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   .ندشد كه نقد ها، نظرات و پيشنهاد هاي خوانندگان گرامي را دريافت دار
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همكاران محترم بخش خدمات فني موسسه كه براي قابل ارائـه شـدن ايـن نوشـتار در سـايت                
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  مقدمه

  
هاي متعدد غذايي وجود دارد كه در مجموع تعادل غذايي را در  ها و شبكه در طبيعت زنجيره

به . هي اين تعادل در اثر شرايط مختلف بر هم مي خورداما گا. كنند  مي ايجادمحيط زيست
عنوان مثال ورود يك موجود به منطقه جديد ممكن است رشد بيش از حد جمعيت آن را 

البته .  براي تعادل موجود نمايان سازد"آفت"در پي داشته و آن را به عنوان يك عامل مضر 
اين شرايط پاسخ داده و جمعيت اي از موجودات ميباشد به  طبيعت نيز كه شامل مجموعه

نيز بيشتر شده تا سرانجام تعادل مناسب ) عوامل كتترل كننده آفت(غذايي باالتر ) هاي(حلقه
  . در طبيعت برقرار گردد) البته اغلب با يك اختالف زماني(

باشد تا شرايط را براي  مثال ديگر دخالت بشر در طبيعت به منظور تامين نيازهاي خود مي
 ايجاد مزارع در سطح ، ومثال مزارع تك كشتي(ي از موجودات مهيا سازد رشد گروه

 را نيز "آفات كشاورزي"اين تغييرات به نوبه خود رشد جمعيت موجودات ناخواسته ). وسيع
شوند بطوريكه نياز به  آفات كشاورزي، رقيب بشر در مصرف منابع مي. در پي خواهد داشت

هاي بظاهر آسان و سريع كنترل  يكي از راه. واهد شدكنترل جمعيت آنها اجتناب ناپذير خ
اما خطرات استفاد از . باشد آفات، كنترل شيميايي يا به عبارت ديگر بكار بردن آفت كش مي
هاي كنترل آفات از جمله  سموم آفت كش بر كسي پوشيده نيست، بنابراين ساير روش

 كنترل "ت آفات يا به اصطالح سوم زنجيره غذايي براي كنترل جمعي) هاي(حمايت از حلقه 
  . گردد  مطرح مي"بيولوژيك

براي ) بعنوان دشمنان طبيعي(كنترل بيولوژيك در واقع رويكرد استفاده از عوامل زنده 
كنترل بيولوژيك از منظر . باشد مي) اعم از بومي و غيره بومي(كنترل جمعيت آفات 

داري بيشتر از طريق حمايت از يك گونه ها و پاي اكولوژي و بوم شناسي ميتواند به تنوع گونه
  .، كمك كند)خسارتزا و مضر(در مقابل گونه ديگر ) مفيد(

گسترده و  نياز روز افزون بشر به محصوالت گياهي موجب رويكرد بيش از پيش او از كشت
هاي  يكي از روش. شده است "Intensive" به كشت متراكم و محدود "Extensive" وسيع
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تري براي توليد  باشد كه داراي شرايط مناسب ها مي فاده از گلخانهكشت متراكم، است
در عين حال شرايط گلخانه اغلب براي آفات . باشند محصوالت نسبت به شرايط طبيعي مي

نيز مناسب بوده و در نتيجه باعث بروز خسارت بيشتر آفات، در مقايسه با شرايط مزرعه، مي 
كنترل . ها با اهميت تر از مزارع مي باشد  آفات در گلخانهبنابراين لزوم مبارزه و كنترل. گردد

اما كنترل . با سموم آفت كش امكان پذير است) همانند مزارع(ها  شيمياي آفات در گلخانه
  : اي به داليل زير مشكل سازتر است هاي گلخانه شيميايي در محيط

  رشد بهتر آفات در گلخانه ) 1
  م آفات به سموتر  مقاوم شدن سريع) 2
  ) بدليل تازه خوري محصوالت(خطر زياد باقيمانده سموم براي مصرف كنندگان ) 3

هاي كنترل آفات از جمله كنترل بيولوژيك در گلخانه  بنابراين لزوم بكارگيري ساير روش
ها، امكان  هاي گلخانه عالوه بر اين بدليل محدود بودن محيط. گردد بيشتر احساس مي

  . آنها بيشتر استموفقيت كنترل بيولوژيك در
هدف از اين كتاب ارائه اطالعاتي در زمينه كنترل بيولوژيك بطور عموم و استفاده از اين 

در اين راستا فصل اول . باشد ها بطور اخص مي روش براي كاهش خسارت آفات در گلخانه
فصل دوم به . ها اختصاص يافته است بطور خالصه به ارائه اصول و مباني احداث گلخانه

اني كنترل بيولوژيك پرداخته و در فصل سوم ضمن معرفي آفات مهم محصوالت مب
در نهايت، فصل چهارم به تحليلي بر . شوند ها، عوامل كنترل كننده آنها معرفي مي گلخانه

اميد است اين مجموعه با توجه به رويكرد .  ايران مي پردازد جايگاه كنترل بيولوژيك در
  . ل بيولوژيك در كشور مفيد واقع گرددبيش از پيش استفاده از كنتر

  
  
  
  
  
  



 غزوي. ج ارده و م. م

 ۶

  
 :فصل اول

  
  ها اصول و مباني گلخانه

اين . هاي كنترل شده ارائه كرد تعريف گلخانه را ميتوان بصورت كشت گياهان در محيط
كار در واقع با تغيير محيط طبيعي براي بهبود رشد و نمو گياهان در برابر عوامل نامساعد 

را نيز به عنوان عوامل نامساعد ) آفات(يتوان عوامل زنده خسارتزا البته م. صورت ميگيرد
اي و يا استفاده از  با اين تعريف حتي قرار دادن يك گياه درون بطري شيشه. محسوب كرد

هاي بسيار بزرگ ممكن  البته گلخانه. يك پوشش پالستيكي نيز گلخانه محسوب ميشود
ر هر حال كشت و كار حمايت شده ميتواند د. است تا چند هكتار نيز وسعت داشته باشند

  :شامل موارد زير باشد
 تر رشد گياهان  استفاده از مالچ براي پوشش خاك به منظور ايجاد فضاي مناسب •

  ايجاد سايه بان براي حفظ گياه در مقابل نور شديد آفتاب •

در مقابل سرماي اول ) نشاءها(ها  ي كشت براي حفاظت گياهچهها رديفپوشش  •
 اعيزر فصل

  پالستيكي براي حفاظت محصول از صدمات باران نصب سقف •

 براي جلوگيري از ورود جانوران خسارتزا ) مثال توري(نصب حفاظ  •

 هاي تقريبا محدود و بسته به نام گلخانه سر انجام محيط •

ميتوان بدين صورت خالصه ) فارغ از اندازه و شكل(ها را  بطور كلي اهداف احداث گلخانه
  )2، )ها و حتي نور زياد باد، بارش( گياه در مقابل شرايط نامساعد محيطي حفظ) 1: كرد
صرفه جويي در مصرف آب با ) 3 شرايط مناسب دمايي در فصول بسيار سرد و گرم، ايجاد

محافظت بهتر گياه در مقابل خسارت ) 4نگهداري رطوبت بيشتر در محيط گلخانه و سرانجام 
  .آفات گياهي
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تاثيرات زيادي در توليد محصوالت كشاورزي دارند كه مي   اين شرايطها با داشتن گلخانه
 امكان چندين دوره كشت در يك سال زراعي و , راندمان باالي توليد محصوالت:توان به

  .دليل كيفيت باال و نيز توليد خارج از فصل، اشاره كرد ارزش نسبتا باالي توليدات، به
 برابر شرايط 30اي مي تواند تا حدود  گلخانه در مجموع ارزش افزوده توليد محصوالت 

ها  اگرچه ارزش صرفه جويي در مصرف آب را نيز بايد به ارزيابي. عادي در سال باشد
هاي زيادي براي توليدات محصوالت تازه خوري  ها داراي مزيت بنابراين گلخانه. اضافه نمود

هر واحد سطح نصيب بخصوص در نزديك شهرها بوده و درآمد بسيار بااليي به ازاء 
  .كند كشاورزان مي
ها مي توانند بسيار ساده و در حد يك پوشش پالستيكي تا بسيار پيشرفته از  اگرچه گلخانه

اي و تهيه مواد مغذي مورد  كنترل دما، رطوبت و نور گرفته تا اندازه گيري گازهاي گلخانه
هاي مهم در احداث آنها   جنبهاما رعايت برخي از اصول و. نياز گياهان بطور اتوماتيك باشند

  .شود الزم است كه در زير به آنها پرداخته مي
  

  نكات مورد توجه براي احداث گلخانه
  : منطقه احداث •

به مسائل  براي احداث گلخانه نكات بسياري را ميبايد در نظر گرفت كه از جمله مي توان
هاي  بطوريكه براي عرض. داي شامل عرض جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا اشاره كر منطقه

گردد و در مقابل هزينه خنك  بيشتر و ارتفاع باالتر هزينه گرم كردن محيط گلخانه بيشتر مي
عالوه بر اين طول دوره نور . تر را بايد تامين كرد هاي كمتر و ارتفاع پائين كردن براي عرض

 مستقيمي در توليد باشد؛ كه نقش دهي و مقدار شدت تابش نيز تحت تاثير اين دو عامل مي
از اين رو با صرفه ترين مناطق براي احداث گلخانه . محصوالت در طول فصل زراعي دارد

را ميتوان بر اساس اين دو عامل طوري انتخاب كرد كه حداقل هزينه و حداكثر درآمد را 
در اين رابطه بايد در نظر داشت كه جهت جغرافيايي احداث گلخانه با . بتوان بدست آورد

. قدار نور و انرژي دريافتي از طرف گياهان رابطه مستقيمي دارد كه بايد مد نظر قرار گيردم
در مجموع بهترين جهت جغرافيايي براي احداث گلخانه ها در شرايط ايران جهت شمالي 



 غزوي. ج ارده و م. م

 ٨

. جنوبي مي باشد بنحويكه بيشترين زمان نور دهي و نيز مقدار نور به گياهان تابيده مي شود
كه شايد دليل آن تاثير تغييرات ارتفاع  ته مورد توافق همه پژوهشگران نيست،اگرچه اين نك

  . هاي كاشت گياهان در درون گلخانه باشد و فواصل كشت رديف
  

 دسترسي به امكانات و بازار مصرف •
در انتخاب محل احداث گلخانه بايد دسترسي به امكاناتي مانند سوخت، برق و امكانات 

نزديك (عالوه بر اين، دسترسي نسبتا آسان به بازار مصرف . شودارتباطي در نظر گرفته 
از طرف ديگر گاهي هزينه در اختيار داشتن . ها را كاهش دهد مي تواند هزينه) شهرها
هاي فوق ممكن است نتواند توجيه اقتصادي الزم براي توليد محصوالت كشاورزي را  زمين

  . بايد با دقت صورت گيرد ها مي گلخانهبنابراين ارزيابي اقتصادي احداث . داشته باشد
  

 :سازه گلخانه •
 ايجاد نموده و در مقابل عواملي همچون باد، باران،  سازه گلخانه بايد حداقل سايه انداز را

ها بايد حداكثر صرفه جويي در  عالوه بر اين در طراحي گلخانه. تگرگ و برف مقاوم باشد
از طرف ديگر سازه بايد قادر . نيز لحاظ گردد) براي گرم كردن و سرد كردن(مقدار انرژي 

ها، پوشش، سايه  مانند لوله(شود  به تحمل بسياري از چيزهايي كه ممكن است به آن آويزان 
همچنين در طراحي سازه فعاليت . داشته باشد را) ها يا حتي برخي از گياهان بان و گلدان

  . گلخانه را نيز بايد در نظر گرفتبر روي سقف ) به منظور تعمير(احتمالي فرد يا افرادي 
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به هر حال سازه گلخانه بايد بتواند به بخوبي نور خورشيد را عبور داده و در دست رس گياه 
در ). حداقل سقف، يك سمت و دو انتهاي گلخانه براي عبور نور شفاف باشد(قرار دهد 

هاي  و حتي كابل: PVCهاي  هاي مختلفي از جنس چوب، فلز، لوله ساخت گلخانه سازه
  . گردد شود كه در زير به برخي از آنها اشاره مي فاده ميقطور برق است

  : چوب
هاي سنتي مورد استفاده بوده است، اما اكنون بداليل زياد از جمله  چوب بيشتر در گلخانه

هاي  افزايش قيمت چوب و مسايل زيست محيطي استفاده از اين نوع سازه براي ايجاد گلخانه
ها  هاي كوچك و يا نقاطي كه تامين ساير سازه انهاما براي گلخ. مدرن مورد توجه نيست

ها  در اين صورت چوب. گيرد امكان پذير نيست، هنوز اين نوع سازه مورد استفاده قرار مي
هايي كه بطور مستقيم با خاك در  بخصوص در قسمت(بايد براي جلوگيري از پوسيدگي 

ين كار بايد براي گياهان مورد البته مواد مورد استفاده براي ا. تيمار گردند) تماس هستند
  .  باشند كشت و محيط زيست غير سمي

                                    
       

  :سازه فلزي
. باشد هاي گالوانيزه مي بيشتر از نوع لولهها  هاي فلزي مورد استفاده در ساخت گلخانه سازه

ها بدليل سهولت نصب، ارزان بودن و امكان جابجايي مناسب ترين سازه قابل  اين سازه
اين نوع . و برخي از انواع آن را ميتوان به راحتي جابجا كرد. باشند  ايران مي استفاده در

هايي با قطرهاي مختلف   اين رو لولهباشند، از ها داراي شكل و اندازه بسيار متنوع مي گلخانه
ها با سقف قوصي و ارتفاع متفاوت  در مجموع بيشتر گلخانه. در ساخت آنها بكار مي رود

  .باشند ها براي تهويه مي هايي در سقف يا ديواره بوده و داراي دريچه
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  ها هاي گلخانه اشكال مختلف سازه
 نيم دايره احداث شده و تنها به وسيله ها در واقع بصورت  سقف اين نوع گلخانه:نيم دايره

اين نوع گلخانه براي . شوند پالستيكي محصور مي) يك اليه يا دو اليه(يك پوشش 
امروزه براي سهولت . شود استفاده مي) هان گلداني كاهو، گياه(محصوالتي با ارتفاع كوتاه 

انند گوجه فرنگي، خيار م(بيشتر نوع پايه دار آن، كه براي كشت محصوالتي با ارتفاع بلندتر 
  .گردند مناسب است، احداث مي) و فلفل

  
  

ها پايه دار بوده و سقف شيرواني مانند دارند و براي نصب   اين گلخانه:سقف شيرواني
هاي سنتي كه با چوب ساخته  البته گلخانه. آن مناسب هستندهايي مانند  شيشه و پوشش

گردد كه  هايي در سقف تعبيه مي اي دريچه در نوع شيشه. باشند شوند نيز بدين شكل مي مي
ها  اما در نوع سنتي اين دريچه. سازند در صورت نياز باز شده و امكان تبادل هوا را فراهم مي

در اين شرايط رطوبت موجود در گلخانه با . شوند ه ميها ديد اغلب نه در سقف كه در ديواره
هاي آب بر روي گياهان ريزش كرده و صدماتي را به  تماس به پوشش سرد بصورت قطره

  .  گياهان وارد مي سازند
گاهي براي صرفه جويي و استحكام چندين گلخانه را در كنار هم و بصورت پيوسته، و 

ها براي كشت محصوالتي مانند  كنند كه اين گلخانه اغلب فاقد ديوار بينابيني، احداث مي
 . باشند گوجه فرنگي، خيار و فلفل بسيار مناسب مي



  رل بيولوژيك در محصوالت گلخانه ايمباني كنت

 ١١

  
  

  :ها پوشش گلخانه
دمايي و نفوذ اشعه ماوراء بنفش امروزه مواد شفاف بسياري كه در برابر تغييرات شديد 

)UV (شوند  ها مصرف مي موادي كه براي پوشش گلخانه. شود مقاوم هستند بكار گرفته مي
از اين رو بر . مي توانند قابل انعطاف يا سخت، يك اليه يا دو اليه و صاف يا موج دار باشند

  .ان فراهم استدار هاي متفاوت براي گلخانه اساس نياز و شرايط امكان انتخاب پوشش
  :شيشه

اي حداقل براي مدت يك قرن در اروپا مورد استفاده قرار  شيشه به عنوان پوشش گلخانه
در ابتدا قطعات نسبتا كوچك و سنگيني از شيشه بكار مي رفت كه براي نصب . گرفته است
له هاي جديد به وسي اما گلخانه. شد ها نيز بسيار مستحكم طراحي مي هاي گلخانه آنها سازه

 الي 71شوند كه ضريب نفوذ نور در آنها بين  هاي نسبتا بزرگ و سبك پوشش داده مي شيشه
با اين حال شيشه در مقايسه با .  سال يا بيشتر دارند25بوده و طول عمر مفيدي حدود % 92

بودن  ها مشكالتي همچون سنگين بودن، هزينه اوليه نسبتا باال، غير قابل انعطاف ساير پوشش
  . محدود مي سازدرا براي گلخانه داران گي را داشته كه استفاده از آنها و شكنند

  : پوشش پلي اتيلن
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اين . اين پوشش سبك، قابل انعطاف، ارزان قيمت و كاربرد سهل تري نسبت به شيشه دارد
نوع پوشش ممكن است يك اليه يا دو اليه بوده كه هواي بين آنها در واقع مانند عايق از 

اين سازه بيشتر در مناطقي كه جريان باد و . و اتالف انرژي جلوگيري مي كندتبادل حرارت 
ها نسبت به  قدرت نفوذ اين پوشش. گيرد هاي زياد داشته باشد، مورد استفاده قرار مي يا بارش

  . باشد بوده و طول عمر حدود دو الي چهار سال مي% 87 الي 85نور حدود 
  :نيل كلرايديپوشش پلي و

لرايد پوشش قابل انعطاف ديگري است كه همانند شيشه نور را از خود عبور مي پلي وانيل ك
با اين حال نكته . اين نوع پوشش به مقدار فراوان در ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است. دهد

  .باشد ضعف اين پوشش باريك بودن قطعات آن نسبت به پوشش پلي اتيلن مي
  

  :Acrylicهاي آكريليكي  پوشش
وزني نسبتا سبك، كاربرد آسان، مقاوم به اشعه ماوراء : ها عبارتند از ت اين پوششخصوصيا

براي % 83ها برابر با  قدرت نفوذ پذيري اين پوشش. باشد بنفش و شرايط آب و هوايي مي
 سال يا بيشتر 20ها حدود  طول عمر اين پوشش. باشد ها مي براي دو اليه% 93ها و  تك اليه

  . ل اين تركيبات با فرسايش نسبتا زياد، بسيار شكننده و گران قيمت هستندبا اين حا. باشد مي
  

  :Polycarbonateهاي پلي كربنات  پوشش
وزني نسبتا سبك، كاربرد آسان، مقاوم به تغييرات : ها عبارتند از خصوصيات اين پوشش

  ايجاد هاي اخير در صنعت توليد اين محصوالت سبب پيشرفت. باشد شرايط محيطي مي
شده است و طول ) ها تك اليه% 85براي دواليه و % 70(هايي با قدرت نفوذ بسيار باال  اليه

ها و هوا  هاي قبلي اين تركيبات در مقابل خراش پوشش.  سال دارند10 بين 5عمري حدود 
با اين حال يك اليه از پلي اكريل بر سطح آنها تا .  بسيار حساس بوده اندUVزدگي و اشعه 

  .   مشكالت را كاهش داده استحدودي اين 
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  :اي هاي گلخانه عوامل قابل كنترل در محيط
  : دما

 30  تا15باشد، اما يك گلخانه بايد بتواند دمايي حدود  اگرچه نياز دمايي گياهان متفاوت مي
اي بسيار هزينه بر  هاي گلخانه متعادل كردن دما در محيط. را براي رشد گياهان تامين نمايد

در مقابل . كنند ها را در فصول گرم جمع آوري مي است، لذا گاهي پوشش برخي از گلخانه
  .شود هنگام فصول سرد از آنها براي توليد قلمه كه نياز كمتري به دما دارند استفاده مي

ها توجيه اقتصادي دارد كه  حال نصب سيستمهاي كنترل دما در بسياري از گلخانهدر هر 
  . شود بطور مختصر به توضيح آنها پرداخته مي

 
   :سيستم گرمايشي
فصل  ها در توليد محصوالت خارج از ها از اصلي ترين قدم سيستم گرمايشي در گلخانه

هاي  هاي قديمي استفاده شده و لوله ها و حتي كوره ها بخاري در برخي از گلخانه. باشد مي
. گيرد خروجي دود حاصله از فضاي باالي گلخانه عبور داده شده و انتقال گرما صورت مي

در اين سيستم خطر نشت گازهاي مضر، مخاطرات زيادي را براي گياهان و محصوالت در 
در امروزه اغلب سيستم گرمايش بهتري كه شامل يك منبع دوجداره است . پي دارد
ماده سوختي درون محفظه داخلي سوخته و عبور هوا از بين دو . شود ها نصب مي گلخانه

هاي مدرن انتقال گرما مي  البته در گلخانه. كند جداره، گرماي حاصله را وارد گلخانه مي
هاي آب گرم صورت گرفته و  و به كمك لوله) مانند شوفاژ(تواند از طريق سيستم مركزي 

لذا . گردد، كه البته هزينه اوليه نسبتا زيادي را در بر دارد طور دقيق حفظ ها ب دماي گلخانه
  . هاي فوق در شرايط مختلف متفاوت است صرفه اقتصادي هر يك از سيستم

هاي  ها ميتواند شامل گاز طبيعي، گاز مايع، ساير سوخت در گلخانه منابع تامين كننده انرژي
هاي استفاده از اين مواد بسته به مناطق و  بته هزينهال. نفتي، چوپ و حتي الكتريسيته باشد

هاي الزم  عالوه بر اين دسترسي آسان، هزينه. باشد هاي نسبي متفاوتي مي شرايط داراي مزيت
  . و بكارگيري اين منابع نيز بايد در انتخاب آنها به عنوان منابع تامين انرژي مد نظر قرار گيرد
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باشد كه به هر سه روش؛  ها مي رارت از محيط گلخانهنكته مهم ديگر هدر رفتن يا پرت ح
ها تاثير  هاي گلخانه ها و پوشش البته نوع سازه. تابشي، جابجايي و يا تماسي صورت مي پذيرد

  . مستقيمي بر روي مقدار پرت حرارتي و در نتيجه افزايش مقدار انرژي مورد نياز دارد
  
  

  :سيستم خنك كننده
 در فصول گرم سال بايد از سيستمهاي خنك كننده استفاده ها براي كاهش دماي گلخانه

. باشد  ايران بسيارگران مي هاي خنك كننده بخصوص در شرايط البته استفاده از سيستم. كرد
با اين وجود خنك كردن ميتواند بسيار ساده و شامل يك سايه بان و يا حتي استفاده از آب 

