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 چکیده
کنترل آفات در تولید محصوالت کشاورزی به منظور کاهش جمعیت آفات زیر سطح لزوم         

های شیمیایی را  کش های محیطی آفت آستانه اقتصادی، ضرورت افزایش اطالعات در مورد آلودگی

بنابر آمارهای موجود حدود یک سوم محصوالت کشاورزی در . نمایاندبیش از پیش ضروری می

ها و  های کاشت، داشت و انبارداری توسط آفات، بیماری پروسه کشورهای در حال توسعه در

 سایر ،ها کش آفت مصرف سوء اثرات کاهش برای های اخیر، لسا در. روند هرز از بین می های علف

 .است گرفته قرار توجه مورد بسیار بیولوژیک کنترل بویژه آفات کنترل راهکارهای

ثیر بسزایی در حفظ تنوع أاهداف مدیریت جامع آفات، تتواند در راستای کنترل بیولوژیک می    

از دوران رنسانس در اروپا،  .داشته باشد تولیدی و سالمت مواد غذاییاکوسیستم پایداری زیستی و 

ولی تاریخ  بیولوژیک وجود داشته استهای  جستن از روش هایى از تالش بشر آن روز براى بهره نمونه

های مبارزه  آمیزترین پروژه که یکی از موفقیت گردد برمی 1881 ه سالباصلی مبارزه بیولوژیک علمی 

و آن کنترل آفت شپشک استرالیایی به وسیله کفشدوزک استرالیایی در آن زمان انجام شد بیولوژیک 

 .بود 1881 تا 1888در کالیفرنیا طی سالهای 

جانورشناسی دانشکده کشاورزی با تاسیس موزه  1331از سال  در این زمینه تحقیقاتدر ایران،       

توسط  Rodolia cardinalisبا ورود کفشدوزک استرالیایی  1112دانشگاه تهران آغاز شد و در سال 

اما  های مرکبات شمال ایران توسعه یافت مرحوم جالل افشار برای مبارزه با شپشک استرالیایی در باغ

 در. درآمده استبه صورت اجرایی  1314سال  ازدر کشورمان بیولوژیک  عوامل تولید و رهاسازی انبوه

 قارچ دوو پارازیتوئیدشش  و شکارگر شش شامل بیولوژیک عامل چهارده کارایی تحقیق این

که در نهایت کارایی یازده  ای مورد بررسی قرار گرفت گلخانه بیمارهای و آفات کنترل برای آنتاگونیست

 . عامل در گلخانه های کشور مورد تایید واقع شد

 تواند تضمینمی آفات تلفیقی مدیریت رکن تریناساسی عنوان به بیولوژیک کنترلاز آنجائی که       

و  محیطی زیست خطرات کاهش و صادرات قابلیت افزایش و محصول سالمت و کیفیت بهبود کننده

ر بسیار ، بهترین ابزار مدیریت تلفیقی آفات بوده و به همین سبب در سنوات اخیباشد جامعه سالمت

 .مورد توجه قرار گرفته است
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 مقدمه
آستانه  سطح ش جمعیت آفات زیرکاهبه منظور  زوم کنترل آفات در تولید محصوالت کشاورزیل      

های شیمیایی را بیش از  کش محیطی آفت های مورد آلودگی ضرورت افزایش اطالعات در ،اقتصادی

 یک سوم محصوالت کشاورزی در کشورهای دردود بنابر آمارهای موجود ح .نمایاندپیش ضروری می

بر اساس آمار  .وندر از بین می داشت و انبارداری توسط آفات کاشت،مختلف های  حال توسعه در پروسه

-سال در. باشد تن می 33333 نزدیک بهها در کشور ما  کش رسمی متوسط مصرف سالیانه آفات غیر

 کنترل راهکارهای سایرناچار از ه انسان امروزی ب ها کش آفت مصرف سوء اثرات کاهش برای های اخیر، 

ثیر بسزایی در أت ،ر راستای اهداف مدیریت جامع آفاتتواند دمیکنترل بیولوژیک  .جویدسود می آفات

 ،میالدی 1113در دهه  .اکوسیستم و سالمت مواد غذایی داشته باشد ، پایداریحفظ تنوع زیستی

های شیمیایی در دسترس بود که  کش تولید هزاران فرموالسیون آفت رایثره شیمیایی بؤماده م 333

این در حالی است که  .ها کاهش یافته است محیطی تعداد آن    بروز مشکالت زیستاکنون به سبب  هم

امروز به بیش  ورده بود،آمحدود به تولید تجاری دو فر 1113تعداد عوامل کنترل بیولوژیک که در دهه 

تاریخ دقیق  .(behnamagricultural.blogfa.com) شده در جهان رسیده است عامل ثبت 233از 

ولی  مشخص نیست،در راستای اهداف مبارزات بیولوژیک استفاده از حشرات شکارگر به وسیله انسان 

است که در آن مبارزه بیولوژیکی  کشوریچین اولین  ،های وزارت کشاورزی بر اساس گزارش

 های شکارگر به نام هایی از مورچه مسیح بود که کلنی سال پس از میالد 333حدود  گذاری شد، بنیان

Oecophylla smaragdina های مرکبات نصب شد و  ها در باغ ها و سوسک جهت مبارزه با الرو پروانه

ولی  هایی از خیزران ساخته شد، ها از درختی به درخت دیگر پل برای سهولت جابجایی این مورچه

عالوه بر این، استفاده از  .ددهن سال قبل از میالد نسبت می 324اقدام را به بعضی مدارک این 

هایى از  از دوران رنسانس در اروپا، نمونه. دساله دار 2333ها در چین برای کنترل آفات قدمت  عنکبوت

 مبارزه ولی تاریخ اصلی جود داشته استبیولوژیک وهای  شر آن روز براى بهره جستن از روشتالش ب

در های مبارزه بیولوژیک  آمیزترین پروژه که یکی از موفقیت گردد برمی 1881 به سال ولوژیک علمیبی

و آن کنترل آفت شپشک استرالیایی به وسیله کفشدوزک استرالیایی در کالیفرنیا آن زمان انجام شد 

ارک منلو در این آفت برای نخستین بار بر روی درختان آکاسیا در پ. بود 1881 تا 1888های طی سال

با توجه به  .مرکبات را تا مرز نابودی پیش برده یافت و عشمال کالیفرنیا مشاهده شد و به سرعت توس

این آفت در استرالیا  مشخص شدکرد  اصلی مشکل اساسی ایجاد نمی خواستگاهاین آفت در اینکه 

بسته بندی به  ها کشف شپشکی بود که بانتایج تالش .تحت کنترل یک دشمن طبیعی قرار دارد

این از آن پس  .فت شدهای آلوده به شپشک عاری از آ پس از مدتی تمام باغ امریکا ارسال شد و

یکی از مراکز مهم تهیه . خوانده شد   Vedalia cardinalis کفشدوزک به نام کفشدوزک استرالیایی

شد که با می  (IOBC) دشمنان طبیعی و استقرار آنها انستیتو بین المللی کنترل بیولوژیکی

مجله اطالعات ) .دنمایای مختلف جهان نگهداری میه ای را در قسمت های بسیار حرفه انسکتاریوم

یک نوع  توان بهاز موارد دیگر می (.1386، ماهنامه اسفند ماه 5، سال بیست و دوم، شماره علمی



