درصد ظهور حشرات کامل ظاهرشده، درصد زنده

حشرات کامل محاسبه و در تیمارهای مختلف مقایسه شدند. 
ظهور حشرات کامل در پنج تکرار مانی الروها و درصد درصد زنده

 عدد الرو یا شفیره( و طول دوره 01تا  01)هر تکرار شامل 
تکرار )هر تکرار شامل یک  01نشوونمای الروی و شفیرگی در 

 عدد الرو یا شفیره( ثبت و مقایسه شدند.
 

 های مادهطول عمر و زادآوری بالتوری
 01اد از میان حشرات کامل خارج شده در هر تیمار، تعد

جفت بالتوری نر و ماده به شکل تصادفی انتخاب و هر جفت از 
آنها به طور جداگانه داخل یک ظرف پرورش حشرات کامل قرار 

عسل گرفتند و روزانه تا زمان مرگ با غذای مناسب )مخلوط آب
گذاری کمپلکس( تغذیه شدند. بستر تخم-درصد و ویتامین ب 01
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زانه با بستر جدید جایگزین کف ظروف )مقوای مشکی( به طور رو
-های گذاشته شده روی بستر شمارش و یاداشت میو تعداد تخم

شد. بدین ترتیب، طول عمر حشرات کامل و میانگین تخمگذاری 
های مختلف ثبت و مقایسه زمان و تخمگذاری کل در مدت روزانه

 شد.
 

 های آماریتجزیه
ت دبرای تعیین وجود یا عدم وجود ارتباط خطی بین م 
های زیستی و سازی و مقادیر ویژگیهای مختلف ذخیرهزمان
 Excel 2007افزار مثلی بالتوری، از دستور رگرسیون در نرم تولید

افزار ها با استفاده از نرماستفاده شد. در ادامه، نرمال بودن داده
Minitab 13 آماری  افزارها با استفاده از نرمارزیابی و دادهSAS 

(SAS Institute 2003 تجزیه واریانس شدند. برای پی بردن به )
ها به شکل فاکتوریل دار بودن اثرات اصلی و متقابل، دادهمعنی

، پنج، سهسطح شامل  هفتسازی در زمان ذخیره)عامل مدت
روز و عامل سن تخم در دو سطح یک و  01و  20، 00، 01، هفت

ریانس شدند. وا دو روزه( و در قالب طرح کامال تصادفی تجزیه
های تیماری مختلف و شاهد با اختالف بین میانگین ترکیب

در سطح احتمال پنج درصد مورد مقایسه  LSDاستفاده از آزمون 
استفاده  Excel 2007افزار قرار گرفت. برای رسم نمودارها از نرم

 شد.
 

 نتایج

های زیستی ها در دمای پایین بر ویژگیسازی تخمتاثیر ذخیره
 C. carnea بالتوری

واریانس نشان داد که مدت  نتایج تجزیه: درصد تفریخ تخم
های بالتوری سبز در سازی در یخچال بر تفریخ تخمزمان ذخیره

F 6,42 ,31.57 =دار گذاشت )سطح احتمال یک درصد تاثیر معنی

P<0.0001 مدت زمان × (، اما اثر سن تخم و اثر متقابل سن تخم
P =  1,42F ,0.001 =ودند )به ترتیب دار نبسازی معنیذخیره

(. بر اساس نتایج رگرسیون P = 0.058 6,42F ,2.24 = و 0.956
های یک روزه و دو روزه سازی تخمخطی، بین مدت زمان ذخیره

دار با شیب در یخچال و درصد تفریخ آنها یک ارتباط خطی معنی
سازی در منفی وجود داشت و با افزایش مدت زمان ذخیره

ها به طور خطی ل، درصد تفریخ هر دو گروه سنی از تخمیخچا
 (. 0کاهش یافت )جدول 

های یک سازی تخمها، ذخیرهبر اساس نتایج مقایسه میانگین
و دو روزه در یخچال تا هفت روز بر درصد تفریخ آنها تاثیر منفی 

های بیش از یک هفته، درصد تفریخ زماننداشت اما در مدت
داری دو روزه نسبت به شاهد به طور معنی های یک روزه وتخم

روز، میزان تفریخ  20و  00، 01های زمانکاهش یافت. در مدت
 9/50و  8/08، 5/00های یک روزه نسبت به شاهد به ترتیب تخم

های دو روزه نسبت به شاهد به ترتیب درصد و میزان تفریخ تخم
 01 سازیدرصد کاهش داشت. در ذخیره 9/88و  06/00، 6/29