ترين و اقتصادي ترين سيستم خنك كننده در اما شايد رايج . پاشي در سطح گلخانه باشد
در اين سيستم معموال در يك طرف . باشد) Fan & Pad ("فن و پد" ايران سيستم  شرايط

شوند قرار داده شده و در طرف  گلخانه جدارهايي از پوشال كه بوسيله آب مرطوب مي
در اين .  فرستدشوند، كه هواي درون گلخانه را به بيرون مي نصب مي) هايي(ديگر هواكش 

و خنك شده و وارد گلخانه  سيستم هواي خارج از گلخانه ضمن عبور از بين پوشال مرطوب
معموال اين نوع سيستم قادر است دماي گلخانه را حدود پنج الي هفت درجه كمتر از . ميشود

  . محيط بيرون تامين نمايد
ها نصب كرده و دماي معيني  خانهتر برودت زا را نيز مي توان در گل هاي پيشرفته البته سيستم

ها بقدري  اي تامين كرد، اما هزينه نصب و نگهداري اين سيستم هاي گلخانه را براي محيط
  . توجيه پذير است) هاي تحقيقاتي مثال گلخانه(هاي خاص  زياد است كه معموال براي گلخانه
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  :نور
  خوشبختانه موقعيت جغرافيايي.  به دريافت نور دارندگياهان براي انجام فتوسنتز نياز

هان  براي رشد و توليد محصول، براي گيا)  حتي در زمستان(ايران طوريست كه نور كافي 
در مقابل گاهي نور زياد و به تبع آن افزايش دما، توليد محصول را كاهش . گردد تامين مي

يد شده را صرف مقابله با عوارض شدت مي دهد، در اين شرايط گياه مقداري از انرژي تول
هاي پيشرفته و يا  ها در گلخانه از اين رو استفاده از سايه بان. كند نور و متعادل كردن دما مي

پاشيدن گل بر روي پوشش گلخانه براي كاهش شدت نور مورد استفاده گلخانه داران 
هاي  ها، المپ گلخانهدر هر حال در صورت نياز به نصب سيستم نور مصنوعي در . باشد مي

  .نئون را مي توان بكار برد
  :رطوبت

ها  حفظ رطوبت نسبي بدليل صرفه جويي در مقدار آب مصرفي از نكات مهم در گلخانه
از آنجايكه گياهان در شرايط طبيعي براي توليد هر كيلو ماده حدود دو تن آب . باشد مي

البته عامل مهم وابسته . باشد  ميمصرف ميكنند، حفظ رطوبت نسبي در حد معقول بسيار مهم
به عبارت ديگر گياهان در . باشد به رطوبت نسبي مقدار تعرق گياهان موجود در گلخانه مي

بهينه ترين . حدود دو برابر بيشتر تعرق خواهند داشت% 50نسبت به % 25رطوبت نسبي 
سبي باالتر باشد و رطوبت ن مي% 85 الي 70رطوبت نسبي براي توليد اغلب محصوالت بين 

در مقابل رطوبت نسبي پائين تر مصرف آب را باال . باعث شيوع بيماريهاي گياهي ميگردند
در واقع مقدار صرفه جويي در مصرف آب در گلخانه ها بر اثر تفاوت رطوبت . خوااهد برد

البته عوامل ديگري مانند وزش باد در فضاي آزاد . نسبي درون گلخانه نسبت فضاي باز است
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 نيز مي تواند در افزايش مقدار "فن و پد"البته سيستم . دار نياز آبي گياهان مي افزايدبر مق
  . رطوبت نسبي مفيد باشد

سبب رشد سريع %) 80رطوبت نسبي بيشتر از (بايد در نظر داشت كه شرايط گرم و مرطوب 
است اما در اين شرايط اگر چه كاهش رطوبت نسبي نيز امكان پذير . شود عوامل بيماريزا مي

  . هزينه بسياري را تحميل خواهد كرد
   :دي اكسيد كربن

گذارد، مقدار دي اكسيد  عامل موثر ديگري كه بر روي توليد مقدار محصول گياهي اثر مي
اين نسبت در . باشد  برابر كمتر از مقدار اكسيژن مي700كربن است كه بطور طبيعي حدود 

به اين دليل . شود اي هستند به مراتب كمتر مي تهها كه در مقايسه با طبيعت محيط بس گلخانه
 و يا CO2ها براي افزايش توليد محصوالت استفاده از دستگاههاي توليد  در برخي گلخانه

در اين شرايط بدليل .  مرسوم استppm 1200يخ خشك براي رساندن مقدار آن به حدود 
افزايش مي % 20 الي 10سرعت بخشيدن به چرخه كربني در گياه، توليد محصول در حدود 

  . يابد
  

  هاي هيدروپونيك گلخانه
باشد كه بستر  هاي هيدروپونيك در واقع سيستم پيشرفته تر كشت محصوالت مي گلخانه

در اين روش تامين عناصر مورد نياز بطور . آنها نقش نگه دارنده را بر عهده دارد كشت در
هاي بسياري  اين سيستم مزيت. شود ميمصنوعي و محلول در آب در اختيار گياهان قرار داده 

  . شود هاي خاك كشت دارد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي در مقابل سيستم
به . هاي موجود در خاك كشت را نمي توان به راحتي كنترل نمود آفات و بيماري •

شود كه  ها هر چند وقت يكبار بقدري آلوده مي عنوان مثال خاك گلخانه
شود تا جايي كه تعويض خاك گلخانه بعد  د شيميايي ضروري ميضدعفوني با موا

در حاليكه در سيستم آب كشت، آب در . از چند سال اجتناب ناپذير خواهد بود
 عوامل UVتانكرهاي خاص جمع آوري شده و ضمن تصفيه شدن به كمك اشعه 

 . ميكروبي آن از بين مي روند
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در حاليكه مواد . كل استجذب مواد غذايي الزم توسط گياهان در خاك مش •
مغذي مورد نياز اغلب به صورت غير آلي بوده و بايد در آب حل شده تا قابل 

  . گيرد كه اين حالت در سيستم آب كشت براحتي صورت مي. جذب باشند
تبخير حاصله از آبهاي موجود در كانالهاي آب ميتواند به خنك شدن محيط و   •

كمك ) خصوص در مناطق گرم و خشكب(تامين مقداري از رطوبت مورد نياز 
 .كند

توليدات سيستم آب كشت را ميتوان در گروه محصوالت سالم و حتي اورگانيك  •
 . طبقه بندي نمود

هاي ديگر  تر از روش اغلب كشت و برداشت محصوالت در اين روش آسان •
  .باشد مي

ا و هزينه بر بودن البته از معايب اين سيستم ميتوان به هزينه زياد احداث اين نوع گلخانه ه
عالوه بر اين در صورت بروز آلودگي در سيستم . ضدعفوني و گردش آب اشاره كرد

  . گردش آب، احتمال گسترش سريع آلودگي نيز توليد محصوالت را تهديد ميكند
 

                      
  
  
  
  
  
  
  



  رل بيولوژيك در محصوالت گلخانه ايمباني كنت

 ١٩

  فصل دوم
 مباني كنترل بيولوژيك

  
هاي متعدد غذايي در طبيعت ضامن پايداري بوده و در مجموع يك تعادل  ها و شبكه زنجيره

ها را مي توان به پنج دسته  ارتباط  اينبطور كلي. كنند  مي ايجادر محيط زيستغذايي را د
-,-) شوند هر دو موجود متضرر مي: )Competition(ي رقابت) 1 : كه شاملتقسيم بندي كرد،

 يكي متضرر و ديگري سود مي برد: )Predation/Parasitism (شكارگري و انگلي) 2، (
همسفرگي ) 4، (+,+) كه هر دو موجود سود مي برند :Mutualism همزيستي )3، (-,+)
نه سود مي برد و نه زيان كه فرد دوم  مي برد در حالي  يكي سود):Commensalism(مثبت 

يكي ضرر ميكند در حاليكه موجود  ):Amensalism(همسفرگي منفي ) 5 و (0,+)مي كند
  ).Sinclair et al. 2006)(-,0(نه سود مي برد و نه زيان مي كند دوم 

در رويكرد كنترل بيولوژيك بيشتر ) انگليشكارگري و (حالت دوم در بين اين پنج گروه 
 ي تقابلبرهمكنش بوم شناختي يك نوع انگليرابطه شكارگري و . كند معنا پيدا مي

)Antagonistic Ecological Interactions ( در آن يك گونه از گونه ديگر نفع است كه
 ها انگل در حاليكه ،كند شكارگر از شكار خود براي تغذيه استفاده ميدر اين روابط  .مي برد

البته در . دنبر بهره مينيز زندگي جايگاه بلكه بعنوان منبع غذايي، نه تنها بعنوان از ميزبان 
، به دائمياي ميباشد تا ارتباط  بسياري از حاالت اين رابطه در واقع نوعي ارتباط مرحله

فقط در ) پارازيتوئيدها بخصوص(ها  از انگل بسياري بلكهها  ارگر شك نه تنهاعبارت ديگر
 از زندگي  مستقل بوده وديگربخش باشند و در  ه ميتبخشي از زندگي خود به ميزبان وابس

  .آزاد برخوردارند
بعنوان (همانگونه كه قبال بيان شد كنترل بيولوژيك در واقع رويكرد استفاده از عوامل زنده 

. باشد مي) اعم از بومي و غيره بومي(براي كنترل جمعيت آفات كشاورزي ) دشمنان طبيعي
 شرايط مساعد براي رشد بهتر جمعيت مورد نظر و يا  ايجادكنترل بيولوژيك ميتواند شامل

اين تعريف كلي در واقع دامنه . افزايش جمعيت مورد نظر از طريق رهاسازي در محيط باشد
اما منظور از عوامل كنترل بيولوژيك در . شود امل مياي از موجودات را ش بسيار گسترده
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هاي   ايجاد تعادل جمعيت ها و بندپايان براي كشاورزي بيشتر استفاده از ميكرواورگانيسم
  .گيرد باشد، كه در ذيل مورد بحث قرار مي طغياني آفات كشاورزي مي

  
  عوامل كنترل بيولوژيك

زيتوئيدها و شكارگرها بوده كه براي كنترل و عوامل كنترل بيولوژيك شامل بيمارگرها، پارا
هان شكارگر را نيز بعنوان  البته گاهي گيا. گيرند كاهش جمعيت آفات مورد استفاده قرار مي

 :شود كنند، كه در زير به شرح اين عوامل پرداخته مي عامل بيولوژيك محسوب مي

  
  : بيمارگرها

بوده ) ها و نماتدها ها، قارچ سلولي  تك ا،ه  باكتري ها، مانند ويروس(شامل عوامل ميكروبي 
عوامل بيمارگر اغلب . باشند  بيماري و مرگ و مير در حشرات مي ايجادكه قادر به

از محاسن آنها .  نمايند ايجادتوانند حالت اپيزوتي و همه گيري را اختصاصي بوده و مي
وه بر اين آنها را ميتوان عال.نام برد مانده سمي و عدم آلودگي محيطي ميتوان به نداشتن باقي
. هاي كنترل كننده آفات مانند ديگر عوامل كنترل بيولوژيك بكار برد به همراه ساير روش

برخي از اين عوامل را حتي ميتوان مانند سموم شيميايي بكار برد از اين رو به اين گروه 
 در خصوص در اين راستا اگرچه نگرش مناسبي. گويند  سموم بيولوژيك نيز مي"اصطالحا

ها تحقيق و بهينه سازي  استفاده از اين عوامل وجود دارد، اما توليد تجاري آنها اغلب به سال
با اين حال اكنون تركيبات متعددي از اين نوع . هاي توليد و مصرف بستگي دارد روش

هاي از  در اينجا به نمونه. محصوالت را ميتوان بصورت تجاري در بازار جهاني پيدا كرد
  . شود ل فوق اشاره ميعوام

  
  :ها ويروس
 ويروس بعنوان بيمارگر حشرات گزارش شده اند با اين وجود تعداد كمي از 1600بيش از 

ها به عنوان عامل بالفعل مطرح بوده و قادر به كنترل موثر جمعيت آفات  اين ويروس
دن حشرات بايد از طريق دستگاه گوارش وارد ب  بيماري  ايجادها براي ويروس. باشند مي
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به . شوند ها آلوده مي شوند لذا بافت هاي تشكيل دهنده دستگاه گوارش زودتر از ساير بخش
. گردد هاي داخلي نيز آلوده شده و عالئم بيماري ظاهر مي موازات پيشرفت بيماري اندام

آن ها . هاي آلوده اغلب كم تحرك بوده،تغذيه شان كاهش ياقته و فلج مي شوند ميزبان
در صورت آلوده شذن اپيدرم حشره . پنج الي هشت روز از بين خواهند رفتظرف مدت 

 بيماري  ايجادپوسته الروي بعد از مرگ شكافته شده و ذرات ويروس در هوا منتشر و باعث
يكي . كند  باران اين كار را تسريع مي ، البته باد و بارش)انتقال افقي(شوند در ساير الروها مي

هاي آلوده  ل ويروس، انتقال از يك نسل به نسل ديگر از طريق تخمهاي انتقا ديگر از روش
  ).انتقال عمودي(باشد مي

  
  
  

) 1: نند كه شاملك هاي بيمارگر حشرات را در سه گروه طبقه بندي مي مهمترين ويروس
Nuclear Polyhedrosis Viruses (NPV) 2 (Granulosis Viruses (GV) 3 و (

Cytoplasmic Polyhedrosis Viruses (CPV)هاي  ويروس. باشد  ميNPV رنگ پوسته 
 الروهاي آلوده GVهاي  كنند در حاليكه در مورد ويروس تر از معمول مي الروي را تيره

 با داشتن سر بزرگ و بدني كوچك از CPVالروهاي آلوده به ويروس . باشند تر مي روشن
وده مياني حشرات ميزبان دو گروه ديگر متمايز هستند در اين گروه بيشتر سلول هاي ر
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) حشرات(بايد در درون بدن ميزبان  ها مي تكثير ويروس). Kaushik 2004(درگير مي شوند
هاي توليد شده  صورت گيرد؛ از طرف ديگر بدليل اختصاصي بودن، موارد مصرف ويروس

با اين وجود تكثير آنها به منظور توليدحشره كش ميكروبي در بدن حشرات . محدود است
از اين . امكان پذير بوده و مي تواند مقرون به صرفه باشد) ها مانند الرو پروانه(ع الرشد سري

ها در بازار يافت مي شود كه بيشتر  رو در حال حاضر حدود شانزده محصول از اين ويروس
ها براي  برخي از اين ويروس. ها مورد استفاده قرار مي گيرند آنها براي كنترل الرو پروانه

، )مانند ابريشم بافت ناجور( پولكداران، بخصوص گونه هاي آفت جنگل رو بالكنترل ال
ها را از نسلي به نسل ديگر فراهم  شرايط حاكم بر جنگل امكان انتقال ويروس. شوند توليد مي

  . گردد ساخته و مانع تابش شديد پرتو ماوراء بنفش به ذرات ويروس مي
  .موارد زير را مد نظر قرار دادها بايد   در هر حال براي كاربرد ويروس

كنند و فقط بر روي مراحل الروي  ها بطور اختصاصي عمل مي بسياري از ويروس )1
موثراند، بنابراين مصرف كننده بايد از مناسب بودن نوع ويروس و موثر بودن آن بر 

 .ميزبان مورد نظر مطمئن باشد

بايد در هنگام  نها را ميها در مقابل پرتو ماوراء بنفش آسيب پذيراند لذا آ ويروس )2
 . غروب و يا در هواي ابري بكار برد

  
  :ها باكتري

بااليي را  نسبتا  بوده كه مرگ و ميرBacillusهاي بيمارگر حشرات از جنس  اغلب باكتري
ها باتوني شكل و داراي اسپور بوده و در خاك نيز  اين باكتري. كنند مي در حشرات ايجاد

. گردد آنها بعد از خورده شدن توسط ميزبان آشكار مي هتاثير زهراب. شوند يافت مي
باشد كه بعد از بلعيده شدن،  بيمارگري اين باكتري به واسطه نوعي كريستال پروتئيني مي

كه  هنگامي.  ساعت باعث مرگ حشره ميشود48 الي 24همانند سمي گوارشي در مدت 
هاي پروتئاز موجب فعال  و آنزيمباكتري درون معده حشره قرار مي گيرد شرايط قليائي معده 

بعد از تاثير اين باكتري ديواره دستگاه گوارش تخريب شده و . شود شدن تركيب سمي مي
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تغذيه حشره بعد از آلودگي و .شود سبب نفوذ مواد درون معده به همولنف و گندخوني مي
  .داكثر ظرف دو روز تلف خواهد ش قبل از تلف شدن متوقف شده و به سرعت و يا حد

هاي  يكي از موثرترين گونه هاي باكتري كه بصورت تجاري و در سطح وسيع در برنامه
بكارگيري . باشد مي B. thuringiensis (Bt)كنترل بيولوژيك مورد استفاده است باكتري 

كند تا جايي كه از اين   مي ايجاد ها اين باكتري مرگ و مير نسبتا بااليي را در الرو پروانه
البته اين باكتري به طور طبيعي، بخصوص . وان يك سم بيولوژيك نام مي برندباكتري به عن

در مناطقي كه جمعيت حشرات باالست، در خاك، روي گياهان و درانبارهاي غالت يافت 
شود، اما اغلب مقدار آن به قدري نيست كه بتواند مرگ و مير گسترده را در جمعيت  مي

مارگري اين باكتري تحت تاثير عوامل طبيعي از طرف ديگر قدرت بي.  كند ايجادآفت
بنابراين براي كنترل آفات بايد اين باكتري را تكثير و در صورت لزوم . گردد بسرعت كم مي

   ).Bellows1999(در چند نوبت بكار گرفت 

  
  

هايي  شد اما امروزه سوش ها استفاده مي  پروانه هاي موثر بر روي الرو در ابتدا فقط از سوش
گاهي هنگام تكثير اين باكتري . شود روي ساير آفات نيز موثر است به بازار عرضه ميكه بر 

گردد كه فقط سم پروتئيني توليد و از تبديل باكتري به اسپور  شرايط طوري مهيا مي
هاي مختلف اين باكتري  زهرابه هاي پروتئيني توليد شده توسط سوش. شود جلوگيري مي
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اين وجود هر كدام از آنها براي كنترل آفت خاصي قابل داراي اختالفات كمي بوده با 
 نوع سم حاصله از اين باكتري براي كنترل الرو 40بطوريكه در حدود . باشند استفاده مي

  .باشد ها قابل استفاده مي ها و حتي پشه ها، سوسك پروانه
 و ارقام اخيرا ژن سازنده زهرابه باكتري را به كمك مهندسي ژنتيك وارد بافت گياه كرده

محل استقرار، نفوذ و تاثير زهرابه هاي فوق در دستگاه گوارش . كنند  مي ايجادمقاوم را
ها ممكن است  هاي مختلف باكتري از اين رو زهرابه هاي سوش. باشد حشرات اختصاصي مي

فقط بر روي يك (و يا به طور اختصاصي ) بر روي يك راسته از حشرات(به طور عمومي 
 بر B. thuringiensis var. kurstakiبعنوان مثال يك سوش از باكتري . ندموثر باش) گونه

 .B. popilliae varدر مقابل سوش . باشد ها موثر مي روي تعداد وسيعي از الرو پروانه

popilliaeهاي سوسك ژاپني موثر است و بر روي گونه نزديك آن يعني   فقط بر روي الرو
  ).Bellows1999(د باش تاثير مي  بيCyclocephalaجنس 

  

  : ها تك سلولي
كنند، اما   ايجاد بيماري و مرگ و مير مي ها بطور طبيعي در بسياري از حشرات تك سلولي

يكي از اثرات معمول آلودگي به . باشد  ايجاد ضعف در ميزبان مي اهميت آنها بيشتر بخاطر
ها در    تاثير تك سلولياز اين رو اگرچه. باشد ها كم شدن تعداد نتاج ميزبان مي تك سلولي

كاهش طبيعي جمعيت حشرات قابل مالحظه است اما تعداد كمي از آنها خصوصيات 
 و Nosemaهاي دو جنس  مناسب را بعنوان حشره كش دارا هستند، كه ميتوان به گونه

Vairimorpha اشاره كرد )Bellows1999.( ها و  هاي فوق بيشتر در الرو پروانه سلولي  تك
 NOLO با نام تجاري N. locustae به عنوان مثال گونه. كنند مي  ايجاد بيماري  نال راست با

Baitهاي آلوده  مرگ و مير در ملخ. گيرد ها مورد استفاده قرار مي  براي كنترل جمعيت ملخ
هاي آلوده از بين  البته گاهي پوره. به اين تك سلولي، طي سه الي شش هفته اتفاق مي افتد

عالوه بر اين وجود . بيماري بر مقدار تغذيه و تعداد نتاج آنها تاثير منفي داردنمي روند، اما 
  . ها آلودگي را براي نسل بعد به دنبال خواهد داشت اين تك سلولي بر روي تخم
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  :ها قارچ

روي آنها  بيماريزايي كه شده شناسايي حشرات گر گونه قارچ بيمار750تاكنون بيش از 
، سخت بالپوشان، ها ها، شپشك ، شتهها بالكرات شامل سفيدهاي مختلفي از حش گروه

هاي  قارچحتي در برخي از موارد ها و  ها و همچنين نماتد بالپولكداران، راست باالن، كنه
 بين آنها برخي دامنه ميزباني گسترده دارند دراگرچه . به اثبات رسيده استبيماريزاي گياهي 

)Beauveria bassiana ( بسيار اختصاصي اما برخي نيز)Hirsutella thompsonii ( عمل
  ).Hajek A. E. 2004(كنند  مي

توليد (د به روش غير جنسي نكن  بيماري مي ايجادها كه در حشرات هاي قارچ بسياري از گونه
 ي دارد، ماني بسيار متفاوت نيدي بسته به شرايط محيطي قدرت زندهك. شوند تكثير مي) كنيدي

موثر بسيار  آنها  قدرت بيمارگري  از دست دادن آب در از بين رفتن وفشاما پرتو ماوراء بن 
 وجود قطره آب و ، ميزبان مناسب باتماس و ديي كنالمتسعالوه بر براي جوانه زدن . است

بخصوص در ابتداي آلودگي بسيار مهم و %) 90 الي 80رطوبت نسبي  (يا رطوبت باال
  . باشد  ميضروري
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از راه اندامك خاص بطور فعال و به كمك ها قادرند   قارچ،ها يروسها و و بر خالف باكتري
محل نفوذ البته در اغلب موارد .  ايجاد بيماري كنند و حشرات نفوذ هاي افت به درون بجلد
مرگ و مير حشرات . باشد هاي تنفسي و يا محل اتصال اندام حسي مي ها از طريق روزنه قارچ

روز قابل مشاهده است كه شدت آن بستگي به نوع آلوده شده ظرف مدت چهار الي ده 
مرگ و مير هم به لحاظ رشد قارچ در درون بدن . قارچ بيمارگر و شدت آلودگي دارد

بعد از مرگ ميزبان قارچ تمام . باشد حشره و هم بخاطر ترشح زهرابه درون همولنف آن مي
هاي اسپور  و شدهفتهوتيكول ميزبان شكاكسطح هاي بدن را آلوده كرده و سرانجام  بافت
   .دنشو  در محيط پراكنده ميقارچ

باشند، كه شايد جنس هاي  هاي بيمارگر حشرات بسيار متنوع مي همانگونه كه گفته شد قارچ
Beauveria ،Metarhizium و )Verticillium(=Lecanicillium رين آنها باشند معروفت .