استفاده از حشرات  و یا( از آفات مهم نارگیل)هاى کرگدنى  ویروس براى ایجاد بیمارى در سوسک

تولید شکر  1133خسارت این آفت در سال . اشاره کرد پارازیتوئید در کنترل زنجرک نیشکر در هاوایى

 . (1116، سیموندز ،2334,جانسون) در هاوایى را به شدت کاهش داد

در سال  Harmonia conformisکنترل بیولوژیک کالسیک با واردسازی کفشدوزک در اقیانوسیه 

دو کشور فیلیپین و تایوان در این زمینه  ،در آسیا(.  2331، واترهوس و همکاران)وع شد شر 1816

با وارد کردن کفشدوزک استرالیایی از  1131در تایوان اولین کنترل بیولوژیک در سال  .هستندپیشتاز 

 را وارد کرددشمن طبیعی  166در مجموع  2334کشور هندوستان تا سال  .نیوزلند صورت پذیرفت

های  دفتر هماهنگی ملی پروژه 1111سال در  .مستقر شدند ،گونه بعد از رهاسازی 11ین تعداد که از ا

هایی در سرتاسر کشور  محصوالت کشاورزی با شعبههرز  هایو علف تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات

ترل به ستاد پروژه کن 1113تحت نظر شورای تحقیقات کشاورزی هندوستان تشکیل شد که در سال 

  (.2334,سینگ) تغییر نام داد (PDBC)بیولوژیک 

 کنترل بیولوژیک در ایران سابقه تحقیقات 

از سال  ، تحقیقاتها در مبارزات بیولوژیک در ایران افتن حشرات مفید و استفاده از آنبه منظور ی     

با  1112ال با تاسیس موزه جانورشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران آغاز شد و در س 1331

توسط مرحوم جالل افشار برای مبارزه با شپشک  Rodolia cardinalisورود کفشدوزک استرالیایی 

های بعد تا  در سال .های مرکبات شمال ایران توسعه یافت در باغ( Icerya purchase)استرالیایی 

بومی ورامین و های  ولید زنبورهای تریسولکوس از گونهاین برنامه چنان گسترش یافت که ت 1343

دو گونه  1353در سال . در سال رسید رهاسازیمیلیون  233اصفهان در آزمایشگاه مبارکه تا سطح 

ما از لحاظ وجود  کشور .زنبور تریکوگراما وارد ایران شد و پس از تکثیر در مزارع برنج رهاسازی شد

مندان مبارزات  عالقه بسیار غنی است و مورد توجه( حشرات شکارچی) داتورهااها و پرزیتراپا

از ایران به کالیفرنیا برده شده و  Tryoxis pallius مثالً زنبور پارازیت. بیولوژیک در سراسر جهان است 

یران به عنوان بخشی از ا .رفتبیولوژیک علیه شته گردو به کار عوامل به عنوان یکی از مؤثرترین 

، سازی محصوالت کشاورزیجهت بهینه قی آفاتجامعه بین الملل با بکارگیری استراتژی مدیریت تلفی

  .به صورت اجرایی درآورده است 1314بیولوژیک را از سال  عواملاز  انبوه استفاده

و  ای فلفل دلمه ،فرنگی خیار، گوجه) به سه گروه سبزی ها را می توان کشورای  گلخانه محصوالت    

 تقسیم( موز و فرنگی توت)ها  و میوه( …آنتوریم و  مریم، ژربرا، میخک،رز، )زینتی و دارویی  گیاهان( ..

آن درصد  56حدود باشد که  هکتار می  8333 از کشت این محصوالت بیش مجموع سطح زیر. نمود

زا و کمبود مواد غذایی از گونه از عوامل خسارت 15تاکنون بیش از  .دارد اختصاص به کشت سبزی ها

های  کش آفت کاربردار غالب کنترل آفات و بیماریها، راهک. گیاهان گلخانه ای گزارش شده است

نوع از آفت کش ها شامل حشره کش، قارچ کش، نماتد کش، حلزون کش  64بیش از. شیمیایی است

و ترکیبات ضد عفونی خاک از قبیل متام سدیم و غیره در گلخانه ها علیه عوامل خسارتزای گیاهان 

 . گلخانه ای مصرف می شوند



ادامه این راهکار موجب تهدید روز افزون . رویه علیه آفات همچنان ادامه داردی بیهاسمپاشی    

روش . شود های گلخانه ای که اغلب مصرف تازه خوری دارند، میسالمت مصرف کنندکان سبزی

کنترل بیولوژیک به عنوان یکی از روش های کنترل تلفیقی آفات و بیماریهای گیاهان گلخانه ای مورد 

در این طرح برای کنترل آفات و بیماریهای کلیدی شامل . خصصین گیاهپزشکی استتاکید مت

های خاکزاد در پنج محصول ها و بیماریسفید بالک ،هاشته ،های مینوزمگس ،هاکنه ،هاتریپس

عامل بیولوژیک   14خیار، گوجه فرنگی، توت فرنگی، فلفل و رز گلخانه ای تعداد : گلخانه ای شامل

 .یید شدأهای کشور تنهایت کارایی یازده عامل در گلخانه ابی قرار گرفت که درمورد ارزی

 

دستاوردهای  ای وعوامل مورد استفاده در کنترل بیولوژیک محصوالت گلخانه

 تحقیقاتی در این زمینه

 حشرات شکارچى

. کنند ا تغذیه مىه به عنوان طعمه، از آنها  در رابطه شکارگرى، دشمنان طبیعى آفات با شکار آن       

هاى  تریپس ،(Mantis religiosa) اروپایى شیخک مثل ها شیخک به توان مى شکارچى حشرات لهجم از

نیز داراى   (Coleoptera) ها سوسک. هاى شکارچى اشاره کرد ها و سن شکارگر، بعضى گوشخیزک

ن یک نوع جالب از در این میا. دارندانواع مهم شکارگر هستند و نقش مهمى در کنترل بیولوژیک 

نمونه بارز این . هاى آفت است هاى شکارگر علیه کنه ده از کنهرابطه شکارگرى وجود دارد و آن استفا

شناخته  ههاى تترانیکید ى کنترل کنهبراهستند که   Phytoseiidae هاى خانواده کنهشکارگرها، 

 .اند شده

 های شکارگرکنه
 Amblyseius swirskiiکنه شکارگر  -1-1

های متحرک آن به رنگ بژ صورتی و به  سنکه  Phytoseiidaeاز خانواده فاژ  پلی و شکارگر کنه   

 بوده ودوکی شکل، شفاف و متمایل به رنگ سفید  آنهای  تخم. باشد شکل قطره، با پاهای کوتاه می

از  .ها دید های جانبی و در گل توان در گوشه رگبرگ اصلی، رگبرگ تمام مراحل سنی آن را می

و سفیدبالک  Trialeurodes vaporariorumالرو و تخم سفیدبالک گلخانه  جوان تریپس،های  الرو

های خیار، فلفل شیرین  گلخانه کننده آفات کنترلاین شکارگر  .کندتغذیه می Bemiisia tabaciتنباکو 

 .می باشدورمیانه ترکیه و مناطقی از خا، یونان بومی مصر، بوده وو گروه وسیعی از محصوالت زینتی 