 .ها )اعم از یک یا دو روزه( صفر بودروزه، درصد تفریخ تخم
سازی شده بر های ذخیرههمچنین، نتایج بررسی تاثیر سن تخم

، هفت، پنج، سههای درصد تفریخ آنها نشان داد که در مدت زمان
های یک روزه و دو روزه روز، بین درصد تفریخ تخم 00و  01

 20سازی داشت، اما در ذخیرهداری وجود ناختالف آماری معنی
-درصد( به طور معنی 99/0های دو روزه )روزه، درصد تفریخ تخم

 (.0تر بود )شکل درصد( کم 66/20های یک روزه )داری از تخم
 

 مانی الروهادرصد زنده
ها نشان داد که سن و مدت زمان واریانس داده نتایج تجزیه 

ر سطوح احتمال پنج و ها در یخچال به ترتیب دسازی تخمذخیره
 ،مانی الروها را تحت تاثیر قرار دادند )به ترتیبیک درصد زنده

= 3.63, P = 0.046 1,36F  3.82 =و, P = 0.006 5,36F اما اثر ،)
5,36F  ,0.57 =دار نبود )مانی الروها معنیمتقابل آنها بر درصد زنده

P = 0.72 مدت (. همچنین، بر اساس نتایج رگرسیون خطی، بین
های یک روزه و دو روزه در یخچال و سازی تخمزمان ذخیره
دار با شیب منفی مانی الروها یک ارتباط خطی معنیدرصد زنده

سازی در وجود داشت به طوری که با افزایش مدت زمان ذخیره
مانی الروها به طور خطی ها، درصد زندههر دو گروه سنی از تخم

ها، در میانگین تایج مقایسهبر اساس ن (.0کاهش یافت )جدول 
درصد  00/88مانی الروها از های یک روزه، زندهسازی تخمذخیره

روز کاهش 00درصد در مدت زمان  0/66روز به  0در مدت زمان 
مانی الروها در شاهد روز با زنده 00مانی الروها تا یافت. زنده

 سازیداری نداشت، اما در ذخیرهدرصد( اختالف معنی 60/95)
 درصد( نسبت به شاهد 08/59مانی الروها )روزه، درصد زنده 20

های دو روزه، سازی تخمداری را نشان داد. در ذخیرهکاهش معنی
زمان سه روز بدون درصد در مدت 95/85مانی الروها از زنده

روز رسید اما  01درصد در مدت زمان  70/76دار به کاهش معنی
-مانی الروها به طور معنیر، زندهتمدتهای بلندسازیدر ذخیره

درصد در  75/08و  78/52داری کاهش  یافت و به ترتیب به 
-روز رسید. همچنین، بررسی تاثیر سن تخم 20و  00تیمارهای 

مانی الروها نشان داد که در سازی شده بر درصد زندههای ذخیره
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مانی روز، بین درصد زنده 00و  01، هفت، پنج، سههای زمانمدت
های یک روزه و دو روزه اختالف الروهای خارج شده از تخم

روزه، درصد  20سازی داری وجود نداشت اما در ذخیرهمعنی

درصد(  75/08های دو روزه )مانی الروهای خارج شده از تخمزنده
تر بود درصد( کم 08/59های یک روزه )داری از تخمبه طور معنی

 (.2)شکل 

 

های روزه در یخچال )متغیر مستقل( و مقادیر ویژگی های یک روزه و دوسازی تخمرسیون ساده خطی بین مدت زمان ذخیرهپارامترهای رگ .1جدول 
 )متغیر وابسته(. Chrysoperla carneaزیستی بالتوری سبز، 

Table 1. Parameters of simple linear regression between one-day and two-days old eggs cold storage duration (independent 
variable) and biological characteristics of green lacewing, Chrysoperla carnea (dependent variable). 

 
p-value 

 
F 

Coefficient of 
)2determination (R 

Slope 
(b ± SE) 

Intercept 
(a ± SE) 

Egg age / Biological 
characteristics 

     One-day old eggs 

<0.001 53.60 0.881 -1.44 ± 0.21 46.20 ± 2.80 Egg hatching percent 

<0.001 49.50 0.873 -2.92 ± 0.41 103.60 ± 6.1 Larval survival percent 
0.044 6.43 0.437 -2.25 ± 0.89 99.69 ± 13.01 Adult emerging percent 
0.013 17.98 0.771 0.081 ± 0.01 7.41 ± 0.15 Larval developmental time 
0.018 14.74 0.733 0.12 ± 0.03 8.01 ± 0.26 Pupal developmental time 
0.062 6.61 0.529 -0.82 ± 0.032 41.88 ± 2.54 Female longevity 
0.031 10.63 0.658 -3.28 ± 1.01 76.70 ± 7.98 Female fecundity 