. اخيرا مورد اقبال قرار گرفته اند) Paecilomyces و Hirsutellaمانند (ها  اما برخي از جنس 
. به هر حال دامنه ميزباني در آنها گاهي به چند صد گونه و چندين خانواده از حشرات ميرسد

 Beauveria( داد هاي بيمارگر را از هم تميز گاهي از روي عالئم ميزبان آلوده مي توان قارچ
  ).  سبز رنگ مي نمايدMetarhiziumسفيد رنگ و 

به عالوه برخي از . باشد هاي بيمارگر حشرات امكان ذخيره سازي مي از جمله محاسن قارچ
تكثير كرده و به راحتي در هاي كشت  هاي بيمارگر حشرات را ميتوان بر روي محيط قارچ
هاي كنترل بيولوژيك بكار برد، در مقابل براي تكثير برخي از آنها به ميزبان اصلي نياز  برنامه
ها اكنون بطور گسترده براي كنترل بسياري از آفات درون  برخي از اين قارچ مثال. است

از جمله قارچ .  ميگيردمورد استفاده قرار) ها ها و تريپس ها، شته شامل سفيد بالك(گلخانه 
Lecanicilliumاستفاده مي شود ها  ها و تريپس ها در گلخانه  كه براي كنترل سفيد بالك

)van Lenteren J. C. 2003.( 
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  : نماتدها
 گونه داراي 6با  Heterorhabditis گونه و 16با  Steinernemaدر حال حاضر دو جنس 

هاي جوان نماتدهاي بيمارگر حشرات از طريق  الرو. هاي انگل حشرات هستند بيشترين گونه
هاي تنفسي و يا نفوذ مستقيم از طريق پوست وارد همولنف حشره  دهان، مخرج، سوراخ

  ).Gaugler, 2002 (شوند ميزبان مي
اين . باشند  آنها نقش دارند همراه ميها با نوعي باكتري همزيست كه در تغذيه اغلب نماتد

هاي همزيست توسط نماتدها وارد همولنف ميزبان شده و سبب مرگ ميزبان ظرف  باكتري
در اين شرايط . نماتد از باكتري ها به عنوان غذا استفاده مي كند.شوند  ساعت مي72 الي 24

ها نيز مواد سمي را در  باشند، اما خود نماتد ها مي اگرچه عامل اصلي مرگ ميزبان باكتري
نماتدها دو نسل را درون ميزبان سپري كرده و سپس الروهاي سن . كنند همولنف ترشح مي
 "اتاقك نگهداري باكتري"ها را درون بدن  ايستاده و مقداري باكتري  دوم از تغذيه باز

سن اين الروها ضمن تبديل شدن به الرو سن سوم و در حاليكه از پوسته . كنند ذخيره مي
به جستجوي ) و به الرو نفوذ كننده معروف اند(گيرند  دوم همچون سپر و محافظ بهره مي

  . روند ميزبان جديد مي
 Neosteinernemaدر بين نماتدها نيز حالت اختصاصي ديده شده مثال يك جنس ديگر بنام 

يت ها فعال باشد بعنوان انكل موريانه  ميN. longicurvicaudaكه فقط شامل يك گونه 
  ). Grewal et al. 2006(كند  مي
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  ):Parasitoids(پارازيتوئيدها 
كه بخشي از زندگي خود را ) ها ها و مگس بيشتر زنبور(اين عوامل اغلب از حشرات بوده 

 براي .شوند درون بدن ميزبان سپري كرده و سرانجام سبب مرگ ميزبان مي) مراحل الروي(
ي از پارازيتوئيدها مواد شيميايي خاصي را به همراه در هم شكستن مقاومت ميزبان، بسيار

اين مواد، كه ممكن است تركيبي از چند ماده باشند، در فلج . تخم وارد بدن ميزبان ميكنند
بافت تخريب شده نه تنها سيستم دفاعي ميزبان را در . كردن و تغيير بافت ميزبان موثر هستند

ديگر  گروه.  رشد الرو پارازيتوئيد فراهم مي سازدشكند بلكه بستر مناسبي را نيز براي هم مي
نيز براي فلج كردن ميزبان استفاده ) مانند ويروسها(از پارازيتوئيدها از عوامل ميكروبي 

 در هنگام Polydnavirusesمثال زنبورهاي پارازيتوئيد داخلي با تزريق ويروس . ميكنند
ط بهتري را براي رشد الروهاي خود  ايجاد بيماري در ميزبان شده و شراي تخمگذاري سبب

البته ريسك آلودگي به اين عوامل ممكن است ). Edson et al., 1981(فراهم ميسازند 
شرايط را براي الرو پارازيتوئيد دشوار سازد؛ بطوريكه شرايط ميزبان براي توليد ويروس، 

وبي رشد و نمو خود را هاي بيمارگر مهيا شده و الرو پارازيتوئيد نتواند بخ باكتري و يا قارچ
كه در اين شرايط الرو پارازيتوئيدها اقدام به ترشح مواد باكتري كش و يا . كامل كند
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عالوه بر . كنند در درون بدن ميزبان مي) antibiotic or antiseptic(جلوگيري كننده رشد 
اري از اين اغلب الرو پارازيتوئيدها بافت گوارشي ميزبان كه منبع و محل رشد و نمو بسي

  ).Godfray 1993(باشد را بعنوان آخرين منبع غذايي مورد استفاده قرار ميدهند  باكتريها مي

  

    
ه همراه جنين رشد ميكنند كه ب Teratocytesاز طرف ديگر بسياري از الروها از سلولهاي 

اين سلولها با استفاده از بافت ميزبان تكثير شده و الرو پارازيتوئيد بجاي . استفاده ميكنند
  . تغذيه مستقيم از بافت ميزبان از آنها تغذيه ميكنند

ميزبان نيز در برابر عامل مهاجم، الرو پارازيتوئيد، به طرق مختلف مقاومت مي  در مقابل
جمله ميتوان به تحرك زياد در موقع احساس خطر و يا رها كردن و افتادن نمايد كه از 

 ايجاد بافت مقاوم در اطراف  ها با به عنوان مثال برخي ميزبان. ها بر روي زمين اشاره كرد الرو
 كرده و ضمن (Encapsulate)تخم و يا الرو پارازيتوئيدها آنها را در بافت سخت احاطه 

در برخي موارد  رو از اين. شوند ا سبب مرگ و ميرشان ميجلوگيري از فعاليت آنه
پارازيتوئيدها تخم خود را در نزديكي سيستم عصبي ميزبان قرار ميدهند، زيرا سيستم دفاعي 

  ).Encapsulate(ايزوله نمايد   ميزبان نميتواند سيستم عصبي را توسط بافت سخت
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ها داخلي  برخي از پارازيتوئيد.  بندي كردهاي مختلف تقسيم  را مي توان از جنبهپارازيتوئيدها
در مقابل برخي از پارازيتوئيدها . هاي خود را درون بدن ميزبان قرار مي دهد بوده و تخم

در بين اين گروه نيز برخي از . شود خارجي بوده و در سطح خارجي بدن ميزبان مستقر مي
  . گردد بان ميپارازيتوئيدها ابتدا بصورت خارجي بوده و سپس وارد بدن ميز

حالت (كنند  گاهي پارازيتوئيدها هر ميزبان را فقط براي قرار دادن يك تخم انتخاب مي
 نام دارد تعداد بيشتري تخم بر روي هر ميزبان قرار تجمعيو در مقابل كه حالت ) انفرادي
گاهي يك پارازيتوئيد انفرادي بر حسب شرايط مجبور به قرار دادن بيش از . شود داده مي

البته سوپر . گويندسوپر پارازيتوئيد شود كه به اين حالت  ك تخم بر روي ميزبان ميي
پارازيتوئيد به حالتيكه ميزبان توسط دو حشره از يك گونه مورد انتخاب قرار گيرد نيز اطالق 

مولتي پارازيتوئيد حال آنكه اگر دو پارازيتوئيد از دوگونه مختلف باشد بنام . شود مي
گيرد كه به  هي خود پارازيتوئيد نيز مورد حمله پارازيتوئيد ديگر قرار ميگا. معروف است

  .  گويندهيپر پارازيتوئيداين حالت 

تخم، (از طرف ديگر پارازيتوئيدها را گاهي بر اساس مراحل رشدي ميزبان مورد انتخاب 
  .  تقسيم بندي مي نمايند)الرو، شفيره و حشره كامل
برخي از پارازيتوئيدها اجازه . باشد وئيدها، ارتباط با ميزبان مينوع ديگر تقسيم بندي پارازيت

ها بعد از پارازيته  ، در حاليكه برخي از ميزبان)Idiobiont(رشد و نمو را به ميزبان نميدهند 
شدن براي مدتي زنده بوده و به رشد و نمو ادامه داده و سپس از بين مي روند 

)Koinobiontic.(  
  ):Godfray 1993(يتوان بر اساس نحوه تغذيه نيز تقسيم بندي كرد ها را م پارازيتوئيد

كه حشره بالغ براي ادامه زندگي به تغذيه نياز دارد، اما : Pro-ovigenicهاي   پارازيتوئيد-1
هايي كه در اين  تعداد پارازيتوئيد. اين تغذيه بر روي تعداد تخم گذاشته شده بي تاثير است

  .باشند  محدود ميگيرند بسيار دسته قرار مي
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.  كه براي ادامه زندگي و تخم گذاري نياز به تغذيه دارند:Synovigenicاي ه پارازيتوئيد -2
  : اين گروه را ميتوان به سه زير گروه تقسيم نمود

  تغذيه ميزباني ندارندنياز به براي ادامه زندگي و تخم گذاري  -)الف
  .دارندتغذيه ميزباني نياز به  براي تخم گذاري -)ب
  .هم براي تخم گذاري و هم براي ادامه زندگي نياز به تغذيه ميزباني دارند) ج
  

در گروه . ها موثر بوده است نحوه تغذيه ميزباني در تكامل قطعات دهاني و اندازه پارازيتوئيد
اول قطعات دهاني طوري تكامل پيدا كرده كه شهد را از عمق گل برداشت نموده و انرژي 

در حاليكه در دو ). شود امينه نيز در آنها يافت مي اگرچه مقدار اسيد(كنند  ين ميالزم را تام
گروه ديگر قطعات دهاني طوريست كه مايعات خارج شده از زخم را مصرف كرده و 

در اختيار پارازيتوئيد  مثل هاي الزم براي ادامه زندگي و توليد ها و نمك ها، ويتامين پروتيئن
  .دهد قرار مي

  
  :Predator)(ها شكارگر

شكارگرها همانطور كه از نامشان پيداست از آفات به عنوان منبع غذايي استفاده كرده و 
البته در اين كتاب منظور از شكارگرها . جمعيت آنها را تحت كنترل در مي آورند

هاي  باشد زيرا مهره داران بدليل دامنه ميزباني بسيار گسترده در برنامه موجودات بي مهره مي
  . گيرد نترل بيولوژيك جديد كمتر مورد استفاده قرار ميك

باشند، در حاليكه الروها اغلب قادر        بيشتر حشرات كامل شكارگر قادر به پرواز و جستجو مي         
از ايـن رو قـدرت زنـده مـاني الرو شـكارگرها بـه كيفيـت و                  . به طي مسافت طوالني نيـستند     

ه احتمال زنده ماني نتـاج شـكارگرهايي        طوريك به .كميت ميزبانهاي در دسترس بستگي دارد     
تغذيـه ميكننـد، بـراي بـه حـداكثر رسـاندن            ) ها  مانند شته (كه از ميزبانهايي با جمعيت متراكم       

همخواري در شكارگرها نيز تاثير مستقيم بر بهره وري و زنـده            . باشد  سازگاري بسيار مهم مي   
اري بـراي يـك شـكارگر،       از اين روشرايط مناسـب تخمگـذ      . ماني الروهاي شكارگرها دارد   
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-كه اغلب بـراي مطالعـه روابـط شـكار         (شايد بيشتر از رابطه سه جانبه گياه، آفت و شكارگر           
  .)Greenstone Pfannenstiel  2005( اهميت داشته باشد )شود شكارگر در نظر گرفته مي

  
        

 
 
  
 
 
 
  
  
  
  
  

ه رشدي شكارگر شود نسبت طول دور رابطه ي ديگري كه بين شكارگر و ميزبان مطرح مي
البته اغلب در ). GTR(باشد  مي) Generation Time Ratio(به طول دوره رشدي ميزبان 

سيستم شكارگري و شكار نسبت طول دوره رشدي شكارگر برابر چندين دوره رشدي شكار 
هاي كه دير   باال بوده و همخواري نيز عموميت داشته باشد تخمGTRكه  هنگامي. باشد مي

 ميزبان و الروهاي شكارگر گذاشته شوند به احتمال بسيار زياد توسط در محل حضور
 باال احتمال كمي براي GTRعالوه بر اين بدليل . خورده خواهند شدتر  الروهاي بزرگ

. وجود دارد) بدليل كمبود ميزبان(ها  كامل كردن دروه رشدي الروها خارج شده از اين تخم
امكان ( بتوانند ارزيابي مناسب تري از اين شرايط از اين رو حشرات ماده شكارگرهايي كه
تر  داشته باشند در تخم گذاري و بقاي نسل موفق) همخواري و محدوديت جمعيت ميزبان

بايد در نظر داشت كه همخواري نيز در زماني اتفاق مي افتد كه الروهاي . خواهند بود
شته شده در كنار جمعيت در اين شرايط اگر تعداد تخم گذا. شكارگر باهم برخورد كنند
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البته . گردد ميزبان زياد باشد پديده همخواري باعث كم شدن جمعيت نهايي شكارگر مي
GTRبسيار باال در شكارگرها، امكان موفقيت كنترل جمعيت ميزبان را كاهش مي دهد  .

البته گاهي حشره كامل شكارگر وجود الروها را درون جمعيت ميزبان تشخيص داده و از 
  ).Dixon 2000(كنند، تا احتمال مرگ و مير را كاهش دهند  ريزي مجدد خوداري ميتخم 

در يك . هاي مختلف تقسيم بندي نمود شكارگرها را همانند پارازيتوئيدها مي توان به گروه
. تقسيم بندي آنها را مي توان به همه خوار، محدود خوار و حتي تك خوار تقسيم بندي نمود

اي از فون موجود در طبيعت ميتوانند در كنترل  به عنوان مجموعهشكارگرهاي همه خوار 
 .Obrycki et al(بيولوژيك و كاهش جمعيت بسياري از آفات نقش اساسي داشته باشند 

بايد توجه داشت كه اين شكارگرها بدليل همه خوار بودن ممكن است از ساير ). 1997
اين شرايط . غذايي آنها متفاوت گرددهاي غير هدف تغذيه كرده و در نتيجه ترجيح  ميزبان

ممكن است تاثير شكارگر در كنترل جمعيت آفت در يك برنامه كنترل بيولوژيك را 
علي رغم اين نكته همه چيز خوار بودن، قدرت تحمل اين شكارگر را در . محدود سازد

 با). ;Chang and Kareiva 1999(طبيعت، هنگام كم بودن جمعيت آفت، بيشتر مي سازد 
را گرفته و ) آفت مورد نظر(اين حال گاهي اين منبع غذايي به ظاهر فرعي جاي غذاي اصلي 

اين امر خود باعث . در هنگام طغيان جمعيت آفت شكارگر رقبتي به تغذيه از آفت را ندارد
كاستن از قدرت كنترل كنندگي اين گونه شكارگرها در يك برنامه كنترل بيولوژيك 

در نظر داشت كه اين شكارگرها به هر حال در طبيعت به مرحله گرسنگي  البته بايد .دونش مي
البته همانگونه كه گفته شد بسيار از اين . رسيده و از ميزبانهاي فوق نيز تغذيه خواهند كرد

هاي غير اصلي حفظ و حتي  شكارگرها جمعيت خود را در ابتداي فصل به كمك ميزبان
اين امر .  جمعيت آنها را تحت كنترل قرار ميدهندگسترش داده و در موقع حمله آفت اصلي

شود كه قدرت كنترل كنندگي آنها باال رفته و به محض ورود آفت جمعيت آنها را  باعث مي
تا جايي كه برخي از محققين بر اين باوراند كه همه خوارها بهتر از . تحت كنترل در آورند

). Murdoch et al. 1985(قع شوند تك خوارها مي توانند در كنترل جمعيت آفات موثر وا
البته . از طرف ديگر محدود خوارها گاهي براي كنترل جمعيت آفات طغياني مناسب تراند

هايي دارد مثال هنگامي كه جمعيت آفت  استفاده از شكارگرهاي اختصاصي نيز محدوديت



 غزوي. ج ارده و م. م

 ٣۴

ست كه اين در حالي. باال است شكارگر غذاي كافي براي افزايش جمعيت در اختيار دارد
گاهي افزايش جمعيت شكارگر جمعيت آفت را بقدري پايين مي آورد كه غذاي كافي 

اين امر رشد جمعيت شكارگر را محدود كرده . براي پايداري و بقاي جمعيت باقي نمي ماند
  . تواند طغيان مجدد آفت را در پي داشته باشد و به نوبه خود مي
. ه شكارگرهاي مكنده و جونده تقسيم كردتوان براساس نحوه تغذيه ب شكارگرها را مي

 ايجاد زخم در بدن شكار، محتويات بدن آنها را به كمك قطعات  شكارگرهاي مكنده با
) قطعات دهاني جونده(در مقابل شكارگرهاي جونده . كنند دهاني مكنده خود مصرف مي

تفاده مشترك از اسدر بسياري از موارد . تمام طمعه را خورده و مورد استفاده قرار مي دهد
شود، كه به اين  ين آنها را مي رقابت بشكارگرها، سببيك منبع غذايي محدود توسط 

اين . )Barbosa, & Castellanos 2005(گويند  "Intraguild Predation”حالت
كنترل بيولوژيك  برنامهرقابت گاهي باعث تقابل بين شكارگرها شده و احتمال موفقيت يك 

 شود خيلي خوديك رقيب قهار كه سبب حذف رقباي عالوه بر اين . وردمي آرا پايين 
  . هاي غذايي را متزلزل مي سازد  زيرا پايداري محيط و شبكهمناسب نيست

  
  : هان گوشتخوار گيا

ها و ساير بند پايان كوچك بوده و از آنها   حشرات، عنكبوتبرخي از گياهان قادر به شكار
اين گياهان شكار خود را به . كنند  پروتئين استفاده ميها و بعنوان منبع تامين كننده نمك

هاي آنها را  بافت) به كمك آنزيمها(هاي مختلف جلب كرده و بعد از به دام انداختن  روش
توانايي گياهان گوشتخوار در تامين نيازهاي خود از دو منبع غذاي . به مصرف مي رسانند

لذا در . اعد محيط بسيار توانا ساخته استآنها را در تحمل شرايط نامس) شكار و فتوسنتز(
براي ) فاقد منابع غذايي قابل دسترس و كافي(طبيعت مناطقي كه براي رشد گياهان نامناسبند 

اين مناطق اغلب داراي خاك اسيدي يا رسي بوده، . رشد گياهان گوشتخوار قابل تحمل اند
خص شده كه منبع غذايي البته مش. كه جذب مواد مغذي را توسط گياهان مشكل مي سازد

حاصل از شكار نه تنها براي رشد و نمو گياهان، بلكه براي بندپايان كه بطور اختصاصي از 
  ).Jolivet 1998(باشد  كنند ضروري مي گياهان فوق تغذيه مي
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در ) حتي به صورت تزئيني(اين گياهان مخصوص مناطق گرمسير بوده و استفاده از آنها 
مثال (ا اين حال در برخي از كشورهاي اروپايي برخي از اين گياهان ب. كشور ما مرسوم نيست

ها پرورش داده و مورد استفاده  را به عنوان گياهان زينتي در گلخانه) Droseraceaeخانواده 
  .باشد  ها مفيد شايد در برنامه كنترل بيولوژيك آفات در اين گونه گلخانه قرار مي دهند كه

  
  
  
  ويكرد استفاده از عوامل كنترل بيولوژيكر

  : برنامه كنترل بيولوژيك را ميتوان با سه رويكرد كلي به اجراء در آورد كه عبارتند از
هايي كه موجب حمايت  اعمال و بكارگيري روش: Conservationحفظ وحمايت ) 1 

عوامل كنترل بيولوژيك موجود در منطقه با هدف كنترل آفات بومي يا غيره بومي صورت 
  . گيرد مي

رها سازي عوامل كنترل كننده براي كنترل جمعيت ): (Augmentation رها سازي) 2
  طغياني آفات

وش براي كنترل در اين ر): Classical biological control(كنترل بيولوژيك كالسيك ) 3
جمعيت آفتي كه در يك منطقه حالت طغياني پيدا كرده از عوامل كنترل بيولوژيك موجود 

  .گردد در منطقه ديگر استفاده مي
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  :حفظ وحمايت
هاي بسياري وجود  براي حفظ و حمايت عوامل كنترل بيولوژيك موجود در يك منطقه راه

  )2 احيانا بقاي عوامل كنترل بيولوژيك،   استفاده از غذاي كمكي براي جلب و) 1مثال . دارد
و ) ترشح كننده نكتار(كشت گياهان مناسب گلدار ) 3هاي موقتي در طبيعت ،  ايجاد سرپناه

...  
البته تهيه غذاي كمكي مي تواند باعث تغيير رژيم غذايي شكارگر از آفت هدف به غذاي 

ولوژيك را محدود سازد در نظر گرفته شده گردد و توانايي كنترل كنندگي عامل بي
)Madsen et al. 2004 .( عالوه بر اين گاهي استفاده از ميزبان واسط براي شكارگرهاي

تك خوار سبب كاهش قدرت زاد و ولد و در نتيجه محدود شدن رشد جمعيت آنها نيز 
گردد، در حاليكه درست برعكس در مورد همه خوارها مي تواند نتيجه معكوس داشته  مي
  .باشد

  : سازي عوامل كنترل بيولوژيكرها
در اين روش عوامل كنترل بيولوژيك مورد پرورش و تكثير قرار گرفته و سپس در محيط 

عامل كنترل ) 1شود كه  رهاسازي بيشتر در مواردي مطرح مي. شوند مورد نظر رها سازي مي
  . ز را نداردجمعيت كافي در زمان مورد نيا) 3تراكم مناسبي ندارد و ) 2كننده وجود ندارد، 

نقاطي كه (گاهي براي رهاسازي مي توان عوامل كنترل بيولوژيك را مستقيما از طبيعت 
. آوري كرده و در مناطقي كه نياز است دوباره رهاسازي نمود جمع) تراكم كافي وجود دارد