 13و رطوبت نسبی گراد  درجه سانتی 33تا  23بین  ، دمایاین کنهمناسب جهت رهاسازی  شرایط

  ماند که شکار از کنار آن ظر میو یا منت کنه شکارگر بالغ، شکار خود را جستجو کرده .باشد میدرصد 

فلوریدا  در ایاالت کارپین، (.2333 و همکاران، یعامر) کند را مکیده و خشک می  عبور کند سپس آن

ی برای محصوالت کشاورزی تهدیدی جد Scirtothrips dosolishoodتریپس و تگزاس امریکا، 

 Amblyseius حشرهالرو  ،ای که بر روی فلفل انجام شد های گلخانه آزمایشدر  .شود محسوب می



swiriskii  ،استرن و ). دادداری کاهش  روز به طور معنی 28ها را بعد از  تعداد تریپس

عامل  2و همکاران در بررسی تاثیر  مسلینکنیز آزمایشی توسط  2331در سال  (.2331,همکاران

حضور مگس سفید در  -1در گلخانه خیار با سه تیمار Euseius ovalis و A.swiriskiiبیولوژیک 

ایج نشان داد نت. حضور مگس سفید به همراه تریپس انجام شد -3حضور تریپس به تنهایی  -2گلخانه 

در تیماری  .تر بود موفق  A.swiriskiiتریپس را با موفقیت کنترل کردند اما عامل  ،که هردو شکارگر

   A.swiriskiiهای سفید توسط شکارگرجمعیت مگس که هم مگس سفید و هم تریپس در گلخانه بود،

افزایش میزان دلیل مساله  دهد حضور توام هر دو آفت نه تنها به نتایج نشان می .به شدت کاهش یافت

بلکه به دلیل افزایش میزان رشد و گسترش ( شودکه سبب کاهش جمعیت آن ها می) رقابت

A.swiriskii، شکارگر کنه رهاسازی ابتدای که از داد نشان مشاهدات ..کند نتیجه بهتری را حاصل می 

 داشت ادامه کشت پایان دوره تا شکارگر این جمعیت افزایش روند میزبانی، تنوع دلیل به سوئرسکی،

گری و تولید انبوه این  بر روی واکنش تابعی، میزان شکار در ایران تحقیقات(. 1311بنی عامری،)

 Swiriskii miteاین پارازیتوئید  با نام تجاری . شکارگر در پردیس کشاورزی کرج در حال انجام است

 .گیرد داران قرار می نه در اختیار گلخا

 Amblyseius californicusگر کنه شکار -1-2

ای و کنه  که به تمام مراحل زندگی کنه دونقطه است Phytoseiidaeکنه شکارگر دیگری از خانواده    

های دیگر و  تواند روی کنه البته می. کند می حمله (ها به ویژه مراحل جوانی آن) تان میوهقرمز درخ

سنین متحرک آن شفاف . فته بدون غذا زنده بماندحتی قادر است چند ه. سر ببرد بهنیز  گرده گیاهان

ها دوکی شکل،  تخم. باشندهای کوتاه می و به شکل قطره با پا بودهسفید و نارنجی متمایل به زرد 

ها و در زیر برگ قرار دارند  هایی که در امتداد رگبرگ و به کرک بودهف متمایل به سفید شفا

و  بودههای شیمیایی مقاوم  کش به گروهی از حشره کنهاین  (.2336 جانگ و همکاران،) چسبند می

وها ها و الر های شکارگر بالغ، نمف کنه. های پایین دارد های باال و رطوبت تحمل باالیی به درجه حرارت

در تحقیقی که . ها مشاهده کرد که فعاالنه در کمین شکار خود هستند توان در سطح زیرین برگ را می

به عنوان شکارگر ) Amblyseius californicusانجام شد رفتار  2332ر سال و همکاران د Rottتوسط 

میزان . و دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ها رطوبتدر  ،(ای های دو نقطه صی کنهتخص

های  گراد و رطوبت درجه سانتی 33و  25 ،23و چرخش حشره در دماهای  حرکتدهی، سرعت  پوشش

. های گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان و خیار مورد بررسی قرار گرفت گلخانهدرصد در  13و  65 ،33

بیشترین . یابدیمداری در دماهای باال افزایش  نتایج نشان داد که فعالیت این شکارگر به طور معنی

 .ه استفعالیت آن در گلخانه بادمجان گزارش شد کمترینهای گوجه و فلفل و  فعالیت آن در گلخانه

 . می باشدو فعالیت شکارگری حشره بیشتر حرکت تر سرعت  ای پایینه در رطوبت

 Phytoseiulus persimilisکنه شکارگر  -3-3

به تمام مراحل  بوده و Phytoseiidaeمتعلق به خانواده  Phytoseiulus persimilisرگر  کنه شکا    

به  ها این کنهروی  ادر استقکند و تنها  حمله می (مراحل جوانی آن ترجیحاً) ای زندگی کنه دونقطه



کنند و محتویات  شکارگرهای بالغ و نمف، فعاالنه شکار خود را جستجو می. زندگی خود ادامه دهد

. باشد می درصد 15رطوبت نسبی برای فعالیت آن باید باالتر از  .کنند درون آن را مکیده و خشک می

حشره بالغ که  .رود می بین از و شده خشک مفید کنه  این تخم شود، کم روز در گلخانه رطوبت اگر

ها دوکی شکل و در ابتدا صورتی و شفاف  تخم .هم دارد به رنگ قرمز درخشان است فعالیت باالیی

 اوکاسا و همکاران،) دهستن رنگ نیز قرمز کمها  الروها و نمف .شوند تر میهستند و به مرور تیره

مورد  Phytoseiulus persimilis روی کنه رها ب کش در آزمایشی، سمیت نسبی برخی آفت(. 2333

مثل شکارگرهای ماده بالغ نداشت اما  ثیر جدی بر زنده ماندن و تولیدأت  Etoxazole.گرفتارزیابی قرار

برای حشرات بالغ ماده  Fenazaquinو  Milbemectinسموم  .ها و الروها را به شدت از بین برد تخم

های مناسبی برای  ،گزینهFenbutatinو   Flufenoxuronو  Chlorfenapyrاما  .بسیار خطرناک هستند

. باشد P.persimilis به ویژه هنگامی که شکارگر اصلی ،باشند استفاده در طرح کنترل تلفیقی آفات می

کشت در هفته نهم  شکارگرای، این کنه  های خیار کشور برای کنترل کنه دونقطه در یکی از گلخانه

 در تنها میزبان پائین های تراکم و گرسنگی به حساسیت دلیل به شکارگر نای رهاسازی. رهاسازی شد

 دوازدهم، دهم، یازدهم، های هفته در بعدی های رهاسازی. شد انجام میزبان به بیشتر آلوده نقاط

 در آخرین رهاسازی از پس ماه یک تا شکارگر این که داد نشان مشاهدات .شد انجام هجدهم و شانزدهم

مناسب آن  استقرار و سازگاری قابلیت که حاکی از داشته فعال حضور گلخانه در همچنان هجدهم هفته

کانون هماهنگی تولید آفات کشاورزی "طبق اعالم  رب. (1311بنی عامری،) است ای گلخانه شرایطدر 

در ایران توسط دکتر اربابی در   Phytoseiulus persimilisکنه شکارگر  تحقیقات بر روی "و دامی