     Two-day old eggs 
<0.001 89.91 0.927 -1.71 ± 0.18 48.9 ± 2.60 Egg hatching percent 

<0.001 116.55 0.943 -3.29 ± 0.30 96.85 ± 4.46 Larval survival percent 
0.0044 19.58 0.726 -3.31 ± 0.74 106.2 ± 10.91 Adult emerging percent 
0.031 10.54 0.656 0.079 ± 0.02 7.46 ± 0.19 Larval developmental time 
0.253 1.78 0.135 0.031 ± 0.02 8.29 ± 0.18 Pupal developmental time 
0.139 3.38 0.323 -0.77 ± 0.41 34.54 ± 3.33 Female longevity 
0.235 1.94 0.158 -2.19 ± 1.57 44.37 ± 12.5 Female fecundity 

 

 
 

سلسیوس برای  سازی آنها در دمای پنج درجهپس از ذخیره Chrysoperla carneaز، های بالتوری سبدرصد تفریخ تخم (SE ±میانگین ) .1شکل 
 باشند(.دار میهای دارای حروف مشابه، در سطح احتمال پنج درصد فاقد اختالف معنیهای مختلف )میانگینزمانمدت

Figure 1. Percent egg hatchability (Means ± SE) of Chrysoperla carnea after cold storage at 5 ºC for different periods 
(means followed by the same letters are not statistically different). 
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ها نشان داد واریانس داده : نتایج تجزیهدرصد ظهور حشرات کامل

سازی شده های ذخیرهسازی و سن تخمزمان ذخیرهکه اثر مدت

5,36F  =دار نبودند )به ترتیب، بر درصد ظهور حشرات کامل معنی

1.94, P = 0.111 0.78 =و, P = 0.382  1,36F اما اثر متقابل سن ،)

مدت زمان سرمادهی بر درصد ظهور حشرات کامل تاثیر × تخم 

بر اساس نتایج  (.P = 0.013 5,36F ,3.39 =داری گذاشت )معنی

های یک روزه سازی تخمرگرسیون خطی، بین مدت زمان ذخیره

و دو روزه در یخچال و درصد ظهور حشرات کامل یک ارتباط 

دار با شیب منفی وجود داشت که البته، شدت این خطی معنی

مقایسه با دو صفت قبلی  ارتباط و مقدار ضریب تبیین آن در

 (.0تر بود )جدول مانی الروها( کمها و زنده)تفریخ تخم

 
سازی شده در دمای پنج های ذخیرهحاصل از نشوونمای تخم  Chrysoperla carneaوهای بالتوری سبز،مانی الردرصد زنده (SE ±میانگین ) .2شکل 

باشند؛ به دلیل دار میهای دارای حروف مشابه، در سطح احتمال پنج درصد فاقد اختالف معنیهای مختلف )میانگینزماندرجه سلسیوس برای مدت

 مانی الروها در این تیمار نمایش داده نشده است(.روز، زنده 01ها در تیمار تخم عدم تفریخ
Figure 2. Survival percent (Mean ± SE) of Chrysoperla carnea larvae developed from eggs storing at 5 ºC for different 

durations (means followed by the same letters are not statistically different; larval survival was not shown in 30-day, 

because no eggs hatched in this treatment). 
 

های سازی تخمها، در ذخیرهمیانگین بر اساس نتایج مقایسه

کدام از تیمارها در هیچ یک روزه، درصد ظهور حشرات کامل

 75/88 داری نداشت و در محدودهنسبت به شاهد تغییر معنی

)در  درصد 05/95روز( تا  00زی به مدت سادرصد )در ذخیره

-سازی تخمروز( تغییر کرد. در ذخیره سهسازی به مدت ذخیره

تری داشت و های دو روزه، درصد ظهور حشرات کامل نوسان بیش

 20درصد در تیمار  25/56روز به  سهدرصد در تیمار  90/90از 

ه سازی شدهای ذخیرهروز رسید. همچنین، بررسی تاثیر سن تخم

بر درصد ظهور حشرات کامل نشان داد که فقط در مدت زمان 

های روز، درصد ظهور حشرات کامل حاصل از نشوونمای تخم 20

 67/90های یک روزه )درصد( نسبت به تخم 25/56دو روزه )