گردد، اما عدم اطمينان از در اختيار  در اين حالت اگرچه در هزينه پرورش صرفه جويي مي
هاي اين  ن به موقع، به مقدار كافي و با كيفيت مناسب عوامل مورد نياز از جمله دغدغهداشت

رها سازي عوامل كنترل بيولوژيك را مي توان به دو دسته تقسيم كرد . روش است
)Bellows, 1999 ,Zheng, et al. 2005:(  

  ) Inoculative releases(: تلقيح اوليه
 عوامل كنترل بيولوژيك را در ابتداي فصل و اغلب براي در اين شرايط تعداد نسبتا كمي از

 ايجاد و حمايت از جمعيت  هدف از اينگونه رهاسازي در واقع. كنند يك بار رها سازي مي
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جمعيت فوق در طي فصل رشد افزايش يافته و جمعيت آفات را . باشد اوليه در محيط مي
 شده، كنترل جمعيت آفت را به عهده بنابراين در واقع نتاج عوامل رهاسازي. كند كنترل مي

گاهي در اين روش براي استقرار بهتر عامل كنترل بيولوژيك يك آلودگي اوليه . گيرند مي
كنند تا عامل كنترل كننده بتواند در محيط مستقر و   ايجاد مي بطور مصنوعي در ابتداي فصل

  . ادامه نسل دهد
  )Inundative releases (:رهاسازي پي در پي

اين حالت جمعيت نسبتا زيادي از عوامل كنترل بيولوژيك را بطور متناوب در طبيعت در 
هاي متعدد با هدف  رهاسازي. كنند تا جمعيت آفت در طول فصل كنترل شود رهاسازي مي

البته در . كاهش سريع جمعيت آفت را ميتوان به مانند روش كنترل شيميايي محسوب كرد
. گردد راي تكثير و پرورش انبوه عوامل بيولوژيك صرف مياين روش هزينه نسبتا بااليي ب

اما مزاياي آن امكان برنامه ريزي براي تامين مقدار كافي از عوامل مورد نياز در زمان معين 
  . باشد مي
  

  :كنترل بيولوژيك كالسيك
كنترل كننده )ياعوامل (عامل ) اغلب بعد از ورود يك آفت به منطقه جديد(گاهي اوقات 

ورود اين عوامل به محيط جديد . شود  از منطقه اوليه به منطقه جديد آورده ميآن نيز
در اين شرايط عامل كنترل كننده نيازمند . تواند با هدف استقرار دائمي صورت گيرد مي

البته بايد در نظر داشت كه شرايط . باشد مدت زماني، براي استقرار در محيط جديد مي
لذا ارزيابي اثرات .  عامل كنترل كننده تاثير مستقيم داشته باشدتواند بر موثر بودن محيطي مي

 موجود زنده نوعورود هر از طرف ديگر . باشد محيطي از نكات قابل توجه در اين مقوله مي
اثرات نامطلوبي بر محيط ي تواند  به محيط جديد م)عوامل كنترل بيولوژيكاز جمله (

 كه ،ارزيابي و معين كردن خطرات احتماليذا ل. داشته باشدهاي كشاورزي  زيست و سيستم
از اين رو ورود و . باشد از ضروريات مي، گيرد اغلب با هدف كمك به طبيعت صورت مي

 van(است  الزم هاي دقت مندنيازاغلب رهاسازي عوامل كنترل بيولوژيك به محيط جديد 

Lenteren 2006.( 
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 و در محل جديد رهاسازي هديه رستوليد انبومبداء به  عامل بيولوژيك در كشور گاهي
 مثال (المللي استاندارد بينوانين بايد براساس ق توليد انبوه ميروش در اين شرايط . رددگ مي

IOBCاما اگر به هر دليل شرايط پرورش براساس .  مورد ارزيابي قرار گيرد) آن يا معادل
ي از ورود آفات و يا هر گونه  نباشد، بايد قوانين قرنطينه براي جلوگيرالمللي استاندارد بين

  . عامل ناشناس ديگر به محيط جديد به مورد اجراء گذاشته شود
  . باشد برخي از اطالعات مورد نياز براي ورود عوامل كنترل بيولوژيك بشرح زير مي

 نام و نشاني مرجع ارسال كننده و فرد دست اندر كار -1

امنه ميزباني، دشمنان طبيعي، اطالعات مربوط به منشاء عامل، پراكنش، بيولوژي، د -2
تاثير در محيط اطراف، موارد استفاده قبلي  هاي فيزيكي براي استقرار، آلودگي،  نياز

 .به عنوان عامل كنترل كننده

كدام آفت، بر روي كدام محصول تحت چه شرايطي (هدف اصلي از رهاسازي  -3
 و احتمال مفيد بودن...) و

هاي ديگر، توسط چه كسي و چه  يا در محلهاي قبلي  اطالعات مربوط به رهاسازي -4
 . اي داشته است نتيجه

اگر عامل قبال وارد نشده، نحوه شناسايي دقيق عامل، مشخصه بارز شناسايي و يا  -5
 مشخصات قابل تمايز

  
  انتخاب عامل بيولوژيك مناسب

توانايي ) 1: توان براي انتخاب عوامل كنترل بيولوژيك در نظر گرفت دو رويكرد را مي
نقش گونه در محيط و در ) 2 و ”Reductionist“...) مانند طول عمر، تعداد تخم و(ردي ف

   ”Holistic“هاي ديگر  تعامل با گونه
هاي فردي در بسياري از موارد به هم وابسته هستند لذا آنها را مي توان در يك  توانايي

تعدد از جمله طول در واقع مجموع برايند فاكتورهاي م. rmمثال . شاخص واحد خالصه كرد
اما تعامل يك گونه با شرايط محيطي بسيار پيچيده . باشد عمر، زاد آوري و مرگ مير مي
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در هر حال نكات مهمي . بوده و امكان ارائه يك شاخص براي ارزيابي آن بسيار دشوار است
  : از عبارتند بايد در نظر گرفت كه براي انتخاب عامل مناسب كنترل بيولوژيك  

   زيستي با دوره زندگي آفت مورد نظرهمخواني -1
 همخواني زيستي با شرايط محيطي -2

 قدرت زاد و ولد متناسب  -3

 عدم تاثير منفي بر روي محيط -4

  عدم تاثير منفي بر ساير عوامل كنترل بيولوژيك -5
  

عالوه بر عوامل برشمرده در باال رفتارشناسي حشرات نيز نقش بسيار مهمي را در طبيعت 
 مثال شايد يك عامل كنترل كننده از لحاظ باروري و زاد آوري بر بعنوان. كند بازي مي

گري الزم براي يافتن ميزبان كافي را در  ولي قدرت جستجو. عامل ديگر برتري داشته باشد
بنابراين با توجه به پراكنش آفات در طبيعت، عامل كنترل بيولوژيك كه . طبيعت نداشته باشد

 . )Albajes, et al. 1999( تر خواهد بود ن دارد موفقتوانايي بيشتري براي يافتن ميزبا
 

 كنترل كيفي
تواند سبب تحليل رفتن  پرورش انبوه عوامل كنترل بيولوژيك مي) حتي مناسب(هاي  سيستم

خصوصيات زيستي عامل كنترل كننده و در نتيجه كاهش قدرت كنترل كنندگي آن در 
به درستي انتخاب گردد، اما براي زيرا حتي اگر عامل مناسب . هنگام رهاسازي گردد

پرورش و تكثير انبوه شرايط الزم فراهم نگردد، قدرت كنترل كنندگي تحت تاثير قرار 
در ) كنترل كيفي(لذا امروزه مبحث ارزيابي توانايي عوامل كنترل كننده . خواهد گرفت

 van Lenteren(موفقيت برنامه كنترل بيولوژيك از اهميت بسياري برخوردار گرديده است 

هاي  بايد توجه داشت كه كنترل كيفي هر عامل منحصر به فرد بوده و بايد با شاخص. )2003
ها در سطح وسيع اغلب  از طرف ديگر ارزيابي تمامي اين شاخص. متفاوتي ارزيابي گردد

نسبت (لذا امروزه برخي از خصوصيات مهم، اعم از خصوصيات زيستي . باشد ناممكن مي
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، را به عنوان )قدرت تحرك و پرواز(و رفتاري )  گذاري و تعداد تخمجنسي، طول عمر 
  . دهند شاخص مد نظر قرار مي

ارزيابي كنترل كيفي مانند بسياري از مباحث كنترل بيولوژيك بسيار گسترده بوده، كه 
مند براي  لذا خوانندگان عالقه. باشد پرداختن به همه آنها فراتر از گنجايش اين كتاب مي

  .    مراجعه نمايند تر هاي تخصصي توانند به كتاب العات بيشتر ميكسب اط
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  فصل سوم
   

  اي و عوامل كنترل كننده آنها هاي گلخانه آفات مهم محيط
  

ها،   سفيد بالك ها، شامل تريپس) به ترتيب الفبا(اي  پنج گروه مهم آفات محصوالت گلخانه
  .باشند ا ميه ها و مينوز ها، كنه شته

  ها تريپس
اي بوده كه كنترل آنها بسيار مشكل  نه ها از جمله آفات كليدي محصوالت گلخا تريپس

ها  قطعات دهاني تريپس. ها حدود پنج هزار گونه توصيف شده دارند تريپس. باشد مي
طوريست كه با ايجاد خراش در سطح برگ سبب توليد زخم شده و از شيره گياهي خارج 

ها شده كه به نوبه خود ارزش اقتصادي  اين كار سبب بدشكل شدن ميوه. كنند  ميشده تغذيه
  . محصول را به شدت كاهش مي دهد

 وارد Frankliniella occidentalisاي  نه در ساير نقاط دنيا بيشترين خسارت را تريپس گلخا
گرديد، و  وب ميمي سازد اما اين گونه تا چند سال اخير به عنوان آفت قرنطينه در ايران محس

  . ها معرفي مي شد آفت مهم گلخانه) تريپس پياز( Thrips tabaciگونه 
تخم، دو مرحله الروي، مرحله پيش شفيرگي و : ها شامل شش مرحله دوره زندگي تريپس

كشد، اگرچه دما  اين دوره حدود يك ماه طول مي. باشد  شفيرگي و سرانجام حشره بالغ، مي
  . ول اين دوره داردتاثير مستقيم بر روي ط

  
   :Frankliniella occidentalisتريپس گلخانه 

اين . تريپس گلخانه در واقع بومي آمريكا بوده و به ساير نقاط جهان انتشار پيدا كرده است
اي نيز خسارت زيادي وارد  اي داشته و به محصوالت گلخانه تريپس دامنه ميزباني گسترده

اي بوده  هاي متغيير از زرد تا قهوه  ميليمتر و با رنگ2/1د حشرات ماده با طول حدو. مي سازد
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حشره ماده قادر . شوند و به روش بكرزائي تكثير پيدا كرده و حشرات نر به ندرت مشاهده مي
شده و   تخم سفيد رنگ بوده كه درون بافت گياه قرار داده 100 الي 40به گذاردن حدود 

  .شوندظرف مدت يك ماه به حشره كامل تبديل مي 
  

  Thrips tabaci تريپس پياز 
باشد،  مي) متر طول  ميلي0/1 الي 8/0ها حدود  ماده(تريپس پياز يك حشره بسيار كوچك 

رنگ بدن حشرات كامل متغير بوده به . شوند بنابراين به سختي با چشم غير مسلح ديده مي
حال حشرات اغلب با اين . تواند به عنوان عامل متمايز كننده محسوب گردد طوري كه نمي

. شوند اي رنگ بر روي قفسه سينه و قسمت مياني شكم ديده مي هاي قهوه زرد رنگ با لكه
سر كوچك با . باشد تر از ساير بندها مي بند اول آن روشن شاخك خاكستري بوده كه

هاي جلويي خاكستري متمايل به  بال. باشد هاي سياه و چشم ساده قرمز رنگ مي چشم
طول پيش گرده بيشتر از عرض آن بوده و واجد تعداد كمي مو كوتاه . دباش اي مي قهوه
بندرت ميتوان آنها را اي تيره است و  ها و سر آنها قهوه تر از ماده ها روشن رنگ نر. است

  . مشاهده كرد
. دهد هر حشره ماده حدود بيست تخم در درون پارانشيم برگ، گل يا ميوه گياه قرار مي

 12/0وچك، تقريبا بيضوي با انتهايي باريك شده و به طور متوسط ها زرد رنگ و ك تخم
سن اول الروي شفاف تا تقريبا زرد متمايل به .  ميلي متر قطر دارند0/ 08ميلي متر طول و 

سن دوم الروي زرد رنگ بوده و سر آن از .  ميلي متر طول دارند68/0 تا 36/0سفيد بوده و 
الروها در .  ميلي متر طول دارد0/1 الي 68/0 بين بدن. باشد تر مي قفسه سينه كم عرض

مراحل آخر رشد روي سطح زمين افتاده و در درون خاك يا بقاياي گياهي مخفي شده وارد 
ها به رنگ زرد متمايل به صورتي و معموال ثابت  پيش شفيره. شوند مرحله پيش شفيرگي مي

ايل به صورتي، غير فعال و سفت ها نيز زرد متم شفيره. هستند مگر به نحوي تحريك گردند
هاي نر  هاي ماده همانند طول بدن حشرات كامل از طول بدن شفيره طول بدن شفيره. باشند مي

  . باشند تر مي كوچك
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  :رل كنندهعوامل كنت
 :بيمارگرها

ها معرفي نشده است با اين حال برخي  هنوز بيمارگر موثر و مناسب اختصاصي براي تريپس
، Beauveriaمانند (اي دارند  هاي بيمارگر حشرات كه دامنه ميزباني گسترده از قارچ

Lecanicillium و Metarhizium (توانند جمعيت اين آفت را نيز تحت تاثير قرار دهند مي.   
  

  :پارازيتوئيدها
تاكنون چندين گونه پارازيتوئيد تريپس گزارش شده است كه از بين آنها مي توان به جنس 

Ceranisus  وThripobius5/0بين (اين پارازيتوئيدها انفرادي و بسيار كوچك .  اشاره كرد 
 بين در. كنند ها و گاهي شفيره تريپس حمله مي بوده و به پوره)  ميلي متر طول1/1الي 

 پراكنش جهاني داشته و به )Ceranisusبه خصوص از جنس (هايي  پارازيتوئيدها گونه
اند، اما پرورش و به  ها معرفي شده در سطح مزرعه و گلخانه T. tabaciعنوان پارازيتوئيد 

  . كارگيري آنها بسيار دشوار مي نمايد
   

  :شكارگرها
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اين شكارگرها . باشند ها مي ده تريپسشكارگرها مهمترين و مناسب ترين عوامل كنترل كنن
. ها باشند ها و حتي شكارگرهاي عمومي مانند بالتوري ها، تريپس ها، كنه توانند شامل سن مي

ها   و از كنه”Aeolothrips“ها جنس  ، از تريپس ”Orius“ جنس اوريوسها در اينجا از سن
  . شوند  معرفي ميAmblyseiusجنس 

  : Oriusاريورس 

هاي قرمز،  ها معرفي شده اند اما قادر به تغذيه از كنه  موثر تريپس عنوان شكارگرها ب اريوس
نقش اساسي در كنترل بيولوژيك جمعيت  رو از اين ها نيز بوده و اي و حتي شته دو لكه

باشندكه از لحاظ ظاهري هر دو   ميلي متر مي2حشرات كامل به طول حدود . آفات دارند
بند . باشد سر و قفسه سينه سياه براق مي. كوچكتراند نرها كميجنس به هم شبيه بوده ولي 

هاي جلويي  بال. باشند اي مي دوم شاخك زرد كم رنگ بوده در حاليكه ساير بندها قهوه
باشد كه سفيد  داراي يك قسمت تيره در قاعده بوده و بقيه بال غشايي، شفاف و بي رنگ مي

هاي اين جنس وجود دارد به نحوي  ي بين گونهبه هر حال تشابه زياد. رنگ به نظر مي رسد
  . ها راه گشا باشد كه استفاده از نشانگرهاي ملكولي ميتواند در تمايز گونه

 ميليمتر و به رنگ شيري مايل به سفيد بوده و طوري درون بافت 1/0*5/0ها در حدود  تخم
حدود شش روز در دوره جنيني . شوند كه نوك آنها قابل مشاهده است گياهي قرار داده مي

هاي قرمز رنگ از  كشد كه در اواخر اين مرحله چشم  درجه سانتي گراد طول مي23دماي 
 ميليمتر 2/0ها از زرد كم رنگ و طول  رنگ و اندازه پوره. گردد زير غشاء تخم نمايان مي

يك ها طي  پوره. باشد متغيير مي) پوره سن آخر( ميلي متر 5/0تا تيره و طول ) پوره سن اول(
هاي سنين باال  پوره. شوند  روزه و بعد پنج سن پورگي به حشره بالغ تبديل مي19دوره 

اگرچه شباهت زيادي به حشرات بالغ دارند اما بالها و اندام تناسلي در آنها رشد نكرده و 
  . فعال نيستند
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و به در بهار . باشد ها به صورت حشرات كامل در بقايايي گياهي مي زمستان گذراني اين سن
ها، آفاتي كه بدني  هاي گياهي، شته محض مساعد شدن هوا شروع به فعاليت كرده و از كنه

ها در طول فصل رشد فعال بوده و  اين سن. كنند نرم دارند و حتي تخم حشرات تغذيه مي
عالوه بر كنترل جمعيت آفات كوچك بر روي بسياري از محصوالت باغي و زراعي، قادر 

  . باشند ها نيز مي  نكتار گلبه تغذيه از گرده و

  
كنند،  هاي خود به خوبي تغذيه مي ها داراي قدرت جستجو گري باال بوده و از ميزبان اين سن
 ممكن. ري كه همراه با افزايش تراكم آفت، جمعيت آنها نيز به سرعت رشد ميكندبه طو
اين شكارگر از ساير عوامل كنترل بيولوژيك نيز تغذيه كند و در مقابل خود نيز طمعه  است

اما در مجموع اين موارد تاثير . شود) ها مانند بالتوري و عنكبوت(شكارگرهاي عمومي ديگر 
 .كنترل بيولوژيك نخواهد داشتسويي بر روي برنامه 

  Aeolothrips  
اين . گيرند  به عنوان شكارگر در اروپا مورد استفاده قرار ميAeolothripsهاي تريپس  گونه

هاي گياه خوار بزرگتر بوده و با نوارهاي مشخص سفيد و سياه بر روي  ها از تريپس تريپس
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بالها ريشك . باشند گ تا سياه رنگ مياي كم رن حشرات كامل قهوه. باشند بال قابل تمايز مي
  . ها شبيه به حشرات كامل بوده اما بدون بال هستند دار و پوره

  
  

ند پايان كوچك و گرده گلها تغذيه ها بوده و از ب ها درون گل بيشترين فعاليت اين تريپس
هاي  ها مي توانند از تخم و پوره هر دو حشره نر و ماده عالوه بر شكار از تريپس. كنند مي

هاي  ها بعنوان شكارگر البته بيشتر اين گونه. ها نيز تغذيه كنند ها و حتي شته ها، كنه پسيل
 هاي اين تريپس گونه  گونهدر بين). Predators Facultative(شوند  اختياري محسوب مي

A. intermedius  به عنوان شكارگر تريپس پياز گزارش شده، اما تحقيقات نشان داده كه اين
  . باشد تريپس عامل مناسبي براي استفاده در شرايط گلخانه نمي

  
Amblyseius  

ا جايي ت. كنند هاي گياهي تغذيه مي ها و كنه هاي اين شكارگر، از تريپس هاي بالغ و نمف كنه
به صورت تجاري در ) A. cucumeris(هاي اين كنه شكارگر  كه امروزه يكي از گونه

  . گيرد ها مورد استفاده قرار مي گلخانه
هاي كنار   تخم سفيد رنگ و كوچك بوده كه به كرك35كنه ماده قادر به گذاردن 

ز تفريخ  رو3ها ظرف مدت  اين تخم. شوند ها چسبانده مي ها و سطح پشتي برگ رگبرگ
الروها بعد . شوند از آن خارج مي) كنند الروهاي كه تغذيه نمي(شوند و الروهاي نئونات  مي

به (و كنه بالغ ) به مدت هفت روز(از دو روز وارد مرحله نمفي شده و طي دو مرحله نمفي 
) به دليل جثه كوچك(البته اين شكارگر . كنند ها تغذيه مي از تريپس)  روز30مدت 
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ها بايد مورد استفاده  لذا قبل از افزيش جمعيت تريپس. دهد  تريپس را ترجيح ميهاي پوره
ها توسط اين شكارگر حدود سه هفته وقت الزم  به هر حال براي كنترل تريپس. قرار گيرند

  .  است

  
  
  

 ها سفيد بالك
)  گياه600حدود ( با دامنه ميزباني بسيار زياد Aleyrodidaeها متعلق به خانواده  سفيد بالك

روند كه به خوبي با شرايط  اي به شمار مي يكي از آفات مهم و كليدي محصوالت گلخانه
 وارد بافت برگ حشرات كامل قطعات دهاني خود را. اي نيز سازش پيدا كرده اند گلخانه

اين آفات با مكيدن شيره گياهي باعث زرد شدن . كنند گياه كرده و از شيره گياهي تغذيه مي
جمعيت باالي اين . شوند هاي باال باعث ريزش و خشك شدن برگ گياهان مي و در جمعيت

آفت سبب بدشكلي، كاهش رشد و زردي در گياهان شده و بدشكلي و كالي ميوه را به 
  . باشند ها همچنين ناقل بيش از يك صد ويروس گياهي مي سقيد بالك. ددنبال دار

اي شكل  ها كوزه تخم. دهند ها قرار مي هاي خود را در سطح زيرين برگ حشرات ماده تخم
اي به سطح برگ  متر قطر، به وسيله پايه  ميلي1/0متر طول و حدود   ميلي2/0بوده و با حدود 

شده نرم و زرد رنگ بوده و ظرف پنج تا هفت روز مرحله  ه هاي تازه گذاشت تخم. چسبند مي
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 160هر حشره ماده به طور متوسط حدود . شود اي متمايل مي جنيني به تدريج به رنگ قهوه
  . گذارد تخم مي) 400 و حداكثر 50حداقل (

ها يا الروهاي سن اول داراي سه جفت پا بوده و بعد از خارج شدن از تخم در سطح  پوره
اين . شوند و در جاي مناسب مستقر مي) گاهي تا چندين سانتيمتر(مي حركت كرده برگ ك

 2/0 آنها از  بوده، كه طول) كه فاقد اندام حركتي اند(حشرات داراي چهار مرحله پورگي 
هاي مركب كه  در اواخر سن سوم به تدريج چشم. باشد متر متغير مي  ميلي6/0الي ) سن اول(