 .گردد عرضه می Spidexاین شکارگر که با نام تجاری . ل انجام استحا

 سن های شکارگر -2
 Orius laevigatusسن شکارگر  -2-1

عنوان به  Anthocoridaeاز خانواده  Oriusهای مختلف جنس های اخیر استفاده از گونه در سال    

حشره بالغ با طول . افزایش یافته استها  ها مانند تریپس گل در گلخانه عامل کنترل بیولوژیک تریپس

بومی ایالت  بوده وها قابل تشخیص  رنگ روی بال های سیاه بیضی شکل با نقطهمیلیمتر،  3حدود 

ای  های خاکستری و سفید و قهوه رنگ با بال سیاهحشرات بالغ آن . باشد متحده، آفریقا و مکزیک می

صورت  و در کردههای مختلف تریپس تغذیه  گونهاین سن شکارگر از الروها و حشرات بالغ . هستند

ها و گرده گیاهان زنده  های عنکبوتی، تخم پروانه ها، کنه تواند با تغذیه از شته عدم حضور تریپس می

ها به ندرت قابل  رو تخمینا از ،دهد انجام میدرون بافت برگ خود را گذاری  تخماین حشره . بماند

سن . باشند ای مایل به زرد می قهوه تر های مسن  زرد کمرنگ و نمفهای جوان   نمف. مشاهده هستند

رو توجه به این نکته از این. کنند ریزی می های جانبی تخم بیشتر در کنار شاخه Oriusهای شکارگر 

های  ها و سن نمف. های جانبی صورت نگیرد هاسازی بالفاصله بعد از هرس شاخهضروری است که ر

ده و محتویات درون آن را ده از قطعات دهانی مکنده خود، تریپس را سوراخ کرشکارگر بالغ با استفا

ها،  نبود تریپس قادر به تغذیه از شتهها هستند اما در  تریپس، Orius insidiosusدف هآفت  .مکندمی



و در آزمایشی برای کنترل د (.2333,فاندربرک و همکاران) باشدها نیز می ای و تخم پروانه کنه دو نقطه

 ،White– Reagan (WR) و Yellow snowdon (YS)های استوایی برزیل های گلخانهنوع از تریپس
 1به  2هفته از  6ها به ازاء هر گیاه پس از تعداد تریپس. استفاده شد Orius insidiousاز شکارگر 

هر گیاه کاهش عدد در  2تا   2/3ها به میزان YSو  WRاما با رهاسازی شکارگرها، تعداد  . عدد رسید

. شود به کشور وارد می  Thriporبا نام تجاری   Orius insidiosusشکارگر .(2334 سیلویرا،) یافت

این عامل از سازگاری باالیی با . باشد گراد می درجه سانتی 13تا  8آن بین  از هداریدمای مناسب نگ

ب ان و کبیری روی رژیم مناسصفری و اخیراً بودهشرایط آب و هوایی مناطق مختلف ایران برخوردار 

اند اما هنوز در کشور شرایطی برای تولید تجاری  هایی انجام داده غذایی برای پرورش این سن بررسی

 .آن فراهم نشده است

 Macrolophus caliginosusسن شکارگر  -2-2

  vaporariorumهاای سافید گلخاناه و تنبااکو     این سن شکاری به تماام مراحال زنادگی مگاس          

Trialeurodes  و  Bemisia tabaci کناد نهاا حملاه مای   آالرو  به تخام و  ترجیحاً ولی ،خسارت زده . 

حملاه  نیاز  و تخم پرواناه هاا     (Echinothrips americanus)ها ی و تریپساکنه دونقطه همچنین به

روی  این کنه اما سرعت توسعه جمعیت .کندها و الرو مینوزها تغذیه میو نیز تا حدودی از شته کرده

توانناد بارای مادتی زناده     با تغذیه از شیره گیاهی نیز می کنه های بالغ .های سفید بیشتر استمگس

هاا قارار   های خود را بوسیله تخمریز خود در بافت بارگ ماده ها تخم ،سه روز بعد از جفتگیری .بمانند

درجاه ساانتیگراد    15در دمای  روز و 11درجه سانتیگراد بعد از حدود  25ها در دمای پوره. دهندمی

شود مرحله پورگی دارد که با کندی طی می 5این حشره  .شوندروز از تخم خارج می 31بعد از حدود 

سان مااده     .کشدروز طول می 11و  58درجه سانتیگراد بترتیب حدود  25 و 15که در دمای  بطوری

های نر کمی بیشاتر زنادگی   وز و سنر 43و  113درجه سانتیگراد بترتیب حدود  25 و 15در دمای  

تخم  عدد 253تا  133سن ماده در دوره زندگی خود بسته به شرایط محیطی و تغذیه حدود  .دنکنمی

های عنکبوتی ها و کنهمقایسه با تغذیه از شته از مگسهای سفید تغذیه کند در این کنه اگر .گذارد می

تخم مگس سافید تغذیاه    عدد 53تا  43تواند از میروز  هر این سن در. گذاردمقدار تخم بیشتری می

شرایط کمبود شکار باعا  خساارت در گیااه     و در کندگاهی اوقات از شیره گیاهی نیز تغذیه می .کند

 تاوان در از ایان سان مای    .شود که در چنین شرایطی باید از غذای مصنوعی کمک گرفات میزبان می

اساتفاده  هاای سافید   گوجه فرنگی و بادمجان علیه مگاس ترکیب با زنبور انکارسیا در گلخانه در روی 

جهت کسب کارایی مناسب با توجه به خصوصیات این شکارگر رهاسازی آن باید با مشاهده اولین . کرد

 .ها در گلخانه انجام شود تا این شکارگر بتواند جمعیت مناسبی در گلخانه ایجاد کندسفید بالک

 Aphidoletes Aphidimyza  پشه شگارگر -3
به رنج وسیعی از شته ها مخصوصاً باه کلنای     Aphidoletes Aphidimyzaالروهای شکاری پشه      

 هاا تخام  فتااب مااده  آبعاد از غاروب    کرده و بیشتر در شب فعالیت  Aphidoletes .کند می نها حملهآ

ن الروی و تغذیاه دورا  هاوای،  ب وآتعداد تخم بستگی باه شارایط    .گذارندکلنی شته میهایشان را در



ها خارج شده و روز الروها از تخم 3تا  2بعد از   .عدد است133بیشتر از  حشره بالغ داشته که معموالً

تادا  بسن الروی داشته و در ا 3این حشره  .کنندهای میبالفاصله شروع به مکیدن محتویات بدن شته

 قرماز و خاکساتری مای    ی،اهاوه ق به نوع تغذیه نارنجی، هن بستآ ولی بعد از می باشد، نارنجی روشن

ها در خاک یاک  شفیره. شوندروز الروها به شفیره تبدیل می 14تا  1بعد از  ،درجه 21در دمای  .شود

بعاد از  . می شوندجلد شته و فضوالت پوشیده  پیله تخم مرغی در اطراف خود ایجاد کرده که با ماسه،

 مای  دارناد ولای   شته برای رشد نیااز  5داقل به الروها ح .شودن خارج میآروز حشره بالغ از  14تا  1

 .کناد گوناه شاته مختلاف حملاه مای      13این شکارچی به  .دنبه تعداد خیلی بیشتری حمله کن توانند