های یک و دو ها، بین تخمزمانتر بود و در سایر مدتدرصد( کم

 .(0ه نشد )شکل داری از این نظر مشاهدروزه تفاوت معنی

 بر اساس نتایج تجزیه: نشوونمای الروی و شفیرگی طول دوره

ها در یخچال در سازی تخمزمان ذخیرهها، مدتواریانس داده

نشوونمای الروها تاثیر  سطح احتمال یک درصد بر طول دوره

و  (، اما اثر سن تخمP = 0.008 5,108F ,3.29 =دار گذاشت )معنی

دار نبودند )به مدت زمان سرمادهی معنی× تخم اثر متقابل سن 

(. P = 0.806 5,108F ,0.85 =و  P = 0.44 1,108F ,0.59=ترتیب 

های سازی در یخچال، سن تخمزمان ذخیرههمچنین، اثر مدت

زمان مدت× سازی شده و نیز اثر متقابل سن تخم ذخیره

شفیرگی  سرمادهی در سطح احتمال یک درصد بر طول دوره

 1,108F =  ؛P<0.0015,108 F ,11.89 =به ترتیب دار بودند )نیمع

13.21, P<0.001 3.17 = و, P = 0.011 5,108F .) 

سازی زمان ذخیرهبر اساس نتایج رگرسیون خطی، بین مدت

نشوونمای  روزه و دو روزه در یخچال و طول دورههای یک تخم

د داشت و در دار با شیب مثبت وجوالروی یک ارتباط خطی معنی

سازی در ها، با افزایش مدت زمان ذخیرههر دو گروه سنی از تخم
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(. 0الروی به شکل خطی افزایش یافت )جدول  سرما، طول دوره

روزه در های یک سازی تخمهمچنین، بین مدت زمان ذخیره

دار با شفیرگی نیز یک ارتباط خطی معنی یخچال و طول دوره

های دو روزه، چنین ارتباط در تخمشیب مثبت وجود داشت اما 

 (. 0داری مشاهده نشد )جدول معنی

 
سازی شده در دمای های ذخیره، حاصل از نشوونمای تخم Chrysoperla carneaدرصد ظهور حشرات کامل بالتوری سبز (SE ±میانگین ). 3شکل 

باشند؛ به دار میابه، در سطح احتمال پنج درصد فاقد اختالف معنیهای دارای حروف مشهای مختلف )میانگینزمانپنج درجه سلسیوس برای مدت

 روز، درصد ظهور حشرات کامل در این تیمار نمایش داده نشده است(. 01ها در تیمار دلیل عدم تفریخ تخم

Figure 3. Emerging percent (Mean ± SE) of adult Chrysoperla carnea developed from eggs storing at 5 ºC for different 

durations (means followed by the same letters are not statistically different; adult emerging percent was not shown in 30-

day, because no eggs hatched in this treatment). 

 
های یک سازی تخمها، ذخیرهمیانگین بر اساس نتایج مقایسه

تر روزه در یخچال حتی به مدت سه روز باعث طوالنی روزه و دو

نشوونمای الروی شد به طوری که طول این  دوره دارشدن معنی

 00روز در ترکیب تیماری  0/8روز در تیمار شاهد به  0/7دوره از 

روز در ترکیب تیماری  6/8های یک روزه و تخم سازیروز ذخیره

افزایش یافت. همچنین، های دو روزه تخم -سازیروز ذخیره 20

سازی، بین میانگین طول های ذخیرهزمانکدام از مدتدر هیچ

های یک و دو روزه اختالف نشوونمای الروهای حاصل از تخم دوره

 (. 2داری وجود نداشت )جدول معنی

سازی ها، ذخیرهمیانگین همچنین، بر اساس نتایج مقایسه

تر شدن باعث طوالنیهای یک روزه و دو روزه در یخچال تخم

روز در تیمار شاهد به  5/8شفیرگی شد و طول این دوره از  دوره

های یک تخم -سازیروز ذخیره 00روز در ترکیب تیماری  0/01

های تخم سازیروز ذخیره 20روز در ترکیب تیماری  0/9روزه و 

سازی های ذخیرهدو روزه رسید. همچنین، نتایج تاثیر سن تخم

، سههای سازیشفیرگی نشان داد که در ذخیره دوره شده بر طول

های یک روزه و دو شفیرگی در تخم روزه، طول دوره هفتو  پنج

های زمانداری با یکدیگر نداشتند اما در مدتروزه اختالف معنی

-های دو روزه از تخمشفیرگی در تخم روز، طول دوره 00و  01

 (.2تر بود )جدول های یک روزه کم

 
 های مادهل عمر و زادآوری بالتوریطو

سازی های ذخیرهواریانس، سن تخم بر اساس نتایج تجزیه  

های ماده در سطح شده در دمای پایین بر طول عمر بالتوری

P =  1, 90F ,13.69 =داری داشت )احتمال یک درصد تاثیر معنی

× سازی و اثر متقابل سن تخم زمان ذخیره(، اما اثر مدت0.0004

دار نبود )به ترتیب سازی بر این صفت معنیمدت زمان ذخیره

= 2.06, P = 0.093 4,90F  1.19 =و, P = 0.32 4,90F همچنین .)