يكي از . گردد باشد در زير پوسته نمايان مي اي مي ل به قهوهبه صورت نقاط قرمز ماي
هاي اين خانواده وجود سوارخ مخرجي مخروطي شكل بوده كه  اختصاصات ظاهري پوره
. باشد مي) ligula(و اندام زبان مانند ) Operculum ("اوپركول"داراي دو زائده به نام 

 مانند در  ده كه ناشي از ترشح ماده موم ميليمتر و به رنگ سفيد بو8/0حشرات بالغ با طول 
  . باشد ها مي سطح بدن و بال

از آفات  )Bemisia tabaci و Trialeurodes vaporariorum(ها  دو گونه از سفيد بالك
تمايز . كنند اي نيز فعاليت مي مهم محصوالت كشاورزي بوده كه بر روي محصوالت گلخانه

به ) حتي در سطح مزرعه( نمايي مرحله شفيرگي اين دو گونه اغلب با بيست برابر بزرگ
تواند در اين  ها مي هاي تخم البته ظاهر حشرات كامل و نيز پوسته. راحتي امكان پذير است

  .زمينه راه گشا باشد
البته خصوصيات دقيق . در جدول زير خصوصيات قابل تمايز اين دو گونه ارائه شده است

توان در منابع   و حشرات كامل وجود دارد كه ميها تري نيز براي تمايز الروها، پوره
  . تخصصي يافت
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  Bemisia tabaci و Trialeurodes vaporariorum تمايزهاي بين 

  
  

  :عوامل كنترل كننده
 :بيمارگرها

توان نام  ها مي ها به عنوان موثرترين گروه عوامل بيمارگر كنترل كننده سفيدبالك از قارچ
 و Aschersonia aleyrodis، Beauveria bassianaسه گونه ها نيز  در بين قارچ. برد

Lecanicillium muscariumبه عنوان مثال گزارش شده . گيرند  بيشتر مورد استفاده قرار مي
 .Tهاي   در صد تلفات در پوره95 روز حدود 7 پس از L. muscariumكه قارچ 

    Trialeurodes vaporariorum  Bemisia tabaci  
  بصورت پراكنده بر سطح زيرين برگ   بصورت دايره كامل بر سطح زيرين برگ   نوع قرار دادن

 تاسياه و سياه اي تيره سفيد مايل به زرد، تبديل به قهوه  رنگ
   در موقع تفريخرنگ 

اي روشن، تقريبا شفاف تا  سفيد مايل به زرد، تبديل به قهوه
تخم  ي رنگ در موقع تفريخاي طالي قهوه

ها 
  

 گردد اغلب صاف شده و تا مي  شكل 
صورت افراشته باقيمانده و شكل خود را حفظ ه اغلب ب

  كند مي

اي در  ال زرد، تاحدودي كرم رنگ، تبديل به قهوهاغلب كام  تبديل به سياه در موقع پارازيته شدن معموال كرم  رنگ
  موقع پارازيته شدن

  شكل
بيضوي و تخم مرغي شكل، در انتها گرد، توسط 

palisadeقرص ديده ميشود، شكل   اطراف به شكل
 تحت تاثير كركهاي گياه قرار ندارد عمومي

بيضوي و تخم مرغي شكل، اغلب در انتها زاويه دار، شكل 
  هاي گياه تغير شكل يافته  ر كركتحت تاثي عمومي

 سطح پشتي و كناري papillaeفاقد موي پشتي، اما   سطح پشتي
  وجود دارند، 

خصوص ه يك تا هفت جفت موي پشتي كامال رشد كرده ب
 papillaeدر گياهاني كه داراي كركهاي زياد هستند، فاقد 

  پشتي و كناري 

Excretory 
apparatus  

 subcordate andسوراخ مخرجي دوكي شكل 
lingula lobed. 

وش، زبانك متورم و سوراخ مخرجي دوكي شكل و سه گ
  وشه دار كامال گ

شفيره
  

اغلب گروهي بوده و تراكم آنها در سطح برگ بسيار   پراكندگي
  . باالست

اغلب پراكنده بوده و تراكم آ نها در سطح برگ كم است 
  مگر در برگهاي كامال صاف

   بدن زرد پر رنگ  بدن زرد كم رنگ  رنگ
  لبه جلوئي بال صاف  لبه جلوئي بال خميده  شكل بالها

حالت 
  استراحت

صورت گرد ديده هئ ظاهري پهن شده، و در انتها ب
  شوند ه داشته ميشوند، بالها تا حد زيادي افقي نگ مي

، بالها با زاويه تند و ظاهري كشيده، در انتها واضح و مشخص
  گيرند دي قرار ميوتقريبا عم

حشره بالغ
  

  اغلب مستقيم  اغلب غير مستقيم  نحوه پرواز
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vaporariorum و B. tabaci ايجاد كرده اند )Mead & Byrne, 1991 .(ها هم  اين قارچ
اي و هم در شرايط آزمايشگاهي باالترين ميزان مرگ و مير را در  تحت شرايط گلخانه

ها به دليل تحرك  البته احتمال آلودگي الروهاي سن اول به اين قارچ.  ايجاد مي كنند ها پوره
رچ حساس بوده و ها نيز به اين قا با اين حال ساير مراحل رشدي سفيد بالك. باال، بيشتر است

  . شوند آلوده مي
  

  
  

ها در  هاي به كارگيري اين قارچ نياز به رطوبت باال براي ايجاد بيماري از جمله محدوديت
ها را به طور مصنوعي براي رشد  توان رطوبت گلخانه با اين حال مي. باشد ايران مي  شرايط

هااستفاده   ايران از آن ها مناسب ساخت و يا از فرموالسيون مناسب براي شرايط اين قارچ
  .كرد

  
  :پارازيتوئيدها

شاره  اAphelinidaeتوان به زنبورهاي خانواده  ترين پارازيتوئيدهاي اين آفات مي از مهم
 به عنوان Amitus و Encarsia ،Eretmocerusهايي از جنس  در اين خانواده گونه. كرد

اي بكار برده  ها در شرايط گلخانه دشمنان طبيعي موثر شناخته شده و جهت كنترل سفيدبالك
در  Amitus  و چندين گونهEretmocerus گونه Encarsia ، 14 گونه از زنبور 34. شوند مي

 Eretmocerus و Encarsia formosaهاي از اين بين گونه. ها نقش دارند الككنترل سفيد ب

mundusبيشترين استفاده عملي را در كنترل بيولوژيك به خود اختصاص مي دهند .  
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  Encarsia زنبور
در ) T. vaporariorum(اين زنبور به عنوان يك عامل موثر در كنترل سفيد بالك گلخانه 

 ;van Lenteren and Woets, 1988(باشد  اي جهان مورد استفاده ميه بسياري از گلخانه

Fransen and van Lenteren, 1994; Hu et al ., 2002 .( استفاده از اين زنبور به صورت
يكي از داليل موفقيت اين پارازيتوئيد رشد و . گردد  ميالدي بر مي1970هاي  تجاري به سال

به عبارت ديگر رشد جمعيت اين پارازيتوئيد به . باشد مينمو نسبتا سريع آن در درون ميزبان 
هاي  يكي از راه. باشد مراتب باالتر از رشد جمعيت آفت بر روي بسياري از محصوالت مي

ها  كنترل آفت در شرايط گلخانه رها سازي هفتگي به محض مشاهده اولين سفيد بالك
  . ترجيح مي دهندهاي سن سوم و چهارم را اين پارازيتوئيد پوره. باشد مي

  

  
  

 درجه حدود هشت الي ده روز بوده كه 25 الي 5/22 طول دوره الروي اين زنبور در دماي 
رنگ شده و بعد از حدود ده روز زنبور بالغ خارج بعد از اين مدت الرو تبديل به شفيره سياه 
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 و بيشينه دما حدود 13 الي 10 براي فعاليت اين پارازيتوئيد بين  با اين حال كمينه دما. شود مي
در دماهاي ). van Roermund and van Lenteren 1992(باشد   درجه سانتيگراد مي39

تري نسبت به پارازيتوئيد داشته و  ريعتر از اين دما جمعيت آفت رشد و نمو س كمتر و باال
  . گردد بنابراين كنترل آن مشكل مي

  
  Eretmocerus زنبور
 الي 581/0 در حشرات ماده و 77/0 الي 72/0اي كوچك با حدود   زنبورها داراي اندازه اين
-ecto(داخلي -اين زنبور در واقع يك پارازيتوئيد خارجي. باشد ها مي  براي نر801/0

endoparasitoid (هاي خود را در زير بدن ميزبان روي سطح  بدين نحو كه تخم. باشد مي
  .گردد برگ قرار داده و الرو بعد از خارج شدن از تخم وارد بدن ميزبان مي

. شوند اي رنگ مي هاي تازه گذاشته شده بيضي و بي رنگ بوده كه در روز بعد قهوه تخم
جنسيت الروها تا مراحل . گردند بدن ميزبان مياي وارد  هاي سن اول طي مراحل پيچيده الور

ها در   شدن نامشخص است كه در اين مرحله، كه با نمايان شدن شاخك نهايي رشد و شفيره
در اين مرحله بند دوم . توان جنسيت را تشخيص داد زير پوسته شفيرگي همراه است، مي

  . باشد ن قابل مشاهده مياي بوده كه از زير پوسته پورگي ميزبا شاخك در حشرات نر قهوه
اين گونه سنين دوم و سوم را براي تخمگذاري ترجيح مي دهد ولي قادر به پارازيته كردن 

  . باشد تمام مراحل پورگي مي
 عالوه بر پارازيته كردن Eretmocerus و Encarsiaحشرات ماده پارازيتوئيد هر دو جنس 

اما آنها ترجيح . گردند يت آفت ميپوره ها از طريق تغذيه ميزباني نيز سبب كاهش جمع
 و گونه T. Vaporariorumهاي پوره E. formosaميزباني متفاوتي دارند به عنوان مثال گونه 

E. mundusهاي   پورهB. tabaci را ترجيح مي دهند وجه ديگر تمايز اين دو گونه در 
هاي  لي شفيره زرد مايل به قهواي وEretmocerusهاي  هنگام شفيره شدن است، كه شفيره

Encarsiaباشند   خاكستري مايل به سياه مي)Ardeh.2004.(  

   :شكارگرها
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ها به  كفشدوزك. ها اشاره نمود توان به كفشدوزك ها مي از ديگر دشمنان طبيعي سفيدبالك
دليل قدرت شكارگري باال و پرخوري يكي از عوامل بسيار مناسب براي كنترل 

  . اشندب ها در تراكم باال مي سفيدبالك
  

Delphastus pusilus  
اين . رود يكي از دشمنان طبيعي اين آفت به شمار مي D. pusilus  كفشدوزك

كفشدوزك،با حدود يك و نيم ميلي متر طول از جمله شكارگرهاي اختصاصي سفيد 
حشرات ماده . گيرد ها بوده و به صورت تجاري نيز در اروپا مورد استفاده قرار مي بالك

ها از قدرت  الرو. ها قرار مي دهند  تخم در نزديكي محل استقرار سفيدبالك4  الي3روزانه 
شكارگري بااليي برخودار بوده و در مجموع طول دوره الروي آنها حدود سه هفته طول 

هاي  اغلب به صورت گروهي بر روي برگ) حدود شش روز(گي  مرحله شفيره. كشد مي
حشرات كامل قدرت . شود فاظت شده سپري ميهاي ح بقاياي گياهي و ساير محل پائيني، 

ها و الرو سن يك ميزبان را ترجيح  يابي خوبي داشته و براي تغذيه، تخم پرواز و ميزبان
 پوره بزرگ در 12 تخم و يا 160به عنوان مثال حشرات كامل قادر به از بين بردن . دهند مي

 تغذيه ممكن است كنترل سفيد با اين وجود به دليل نياز باالي اين حشرات به. روز هستند
  .ها در تراكم پائين توسط آنها مشكل باشد بالك

  
Clitostethus arcuatus  

. كنند هاي سفيد بالك تغذيه مي و پورهتخم نيز از  كفشدوزك حشرات كامل و الروهاي اين
ها به راحتي قابل شناسايي  حشرات كامل با داشتنن يك عالمت نعل اسبي بر روي بالپوش

 سر و يهدر ناحاز نظر ظاهري  بوده كه ي الروداراي چهار سن كفشدوزك اين. اشندب مي
 از تخم تا ي رشده طول دورنيانگيم. دنباش تر مي  وسط پهنيه و در ناحكي بدن باريانتها

 و هي رشد خود از تغذلي سن چهارم پس از تكمالرو .باشد  روز مي19حدود حشره كامل 
 آن قرار دارد چسبانده و ثابت ي كه در رويدن خود را به محل بي انتهاستاده،ايز حركت با

طول عمر حشرات كامل نر . كند سپري مي روز 2 تا 1را به مدت  يرگي شفشي پهدوره و شد
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 و در باشد روز مي 73 و 62 بي بالك زبان گنجشك به ترتدي از سفهيو ماده در صورت تغذ
  . الك را مصرف كنند تخم سفيد ب4000اين مدت هر كدام قادرند حدود 

  
  

هاي   نيز يكي ديگر از شكارگرColeomegilla maculataاي  كفشدوزك دوازده نقطه
 روي بسياري از محصوالت زراعي و باغي فعاليت اين كفشدوزك بر. باشد ها مي سفيدبالك

ها  رفتار همه خواري اين شكارگر امكان بقاي آن را در زماني كه تراكم سفيدبالك. كند مي
عالوه بر اين امكان پرورش آنها بر روي غذاي مصنوعي حاوي  . سازد پائين است فراهم مي

تواند از ساير آفات مانند   و مياين كفشدوزك همه خوار بوده. جگر گوسفند نيز وجود دارد
  .ها تغذيه و جمعيت آنها را كنترل نمايد اي و حتي تخم پروانه  سبز هلو، كنه دولكه شته

 
در برخي موارد براي يك برنامه كنترل بيولوژيك رهاسازي چند عامل به طور همزمان 

 E. formosaور به عنوان مثال كنترل سفيد بالك در دماي كم به كمك زنب. باشد مفيدتر مي
لذا در اين شرايط بهتر است از دو عامل در كنار هم بهره . باشد به سختي امكان پذير مي

مانند ( Miridaeهاي شكارگر خانواده  برخي از نقاط از سن در به عنوان مثال. گرفت
Macrolophus caliginosus وNesidiocorsis tenuis (اما در ادامه . گردد استفاده مي

اما استفاده از . تحت تاثير جمعيت شكارگرها كاهش مي يابد E. formosaت فصل جمعي
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چند عامل نيز اثرات متقابل آنها را در پي دارد، بنابراين زمان و تعداد رها سازي شكارگرها و 
 كفشدوزكتغذيه  مثال. ها بايد مد نظر قرار گيرد ها براي كنترل موثر سفيد بالك پارازيتوئيد

D. pusillus) هاي پارازيته شده بسته به پيشرفت  از شفيره) باشد هم چند خوار مي  بازكه
به طوري كه ). Hoelmer et al., 1994(مرحله رشدي پارازيتوئيد درون ميزبان دارد 

هاي  شكارگر از پوره هاي حاوي الرو سنين اول پارازيتوئيد تغذيه كرده، ولي از تغذيه پوره
  .كنند زيتوئيد خود داري ميهاي سنين باالتر پارا حاوي الرو

بايد تاثير آنها بر  هاي بيماريزاي حشرات براي كنترل آفات مي در خصوص استفاده از قارچ
مثال مشخص . مد نظر قرار گيرد) اعم از تاثير مستقيم و يا تاثير غير مستقيم( روي ساير عوامل 

 تاثير منفي E. formosa  و زنبور Aschersonia aleyrodisشده كه كاربرد همزمان قارچ 
هاي آلوده به  به طوريكه زنبور پارازيتوئيد از پارازيته كردن پوره. بر روي هم نداشته است

قارچ خوداري كرده لذا كاربرد همزمان اين دو عامل بهتر از زماني كه به طور جداگانه 
  ). Landa, 1984(مصرف شوند موثر بوده اند 

 
  ها شته

 گونه بر روي 250ا در سطح دنيا شناسايي شده اند كه از بين آنها ه  گونه از شته4400بيش از 
 گونه 100با اين وجود فقط . )1383رضواني (كنند  محصوالت زراعي و باغي فعاليت مي

هاي خسارتزا متعلق  بيشتر شته. كنند بطور اقتصادي به محصوالت كشاورزي خسارت وارد مي
 گونه بزرگترين زير خانواده به 2750 بيش از باشند كه با  ميAphidinaeبه زير خانواده 

  .روند شمار مي
كنند و معموال  ها رشد و نمو مي هاي جوان و سطح زيرين برگ ها، ساقه ها بر روي جوانه شته

تر گياه حركت كرده و ضمن استقرار در آنجا از شيره گياهان تغذيه  هاي تازه به سمت قسمت
 زننده مكنده بوده و با نفوذ آن به درون بافت گياهي ها از نوع قطعات دهاني شته. كنند مي

ها باعث زرد شدن، پيچيدگي و بدشكلي  تغذيه شته. كنند اقدام به تغذيه از شيره گياهي مي
به عالوه پوشيده . هان شده كه شدت آن بستگي به مرحله رشدي گياه نيز دارد برگ گيا
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ح عسلك بر شدت خسارت مي ها در اثر ترش شدن سطح گياهان و رشد برخي از قارچ
  . افزايد
رنگ . باشند زائده كورنيكول در پشت بدن به راحتي قابل شناسايي مي دو ها با داشتن شته

. ها موثر است ها تا حدود زيادي در شناسايي شته كورنيكول به همراه شكل و رنگ شاخك
ي و بند ا ها شاخك پنج تا شش بندي شامل دو بند قاعده خصوصيات مشترك ديگر شته

تر از بند دوم و دم  انتهايي حلقه حلقه ديده شده، پنجه دو بندي كه بند اول به مراتب كوچك
اين خصوصيات اگرچه در برخي از . باشد براي ترشح عسلك به فاصله دورتر از مخرج مي

  .شوند ها ديده مي تر باشند اما در تمام گونه ها ممكن است تحليل رفته و يا رشد يافته گونه
به طوري . ها براي تطابق با شرايط محيطي، دو سيكل زندگي جداگانه دارند سياري از شتهب

كه بخشي از زندگي خود را بر روي درختان و قسمت ديگر را بر روي گياهان يكساله سپري 
ها قادرند در شرايط مناسب با يك سيكل زندگي تطبيق پيدا كرده و به روش  شته. كنند مي

گذاري،  زا بوده و حشره ماده به جاي تخم ها زنده عالوه بر اين شته.  كنندبكرزائي توليد مثل
 چرخه زندگي نسبتا كوتاه نيز و دليل به اين شايد. آورد هاي سن اول را به دنيا مي پوره

  . )1380رضواني  (شود مي سبب ها را است كه افزايش سريع جمعيت شته) حدود هفت روز(
يا فاقد بال باشند كه توليد آنها اغلب براي فرار از شرايط حشرات بالغ ممكن است واجد و 

چه تعداد و زمان  رو هر از اين. گيرد نامساعد محيط يا تراكم بيش از حد جمعيت صورت مي
  . شود شود، نسبت افراد بالدار نيز بيشتر مي تر  آلودگي طوالني

، متغير بودن رنگ، سيكل هاي متعدد هاي خاصي مانند همه جايي بودن، ميزبان ها ويژگي شته
اما شايد مهمترين . زندگي، ارتباط با ميزبان و مقاومت به سموم كشاورزي را دارا هستند

از اين . باشد)  نوع ويروس100بيش از (هاي بيماري زاي گياهي  خسارت آنها انتقال ويروس
ها نيز   شتهها بايد با دقت بيشتري اعمال گردد زيرا جمعيت محدود رو كنترل بيولوژيك شته

  . )1380رضواني (باشند  هاي گياهي مي قادر به انتقال ويروس
ها مشاهده كرد كه سه گونه ازآنها شته سبز  توان در گلخانه ها را مي حدود بيست گونه از شته

) Aphis fabae(و شته سياه باقال ) Aphis gossipi(،شته جاليز ) Myzus persicae(هلو 
هاي  ن گونه ها در طول فصل و به تناوب مي توانند بر روي قسمتاي. انتشار بيشتري دارند
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رضواني (كه در زير برخي از خصوصيات آنها ارائه مي شود . هان فعاليت كنند مختلف گيا
1380 ,van Emden & Harrington 2007.( 

  شته سبز هلو 
مايل  رد و حتي هاي متنوعي از سبز تا ز اين شته اگرچه به نام شته سبز معروف است، اما رنگ

رنگ . توان مشاهده كرد در بين آنها مي)  شود تر نيز مي كه در شرايط سرد پر رنگ(به قرمز 
هاي بالدار سياه براق بوده در حاليكه در مراحل بي بال حتي در  سطح پشتي شكم در شته

هاي كه رنگ معمول آنها سبز رنگ است، به رنگ قرمز و يا صورتي نيز ديده  ژنوتيپ
يك . تر است  كورنيكول در اين شته همرنگ بدن بوده ولي گاهي در انتها تيره. وندش مي

  .برجستگي، به عنوان عالمت شناسايي، درست در جلوي سر و بين دو شاخك وجود دارد
 

   شته جاليز
. شود ها به وفور يافت شده و از زرد روشن تا سبز كامال تيره مشاهده مي اين شته در گلخانه

با اين وجود تمام طول كورنيكول . باشد قد برجستگي خاص بين دو شاخك مياين شته فا
تواند بسيار گسترده  خسارت اين شته به خيار مي. تيره بوده و تحت تاثير رنگ بدن قرار ندارد

 نوع ويروس خسارتزاي 50به عالوه اين گونه قادر به انتقال بيش از . و جبران ناپذير باشد
 شرايط مناسب اين شته بطور پيوسته در طبيعت حضور داشته و از در. باشد گياهي نيز مي

با اين وجود در روزهاي گرم، طوالني و خشك سال اين . كند طريق بكرزايي توليد مثل مي
هايي، كه به ندرت در شرايط عادي ديده  هاي كوچك بر روي ميزبان شته در جمعيت

  .سخت را سپري مي كندحضور داشته و شرايط ) Poaceaeمانند چمن (شوند  مي
هاي  شود، اگرچه در قسمت هان يافت مي هاي بااليي گيا شته سبز هلو اغلب بر روي برگ

در حالي كه شته جاليز در تمام سطح گياه و در سطح زيرين . شود تر نيز مشاهده مي پائين
هاي  هاي كم و در قسمت باشد، با اين وجود يافتن آنها در تراكم ها قابل مشاهده مي برگ

ها باعث مشكالت فراوان  اين مشكل به همراه رشد سريع در درون موم. تر است پائيني مشكل
 . مي گردد
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   Aphis fabaeشته 
اي تا سياه رنگ بوده و حدود دو الي دو و نيم ميلي متر  اين شته به رنگ سبز متمايل به قهواه

اين شته شباهت . شدبا مي) حدود دو سوم طول بدن(شاخك سياه رنگ بوده . طول دارد
زيادي به شته سبز هلو دارد با اين تفاوت كه بدن اين شته براق بوده و در قاعده كورنيكول 