-این مدت کوتاه ولی اگر عسلک نباشد ،مانندروز زنده می 13تا  1و  کردهاز عسلک تغذیه  بالغحشات 

فتاب و یاا  آبعد از غروب  گیری معموالًجفت. کندتر میشرایط خشک طول زندگی را کوتاه .شودتر می

از مزایای این حشره قابلیات اساتفاده    .افتدخرم اتفاق می دار وسایه محل هایدر  فتابآقبل از طلوع 

در  هاای نسابتا بااالی شاته    در تاراکم  و ن روی گونه های مختلف شته در روی محصاوالت مختلاف  آ

  .باشد میکشور  یهاگلخانه

  حشرات پارازیتوئید -4    

بلکه الرو و نوزاد آنها از  از بین نمی برندشراتى هستند که میزبان خود را پارازیتوئیدها ح      

هاى حشره  در این گونه موارد تخم .کنند مىکرده و رشد تغذیه یا تخم  حشرهبدن ات یمحتو

روع به تغذیه از میزبان خود ش ها پارازیتوئید، در داخل یا روى بدن آفت تفریخ شده و نوزاد آن

براى  .کشد وسیله تزریق زهر مىمیزبان خود را به  ،گذارى حشره ماده معموالً قبل از تخم. نماید مى

از زنبورهاى ها و تخم حشرات مختلف  ها، پسیل ها، شته بالکهاى آرد آلود، سفید مبارزه با شپشک

.   Aphelinidae  که متعلق به خانواده Aphelinus شود از جمله جنس مشهور گوناگونى استفاده مى

گراما،  زنبور تریکو. هاى تخم هستند از جمله پارازیت (Trichogramma spp) زنبورهاى تریکوگراما

رم ک و خوار برنج ى چون کرم گلوگاه انار، کرم ساقهپارازیتوئید مهمى است که براى کنترل جمعیت آفات

 .دگیر قرار مىمورد استفاده خوار ذرت  ساقه

 Encarsia formosaزنبور پارازیتوئید   -4-1

و تنباکو   Trialeurodes vaporariorum های گلخانه سفید بالک 4و 3این زنبور به الروهای سن     

Bemisia tabaci  های خاود  این زنبور تخم. کند و ترجیحاً به سفید بالک گلخانه عالقه داردحمله می

حساسایت بااالیی باه ساموم      Encarsia formosaزنبور پارازیتوئید  .ذاردگرا در درون بدن الروها می

و  داشاته دوره زنادگی طاوالنی    باوده،  درجه ساانتیگراد  25دمای مناسب برای فعالیت این زنبور .دارد

گیری نیاز به جفت و دادهدرصد افراد بالغ را ماده ها تشکیل  18 .گذاردتعداد تخم کمی در هر روز می

مای  روز 11 حادود  شافیرگی طاول دوره   روز و13درجه حدود  23دوره الروی در دمای  طول. ندارند

تاا   13هار مااده بطاور متوساط     . روز اسات  21 درجه حادوداً  23دوره رشد در دمای طول کل  .باشد

در شرایطی که دمای  .کندهفته زندگی می 3تا  2و در شرایط  بهینه  گذاشتهعدد تخم  در هر روز 15



 Eretmocerus و بهتراسات از گوناه     افزایش است باید از رهاساازی آن اجتنااب شاود   گلخانه رو به 

eremicus استفاده شود. 

 Eretmocerus eremicusزنبور پارازیتوئید   -4-2

حشره ماده آن به رنگ زرد و حشره نر  است که Aphelinidae  پارازیتوئیدی از خانواده این حشره     

سفیدبالک گلخانه و . می باشدداخل بدن میزبان  رشدی این حشرهمراحل . می باشدای  گ قهوهبه رن

بعد از دو تا سه . هستندزنبور های آن  سفیدبالک تنباکو به ویژه در سن دوم و سوم الروی، میزبان

رهای پارازیتوئید بالغ از سوراخ گردی که در  و زنبو شدههای پارازیت شده دیده  اولین شفیره ،هفته

نام تجاری محصول   Ercal (.1115 هیدریک و همکاران،) شوند کنند خارج می می شفیره ایجاد

آفت هدف آن شفیره مگس . گردد تهیه می Eretmocerus eremicusوارداتی است که از شکارگر 

در مواقعی که  .های آن هستند میزباننیز ای و کنه قرمز درختان میوه کنه دونقطه لیسفید است و

ها کارایی بیشتری نسبت به گونه  ه افزایش است رهاسازی این عامل علیه سفیدبالکدمای گلخانه رو ب

Encarsia formosa دارد. 

    Aphidius colemaniزنبور پارازیتوئید   -4-3

حشرات بالغ آن  که Braconidaeاز خانواده های بلند  با شاخکانگیزی  فتزنبور انگلی شگ     

بعد از . کند گذاری می در بدن آفات تخم مستقیماً .یلیمتر طول داردم 3تا  2رنگ هستند و بین  سیاه

 یا خاکستری در ای و به صورت مومیایی چرمی و به رنگ قهوه کردهچند روز بدن آفت شروع به تورم 

. دو هفته بعد از اولین رهاسازی مشاهده نمود توان حدوداً های مومیایی شده را می اولین شته. دآی می

حشره بالغ آن به رنگ سیاه . کند می ظهور سرعت به جدید انگلی زنبور ،زنبوراز مرگ  بالفاصله پس

هنگامی که  ای، این جستجوگر حرفه .شود است و سایر مراحل سنی درون بدن میزبان سپری می

 ها خصوصاً هدف اصلی آن، شته .کندی میها را شناسای های آن فات کم است به سادگی کلنیجمعیت آ

 Myzusو شته تنباکو  (Aulacorthum solani)و شته سیب زمینی  Aphis gossipii))شته پنبه 

persicae var انجام دادند به این نتیجه  2311و همکارانش در سال  استرندر بررسی که . باشدمی

 های  کش اما حشره ،باشد ها بسیار حساس می کش به حشره  Aphidius colemaniرسیدند که 

Methony fenozide  وindoncarb  توان در طرح  شان میپایینرا به سبب سمیتIPM  به همراه این

ثیر مثبتی روی أت   Aphidius colemaniای دیگر،  در یک آزمایش گلخانه. پارازیتوئید استفاده نمود

استفاده از این . داشت Rhopalosiphus padiکنترل آفات شته پنبه و شته سبز هلوی گیاه 

 هیون،) ای نیز شد دوانه، فلفل قرمز و خیار گلخانهجر به کنترل اقتصادی این آفات در هنپارازیتوئید من

2331.) Aphidius colemani  با نام تجاریAphipar کننده شته پنبه،  کنترل شود که عرضه می

 ،این شکارگر توسط رخشانی 2338و  2336در سال . باشدسیبزمینی، تنباکو و شته سبز هلو نیز می

های ایران جمع آوری شد اما به سبب مشکالتی که در تکثیر این  شان از گلخانهی و همکارانزمان

 . باشدها در کشور در حال حاضر امکان پذیر نمی جودات وجود دارد، پرورش انبوه آنمو

 



 Diglyphus iseaeزنبور پارازیتوئید  -4-4

متر با میلی 3تا  2بالغ به طول حشره . باشد می Eulophidaeاز خانواده  Diglyphus زنبور    

کند و دو هفته پس از  در کنار میزبان خود رشد می بوده وهای کوتاه و به رنگ سبز براق  شاخک