سازی شده و های ذخیرهسازی، سن تخممدت زمان ذخیره اتاثر

سازی بر زادآوری مدت زمان ذخیره× نیز اثر متقابل سن تخم 

دار بودند )به های ماده در سطح احتمال یک درصد معنیبالتوری

و  P = 0.0001 1,90F ,335.6 =؛ P = 0.0001 4,90F ,27.58 =ترتیب 

= 33.3, P = 0.001 4,90Fس نتایج رگرسیون خطی، بین (. بر اسا

های یک روزه و دو روزه در دمای سازی تخممدت زمان ذخیره
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 (.0مشاهده نشد )جدول دار های ماده ارتباط خطی معنیپایین و طول عمر بالتوری

 

سلسیوس  ا در دمای پنج درجههسازی تخمپس از ذخیره Chrysoperla carneaالروی و شفیرگی بالتوری سبز  ( طول دورهSE ±. میانگین )2جدول 

 .های مختلفبرای مدت زمان

Table 2. Means (± SE) of larval and pupal developmental time of Chrysoperla carnea, after eggs storing at 5 ºC for 

different durations. 
Storage duration (day) Larval developmental time (day)  Pupal developmental time (day) 

 
One-day old eggs Two-day old eggs  One-day old eggs Two-day old eggs 

Control 7.10 ± 0.09 c            -  8.50 ± 0.11 cde - 

3 7.80 ± 0.11 b 8.10 ± 0.11 ab  8.00 ± 0.095 e 8.30 ± 0.11 de 

5 7.80 ± 0.14 b 8.00 ± 0.14 ab  8.50 ± 0.09 cde 8.40 ± 0.078 de 

7 7.80 ± 0.13 b 7.80 ± 0.09 b  8.80 ± 0.12 bcd 8.30 ± 0.082 de 

10 8.40 ± 0.11 ab 8.20 ± 0.09 ab  9.10 ± 0.084 b 8.30 ± 0.11 de 

14 8.40 ± 0.11 ab 8.60 ± 0.29 a  10.10 ± 0.21 a 9.10 ± 0.19 b 

21 8.30 ± 0.09 ab 8.60 ± 0.13 a  9.30 ± 0.09 b 9.10 ± 0.08 b 

30* - -  - - 
*Developmental time was not shown in 30-day, because no eggs hatched in this treatment. 

 

های یک روزه در یخچال و سازی تخمبین مدت زمان ذخیره

دار وجود های ماده نیز یک ارتباط خطی معنیزادآوری بالتوری

های دو سازی تخمزمان ذخیرهداشت اما ارتباط خطی بین مدت 

دار نبود )جدول های ماده معنیروزه در یخچال و زادآوری بالتوری

0.) 