اين . اي تيره ديده مي شوند ها قهوه پاها به رنگ زرد روشن، دم و پنجه. باشد تيره رنگ مي
شود، اما نسبت  يها يافت م هاي مختلف از جمله گلخانه در محيط شته نيز به مقدار نسبتا زياد

  .  قبلي داراي تراكم كمتري است به دو شته
  

  :ها عوامل كنترل كننده شته
ها، محققان بسياري در جهت يافتن عوامل كنترل  ها در گلخانه  به دليل مشكل كنترل شته

از اين رو امروزه تعداد زيادي عوامل . دهند بيولوژيك مناسب تحقيقات خود را انجام مي
براي كنترل ) حداقل تا هشت عامل بيولوژيك(توان به صورت تجاري  ا ميكنترل كننده ر

با اين حال هنوز نكات . شود ها برشمرد، كه هر كدام با دستور العمل خاص عرضه مي شته
آيي عوامل كنترل كننده شته ها، روش هاي مناسب  كافي براي تحقيقات در زمينه بهبود كار

در . ).van Emden & Harrington 2007(ود دارد برنامه هاي رهاسازي وج رهاسازي و
  گيرند  ها مورد بررسي قرار مي اينجا برخي از عوامل كنترل كننده شته

  :بيمارگرها
ها نام برده اند  از بين بيمارگرها چندين قارچ را به عنوان عامل كنترل بيولوژيك شته

)Entomophthora planchoniana Erynia (=Pandora) neoaphidis و Neozygites 

fresenii .( كه شايد قارچL. muscariumبا اين حال .  به عنوان موثرترين آنها مطرح باشد
ها در شرايط گلخانه يا مزارع براي  هنوز هيچكدام را بيمارگر مناسب و موثر براي كنترل شته

  .شرايط ايران نمي توان معرفي نمود
  

 :پارازيتوئيدها
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ها متعلق به  بيشتر اين گونه. ها نام برد توان براي شته د را ميتعداد بسيار زيادي پارازيتوئي
، ,Aphidius colemani (Viereck) ،A. ervi (Haliday)شامل  (Aphidiidaeهاي  خانواده

Lysiphlebus spp. و Praon spp. ( وAphelinidae)  شاملAphelinus spp. (باشند مي .
ها   از جمله عوامل موثر كنترل بيولوژيك شتهاين عوامل بخاطر نرخ زاد و ولد نسبتا باال

بسياري از اين زنبورها قادر به دريافت عالئم شيمياي منتشر شده از طرف گياهان . باشند  مي
كنند و در فاصله نزديكتر وجود عسلك راهنماي  آلوده بوده و به سمت گياه حركت مي

 حضور اين زنبور را از طريق ها نيز شته. باشد خوبي براي يافتن كلني شته توسط آنها مي
اين كار باعث وحشت در كلني شده و بسياري از . كنند ترشح فرمون به همديگر اعالم مي

با اين حال . تر و حتي روي زمين مي افتند هاي پائين ها خود را رها كرده و روي قسمت شته
 در ،ا معرفي شده اندها كه به عنوان عامل كنترل كننده مناسب شته ه چند نمونه از پارازيتوئيد

  ).Albajes, et al. 1999(اينجا معرفي مي شوند 
  

Aphidius   
اما در . هاي اين زنبور دياپوز نداشته بلكه در اوايل بهار، پاييز و حتي زمستان فعال هستند گونه

. فصل تابستان ساير پارازيتوئيدها فعال شده و جمعيت اين گونه را تحت شعاع قرار مي دهند
هاي پا بلند براي اين  تر را ترجيح مي دهد و شته هاي با جثه كوچك ازيتوئيد، شتهاين پار

  .باشد ها پائين است نيز مناسب مي اين گونه براي زماني كه جمعيت شته. زنبور مناسب نيستند
  
 Aphidius colemani  

. باشد ميهاي بلند و رگ بالهاي مشخص  اي، شاخك اي سياه با پاهاي قهوه اين زنبور استوانه
اين زنبور شكم . گيرد  ميلي متر بوده كه البته تحت تاثير جثه ميزبان نيز قرار مي2طول حدود 

سرعت تخمگذاري در . دهند خود را از بين پاها عبور داده و يك تخم در بدن شته قرار مي
رازيتوئيد بعد از تفريخ تخم، الرو پا. افتد آنها بسيار باال بوده و در كسري از ثانيه اتفاق مي

هاي  در طول دوران جنيني پارازيتوئيد، شته. كند هاي بدن ميزبان مي شروع به تغذيه از بافت
پارازيته شده قادر به ادامه زندگي بوده و گاهي شدت تغذيه آنها بيشتر شده تا جايي كه 
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اما در نهايت . هاي سن چهارم و حشرات كامل به مرحله تخم گذاري نيز خواهند رسيد پوره
بعد از گذشت هفت روز بدن شته بر روي گياه ثابت باقي مانده، متورم شده و موميايي 

چهار روز بعد از . شود اي متمايل به طاليي و عاج مانند مي سطح بدن شته قهوه. گردد مي
بهترين شرايط دمايي براي فعاليت . موميايي شدن يك زنبور كامل از آن خارج خواهد شد

طول دوره . باشد مي% 80 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 25 الي 18ن اين پارازيتوئيدها بي
البته اين . باشد ها مي تر از طول دوره شته  روز است كه كمي طوالني14زندگي زنبور حدود 

طول عمر حشرات . گردد مشكل با قرار دادن تعداد زياد تخم گذاشته توسط زنبور جبران مي
شد با اين وجود بيشتر تخم گذاري در چهار روز اول با ماده حدود دو الي سه هفته مي

شوند كه ممكن است در  هاي تلقيح نشده حاصل مي حشرات نر از تخم. گيرد صورت مي
و يا در انتهاي تخم گذاري ) هنوز اسپرم مورد استفاده قرار نگرفته(ابتداي تخم گذاري 

ت جنسي اغلب دو به يك در هر حالت نسب. گيرد صورت ) زمانيكه اسپرم كمي وجود دارد(
  .باشد مي) نر/ماده(
  

Apidius ervi  
هر حشره ماده . باشد سياه رنگ و به طول چهار الي پنج ميليمتر مي حشره كامل اين گونه

باشد كه بيشترين آنها در پنج روز اول گذارده   تخم در طول زندگي مي350قادر به گذاردن 
باشد و در عين حال   ميAphidius colemani بزرگتر از Apidius erviاندازه . شود مي

 در 19زمان الزم براي ظهور حشرات كامل از تخم . كند هاي بزرگتر را نيز انتخاب مي ميزبان
 روز در 29 در مقابل 20 درجه سانتي گراد و طول دوره زندگي 21 روز در دماي 14مقابل 
هاي  اين پارازيتوئيد، شته. ت درجه سانتيگراد، به ترتيب، براي آنها گزارش شده اس15دماي 

  . تر را ترجيح مي دهد با جثه كوچك
  

Aphelinus   
تر را ترجيح  هاي بزرگ  شتهA. erviاين زنبور حدود سه ميلي متر طول دارد و مانند زنبور 

. باشد از جمله محاسن ديگر اين زنبور طول عمر نسبتا طوالني و تغذيه ميزباني مي. ميدهد
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 در روزهاي اول كم بوده، اما از روز چهارم به بعد روزانه قادر به  مادهتخم ريزي زنبورهاي 
حشرات ماده در . باشند مي)  روز25 الي 15حدود ( تخم تا پايان عمر 15 الي 10گذاردن

 شته از 40 شته از طريق تخم گذاري و حدود 200طول زندگي قادر به از بين بردن حدود 
رفتن و جهيدن را به پرواز كردن ترجيح مي دهد لذا اين زنبور راه . طريق تغذيه هستند

ها نه تنها به انتخاب عامل  بنابراين براي كنترل بهينه شته. شود سرعت پراكنش آن محدود مي
نيز بستگي دارد، لذا زنبورها بايد تا حد ) چگونه و چه وقت(مناسب، بلكه به نحوه رهاسازي 

  . امكان نزديك به مراكز آلوده رها سازي شوند
ها بكار   در برنامه كنترل شتهA. colemani اغلب به عنوان تكميل كننده گونه A. erviزنبور 
توان  ها را مي هاي موجود در گلخانه بنابراين با اين دو گونه پارازيتوئيد، اغلب شته. رود مي

 A. ervi، با وجود اينكه در طبيعت به وسيله A. solaniاما گاهي اوقات شته . كنترل كرد
هاي پاييني گياه مستقر شده، خسارت زيادي به گياه وارد ساخته  شود، در قسمت پارازيته مي

  .گردد و كنترل آن به كمك پارازيتوئيدها مشكل مي
شد كه در صورت مشاهده اولين شته اقدام به رهاسازي  در ابتدا به كشاورزان توصيه مي

هاي پايين به راحتي از ديد  جمعيتها كنند، اما در عمل مشخص شد كه گاهي  پارازيتوئيد
براي . كند  ايجاد مي مانده و جمعيت غير قابل كنترل به روش بيولوژيك را كشاورزان مخفي 

ها  هان حامل براي انتقال پارازيتوئيدها به درون گلخانه حل اين مشكل روش استفاده از گيا
ننده در طول فصل و محاسن اين روش داشتن جمعيت مناسب عامل كنترل ك. ابداع گرديد

با اين وجود استفاده از اين روش چندان مورد . گرديد نپرداختن هزينه توليد انبوه اعالم مي
گرديد   زيرا هزينه و تالش زيادي براي پرورش و نگهداري گندم صرف مي اقبال واقع نشد،

  . و گاهي زمان به كار گيري آنها مناسب نبوده است
 و A. colemaniبراي  Rhopalosiphum padiشته (رازيتوئيد عالوه بر اين رهاسازي دو پا

بطور همزمان براي كنترل دو شته فوق نيز ممكن  )A. ervi براي Sitobion avenaeشته 
البته بايد مشكالت هيپرپارازيتوئيد را نيز به . شد نبود، چون يكي اغلب جايگزين ديگري مي

يداري عوامل بيولوژيك و رهاسازي تدريجي بنابراين امروزه كشاورزان خر. آن اضافه نمود
  .دهند آنها را ترجيح مي
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  :شكارگرها

  :Aphidoletes aphidimyza  شكارگر پشه

 ميلي متر، جثه ضعيف، شاخك هاي بلند و پاهاي 3 الي 2حشرات كامل با طول حدود 
 متر طول، تخمها با حدود يك الي سه ميلي. ظريف، در مجموع  بسيار شبيه به پشه ها هستند

ها ظرف  تخم. ها گذاشته مي شوند بيضي شكل و نارنجي رنگ كه در نزديكي تجمع شته
سه مرحله الروي نيز ظرف . كنند مدت دو الي سه روز تفريخ شده و از شته ها تغذيه مي

اين مرحله . شوند  روز سپري شده و در آخر بر روي خاك افتاده و شفيره مي7 الي 5مدت 
حشرات كامل شكارگر نبوده و از . انجامد  روز به طول مي10 الي 8 حدود تقريبا طوالني و

اين . باشد  شته مي100 الي 10قدرت شكارگري الروها متغيير و بين . كنند عسلك تغذيه مي
كنند، كه يك مزيت نسبت به  ها را تحريك نمي ها در هنگام تخم گذاري جمعيت شته پشه

 شته در هنگام حمله پارازيتوئيدها دچار وحشت و باشد زيرا جمعيت پارازيتوئيدها مي
در حاليكه . پراكندگي شده و شرايط را براي تشكيل كلني  هاي جديد فراهم مي سازد

  .حضور و تغذيه اين شكارگر، جمعيت شته ها را كمتر تحريك مي كند
و اگر ها براي كامل كردن دوره زندگي خود نياز به دوره روشنايي طوالني دارند   اين پشه

لذا استفاده از اين .  ساعت برسد، به دياپوز خواهند رفت5/15طول دوره روشنايي به كمتر از 
اگرچه گزارشاتي در خصوص . شكارگرها از اواخر بهار تا اوايل پاييز امكان پذير است

در اين شرايط حشرات بالغ تخمريزي . باشد استفاده از آنها در زمستان نيز در دسترس مي
ها وارد دياپوز  كنند اما نسل بعدي در كار نبوده و شفيره ها تغذيه مي روها نيز از شتهكرده و ال
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حشرات . تامين گردد) حتي با روشن كردن المپ معمولي(مگر اينكه نور كافي . شوند مي
لذا . كامل شب فعال بوده و براي جفت گيري و تخم ريزي نياز به يك دوره تاريكي دارند

به عالوه نوري كه شباهت . ها دارد نيز تاثير منفي بر روي تكثير اين پشهروشنايي تمام وقت 
از طرف ديگر سطح . به روشنايي دم صبح داشته باشد، تاثير منفي بر روي جفت گيري دارد

كه الرو بتواند شرايط و فضاي مناسب را براي ) شني -خاكي(زمين نيز بايد طوري باشد 
زيرا افتادن الرو بر روي پالستيك و يا زمين . شته باشدتبديل شدن به شفيره در اختيار دا

هاي مناسب براي رفع اين مشكل و  يكي از راه. شود نامناسب باعث مرگ و مير آنها مي
  . باشد كمك به حفظ جمعيت اين شكارگر استفاده از گياهان حامل مي

  

      
  

  : Syrphidهاي  مگس
، با سر و قفسه سينه سياه و ) ميلي متر13( بزرگ هاي شكارگر نسبتا جثه حشرات كامل مگس

شكم با نوارهاي زرد و مشكي كه در مجموع شبيه به زنبورها بوده و داراي ظاهري زيبا 
ها از يك گل به گل ديگر پرواز كرده و از شهد و  از نظر رفتاري نيز اين مگس. باشند مي

و بصورت تك تك در نزديك هاي اين مگس براق بوده   تخم.كنند گرده گلها تغذيه مي
ها در حدود يك ميلي متر قطر داشته و ظرف مدت دو  تخم. شود ها قرار داده مي تجمع شته

اي روشن و يا  الروها فاقد پا و به رنگ خاكستري مات، قهوه. شوند الي سه روز تفريخ مي
دام فعال داخلي اين الروها با داشتن ان. شوند  ميلي متر ديده مي13 الي 1سبز روشن و با طول 

الروها . باشند كه در دو طرف بدن و در زير پوست نمايان است به راحتي قابل شناسايي مي
. فعاليت انفرادي داشته و به كمك سر باريك خود به طور فعال به جستجوي ميزبان مي روند
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الروها قطعات دهاني خود را وارد بدن آن كرده و ) ها شته(به محض يافتن يك ميزبان 
طول دوره الروي در حدود يك ماه . گذارند اي را باقي مي تويات بدن را مكيده و پوستهمح

ها به رنگ  شفيره .گردد است و در اين مدت بيش از يكصد شته توسط آنها شكار مي
   .شوند اي بر روي گياه و يا در سطح خاك تشكيل مي قهوه

        
  

 بالتوري
عوامـل مفيـد كنتـرل       گونـه بـه عنـوان        1300 جـنس و حـدود       87بـا    Chrysopidaeخانواده   

هاي ايـن شـكارگر بـه خـوبي از             الرو .گردد  ها يافت مي    در تمام زيست بوم   طبيعي  بيولوژيك  
حـشرات  . كننـد   تغذيه مـي  ها، تريپس و تخم حشرات        ها، سفيدبالك   آفات كوچك مانند شته   

اغلـب  . كننـد   كامل نيز شكارگرهاي خوبي هستند، اگرچه برخي از آنها از گـرده تغذيـه مـي               
قطعـات دهـاني    . باشـند   اي رنگ مي    ها نيز به رنگ سبز و يا مايل به سبز و برخي نيز قهوه               گونه

دن الرو را   اين شكارگرها از نوع جونده بوده در حاليكه الروها از طريق مكيدن، محتويات بـ              
ها رگ بندي نـسبتا كـاملي دارنـد كـه در              ها بلند و نخي شكل بوده و بال         شاخك. مي خورند 

  . شناسايي آنها بكار مي رود
ها اغلب بيضي شكل بوده و هر كدام بر روي يك پايه نـازك و در كنـار هـم قـرار داده                         تخم
من تغذيه از پايه تخـم بـه   ها بعد از پنج الي هفت روز از تخم خارج و اغلب ض     الرو. شوند  مي

 الـي   8اين شكارگر سه سن الروي را در مـدت          . پردازند  پايين آمده و به جستجوي شكار مي      
شـفيره در   . شوند  سپري كرده و به شفيره زرد رنگ تبديل مي        ) بسته به شرايط دمايي   ( روز   12

 نمايـان   هـا هـستند از زيـر پوسـته          اي كـه همـان چـشم        مراحل پاياني سبز شده و دو لكـه قهـوه         



  رل بيولوژيك در محصوالت گلخانه ايمباني كنت

 ۶۵

رسـد و زمـستان را بـه صـورت             روز نيـز مـي     70طول عمر حشره كامل طوالني و تا        . شوند  مي
  . كند حشره كامل سپري مي

جمعيت بالتوري را هم از طريق حفظ و حمايت و هم از طريق پرورش و رها سازي مي توان                   
 از  پـرورش بـه كمـك مـواد غـذايي متفـاوت اعـم             هـاي   روشامـروزه   . در محيط افزايش داد   

  . مصنوعي و يا طبيعي را مي توان در منابع يافت
  

      
  :ها كفشدوزك

ها شناخته شذه  ترين شكارگرهاي شته ها به عنوان معروف  متعددي از كفشدوزكهاي گونه
هاي كنترل  با اين وجود به دليل چند خوار بودن استفاده گسترده از آنها در برنامه. اند

  . بيولوژيك محدود مي باشد
  :Coccinella septempunctataاي  كفشدوزك هفت نقطه

 ميلي متر يكي از 8ر روي بدن و طول حدود  ب اين كفشدوزك با داشتن هفت نقطه
حشرات ماده قادرند . باشد ها مي ها و معروف ترين شكارگرهاي شته ترين كفشدوزك بزرگ
ها به رنگ زرد متمايل به نارنجي و به  تخم.  عدد تخم در طول زندگي بگذارند200حدود 

 10وره الروي حدود طول د. شود ها قرار داده مي صورت دسته جمعي در نزديكي تجمع شته
 ميلي متر 13 روز بوده كه طي آن بيش از يك صد شته را خورده و اندازه آنها تا 30الي 

 متر 12الروهاي شكارگر بسيار فعال بوده و گاهي تا . رسد نيز مي) بزرگتر از حشره كامل(
  روز12 الي 3ها مرحله شفيرگي را بين  سپس الرو. شوند براي جستجوي شكار جابجا مي

توانند بين چند هفته تا چند ماه  حشرات كامل مي. كنند سپري مي) بسته به شرايط دمايي(
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زمستان گذراني اين كفشدوزك به صورت حشره كامل بوده و با شروع فصل . زنده بمانند
  . گيرند بهار فعاليت خود را از سر مي

  :Adalia bipunctataاي  كفشدوزك دولكه
در . تراند اي كوچك متر از كفشدوزك هفت نقطه ميلي 5اين كفشدوزك با طول حدود 

. آيند ها دو لكه وجود دارد كه در برخي موارد به صورت چهار تايي به نظر مي وسط بالپوش
رنگ آميزي تا حدودي فعاليت حشره را . باشد  هفته مي3 الي 2طول دوره الروي حدود 

كند قرمز رنگ  راني ميمثال حشره كامل كه دسته جمعي زمستان گذ. كند منعكس مي
  .باشد در حالي كه رنگ سياه قدرت توليد مثل بااليي دارد مي

Chilocorus renipustulatus  
اي با حدود چهار ميلي متر طول از دوكفشدوزك قبلي كوچكتر  كفشدوزك چهار لكه

باشد اما  اي مي گاهي در نگاه اول اين كفشدوزك بسيار شبيه به كفشدوزك دولكه. باشد مي
عالوه بر اين بدن . اي را مي توان با دقت بيشتر مشاهده كرد هاي قهوه جود لكهو

اي  باشند در حالي كه بدن در كفشدوزك دو لكه هاي اين جنس اغلب گرد مي كفشدوزك
اي به سمت جلو متمايل بوده  ها بيشتر از گونه دو لكه محل قرارگرفتن لكه. بيضي شكل است

  . باشند ما مياي جلويي به شكل گا و دو لكه
  

      
  

  ها كنه
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هاي متعدد از گياهان زراعي تا درختان  داراي ميزبان" Tetranychus urticae"اي  كنه دولكه
) T. cinnabarinus(اي اغلب به همراه گونه ديگري  كنه دولكه. باشد مثمر و غير مثمر مي

  . كند اي فعاليت مي هاي گلخانه كه شباهت بسياري به آن دارد، در محيط
 ميلي 3/0(تر  هاي نر كوچك  ميلي متر طول دارد ولي كنه5/0كنه ماده بيضي شكل و حدود 

هاي بالغ اغلب تحت تاثير ميزبان گياهي بوده و از سبز  رنگ بدن كنه. اي هستند و استوانه) متر
اي وجود دو لكه در سطح پشتي است  از مشخصات مهم كنه دولكه. باشد اي متغير مي تا قهوه

هاي  كنه. باشد اي متمايل به قرمز متغير مي كه بسته به ميزبان گياهي به رنگ سبزتيره تا قهوه
)  ميلي متر1/0به قطر (بالغ در طول زندگي خود حدود يكصد تخم بيضي شكل و زرد رنگ 

الروهاي خارج . شوند تفريخ مي) بسته به شرايط محيط( روز 10 الي 3گذارند كه طي  مي
ها  نمف. كنند فت پا بوده كه بعد از اين مرحله، مراحل نمفي را سپري ميشده واجد سه ج

 . شوند هاي بالغ بوده و طي سه مرحله رشدي به كنه بالغ تبديل مي شبيه به كنه

هاي تنيده شده در سطح زيرين برگ  الروها و ساير مراحل زيستي بطور آزاد و يا در زير تار
ها صورت  نشيم گياهي و بامكيدن محتويات سلولتغذيه از قسمت پارا. شوند مستقر مي

ها در موقع  بدن كنه .كنند ها زمان زيادي را براي تغذيه صرف مي مراحل نابالغ كنه. گيرد مي
هاي عقبي آنها از سطح برگ جدا  شود به طوري كه پا تغذيه كامال به سمت جلو خم مي

 به نوبه خود سبب مختل شدن شود كه در مراحل اوليه تغذيه، سبزينه تخريب مي. شود مي
 بسته شده كاهش  هاي برگ در حاالت پيشرفته روزنه. شود فعاليت فيزيولوژيكي ميزبان مي

البته خسارت . و مختل شدن تنفس و فتوسنتز را در پي دارد) O2 و CO2(هاي  تبادل گاز
 كم ولي ها دارد به طوري كه در تراكم پايين خسارت وارد شده بستگي كامل به تراكم كنه

خسارت وارده به گياهان . گردد با افزايش تراكم، رشد و نمو زايشي و رويشي گياه مختل مي
  . ارزيابي كرد) هاي يك الي پنج مثال معيار( هاي مختلف  توان به روش را مي