ها مقابل نور گرفته  وقتی برگ .سازی، مراحل پارازیته شدن آفت در محصول قابل مشاهده است رها

زنبور ماده بالغ، الرو . ها مشاهده نمود را در آن Diglyphus iseaeتوان شفیره  شوند به راحتی می

رده درون زنبور با تغذیه از الرو م والر .گذاردمینوزها را داخل داالن کشته و روی آن یک تخم می

به تمام مراحل الروی مینوزها حمله  این زنبور .شود داالن رشد کرده و تبدیل به زنبور پارازیتوئید می

در آزمایشی که توسط  .(2311 زنگ و همکاران،) دهد ح میکرده ولی الروهای سن دوم و سوم را ترجی

 Diglyphus iseaeن گسترش در یک گلخانه خیار در ایران انجام شد، میزا( 2331)حقانی و همکاران 

 .ثیر تیمارهای دمایی مورد بررسی قرار گرفتأتحت ت ،باشد می Leafminerکه پارازیتوئید مهم آفت  

در . گراد، جمعیت پارازیتوئیدها کاهش یافت درجه سانتی 35به  15در کل دوره رشد با افزایش دما از 

طی مطالعاتی که در ایران به . نداشت گراد حشره کامل اصال رشدی درجه سانتی 43و  15دماهای 

 Diglyphusانجام شد، زنبور  84و  83های مینوز در سال  سمنظور شناسایی پارازیتوئیدهای مگ

isaea همچنین این زنبور از . توسط دوستی و همکارانش به عنوان پارازیتوئید مگس مینوز معرفی شد

پارازیتوئید نام . سدی و همکارانش شناسایی شدروی خیار و لوبیا آلوده به مینوز در ورامین توسط ا

 .گردد به بازار عرضه می Miglyphus، با نام تجاری شده برده

  زاى آفات عوامل بیمارى -5
آور و از  ند موجب بیمارى در بندپایان زیانتوان مىکه ها و نماتدها  ها، قارچ ها، ویروس مانند باکترى    

 . ها شوند آن بردنبین 

 Trichoderma قارچ -5-1

ریشه بسیاری از  در اطراف بذر و ندقادر Trichodema های قارچ ،از بین عوامل کنترل بیولوژیک    

 قارچی ترکیبات رشدی و ضد ،ها بیوتیک ها، آنتی  ها، آنزیم گیاهان تثبیت شده و ضمن ترشح هورمون

عامل در نتیجه . دنذر گردزا به منطقه فعالیت ریشه و ب های بیماری جلوگیری از ورود قارچ سبب

های زیرزمینی در مقابل حمله  تزنی بذر، تسریع رشد گیاه و حفاظت قسم فزایش سرعت جوانها

 ,Fusarium, Verticillum, Rosselinia, Rhizoctonia, pythium:های بیماری زا مانند قارچ

Phytophthora, Sclertinia, Armillaria ای خاکزی مانند ه از بروز بیماری می تواند و شده

از  .کند، پوسیدگی بذر و ریشه و خشک شدن نهال و درختان جلوگیری ها مرگ گیاهچه ,میری بوته

تریکودرما از طریق افزایش . توان به خاصیت مایکوپارازیتی آن اشاره کرد مزایای دیگر این قارچ می

زا  های جانداران بیماری مغیر فعال کردن آنزی ،حل کردن و قابل جذب کردن عناصر غذایی ،طول ریشه

باع  کاهش ( تریکودرما ) وجود این قارچ  .دهد مقاومت گیاه به شرایط نامساعد محیطی را افزایش می

رشد اسپان، کاهش رشد اندامهای باردهی، کاهش عملکرد محصول، کاهش طول عمر و طول دوره 

 .شود ها استفاده نمی قارچ از آن های پرورش در گلخانهرو این از .شود های خوراکی می نگهداری قارچ

http://www.ces.csiro.au/science/Liriomyza_ver3/key/Liriomyza_Parasitoids_Key/Media/Html/eulophidae.html


شرایط  اکسید کربنرکود جریان هوا و باال بودن میزان گاز دی ،وجود رطوبت باال در دراز مدت

 .زندمیکرواکولوژی خاک پوششی را برای تقویت رشد این عامل برهم می

جدایاه   باه وسایله   Meloidogyne javanicaکنترل بیولوژیک نماتد مولد گاره ریشاه گوجاه فرنگای     

Trichoderma harzianum BI فرنگای باا   هاای گوجاه   ریشاه . نه ماورد ارزیاابی قارار گرفات    در گلخا

در این آزماایش  . نی شدندز به روش سوسپانسیون اسپور مایه T. harzianumهای مختلف قارچ  غلظت

هاای   دامال، میانگین وزن تر ریشاه و انا  های مختلف سوسپانسیون قارچ تریکودرما بر قطر گ اثر غلظت

نتاایج نشاان   . هوایی، تعداد توده تخم به ازای هر گیاه و تعداد تخم به ازاء هر توده تخم بررسی گردید

داری موجاب  های کمتر به طور معنیاسپور در میلی لیتر قارچ در مقایسه با غلظت 136داد که غلظت 

کاه در مقایساه باا    حاالی  م در هر توده تخام گردیاد، در  کاهش قطر گال، تعداد توده تخم و تعداد تخ

رساد کاه   بر اساس نتایج این بررسی چنین به نظر مای  .نداشت یدار ظت های بیشتر اختالف معنیغل

را در مقابل نماتاد فعاال   ( هبه ویژه مقدار فنل کل گیا)تواند نظام دفاعی گیاه می  T. harzianumقارچ

  .(1388 ,ملکی زیارتی و همکاران) نماید

  Mycotal با نام تجاری  Lecanicillium muscarium strain Ve6حشرات حاوي  بیمارگرقارچ  -5-2

عامل بیماری قارچی بدن حشرات از جمله الرو  ،ثر آن اسپور قارچ استؤاین محصول که ماده م

. شودحصول به همراه روغن ادیت مصرف می این م. باشدمی( هر دو گونه)تریپس و الرو مگس سفید 

. می باشدسی روغن ادیت سی 253لیتر آب به همراه  133گرم در  133صول مصرف این محمقدار 

 (هوای گلخانه)% 15 نسبی رطوبتتماسی بوده و بهترین زمان از نظر شرایط محیطی در این محصول 

باشد تا اسپور آن در روی بدن حشره بتواند جوانه زده و سااعت بعاد از اسپاری می 12تا  13در طول 

از چند روز  مجدداً بعد ،پس از ورود میسلیوم به داخل بدن حشره. رد بدن حشره گرددمیسلیوم آن وا

بهتر است چند . گرددآید که باع  آلوده شدن بقیه حشرات نیز میاسپور روی بدن حشره بوجود می

باشد % 83درجه و رطوبت نسبی حدود  33الی  18روز پس از اسپری این محصول دمای گلخانه بین 

چنانچه احتمال شیوع بیماری . رت تماس حشرات به این اسپور نیز مجدداً آنها از بین برودتا در صو

و  کردهروز قبل از اسپری مایکوتال، از انزیکور استفاده  3توان می وجود دارد،قارچی در خود گیاه 

-تر میبرای اثربخشی بیش. پس از مایکوتال استفاده نمودستمامی سطوح گلخانه را ضد عفونی کرد و 