های سازی تخمذخیرهها، میانگین اساس نتایج مقایسه بر

داری در طول روز، تغییر معنی 01یک روزه در دمای پایین تا 

 های ماده نسبت به شاهد ایجاد نکرد اما در مدتعمر بالتوری

دار های ماده با یک کاهش معنیروز، طول عمر بالتوری 00 زمان

های دو سازی تخمروز رسید. در ذخیره 5/26نسبت به شاهد به 

-تری بر طول عمر بالتوریسازی تاثیر بیشزمان ذخیرهروزه، مدت

روز که  سههای ماده گذاشت به طوری که به جز در مدت زمان 

دار نداشت، در سایر ف معنیمیانگین طول عمر با شاهد اختال

های روز(، طول عمر بالتوری 00و  01، هفت، پنجها )زمانمدت

، 2/26داری داشت و به ترتیب ماده نسبت به شاهد کاهش معنی

( ندار بین خودشاروز )بدون اختالف معنی 2/27و  7/26، 0/27

های گیری شد. همچنین، نتایج بررسی تاثیر سن تخماندازه

های ماده نشان داد که به زی شده بر طول عمر بالتوریساذخیره

 های دو روزهحاصل از تخم های مادهطور کلی، طول عمر بالتوری

های یک روزه سازی شده در یخچال در مقایسه با تخمذخیره

و  5های زمانها در مدتهر چند که اختالف بین آن ،تر بودکوتاه

دار ها غیرمعنیزمانیر مدتدار و در ساروز چشمگیر و معنی 01

 (. 0بود )جدول 

سازی ها، ذخیرهمیانگین همچنین بر اساس نتایج مقایسه

روز در زادآوری  پنجو  سه بالتوری به مدت های یک روزهتخم

های داری ایجاد نکرد. در مدت زمانهای ماده تغییر معنیبالتوری

شمگیری تر، زادآوری بالتوری نسبت به شاهد کاهش چطوالنی

عدد تخم به ازای هر بالتوری ماده در شاهد به  5/70یافت و از 

عدد تخم به ازای یک بالتوری ماده در  0/29و 09، 7/00ترتیب به 

 5/00، 5/07روز رسید )به ترتیب  00و  01، هفتهای مدت زمان

زادآوری پس از  درصد کاهش نسبت به شاهد(. کاهش 9/58و 

های یک روزه ه نسبت به تخمهای دو روزسازی تخمذخیره

سازی، های ذخیرهزمانشدیدتر بود، به طوری که در تمام مدت

داری داشت. در میانگین تخمگذاری نسبت به شاهد کاهش معنی

، میانگین زادآوری روز 00و  01، هفت، پنج، سههای مدت زمان

های دو روزه نسبت به شاهد به حاصل از تخم های مادهبالتوری

درصد )بدون اختالف  0/60و  8/66، 0/70، 0/75، 0/66 ترتیب

 (.0دار بین خود( کاهش یافت )جدول معنی

 

 بحث

در کنترل  C. carneaبا توجه به توانایی باالی بالتوری سبز، 

بیولوژیک آفات کشاورزی و گسترش روزافزون پرورش انبوه آن در 
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پرورش  سازیهای ایران، الزم است به منظور بهینهانسکتاریوم

 سازی بلندمدت این شکارگر راهکارهایی ارایه شوند.انبوه و ذخیره

 

 

 

سلسیوس  ها در دمای پنج درجهسازی تخمپس از ذخیره Chrysoperla carnea های ماده( طول عمر و زادآوری بالتوریSE ±میانگین ) .3جدول 

 های مختلف.برای مدت زمان

Table 3. Means (± SE) of female Chrysoperla carnea longevity and fecundity, after eggs storing at 5 ºC for different 

durations. 
 

Storage duration (day) 
Female longevity 

(day) 
 Female fecundity 

(eggs/female) 

One-day old eggs Two-day old eggs  One-day old eggs Two-day old eggs 

Control 39.6 ± 2.15 a -  71.5 ± 3.58 a - 

3 40.1 ± 2.63 a 32.7 ± 2.15 abc  72.6 ± 1.41 a 24.30 ± 0.66 cde 

5 37.2 ± 4.56 a 26.2 ± 1.88 bc  69.0 ± 3.39 a 17.80 ± 0.41 e 
7 35.8 ± 5.76 ab 27.1 ± 4.06 bc  44.7 ± 6.65 b 20.50 ± 0.67 de 
10 38.1 ± 4.10 a 26.7 ± 2.51 bc  49.0 ± 2.44 b 23.70 ± 0.41 cde 
14 26.5 ± 2.67 bc 27.2 ± 3.62 bc  29.4 ± 1.79 c 25.50 ± 0.56 cd 
21* - -  - - 

30* - -  - - 
*Due to high mortality of immature stages in 21 and 30 days, female longevity and fecundity were not shown in these two 

treatments. 

 

های رایج سازی در دمای پایین )سرما( یکی از تکنیکذخیره

ها در مراکز پرورش مدت جمعیت بالتوریبرای نگهداری طوالنی

 ;Tauber et al. 1993; McEwen 1996انبوه گزارش شده است )

Zhang et al. 2019 به طور کلی، مقاومت دشمنان طبیعی به .)

متنوعی از عوامل بیرونی  وعهای است که مجمسرما فرایند پیچیده

 مرحله سازی، سن،و درونی مانند دما و طول مدت ذخیره

دهند ای آن را تحت تاثیر قرار میو وضعیت تغذیه نشوونمایی

(Colinet & Boiwin 2011; Rathee & Ram 2018 با توجه به .)