باشد، از اينرو در شرايط مناسب   روز مي10طول دوره هر نسل در شرايط مناسب حدود 
كه به (هاي بالغ  ها به صورت ماده زمستان گذراني كنه. باشد ر زياد ميتعداد نسل آنها بسيا

يا تخم در بقاياي گياهي و زير پوستك درختان ) شوند رنگ قرمز مايل به نارنجي تبدبل مي
  .گيرند بوده و با شروع بهار فعاليت خود را از سر مي
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  :ها عوامل كنترل كننده كنه

  
  :بيمارگرها

از . ها معرفي نشده است ناسب، موثر و اختصاصي براي كنترل كنههنوز عوامل ميكروبي م
هاي زيادي را براي استفاده  هاي نباتي به تركيبات شيميايي درخواست طرفي مقاوم شدن كنه

در اين راستا تحقيقاتي در . هاي نباتي ايجاد كرده است از اين عوامل جهت كنترل كنه
، Entomophthoraمانند (زاي حشرات هاي بيماري  خصوص امكان استفاده از قارچ

Beauveria و Metarhizium (عالوه بر اين . ها صورت گرفته است براي كنترل كنه
تا حدودي  كه "Hirsutella"هاي قارچ  تحقيقاتي در خصوص بيمارگري برخي از گونه

د با اين وجو. كند نيز صورت گرفته است ها فعاليت مي حالت اختصاصي داشته و بر روي كنه
 & ,Poinar ( تا كاربرد آنها در يك برنامه كنترل بيولوژيك هنوز راه درازي وجود دارد

Poinar 1998.(  
  

  :پارازيتوئيدها
هاي گياهي گزارش نشده يا حداقل بطور جدي مورد  هنوز هيچ پارازيتوئيدي براي كنه

  . است بررسي قرار نگرفته و از ديد محققين به دور مانده
  

  :شكارگرها
ها در  رها شايد به عنوان موثرترين و قابل استفاده ترين عوامل كنترل كننده كنهشكارگ
هاي  به طوريكه شكارگرهايي از راسته. اند هاي كنترل بيولوژيك مورد نظر بوده برنامه

ها و  در اينجا به يك گونه از كفشدوزك. ها معرفي نمود توان براي كنترل كنه مختلف را مي
توانند موثر باشند،اشاره  گر، كه در برنامه هاي كنترل بيولوژيك مييك گونه از كنه شكار

  . شود قرار مي
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   :Phytoseiulus persimilisكنه شكارگر 
اين كنه مخصوص مناطق نيمه گرمسيري بوده كه به عنوان اولين عامل براي كنترل جمعيت 

د استفاده قرار گرفته هاي گياهان زينتي و نيز جاليزي مور اي در شرايط گلخانه كنه دو لكه
اي با پاهاي بلند و بدني گالبي شكل  هاي بالغ به رنگ قرمز روشن مايل به قهوه كنه. است
گاهي در شرايط سرد زمستان برخي . باشند هاي نا بالغ به رنگ زرد مي در حاليكه كنه. هستند
ليل تحرك كمتر از شوند، اما بد اي به رنگ قرمز مايل به نارنجي تبدبل مي هاي دو لكه از كنه
.  ميلي متر طول دارند3/0ها بيضي و حدود  تخم. باشند هاي شكارگر قابل شناسايي مي كنه
  . كنند اي تغذيه مي هاي دو لكه ها بسيار فعال بوده و از كنه هاي بالغ و نمف كنه

 35طي (تواند بين دو الي سه تخم در هر روز قرار دهد و در طول عمر خود  كنه ماده مي
اي بوده و ظرف مدت  ها دو برابر تخم كنه دولكه اندازه تخم.  تخم بگذارد60حدود ) زرو

هاي بالغ  كند، اما سنين بعدي و كنه تغذيه نمي) الروها(سن اول كنه . شوند دو روز تفريخ مي
اي در روز را   كنه دولكه30به طوري كه بين پنج الي . كنند از تمام مراحل كنه تغذيه مي

نسبت جنسي در اين كنه چهار به يك بوده و بدون دياپوز در طول سال در . ندكن شكار مي
 درجه سانتي گراد 30چرخه زندگي اين كنه حدود پنج روز در دماي . ها فعال هستند گلخانه

  ).Naher & Haque 2007(باشد   درجه سانتي گراد مي15 روز در دماي 25و 
 به اثبات رسيده به طوري كه در دماي باالتر P. persimilisتاثير دما بر فعاليت كنه شكارگر 

بهترين شرايط براي فعاليت اين كنه دماي . شود  درجه قدرت شكارگري آنها كم مي23از 
در اين شرايط زاد و ولد كنه . باشد مي% 80 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 27 الي 18

اي  تر زاد ولد كنه دولكه باال و پائينباشد اما در دماهاي  اي مي تر از كنه دولكه شكارگر سريع
 درجه سانتي گراد براي فعاليت كنه 25در مجموع ثابت شده كه دماي باالي . گردد بيشتر مي

در حاليكه در صورت . اي تغذيه كرده تاثير سوء دارد شكارگر كه فقط از تخم كنه دولكه
راين مقدار رهاسازي اين كنه بناب. تغذيه از كنه بالغ دماي باالتر نيز قابل تحمل بوده است

بايد بر اساس دماي محيط در نظر گرفته شده و بكارگرفتن آنها در مناطق گرم مورد  مي
  ).Skirvin and Fenlon 2003(تجديد نظر قرار گيرد 

  



 غزوي. ج ارده و م. م

 ٧٠

 Stethorus punctum (Leconte)كفشدوزك استوتروس 
 هايرين شكارگرت لوكفشدوزك استوتروس معموال به عنوان يكي از مهمترين و متدا

 شكارگر اين كفشدوزك .شود هاي طبيعي محسوب مي اي در محيط هاي دو نقطه كنه
 از تمام بوده و) اي پايي و كنه دولكهروخصوص كنه قرمز اه ب(هاي گياهي  اختصاصي كنه

   .)1374 حاجي زاده( كند هاي گياهي تغذيه مي مراحل زيستي كنه
هاي  كل بيضي و به رنگ مشكي براق پوشيده از مومتر طول به ش  ميلي5/1حشرات كامل با 

 ،) ميلي متر37/0(ها كوچك  كه تخم درحالي. باشند پراكنده به رنگ زرد مايل به سفيد مي
ها  الرو. شوند تيره رنگ ميبوده و به تدريج تخم مرغي شكل و به رنگ سفيد كم رنگ 

بدن . باشند ي در سطح بدن مييها اي و لكه هاي سياه چند شاخه خاكستري مايل به سياه با موه
شفيره اين . يدآ الروها سيزده بندي بوده و در مراحل پاياني رشد به رنگ قرمز در مي

هاي كوتاهي  ها مشخص و تمام بدن با مو  بال محلبوده ،  كوچك  وها سياه كفشدوزك
نجي حشرات كامل تازه خارج شده براي چند ساعت قرمز متمايل به نار. پوشيده شده است

  . شوند بوده و سپس مشكي مي
هاي خود را به صورت تك تك بر روي سطح رويي و زيري برگ و  اين كفشدوزك تخم

ها بعد از گذشت يك دوره پنچ روزه تفريخ  خمت. ها قرار مي دهد نزديك نقاط تجمع كنه
 حشره دوره زندگي الروي اين. كنند ها مي ها شروع به تغذيه از تمام مراحل كنه شده و الور

بعد از اين مدت . انجامد  روز به طول مي12 حدود  استكه شامل چهار مرحله سنين الروي
طول دوره . شوند گي مي الورها خود را بر روي برگ ثابت كرده و وارد مرحله شفير

 Sarmah and؛1374 حاجي زاده( باشد طور متوسط حدود پنچ روز ميه شفيرگي ب

Bhattacharyya, 2002.(  
بيشترين تغذيه در سن . كند هاي گياهي تغذيه مي دوزك از تمام مراحل زيستي كنهاين كفش

الروها از طريق مكيدن . گيرد سوم الروي و سپس در مرحله حشره كامل صورت مي
. كنند محتويات بدن ميزبان تغذيه كرده در حاليكه حشرات كامل از طريق جويدن تغذيه مي

ند در حدود هشت الي نه كنه را در ساعت نتوا  مي حشره كامل و چهارم،الروهاي سن سوم
اگرچه اين كفشدوزك در . شكار كنند در طي شبانه روز  را كنه100 الي 75يا در حدود 
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خود ادامه مي دهد اما عاليت ه ف بنيز )حداقل دو الي پنچ كنه روي هر برگ(تراكم پائين كنه 
كفشدوزك  اين. برگ نيازمند استكنه بر روي هر هشت الي ده  به تراكم توليد مثلراي ب

طول دوره زندگي اين حشره اما در شرايط مساعد،  ،سه نسل در سال دارددر شرايط طبيعي 
هاي اين  حداكثر تراكم شفيره.  روز است23از زمان تخمگذاري تا ظهور حشرات بالغ حدود 

ي ديده بوده به طوري كه در آخر حشرات بالغ به فراوانكفشدوزك در اواسط تابستان 
زير پوسته و بقاياي گياهي البالي  كفشدوزك به صورت حشره كامل در  اين.شوند مي

  ). 1374حاجي زاده ( كند درختان ميوه زمستان گذراني مي
توان بيشتر كفشدوزك را نشان  S. punctillumبا  P. persimiliمقايسه قدرت شكارگري 

كند در حاليكه اين  تخم تغذيه مي ر ازالبته بايد توجه داشت كه كنه فوق بيشت. داده است
ي ها تراكم كم كنهعالوه بر اين . هاي بالغ استفاده كند دهد از كنه كفشدوزك ترجيح مي

هاي شكارگر در تراكم  ها، زيرا كنه هاي شكارگر بهتر است تا كفشدوزك براي كنهگياهي 
دوزك به همراه در مجموع تراكم يك كفش. توانند به زندگي خود ادامه دهند مي كمتر

در (ها   كنهيهاي باال تواند جمعيت  كنه شكارگر بر روي هر دو برگ مي2 الي 2/0تراكم 
  .بخوبي كنترل كندرا )  عدد حشره كامل15 عدد تخم و 15حدود 

  
  :ها مينوز
 گونه آن شناخته شده 300 شناخته شد و تا كنون حدود 1894 در سال Liriomyzaجنس 
شود، و در  گي جهاني داشته ولي اغلب در منطقه معتدل يافت مي هاي آن پراكند گونه. است

 گونه به لحاظ خسارت 23هاي فوق،  در بين گونه. مناطق گرمسيري تنوع كمتري دارند
 .L(دو گونه از اين جنس . باشند  محصوالت كشاورزي داراي اهميت اقتصادي ميوارده به
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trifolii و L. sativum  (اي به شمار مي روند كه به عنوان مينوزهاي مهم محصوالت گلخانه 

  ).(Parrella, 1987گيرد  مورد اشاره قرار مي L. trifoliiدر اينجا مشخصات گونه 
 9/1 الي 25/1متر و عرض بال   ميلي2 با طول حدود حشرات بالغ داراي اندازه كوچك

ها قرمز رنگ و قفسه سينه و شكم خاكستري مايل  سر به رنگ زرد، چشم. باشند متر مي ميلي
ها بيضي شكل و  تخم . باشد البته سطح زيرين بدن و پاها زرد رنگ مي. باشد به سياه مي

الورهاي جوان بي . باشد  قطر مي ميلي متر2/0متر طول و حدود   ميلي1كوچك، در حدود 
از روي اندازه بدن يا قطعات دهاني . شوند باشند ولي خيلي زود سفيد رنگ مي رنگ مي

هاي  شفيره. باشد تر مي توان سن الروي را مشخص نمود كه قطعات دهاني به طور واضح مي
. شره نر استشوند، بنابراين اندازه حشره ماده بزرگتر از ح تر اغلب حشرات ماده مي بزرگ

باشد،  نسبت جنسي در اين حشرات اغلب مساوي يا تا حدودي متمايل به جنس ماده مي
  .شوند تر از حشرات ماده از پوسته شفيرگي خارج مي اگرچه حشرات نر سريع
. باشد  روز مي8/1 و 4/1، 4/1 و طول دوره هر سن الروي حدود 7/2طول دوره تخم حدود 

هاي  دوره زندگي مگس. باشد  روز مي3/9ي مرحله شفيرگي در صورتي كه زمان الزم برا
حشرات ماده اغلب در . شود  روز سپري مي28 الي 21مينوز در شرايط گرم و مناسب طي 

در صورتي . مانند طي روز به تغذيه و تخمگذاري مشغول بوده و حدود يك هفته زنده مي
 كه ممكن است به خاطر عدم مانند كه حشرات نر اغلب بيش از دو الي سه روز زنده نمي

شود، اما  تر مي  درجه مناسب30شرايط رشدي براي اين حشره تا دماي . تغذيه مناسب باشد
با باال رفتن دما از اين حد شرايط نامساعد شده و مرگ مير زيادي در الورها رخ خواهد داد 

Parrella, 1987).(  
از پارانشيم ) اليي يا در سطح پائينيدر سطح با(اغلب الرو مينوزها با ايجاد تونل در برگ 

ها در ساير  البته برخي از گونه. كنند گياهي تغذيه كرده و به گياهان خسارت وارد مي
. كنند مي هاي از بذر نيز فعاليت  هاي گياه، مانند ساقه، غدد سيب زميني و حتي قسمت قسمت

شكل .  نيز افزايش مي يابدقطر تونل حفر شده در ابتدا كم و با بزرگتر شدن الرو قطر تونل
 ايجاد شده تحت تاثير مراحل رشدي  هاي البته شكل. باشد ظاهري مينوزها اغلب نا منظم مي

  . گيرد برگ مربوطه و نوع گياه نيز قرار مي
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 ايجاد سوراخي در انتهاي پشتي پوسته  حشرات كامل اغلب در ساعات اوليه صبح و با
كشد   دقيقه الي يك ساعت طول مي5 مرحله حدود اين. شوند شفيرگي از شفيره خارج مي

حشرات تازه خارج شده مانند بسياري از حشرات به سمت نور جلب شده و به سمت 
  .كند هاي بااليي گياه حركت مي قسمت
هاي خيلي  ها در قسمت مياني گياه قرار داده شده و به نظر مي رسد كه حشره بالغ برگ تخم

هاي ريز در سطح برگ از آنها   ماده ضمن ايجاد سوراخحشره. دهد جوان را ترجيح نمي
هاي تخمگذاري اغلب در سطح زيرين و  سوراخ. كند گذاري استفاده مي براي تغذيه و تخم

البته گياه ميزبان نيز تاثير مستقيمي بر . شوند درست در داخل بافت گياه ميزبان ايجاد مي
 35 گذاشته شده بر روي كرفس حدود به عنوان مثال تعداد تخم. مراحل زيستي آفت دارد

اين در . گذارد  عدد تخم مي400 الي 200 تخم در روز بوده و در مجموع حدود 39الي 
هاي گذاشته شده بر روي گوجه فرنگي نيز برابر كرفس بوده اما  حاليست كه تعداد تخم

زبان مي(باشد  ها و طول عمر حشرات بالغ حاصل، كمتر مي قدرت زاد آوري، بقاي الرو
هاي ايجاد شده  عالوه بر اين اگرچه حشرات ماده از شيره خارج شده از تمام زخم). نامناسب

هاي نامناسب  كنند اما زمان كمتري را براي تغذيه از ميزبان ريز استفاده مي به وسيله تخم
  . كنند صرف مي
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    :عوامل كنترل كننده مينوزها

  :بيمارگرها
هنوز بيمارگر مناسبي براي كنترل مينوزها مشخص و معرفي نشده كه يكي از داليل آن 

كه مانع از تماس مستقيم عوامل بيمارگر (ممكن است فعاليت الروها در درون بافت گياهي 
  .  باشد)شود ها مي با الرو

  
  :پارازيتوئيدها

كنترل بيولوژيك مينوزها در بسياري از محصوالت با استفاده از پارازيتوئيدها امكان پذير 
گاهي اين پارازيتوئيدها در اوايل تابستان از محيط اطراف وارد گلخانه شده و مي . باشد مي

 پارازيتوئيدها براي  رهاما رهاسازي الرو و شفي. توانند تا حدي جمعيت مينوزها را كنترل كنند
امروزه بيشتر دو گونه . كنترل جمعيت اين آفت در حد قابل قبول اجتناب ناپذير گردد

گيرد كه در زير به  پارازيتوئيد به طور تجاري و انبوه براي كنترل مينوز مورد استفاده قرار مي
  ).(Gonçalves & Almeida 2005شود  آنها پرداخته مي

  
Diglyphus isaea  

 Eulophideاز خانواده متر طول  دو الي سه ميليبا زنبوري سياه رنگ ن پارازيتوئيد اي
باشد، كه تقريبا در تمام دنيا به طور گسترده براي كنترل مينوزها، هم در شرايط گلخانه و  مي

توان بر اساس شاخك كوتاه   اين زنبور را مي.هم در محيط باز، مورد نظر قرار گرفته است
خود با نيش حشره ماده اين پارازيتوئيد . متمايز نمود) Dacnusa sibirica(ديگر آن از گونه 

 نمايد ميآنها م به قرار دادن يك تخم در كنار ا اقدوج  را فلالروهاي سن دوم و سوم
مينوز  تغذيه از الرو فلج شده شروع به  بعد از تفريخ تخمزنبور الرو ). پارازيتوئيد خارجي(

البته فقط قسمتي از مرگ و مير . ستتشخيص اقابل يشرفت تونل الروي  عدم پ كه بادنك مي
اين . گيرد آفت بر اثر تخمگذاري بوده و بخشي از تلفات نيز در اثر تغذيه ميزباني صورت مي
  . افزايد حالت به عالوه قدرت جستجوگري باال،بر توانايي كنترل كنندگي اين زنبور مي
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 زنبور داراي سه اين. گذارد  تخم بسته به شرايط مي عدد100 الي 60هر حشره ماده بين 
مرحله الروي بوده كه سن اول آن شفاف، سن دوم زرد رنگ و سن سوم آبي مايل به سبز 

در اين مرحله . شود مرحله نهايي الروي در انتهاي سوراخ مينوز تبديل به شفيره مي. باشد مي
در تاقك شفيره ا ، كه همان برگ بر روي)فضوالتبه خاطر انباشت  (هاي سياه رنگ لكه

تدريج سياه ه ابتدا سبز رنگ ولي ب  شفيره در. برگ است، قابل مشاهده مي باشدپارانشيم
   .شود خارج مي  سطح بااليي برگ كردن آن ازسوراخ با زنبور كامل و سرانجام رنگ 

شد كه باعث با متمايل مي) 7/0تا (در توليد انبوه بيشتر به سمت نرها  D.  isaeaنسبت جنسي 
  .دوش رها سازي ميو گران شدن هزينه تو ليد 

  
 

Dacnusa sibirica 
 و همانند گونه قبلي به صورت پارازيتوئيد انفرادي Broconidaeاين زنبور متعلق به خانواده 

 الي 2حشرات كامل رنگ سياه و حدود . كند  به تمامي سنين الروي مينوزها حمله ميبوده و
حشرات ماده به . باشند ها كامال رشد كرده و انعطاف پذير مي شاخك.  ميلي متر طول دارند3

ها و نيز تخمريز، محل الروهاي مينوز را درون تونل حفر شده تشخيص  كمك اين شاخك
هر حشره ماده ظرف دو هفته طول عمر . كنند ري بر روي آنها ميداده و اقدام به تخم گذا

تخم ظرف مدت چهار روز تفريخ شده و الروها ظرف مدت دو . گذارد  تخم مي90خود تا 
  . شوند هفته دوره زندگي خود را كامل كرده و به زنبور كامل تبديل مي

لذا . دهد تر را ترجيح مي  دماي پايينD. sibiricaاز دو گونه پارازيتوئيد گفته شده گونه 
 براي D. isaeaباشد در حالي كه گونه دوم  اغلب براي كنترل نسل اول مينوزها مفيد مي
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البته بايد ساير شرايط نيز در انتخاب هر يك . رود مفيدتر است هاي بعد كه دما باالتر مي نسل
ر مينوز را براي تخم  الرو سن آخD. sibiricaمثال گونه . از دو گونه فوق مد نظر قرار گيرد

لذا در . هاي بزرگ در برگ ايجاد شده است گذاري ترجيح مي دهند كه در آن شرايط تونل
شود و يا اينكه ظاهر آنها در بازار پسندي نقش  محصوالتي كه فقط از ميوه آنها استفاده مي

ي  قادر به تخم گذاري بر روD. isaeaنكته ديگر اينكه . شود كمتري دارند توصيه مي
. باشد و در شرايط گرم غالب مي باشد  ميD. sibiricaهاي پارازيته شده به وسيله  ميزبان

 تغذيه ميزباني ندارد و نميتوان اين جنبه را به كارآيي آنها D. sibiricaسرانجام اينكه گونه 
  .در كنترل بيولوژيك اضافه نمود

  
  

مقدار رهاسازي بسته به گونه مينوز، نوع محصول، مرحله رشدي گياه و فصل سال متغير 
. با اين وجود در تراكم باالي آفت كنترل آن صرفا به كمك پارازيتوئيد ميسر نيست. باشد مي

هاي زرد رنگ وجود حشرات كامل مينوز و زمان رهاسازي پارازيتوئيد  هبلكه بايد با نصب تل
هاي تغذيه نيز مشخص كرد  توان از طريق مشاهده سوراخ وجود مينوزها را مي. را تعيين كرد

  . كه نياز به مهارت و آشنايي با خسارت اين آفت دارد
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با اين . ها استفاده نمود انهبراي حمايت از جمعيت پارازيتوئيدها نبايد از سموم پايدار در گلخ
و پيرتروئيدهاي طبيعي براي كاهش ) Azadirachtin(ها، يا سمومي مانند چريش  حال روغن

  . جمعيت مينوز قبل از رها سازي پارازيتوئيد مي تواند مفيد باشد
هاي كه ميتواند بعنوان پارازيتوئيد انفرادي مينوزها مطرح باشد گونه  يكي ديگر از گونه

Hemiptarsenus varicornisدرصد تلفات را در اثر 48اين پارازيتوئيد . باشد  مي 
الرو مينوز ظرف . نمايد  درصد را در اثر تغذيه ميزباني در مينوزها ايجاد مي52تخمگذاري و 

. گردد اما بالفاصله در اثر تغذيه ميزباني خواهد مرد چند دقيقه بعد از تخمگذاري فلج مي
  .باشد ها مي تر از ماده حشرات به مراتب كوتاهطول عمر نرها در اين 

  
  : شكارگرها

 هاي از جنس مثال گونه(ها معرفي نمود  شايد بتوان چند شكارگر را براي مينوز
Macrolophusها در شرايط طبيعي  در اين بين شايد نقش مورچه). ها هاي از مورچه  و گونه

اما . باشد ، درخور مطالعه و ارزيابي ها ها، بخصوص با جمع آوري شفيره براي كنترل مينوز
ها شناخته  ها در شرايط گلخانه مناسب و موثري براي كنترل مينوزاختصاصي هنوز شكارگر 

