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Abstract
A serious pest of agricultural crops are two species of whitefly
that (Trialeurodes vaporariorum and Bemisia tabaci), which
also make damages to greenhouse crops and ornamental plants.
The biocontrol agents for these pests belong to the aphelinid
wasps. To date two species of the genus Encarsia and
Eretmocerus are used as effective natural enemies worldwide
under greenhouses condition to control whiteflies. In this
project, these parasitoids were release in a commercial
greenhouse (5000 m2) to control the whiteflies populations in
Varamin region (east of Tehran). Releasing was either uniform
or spotted, in the uniform releasing 3, 6 or 9 parasitoids was
considered per square meters, but in spotted releasing, in
infection point, releasing rate was increased depending on the
whitefly infestation. The results showed that the population of
T. vaporariorus was increase from week 9th till week 14th.
However, it was decrease from 23th week onward, while the
parasitism rate of E. eremicus was higher than E. formosa (more
than 80%). Therefore, using of these agents (in biological
control program) can control the whiteflies population
throughout the season. However, in addition to a good
infrastructure of the greenhouses, other biological control agents
predator mite) that are released to control other pests, can feed
from the whiteflies nymphs, and reduces the pest population.
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چکيده
كش زا هنوگ ود يزروا    س لاب ديف كككككها ش لما

    از آفات مهم تالوصحم يديلك و

 هستند هك روي گياه ناBemisia tabaci  وTrialeurodes vaporariorum
 از مهمترين پارازيتویيدهاي اين آف تا.يكنند
 زينتي و محصوالت گلخانهاي فعاليت م
  

  اشاره كرد هك ونكا مه ن ودHym: Aphelinidae)( يتوان به زنبورهاي آفلینید
م

 به عنوان دشمنان طبيعي مؤثررر درEretmocerus  وEncarsia سهاي
 گونه از جن

    در ا هژورپ ني.كها در شرايط گلخانهاي استفاده م يييشوووند
 دنيا براي كنترل سفيدبال
رهاسازي عوامل فوق براي کنترل جمعيت سفيد بالکها در س حط گلخانههاي تجاري
 رهاسازیها به دو. متر مربع) خيار در شهرستان ورامین صورت گرفت5000 (حدود
9  یا6 ،3      که در رهاس  تخاونکی یزا ت دادع،صورت یکنواخت یا لکهای انجامشد
 کانونهای، ولی در رهاسازی لکهای،شفیره پارازیتویید در متر مربع در نظر گرفتهشد

T.  نتايج نشان داد جمعيت.ییافت
 ی بسته به شدت آلودگی افزایش م
  رهاساز،آلودگی
    تشاد ي ا رد  تفه ه،  از هفته نهم تا هفته چهاردهم روند افزايش ماvaporariorus

E.     بيست و سوم جمعيت اين آفت در گلخانه بسيار کم و م روبنز مسيتيزاراپ نازي
 بن نياربا.)% 80
یتوانددد به
 مم

ت (ب زا شي
 اف  شیاز ییافت تE. formosa  نسبت به زنبورeremicus
برنامه کنترل بيولوژ )کي

استفاده به موقع از عوامل فوق (در قالب کي

      البته ع جو رب هوال و ريز د.خوبي جمعيت سفيدبالک را در طول فصل کنترل نماید
) عوامل کنترل بیولوژیک دیگر (مانند کنههای شکارگر،ساختهاي مناسب در گلخانه
یشوند نیز ممکن است از پورههای سفیدبالکها
 که برای کنترل سایر آفت رهاسازی م
.تغذیه کرده و جمعیت آنها را کاهش دهد
 گلخانه،  كنترل بيولوژ كي، دشمنان طبيعي:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات
شهاي افزايش توليد
استفاده از گلخانهها يكي از رو 
محصوالت كشاورزي است هك

نسبت به تولید

ي براي توليد
محصوالت مزرعهای داراي شرايط مناسب 
يباشند .با اين وجود ،سالمت جامعه بيش
محصول م 
يرو هي از سموم شيميا يي
از پيش به علت استفاده ب 
يمانده سموم در
(گاهی تا دو بار در هفته) و باق 
محصوالت ،مورد تهديد قرار گرفته است .اما كنترل
شيميا يي