 گونه و مشتمل بر چند گونه-معموال یک گروه C. carneaاین که 

آوری شده از مناطق های جمعباشد، بنابراین جمعیتمخفی می

های مختلف ممکن است در مقابل سرما جغرافیایی یا اکوسیستم

 (.Henry et al. 2002های متفاوتی از خود نشان دهند )واکنش

های بالتوری سبز در دمای یخچال در پژوهش حاضر، تخم

زیرا  سازی شدندسلسیوس و تاریکی مطلق( ذخیره )پنج درجه

ها به سادگی و بدون نیاز به فراهم ساختن این دما در انسکتاریوم

-باشد. امکان ذخیرهپذیر میتجهیزات یا تاسیسات پیشرفته امکان

 درجه 6/05ها در دماهای مختلف )از چهار تا سازی تخم بالتوری

 ;Osman & Selman 1993سلسیوس( بررسی شده است )

Lopez-Arroyo et al. 2000; Amaral et al. 2013 هر چند که )

سلسیوس  درجه 02یک مطالعه نشان داد که در دمای  نتیجه

شود و بنابراین، متوقف نمی C. externa نشوونمای جنین بالتوری

ذخیره شوند  عدد تر از اینهای این گونه باید در دمایی پایینتخم

(Amaral et al. 2013برای ذخیره .)ماهای ها در دسازی بالتوری

 Bakthavatsalam etنشوونمایی تخم ) پایین اغلب از دو مرحله

al. 1995; Lopez-Arroyo et al. 2000; Amaral et al. 2013 
Osman & Selman 1993;کامل ) ( و حشرهTauber et al. 1993, 

1997; Chang et al. 1995,1996; Nadeem et al. 2014 و در )

( استفاده شده است. Zhang et al. 2019موارد معدودی از شفیره )

با توجه به این که رهاسازی بالتوری سبز در مزارع، باغات یا 

-تخم یا الروهای سنین پایین انجام می ها اغلب در مرحلهگلخانه

سازی رسد که ذخیره(، بنابراین به نظر میMcEwen 1996شود )

زیرا  تر باشدتخم در مقایسه با سایر مراحل نشوونمایی مناسب

نترل، ک شود تا پس از رسیدن جمعیت آفت به آستانهباعث می

امکان رهاسازی سریع بالتوری فراهم باشد. به عالوه، امکان 

تر ها با بسترهای مختلف جهت پاشش آسانمخلوط کردن تخم

 (.McEwen 1996ها وجود دارد )آن

مدت سازی طوالنینتایج پژوهش حاضر نشان داد که ذخیره

ها اثر ی بالتوری سبز در یخچال بر درصد تفریخ آنهاتخم

-ماه ذخیرهنامطلوب شدیدی داشت به طوری که پس از یک 

های ها به صفر رسید. این نتیجه با یافتهسازی، درصد تفریخ تخم

-برخی مطالعات دیگر انطباق نسبی داشت به طوری که ذخیره
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دمای پنج  در C. carneaو  C. externa های دو گونهسازی تخم

 20ها به ترتیب پس از سلسیوس باعث شد درصد تفریخ آن درجه

 ;Lopez-Arroyo et al. 2000)روز به صفر برسد  01و 

Bakthavatsalam et al. 1995 اگرچه تاکنون در خصوص .)

های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تاثیر سرما بر تخم مکانیسم

ا تغییر نفوذپذیری است، ام ها گزارشی منتشر نشدهبالتوری

ها و کاهش فعالیت غشاهای سلولی، جدا شدن لیپیدها و پروتئین

 -های عصبیهای متصل به غشاها، مختل شدن انتقالآنزیم

ها از ای و ترشح و انباشته شدن ترکیبات سمی در بافتماهیچه

های سرما به مراحل مختلف نشوونمایی حشرات گزارش آسیب

(. Hosler et al. 2000; Teet & Denlinger 2013اند )شده

های پتاسیم در همچنین، در موارد زیادی، باال رفتن سطح یون

سلولی و به هم ریختن تعادل یونی پس از قرار فضاهای بین

 MacMillanگرفتن حشرات در معرض سرما گزارش شده است )

et al. 2015 .) 

-منتایج پژوهش حاضر نشان داد که عالوه بر درصد تفریخ تخ

های زیستی و تولیدمثلی بالتوری سبز از جمله ها سایر ویژگی

نشوونمای الروی و شفیرگی و نیز  مانی الروها، طول دورهزنده

زمان های ماده متناسب با مدتطول عمر و زادآوری بالتوری

-سازی، تحت تاثیر سرما قرار گرفتند. تاثیر سرما بر ویژگیذخیره

ها در ی چند گونه از بالتوریهای مختلف زیستی و تولیدمثل

 ,Chang et al. 1995های مختلف گزارش شده است )پژوهش

1996; Tauber et al. 1993; 1997; Amaral et al. 2013; 

Nadeem et al. 2014; Zhang et al. 2019 نتایج پژوهش حاضر .)