  . نشده است
 از جمله شكارگرهاي بسيار فعال راسته Coenosiaمگس هاي شكارگر متعلق به جنس 

ود را درون خاك قرار اين حشرات به رنگ خاكستري بوده و تخمهاي خ. دوباالن مي باشد
الرو آنها نيز شكارگر بوده والروهاي ساير مگس هاييكه در درون خاك فعال . مي دهند

با اين وجود حشرات بالغ اين مگس از حشرات كامل بسياري از آفات . هستند تغذيه ميكنند
از جمله مگس مينوز و سفيدبالك ها تغذيه كرده و نقش مهي در كنترل جمعيت آفات در 

اين شكارگر قادر است بخوبي در گلخانه ها نيز فعال باشد و جمعيت . عت بازي ميكنندطبي
حشرات كامل از لحاظ رفتاري اغلب در كمين شكار ايستاده و . آفت را كنترل نمايد

بنابراين به حشراتيكه در حال استراحت . حشرات در حال پرواز را شكار كرده و مي خورند
 اخيرا توانايي اين شكارگر در شكار آفات و ).Hoebeke et al. 2003(هستند حمله نميكنند 

اقبال محقيقن را بخود , نيز امكان بكار گيري آن به روش حفظ و حمايت در گلخانه ها
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جلب كرده بطوريكه امروزه در كشور تايلند از اين شكارگر براي كنترل مگس مينوز در 
ظر ميرسدكه استفاده از اين شكارگر در از اين رو به ن(شود  سطح بسيار وسيع استفاده مي

  .  ايران بتواند نتايج خوبي در كنترل آفات درون گلخانه بخصوص مينوز را در پي داشته باشد
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  چهارمفصل 
  

  
   ايران  تحليلي بر جايگاه كنترل بيولوژيك در

هاي آن در   اما كاربرد برنامهاي نسبتا طوالني دارد  ايران سابقه اگرچه كنترل بيولوژيك در
از (ها  در بسياري از مناطق دنيا شباهت شرايط گلخانه. باشد ها هنوز در ابتداي راه مي گلخانه

به مراتب از شباهت شرايط مزارع توليد همان ) سازه گرفته تا محصوالت توليد شده
ها  ژيك در گلخانههاي كنترل بيولو لذا امكان طراحي و ارائه برنامه. محصوالت بيشتر است

هاي متفاوتي نيز وجود داردكه موفقيت كنترل بيولوژيك  اما جنبه. تر به نظر مي رسد فرا گير
به عالوه يك برنامه كنترل . ها به شناخت و درك درست از آنها بستگي دارد در گلخانه

 يك مثال.  بيولوژيك بايد براساس امكانات و شرايط موجود هر منطقه طراحي و اجرا گردد
برنامه كنترل بيولوژيك موفق در شرايط شمال اروپا لزوما براي شرايط كشور ما مناسب 

اگرچه استفاده از اطالعات، تجارب و تحقيقات آنها مي تواند بسيار راه گشا و مفيد . نيست
  . باشد

هاي كنترل بيولوژيك آفات در  در اين بخش سعي شده است عوامل موثر در موفقيت برنامه
در اين راستا . ها را برشمرده و تحليلي از نقش هر كدام براي شرايط ايران ارائه گردد گلخانه

  :نقش بشر به دو بخش مستقيم و غير مستقيم قابل تقسيم است
  : نقش مستقيم •

  كشاورزان و گلخانه داران) 3محققان و پژوهشگران ) 2مديران و برنامه ريزان ) 1 
  مصرف كنندگان ) 4 

   :نقش غير مستقيم •
 سازه گلخانه) 4    عامل مناسب) 3  شرايط محيطي) 2     آفت) 1
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  : نقش مستقيم •
  مديران و برنامه ريزان) 1

هاي كنترل بيولوژيك  اگرچه مديران و برنامه ريزان شايد بطور مستقيم نقشي در اجراء برنامه
يران توليد  ا در. ها دارد نداشته باشند اما وظيفه آنها نقش به سزايي در موفقيت اين برنامه

. گردد ها به صورت هدفمند و براساس نياز بازار تنظيم نمي از برنامه محصول همانند بسياري
از اين رو گاهي توليد محصول كشاورزي زياد بوده و در نتيجه قيمت محصول توليد شده به 

در مقابل گاهي توليد . دهد آيد كه درآمد حاصل كفاف هزينه توليد را نمي قدري پائين مي
گيرند كه در هر  رود و مديران راه واردات را در پيش مي محصول كم شده و قيمت باال مي

عالوه بر زيان كوتاه مدت واردات براي توليد . شوند دو حالت توليدكنندگان متضرر مي
هاي جديد؛ توليد  كنندگان، احتمال بروز مشكالت ناشي از واردات آفات و بيماري

  . اندازد  مخاطره ميمحصوالت را در بلند مدت به
هاي توليد محصوالت  ها مي تواند ايجاد اتحاديه توليدكنندگان و تنظيم برنامه يكي از راه حل

عالوه بر اين با كمك اين شبكه از يك طرف مي توان . بر اساس نياز بازار مصرف باشد
 توليد هاي كنترل بيولوژيك و ها از جمله برنامه آگاهي الزم براي پيشبرد ساير برنامه

هاي تحقيقاتي با سرعت بيشتر به سطح بهره برداران انتقال داد،  محصوالت سالم را از بخش
از طرف ديگر مشكالت پيش روي توليد كنندگان به طور شفاف و مستقيما به مراجع تصميم 

هاي مناسب مورد بررسي، ارزيابي و ارائه و يا  گيرنده و مراكز تحقيقاتي انتقال يافته و راه حل
  .در صورت لزوم به بخش تحقيق ارجا داده شود

توانند براي دست يافتن به بازارهاي جهاني و عرضه  ها در قدم بعدي مي اين گونه تشكل
در اين راستا براي در اختيار گرفتن بازار جهاني نه تنها توليد . محصوالت توليدي تالش كنند

از اين رو وظيفه سياست .  استبلكه كيفيت محصوالت توليد شده از اهميت خاصي برخودار
هاي مناسب براي توسعه  گزاران، برنامه ريزان و مديران بايستي درجهت تدوين و ارائه برنامه

 سالمت جامعه و ءپايدار توليدات كشاورزي و باال بردن كيفيت محصوالت به منظور ارتقا
 كشاورزي، عدم هاي اساسي در كيفيت محصوالت يكي از نكته. عرضه به بازار جهاني باشد

لذا ارزش گذاري محصوالت . باشد وجود باقيمانده سموم كشاورزي و سالمت آنها مي
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تواند توليد كنندگان را بيش از پيش به سمت  توليدي بر اساس مقدار باقيمانده سموم مي
  .توليد محصوالت سالم سوق دهد

وليدي همواره باعث تجربه ثابت كرده حمايت از توليد كنندگان بدون ارزيابي محصوالت ت
 "و اخيرا(بنابراين رويكرد حمايت از توليد عوامل كنترل بيولوژيك . شود كاهش كيفيت مي
بدون ارزيابي سالمت محصوالت توليدي هيچ گونه تضميني در خصوص ) وارد سازي آنها

ها بايد در قبال توليد محصول  بنابراين حمايت. توليد محصول سالم در پي نخواهد داشت
عوامل كنترل (ها   صورت گيرد نه حمايت در جهت در اختيار قرار دادن نهادهسالم

هاي نسبتا زيادي در جهت توليد و عرضه عوامل  اگر چه هم اكنون نيز هزينه). بيولوژيك
گيرد، اما هيچ نظارتي بر سالمت محصوالت نهايي توليد شده  كنترل بيولوژيك صورت مي

هيچ ضمانتي در قبال مناسب بودن، به موقع استفاده در نتيجه از يك طرف . وجود ندارد
از طرف ديگر ارزش مادي و . كردن و موثر بودن عوامل كنترل بيولوژيك وجود ندارد

شوند  معنوي محصوالتي كه به درستي در يك روند توليد محصول سالم به بازار عرضه مي
  .معلوم نيست

ري علمي، كارشناسي وكاربردي را مسئله وارد سازي عوامل كنترل بيولوژيك، تصميم گي
اي و تصميمات از باال  مي طلبد و تا جاي كه ممكن است بايد از رويكردهاي سطحي، سليقه

عوامل مناسب براي كنترل آفات ) 1اگرچه همان گونه كه بيان گرديد؛ . به پائين پرهيز گردد
هنوز مبنا ) 2. اط نباشد ايران ممكن است منطبق با عوامل مورد استفاده در ساير نق در شرايط

لذا . و مرجعي براي ارزش گذاري مادي و يا معنوي محصوالت سالم ايجاد نشده است
حمايت از وارد سازي عوامل كنترل بيولوژيك هيچ گونه تضميني در قبال توليد محصول 

  .سالم را در پي نخواهد داشت
 
   :وظيفه محققان) 2

 ساير افراد باشد زيرا محققين نه تنها بايد در جهت تر از شايد وظيفه محققين به مراتب سنگين
بلكه بايد در به كارگيري و . براي مشكالت تالش كنند) البته قابل اجراء(يافتن راه حل 
. هاي پيشنهادي به كشاورزان و توجيه كارشناسان و حتي مديران كوشا باشند اجراي راه حل
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همه جانبه و فر اگير ) حتي االمكان(ا بايد ه از اين رو نگرش آنها در توصيه و ارائه راه حل
بنابراين يك محقق بايد بتواند اهميت موضوعات را تميز داده و براساس يك برنامه . باشد

ها و  به عبارت ديگر تحقيقات بايد براساس نياز. بلند مدت برنامه تحقيقاتي را ارائه دهد
 و صرفا براي تحقيق كه كاربرد ها و بطور جامع ديده شود و از نگرش ذهني و مجزا ضرورت

در اين صورت به تحقيقات از منظر . اي از ابهام است، پرهيز گردد  هاله نتايج آنها در
لذا محققين بايد از شرايط موجود . كاربردي نگاه شده و براي رفع مشكالت مفيد خواهد بود

براي دستيابي به راه هاي كشاورزي آگاهي كافي داشته باشند تا بتوانند تحقيقات را  در محيط
  .هاي قابل اجراء طراحي و پيشنهاد كنند حل

البته اين به اين معني نيست كه از تغيير و تحول در سيستم موجود گريزان باشيم بلكه 
بنابراين گاهي بايد راه . ها بايد به لحاظ اجرايي، اقتصادي و اجتماعي توجيه پذير باشند توصيه

را تعديل كرده و به توصيه راه حل كم ) راء در سطح كالناما غير قابل اج(حل ايده آلي 
به عنوان مثال امروزه در . تر اكتفا نمود هاي پرخطر در مقابل راه حل) اما كاربردي(خطرتر 

باشد در اين  مرسوم مي) مثال هفتگي(ها استفاده از سموم به طور سيستميك  بسياري از گلخانه
 كه نياز به تغييرات Organic)( كامال طبيعي شرايط درخواست توليد محصوالت به روش

ها در جهت توليد محصوالت سالم  بنابراين ابتدا بايد توصيه. بسياري دارد، قابل اجراء نيست
در قدم بعدي بايد سموم كم خطر ترويج . و جلوگيري از مصرف بي رويه سموم ارائه گردد

در . يت آفت را مديريت نمودگردد و سرانجام بايد به كمك عوامل كنترل بيولوژيك جمع
غير اين صورت استفاده از عوامل كنترل بيولوژيك نمي توانند نقش خود را به خوبي انجام 

  . دهند
هاي صورت گرفته در ساير نقاط  نكته ديگر اينكه نبايد دنباله رو محض تحقيقات و توصيه

 عبارت ديگر يك به.  ايران را ناديده گرفت بود و عوامل مفيد موجود در محيط طبيعي
هاي مورد استفاده در ساير نقاط باشد بلكه بايد ضمن اطالع و  محقق نبايد به عنوان مبلغ روش

 ايران  هاي علمي و عملي متناسب با شرايط استفاده از آن نتايج، سعي در ابداع و ارائه روش
  . نمايد
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 ايده آلي براي  جاد شرايطسرانجام يك محقق نبايد به دنبال تجهيزات پيشرفته بوده و منتظر اي
آل، زمان بسياري از  ايده ها و امكانات  زيرا اغلب براي تامين هزينه. انجام تحقيقات باشد
لذا ضمن تالش براي بهبود شرايط بايد از حداقل امكانات موجود . دست خواهد رفت

  .بهترين استفاده را براي انجام تحقيقات نمود
  

  كشاورزان و گلخانه داران) 3
ها، تجارب و اطالعات گلخانه داران به مراتب   ايران همانند بسياري از مناطق دنيا توانايي در

با اين حال شايد هزينه و ريسك نسبتا باالي تغييرات در . از ساير كشاورزان بيشتر است
اما لزوم بهره گيري از دانش روز براي . كند ها، تحوالت اين بخش را محدود مي گلخانه

خش از توليد، به خصوص در شرايطي كه نه تنها توليد بيشتر بلكه سالمت تعالي اين ب
در اين راستا شايد از لحاظ مقدار . نمايد محصوالت توليدي مد نظر است، كامال ضروري مي

توليد تا حدودي به حد استاندارها نزديك باشيم، اما به لحاظ سالمت محصوالت توليدي 
  .ها فراوانند كاستي

از سموم توسط برخي ) مثال هر هفته(توليد محصول سالم استفاده سيستماتيك يكي از موانع 
اما بيشتر اين سموم از منظر . باشد از گلخانه داران با هدف پيش گيري از خسارت آفات مي

در راستاي . باشند آلودگي، در گروه پر خطر براي محيط زيست و مصرف كنندگان مي
آفات، خسارت قابل تحمل گياهان و عوامل و شرايط كنترل اين مشكل، شناخت ابتدايي از 

تواند در مديريت خسارت آفات و بهينه مصرف كردن سموم   ايجاد خسارت، مي موثر در
هاي پائين جمعيتي براي گياه گوجه فرنگي قابل  مثال خسارت مينوز در تراكم. مفيد باشد

  . ين آفت نيستتحمل است لذا نيازي به سم پاشي بي رويه و سيستماتيك عليه ا
  

مصرف كنندگان بايد توليد محصوالت سالم را : وظيفه مصرف كنندگان) 4
حمايت كنند و در صورت ارائه اين محصوالت با خريد و مصرف آنها نه تنها نسبت به 

  . سالمتي خود مشتاق باشند بلكه در پايداري و حفاظت محيط زيست سهيم گردند
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  : نقش غير مستقيم •
  آفت) 1
است ... هاي مختلف آفت كه شامل شناسايي، زيست شناسي، دامنه ميزباني و  بهشناخت جن

به عنوان مثال فعاليت همزمان چندين گونه . نقش اساسي در موفقيت كنترل بيولوژيك دارد
ها و مينوزها در شرايط مختلف در كنار هم و با تراكم مختلف  ها، سفيد بالك ها، كنه از شته

حال اينكه كدام گونه از آفات فوق و در كدام فصول فعال . هده استها قابل مشا در گلخانه
. باشد هاي مناسب كنترل مي هستند؛ از اطالعات الزم و ابتدايي در انتخاب عوامل و روش

ها بايد در انتخاب پارازيتوئيد اختصاصي و موثر  هاي شته فعال در گلخانه مثال تراكم گونه
تر باشد  العات در دسترس در خصوص آفت بيشتر و كاملهر چه اط. آنها مد نظر قرار گيرد

اما نبايد اين گونه تصور كرد كه تا شناخت كامل تمام . شود احتمال موفقيت بيشتر مي
هاي در دسترس  هاي مطرح شده در باال، بكارگيري عوامل كنترل بيولوژيك و يا برنامه جنبه

ي موجود به ارزيابي كارآيي آنها ها بلكه بايد ضمن به كارگيري روش. بايد متوقف گردد
  .هاي فوق نمود پرداخته و سعي در بهبود روش

  عامل مناسب) 2
هاي كنترل  قدرت كنترل كنندگي و ترجيح ميزباني نقش مهمي را در موفقيت برنامه

مثال قدرت كنترل كنندگي متوسطي براي پارازيتوئيدها نسبت به . كند  ايفا مي بيولوژيك
قائل شد، اگر چه هر پارازيتوئيد اغلب فقط يك ميزبان را در چرخه شكارگرها مي توان 

در حاليكه براي كامل شدن چرخه زندگي يك شكارگر چندين . زندگي خود از بين مي برد
از اين رو شايد . گيرد مورد استفاده قرار مي) گاهي بيش از يك صد ميزبان(ميزبان 

. تر از پارازيتوئيدها باشند و موفقشكارگرها در كنترل جمعيت طغياني آفات موثرتر 
تر است از اين رو امكان   ايران براي رشد سريع آفات مهيا همانگونه كه مطرح شد شرايط

  . باشد كنترل آفات به كمك شكارگرها بيشتر از بكارگيري پارازيتوئيدها مي
 زنبور مثال. باشد هاي كنترل بيولوژيك ترجيح ميزباني مي نكته ديگر در موفقيت برنامه

. كند را كنترل مي T. vaporariorumبه خوبي جمعيت سفيد بالك  E. formosaپارازيتوئيد 
. باشد  ميE. mundusميزبان مناسبي براي زنبور پارازيتوئيد  B. tabaciدر مقابل سفيدبالك 
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حال اگر اطالعات كافي در خصوص آفت خسارت زا در دسترس باشد و عامل متناسب نيز 
به عالوه عوامل . ، درصد موفقيت برنامه كنترل بيولوژيك بيشتر خواهد بودانتخاب گردد

. در اروپا بيشتر توان كنترل كنندگي دارند) اعم از پارازيتوئيدها يا شكارگرها(معرفي شده 
 در شرايط خنك شمال اروپا به خوبي فعاليت كرده و با P. persimiliمثال كنه شكارگر 

در حالي . كند اي به خوبي آنها را كنترل مي هاي دو لكه در كنهتوجه به نرخ زاد و ولد كم 
اي به مراتب بهتر بوده   ايران براي افزايش رشد جمعيت كنه دولكه كه به نظر مي رسد شرايط

لذا امكان موفقيت كنه شكارگر در . و در مقابل بر روي فعاليت كنه شكارگر تاثير منفي دارد
  . بدكنترل كنه دولكه اي كاهش مي يا

  :شرايط آب و هوايي )3
اگر اطالعات كافي از آفت در اختيار باشد و عامل موثر نيز به درستي انتخاب شود هنوز 

كشور ما از لحاظ آب و . باشد شرايط محيطي در موفقيت برنامه كنترل بيولوژيك موثر مي
كنترل هوايي در منطقه گرم و خشك قرار گرفته است بنابراين اينكه كدام دسته از عوامل 

 ايران مفيد ترند و در محيط بهتر استقرار يافته و به طور موثر جمعيت آفت را  بيولوژيك براي
شرايط اقليمي حاكم بر ايران براي رشد و  .كنترل كند بايد مبتني بر اين شرايط استوار گردد

كنترل بنابراين عواملي كه قدرت . باشد تر از مناطق اروپاي شمالي مي نمو سريع آفات فراهم
از بين سه گروه عوامل كنترل بيولوژيك، عوامل . ترند كنندگي بيشتري دارند مناسب

عالوه بر اين نور شديد نيز فعاليت آنها را . بيمارگر به رطوبت باال و دماي متوسط نياز دارند
در مقابل رطوبت كم، دماي نسبتا باال و نور زياد كمتر . به شدت تحت تاثير قرار مي دهد

 پارازيتوئيدها و شكارگرها را تحت تاثير قرار داده و در برخي موارد حتي شرايط فعاليت
هاي كنترل بيولوژيك  از اين رو به كارگيري بيمارگرها در برنامه. كنند فوق را بهتر تحمل مي

باشند و در مقابل پارازيتوئيدها  تر و كارآتر مي در مناطقي مانند كشورهاي شمال اروپا مناسب
اگرچه امروزه بيمارگرها را با . كنند  ايران را بهتر از بيمارگرها تحمل مي ها شرايطو شكارگر
كنند كه امكان فعال ماندن آنها را در شرايط نامناسب  هايي به بازار عرضه مي فرموالسيون

  . گفته شده نيز فراهم آورده است
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به . رد دقت قرار گيرندشرايط محيطي در انتخاب بين پارازيتوئيدها و شكارگرها نيز بايد مو
هاي گياهي در فصول گرم به سرعت باال رفته و به  عنوان مثال، در شرايط ايران، جمعيت كنه

در حالي . سازند همراه خشكي هوا خسارت نسبتا زيادي را به محصوالت كشاورزي وارد مي
جمعيت  در دماي باال و رطوبت پائين مختل شده و P. persimilisكه فعاليت كنه شكارگر 
   كه بوميStethorusهاي كفشدوزك  اما گونه. تواند كنترل كند طغياني كنه گياهي را نمي

ايران نيز هستند در شرايط گرم و خشك مزرعه به خوبي فعال بوده و به داليل پرخوري قادر 
هاي  از اين رو ارزيابي كنترل كنندگي گونه. اي هستند به كنترل جمعيت طغياني كنه دولكه

البته شايد با دقت بيشتر .  ايران بايد مد نظر قرار گيرد هاي  در گلخانهStethorusزك كفشدو
ها وارد   ايران يافت كه بايد آنها را نيز به دامنه ارزيابي و بهتر بتوان عوامل موثر ديگري در

  .نمود
  سازه گلخانه ها) 4

مه كنترل بيولوژيك بسيار ها در موفقيت برنا استفاده از ابزار و تكنولوژي مناسب در گلخانه
ها امكان  در اين راستا تغييرات بسياري با صرف هزينه نسبتا كم در ساختار سازه. باشد مهم مي
ها و يا نصب دو درب در  توان به نصب توري مناسب در محل دريچه باشد كه مي پذير مي

. ود كردمسير ورودي به نحوي احتمال ورود آفات از محيط اطراف به دورن گلخانه محد
ها استفاده   پالستيك به عنوان پوشش گلخانه"لزوما) مراكش( كشورها مثال در برخي از

هاي بسيار كوچك كه حتي از نفوذ آفات ريزي مانند  هاي با روزنه گردد بلكه از توري نمي
  ها مي توانند در مناطق جنوبي اين نوع پوشش. گردد كنند، استفاده مي تريپس جلوگيري مي

هاي تهويه قابل  نيز قابل استفاده باشند و در ساير نقاط براي نصب در دريچه) جيرفت(ايران 
ها در فصول  البته براي تهويه بيشتر و بهتر مي توان سطح بيشتري را براي دريچه. توصيه است

 . گرم سال در نظر گرفت
  
  
  
  
  



  رل بيولوژيك در محصوالت گلخانه ايمباني كنت

 ٨٧

  .فهرست منابع و ماخذ
 و اصفهان سميرم در اروپايي قرمز شكارگركنه حشرات مطالعه) 1384. ( م،اربابيو . س. م ،امامي •

 زيست مجله. درآزمايشگاه  Stethorus gilvifrons Mulsantكفشدوزك  زيست شناختي بررسي

 .164-157ايران ص  شناسي

مطالعه  در استان تهران و Stethorus Weise شناسايي كفشدوزكهاي جنس). 1374 (ج حاجي زاده، •
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