 .بار به فاصله یک هفته اسپری کرد 3یا  2توان مایکوتال را 

 :مزایا
 .کاهش کاربرد سموم و حفظ سالمت محصول -1

 .حفظ سالمت تولید کنندگان و کارگران شاغل در واحدهای تولیدی -2

 .عدم ایجاد مقاومت در آفات -3

 .شودبه مرور سبب آشنایی تولید کنندگان می -4

 .گرددبا کاهش تدریجی کاربرد سموم امکان استقرار عوامل مفید میسر می وبه مرور زمان  -5



کاهش دفرمگی  اشی از کاربرد سموم است و همچنینعدم بروز سوختگی در گل و گیاه که عموماً ن -6

 .محصوالت کشاورزی ازدر برخی 

 .افزایش تدریجی دشمنان طبیعی -1

منجار باه   کاه  ( Bombus terrestris)افشاان ناتااپول   استفاده از سایر عوامل همانند زنباور گارده    -8

اربرد روش کا کننادگان در  ی شده و ضمن افزایش انگیزه تولیدافزایش کمیت و کیفیت محصول تولید

کنندگان در عدم استفاده از سموم شیمیایی نیز نوعی روش کنترلی بر عملکرد تولیدکنترل بیولوژیک، 

 .گرددتلقی می

 ترل بیولوژیک در گلخانهمسائل و موانع اجرایی کن
نظر از  ًمعموال ها، گیاهان مورد کشت و کار ه دلیل وضعیت موجود و میکروکلیمای حاکم بر گلخانهب    

دلیل تولید در طاول ساال، تاراکم    ه از سوی دیگر بو  در شرایط مناسب ...، تغذیه و  نور ،دما، رطوبت

محادود کنناده و کنتارل کنناده آفاات،      لاذا در صاورت عوامال    . پیوسته رو باه افازایش اسات   آفات 

 مشکل اصلی در کاربرد سموماز سوی دیگر . هستنداز سموم مختلف  به استفاده کنندگان مجبورتولید

کااربرد   ،عمل مشابه نقطهعدم رعایت دوره کارنس سموم، کاربرد چند نوبت یک سم و یا سموم با  نیز

اوقاات در صاورت    اغلاب که  بودهف عمل باال و عمدتاً سموم با طی و توصیه نشده سموم غیر تخصصی

 .دنشوعدم رعایت نکات فنی مستقیماً به چرخه مصرف وارد می

 ...(.ارتفاع کم و )ها مناسب بودن سازه برخی از گلخانهنا -1

مناسب بودن تأسیسات مورد استفاده و کمباود برخای تجهیازات از جملاه سیساتم فان و پاد و        نا -2

 .میست

 .بودن برخی تأسیسات حفاظتی از جمله توری و پوشش گلخانهیا ناقص  عدم وجود -3

 .کمبود اطالعات فنی کارشناسان بخش دولتی و خصوصی در زمینه کنترل بیولوژیک -4

 .کنندگان کمبود اطالعات فنی برخی از تولید -5

 .انتخاب برخی از محصوالت دو ساله که دارای باقیمانده سموم از فصول قبل بوده است -6

 .در مناطق خاص های تولیدیبود آب در برخی از واحدکم -1

کااهش مصارف ساوخت،    )چون باال بودن هزینه تولیاد  همدالیلی ه عدم مدیریت مناسب گلخانه ب -8

 .لطمه به تولید در نتیجهو ...( کاهش کاربرد کودهای مناسب در تغذیه و 

اال بودن سطح گلخانه نسبت به هار  ب) اه ن شرکت پیمانکار در پایش گلخانهکمبود تعداد کارشناسا -1

 .لذا کاهش دقت در پایشو ( کارشناس

که در این ) ها  نیاز تا وارد کردن و رها سازی آنطوالنی بودن فاصله بین تعیین نوع عوامل مورد  -13

 (.داشتخواهد فاصله و بویژه در شرایطی که دما باال باشد طغیان آفت را در پی 

 .در واحد سطح با این روش نسبت به روش کنترل شیمیایی باال بودن هزینه تولید -11

 .حساس بودن عوامل نسبت به دما و سایر شرایط اقلیمی -12



مواقعی که آفات حتی به صورت  دربه تعداد کافی و برای عدم وجود سموم سازگار و قابل توصیه  -13

 .کند اسپات طغیان می هات

 .ت مختصر آفتکنندگان نسبت به خسار عدم تحمل تولید -14

سازی بر اساس توصیه مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور بصورت عدد در مترمربع صاورت   رها -15

گیرد که در برخی شرایط به هیچ وجه جوابگو نیست و از سوی دیگر کنترل دقیاق نیاز بسایار    می

 .مشکل است

و در نتیجاه تلفاات باه    دور از چشم نااظرین   از سموم توصیه نشدهاستفاده در برخی مواقع نادر  -16

 .عوامل مفید

به کنه شکارگر پرسیمیلیس خسارت وارد کرده و با افزایش تراکم کناه  در گلخانه رطوبت  کمبود -11

 .شودمناسب مهیا نمیبهتر در واحد سطح در رها سازی بعدی نیز امکان کنترل 

 8شاد بایش از   مای  در برخی مواقع تعداد سمپاشی بر علیه کنه که توسط شرکت مجری توصیه -18

 (.ایی لکه برخی بصورت)نوبت بود 

صیفی کشاور   های سبزی وتقریباً تمامی عوامل ماکرو و میکرو که در سه سال گذشته در گلخانه -11

رغم تعهد شرکت مجری مبنای بار باومی نماودن     های وارداتی بوده و علی استفاده گردید از سوش

 .زمینه انجام نشده استها، تاکنون اقدام مشخصی در این تولید آن

کشت برخی ارقام حساس و غیرسازگار باع  بروز حساسیت در گیاهان نسبت باه آفاات شاده و     -23

 .سازدکنترل آفات را با سختی مواجه می

تاابع ارز خاارجی باودن    )باال رفتن قیمت ارز در امر کنترل بیولوژیک مشاکالتی را ایجااد نماود     -21

 (.واردات عوامل

 .نوپل بودن این امر در سنوات قبلوچند شرکت رقیب و م عدم وجود -22

تناوب کشت در گلخانه و کشت سالیانه محصوالت مانع اساتقرار عوامال شاده و باه رهاا ساازی        -23

 .متوالی عوامل مفید نیاز خواهد بود

 دوام کم عوامل در شرایط معمولی و ضرورت استفاده از تجهیزات خاص برای ادامه بقاء و کیفیت -24

 .عوامل مورد استفاده

های بومی و  اول تهدید  سوش: های وارداتی به دو دلیل به اظهار نظر برخی متخصصین، سوش بنا -25

 .دوم به علت احتمال عدم سازگاری مناسب در شرایط فعلی، مناسب نیستند
اری اموور  های کشوور و واگو   عدم وجود سیستم مدیریت واحد و منسجم  با مدیران مجرب در اکثر گلخانه -72

 .اجرایی و مدیریتی در ید کارگران فصلی خصوصاً کارگران تبعه کشورهای خارجی

هوا کوه اج جيتوی توفیو  رن در گورو      یک در سطح گلخانهژپیچیده بودن عملیات کنترل بیولوتخصصی و  -72
 ر نظارتیداران برای انجام اموگلخانه برخی اج عدم همکاری برخی مواقع. داران استهمکاری رگاهانه گلخانه
 . افزایدبر مشکالت موجود می