های بالتوری سبز تا هفت روز در سازی تخمنشان داد که ذخیره

-ها، درصد زندهسلسیوس بر درصد تفریخ تخم هدمای پنج درج

های ماده تاثیر منفی ها و طول عمر بالتوریمانی الروها و شفیره

نشوونمای الروی و کاهش  تر شدن دورهنداشت اما باعث طوالنی

های ماده شد. بنابراین، با در نظر توجه زادآوری بالتوریقابل

های بالتوری سبز خمسازی تگرفتن مجموع اثرات جانبی، ذخیره

شود. نتایج پنج روز در یخچال توصیه میحداکثر به مدت 

(1996)McEwen  های بالتوری سازی تخمنیز نشان داد که ذخیره

سلسیوس روی درصد  سبز به مدت پنج روز در دمای چهار درجه

تفریخ آنها تاثیر منفی نداشت، که به مدت زمان پیشنهاد شده در 

 باشد.نزدیک می پژوهش حاضر بسیار

های نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که سن تخم

مانی و ها و درصد زندهسازی شده روی درصد تفریخ تخمذخیره

ها تاثیر چشمگیری نداشت، نشوونمای الروها و شفیره طول دوره

حاصل از نشوونمای  های مادهاما طول عمر و زادآوری بالتوری

تر بود. های یک روزه کمان زیادی از تخمهای دو روزه به میزتخم

ها به سرما ها بر مقاومت آندر خصوص تاثیر سن تخم بالتوری

دهند تاثیر سن بر چند گزارش منتشر شده است که نشان می

-سازی متفاوت میزمان ذخیرهبالتوری، دما و مدت حسب گونه

 یسازکه در ذخیره ندنشان داد Osman & Selman (1993)باشد. 

از  های یک روزههای بالتوری سبز، درصد تفریخ تخمتخم روزه 05

 01تا  21های سازیتر بود اما در ذخیرههای دو روزه کمتخم

های یک روزه و دو روزه اختالف روزه، بین درصد تفریخ تخم

های پژوهش حاضر داری مشاهده نشد که این نتیجه با یافتهمعنی

نتایج یک پژوهش دیگر  انطباق نداشت. در مقابل،

(Bakthavatsalam et al. 1995 نشان داد که با افزایش سن تخم )

 05ساعت، درصد تفریخ آنها پس از هفت و  06ساعت به  02از 

-سلسیوس، اختالف معنی سازی در دمای پنج درجهروز ذخیره

های پژوهش داری با یکدیگر نداشتند که این نتیجه، با یافته

با نتایج پژوهش  بی داشت. همچنین، همسوحاضر انطباق نس

نیز نشان داد که  Lopez-Arroyo et al. (2000) هایحاضر، یافته

پس از C. externa بالتوری  های یک و دو روزهدرصد تفریخ تخم

سلسیوس، اختالف  درجه 5/0سازی در دمای سه هفته ذخیره

لسیوس، س درجه 01 یداری با یکدیگر نداشتند اما در دمامعنی

 تر بود.های دو روزه از یک روزه کمدرصد تفریخ تخم

-به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که کارایی ذخیره

 های بالتوری سبز در شرایط یخچال )دمای پنج درجهسازی تخم

های سازی و سن تخمزمان ذخیرهسلسیوس( به دو عامل مدت

های یک روزه خمسازی تسازی شده بستگی داشت. ذخیرهذخیره

مانی الروها و تا پنج روز روی درصد تفریخ آنها، درصد زنده

ها و زادآوری حشرات ماده تاثیر منفی نداشت و بنابراین، شفیره

ها تا حداکثر پنج روز در دمای یخچال توصیه سازی آنذخیره

مانی الروها و های دو روزه از نظر درصد تفریخ و زندهشود. تخممی

داری نداشتند اما های یک روزه اختالف معنیا با تخمهشفیره

حاصل از نشوونمای آنها  های مادهطول عمر و زادآوری بالتوری

های دو سازی تخمهای یک روزه بود. بنابراین، ذخیرهتر از تخمکم

شود اما در صورت ضرورت، حداکثر به مدت سه روزه توصیه نمی

تند. به عالوه، با توجه به اثر سازی هسروز در یخچال قابل ذخیره
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های دو روزه، سلسیوس بر تخم منفی شدید دمای پنج درجه

سازی آنها در دماهای باالتر )مانند شود که ذخیرهپیشنهاد می

 سلسیوس( نیز بررسی شود. هشت درجه

 

 

 سپاسگزاری

این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

گرفته است، که بدینوسیله سپاسگزاری به طبیعی گرگان انجام 

  آید.عمل می
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