ضعف تکنولوجی داخل در خصوص تولید و استفاده اج عوامل و فررورده های مورد نیاج در کنترل بیولوژیک  -72
 .ای و فاصله رنيا با فن روریيای نوینو غیر شیمیایی رفات گلخانه

 .دارانم برای گلخانهعوامل بیولوژیک در مقایسه با سمو ثیرأبطئی و گاهاً غیرملموس بودن ت -03

 .های تولید و رهاساجی و استانداردهای ملیشیوه ،هاناکافی بودن دانش فنی موجود در خصوص سیستم -03

 :والن بوا نیاجهوای حیواتی کوامالً وابسوته شوامل      ئعدم همپایی سرعت توسعة مورد توقع طرح اج سوی مس -07
های الجم در سطوح ها و رموجشجیرساخت یی،نیاجهای مالی، نیروی انسانی، تحقیقات کاربردی، امکانات اجرا

 .کشاورجان، مروجین، تولیدکنندگان عوامل بیولوژیک و مجریان دولتی طرح شامل مختلف

ثیر گو ار در رونود توسوعه کنتورل بیولوژیوک رفوات       أهای تعدم تعامل کافی و الجم در میان تمام مجموعه -00
 .ای درکشورگلخانه

 .های اقتصادیهای اقتصادی و برخورد با رن همانند با سایر طرحسنجیدن اثرات مثبت طرح با معیار -03

 .ای در کشورناکافی بودن تحقیقات کاربردی در جمینه کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی رفات گلخانه -03

کم رنگ بودن تعامل و ارتباطات علمی و رموجشی دوجانبه مابین مراکز علمی و اجرایوی داخول و خوارز اج     -03
 .کشور

علمی و فنی در بدنه بخش غیردولتی در راستای اجرای مبارجه بیولوژیک در سوطح   ن بنیه مالی،ناکافی بود -02
 .هاگلخانه

 .در سنوات قبل توسط شرکت مجری هافاصله جیاد بین پایش -02

 :پیشنهادات
 .سازی عوامل کمک دولت در تأمین و رها  -1

  .تولید و حتی واردات عوامل کنترل بیولوژیک نرقابتی شد  -2

 .مورد نیاز در کنترل بیولوژیک مودن تولید عواملن بومی  -3

 .آموزش مستمر کارشناسان بخش دولتی و بخش خصوصی  -4

  .کنندگانآموزش تولید  -5

گذاری محصاوالت تولیادی باا     ه به منظور قیمتقانون برنامه چهارم توسع 58اجرایی نمودن ماده   -6

 .روش کنترل بیولوژیک جهت ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان

ق تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک با بکارگیری روش کنترل بیولوژیاک میسار اسات لاذا     تحق  -1

 .توجه به کنترل بیولوژیک آفات زمینه ساز افزایش سطح و حجم تولیدات ارگانیک خواهد بود
ایی به منظور واحدهای تولیدی محصوالت گلخانهانجام مطالعات فرهنگی اجتماعی و اقتصادی در سطح   -2

 .روابط حاکم بر تولید و باجار درک بيتر

های ترویجی متناسب با شرایط جوامع فعالیتو انجام اطالع رسانی و  توجه به بحث بسترساجی فرهنگی و  -2
 .و افزایش دانش فنی موجود بردارانو بيره دارانگلخانهمحلی در میان 

 .و تکنولوژی روج  رگاهی با تجيیز رنيا به امکاناتهای مراقبت و پیشتقویت و گسترش شبکه  -33

های تحت پوشش به باجار وری و معرفی و ارائه محصوالت تولیدی در گلخانهرساجی جمینه فرفراهم -33
 .مصرف



 .ایثر درکنترل رفات گلخانهؤشناسایی عوامل بیولوژیک بومی م -37

 هاکاهش فواصل پایش -30

 .هکتار 0کاهش سطحوح تحت نظارت هر کارشناس به   -33

 

 

 :گیری کلی نتیجه
وجاود   تولید در بخش کشاورزی، و پایداری ثر در افزایش درآمد سرانه و تضمینؤکی از عوامل می     

که خود در گرو بهبود کیفیت و ساالمت محصاوالت    بودهافزایش میزان صادرات باز مطمئن داخلی و 

باه خطار افتاادن ساالمت     رویه از سموم کشاورزی شاهد  هم اکنون به دلیل استفاده بی. است تولیدی 

 مادیریت  رکان  تارین اساسای  عنوان به بیولوژیک کنترل. هستیم کننده و محیط زیست جامعه مصرف

 و صاادرات  قابلیات  افازایش  و محصاول  ساالمت  و کیفیات  بهبود کننده تواند تضمینمی آفات تلفیقی

 بیولوژیاک  کنتارل  هاای برناماه  در که تفکر این .باشد جامعه و سالمت محیطی زیست خطرات کاهش

 ساموم  از اساتفاده  کارد  باید دقات  اما .است نادرست قطع طور به کرد کشی استفاده آفت هیچ زا نباید

-مای  برناماه  استفاده بدون و شود انجام دقیق بسیار و مدیریتی خاص هایبرنامه قالب در باید شیمیایی

فاات  در کنتارل آ  .کنناد  وارد بیولوژیاک  کنتارل  آمیاز  موفقیات  روند به ناپذیری جبران خسارت تواند

ای استفاده از عوامل مفید ماکرو و میکرو مفید باوده و براسااس تجاارب چندسااله گذشاته باا       گلخانه

رعایت نکات فنی و ایجاد انگیزه در تولید کننادگان و آشانا نماودن مصارف کننادگان باا محصاوالت        

رد نیاز در از سوی دیگر تولید عوامل مو. گیر شدن این متد مفید خواهد بودتولیدی این روش در همه

داخل کشور ضمن افزایش سرعت دسترسی تولید کنندگان به عوامل مورد نیاز، وابستگی باه خاارج و   

 .دهدارز خارجی را نیز تقلیل می
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Abstract 
The need to control pests for decreasing the pest’s population under economical 

threshold level, is nessesry to improve our information about chemical pesticides 

environmental pollution. According to available statistics, in developing countries, 

almost one third of agricultural products waste in planting, harvesting and storage 

processes by pests, diseases and weeds. In recent years other alternatives have been 

considered for decreasing the side effects of pesticides which one of them is Biological 

control. Biological control has a tremendous impact on conservation of biodiversity, 

sustainable agriculture and food safety. Many examples of human efforts for using the 

biological methods have been detected From Renaissance in Europe but the first 

scientific biological control goes back to 1881 which was one of the most successful 

biological control projects. The project was controlling  Icerya purchase by Rodolia 

cardinalis in California during 1888 to 1881. In Iran, researches began from 1331 by 

establishment of Museum of Zoology by Jalal Afshar for controlling Icerya purchase in 

Citrus gardens in north of the country but Biologic control became practical in Iran from 

1314. In this research we mentioned to nine biological agents, includinding four 

predators, four  parasitoids and one antagonist fungus for controlling greenhouse’s pests 

and diseases. Biological control, as the basic management unit of pest control, can 

warranty the products quality and safety and increasing the export capability and also 

decreasing the environmental risks and public health.           
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