طهاي گلخانهاي به مراتب مشكل
در محي 

است زيرا نياز بيشتر به كنترل شيميا يي

در گلخانه

(بهدليل رشد بهتر آفات) ،به دليل استفاده مداوم از
سموم ،پديده مقاومت آفات به سموم سريعتر صورت
يگيرد ،مقدار باقيمانده سموم در محصوالت
م
توليدي بيشتر شده و در نتيجه سالمت مصرف كننده
بيشتر تهديد میشود .بنابراين لزوم بكارگيري ساير
شهاي كنترل آفات از جمله كنترل بيولوژ كي
رو 

در

يگردد .بايد در نظر داشت هك
گلخانه بيشتر احساس م 
امكان موفقيت كنترل بيولوژ كي

در گلخانه به دليل

محصور بودن فضا بيشتر است .يكي از آفات مهم و
كليدي محصوالت كشاورزي سفيد بال 
كها ( Hem.:
يباشند هك با شرايط گلخانهاي به
 )Aleyrodidaeم 
خوبي سازش پيدا كردهاند .اين آفت در شرايط
یباشد .به
گلخانه بطور مدوام قادر به توليد مثل م 
همين دليل به سرعت در مقابل آفت كشهاي مورد
یدهند و هزينههاي كنترل
استفاده مقاومت نشان م 
شيميا يي

یبرد .لذا كنترل بيولوژ كي
را باال م 

كها داراي اولويت بسيار باال يي در برنامههاي
سفيدبال 
یباشد .از اين
مديريت آفات محصوالت گلخانهای م 
رو در اين تحقيق كنترل بيولوژ كي

كها در
سفيدبال 

شرايط گلخانه خيار در شايط ايران مد نظر قرار
كها
گرفت .معمو ًالًال دو گونه از سفيد بال 

Trialeurodes vaporariorum
)Aleyrodidae
 (Westwood)(Hem.:و
Bemisia

tabaci
 (Gennadiusبه عنوان آفات مهم محصوالت

)(Hem.:Aleyrodidae

كشاورزي محسوب شده و بر روي گياهان زينتي و
یسازند .از
محصوالت گلخانهاي خسارت وارد م 
مهمترين پارازيتویيدهاي اين آفات ميتوان به
زنبورهاي

خانواده

ي هك
بطور 

كها در شرايط
براي كنترل سفيدبال 

Aphelinidae

اشاره

كرد.

گلخانهاي از دو گونه زنبور پارارزيتویيد از جنس
 Encarsiaو  Eretmocerusبه عنوان دشمنان طبيعي
يشود.
مؤثر در س حط دنيابهصورت تجاري استفاده م 

در بين اين پارازيتویيدها گونههاي ،E.formosa

E.

 mundusو  E eremicusبيشترين كاربرد را در كنترل
بيولوژ كي

آفات فوق به خود اختصاص م 
یدهند ( van

Lenteren and Woets, 1988; Fransen and van
 .)Lenteren, 1994; Hu et al., 2002حشرات ماده
پارازيتویيد هر دو جنس  Encarsiaو Eretmocerus

عالوه بر پارازيته كردن پورهها از طريق تغذ هي ميزباني
یشوند .اما آنها
نيز موجب كاهش جمعيت آفت م 
ترج حي

ميزباني متفاوتي دارند به عنوان مثال گونه E.

 formosaپورههاي  T. vaporariorumو گونه E.

 mundusپورههاي  B. tabaciرا ترج حي

یدهند.
م

وجه ديگر تمايز اين دو گونه در هنگام شفيره شدن
است؛ بهاینصورت هك شفيرههاي  Eretmocerusزرد
مايل به قهوهای ولي شفيرههاي  Encarsiaخاكستري
مايل به سياه م 
يباشند ( .)Ardeh et al. 2004عالوه
بر اين كمينه دما براي فعاليت اين پارازيتویيد بين 01
الي  13و بيشينه دما حدود  93درجه سليسوس
م
يباشد ( Van Roermund and Van Lenteren,
نتر و باالتر جمعيت آفت
 .)1992در دماهاي پایی 
رشد و نمو سريعتري نسبت به پارازيتویيد دارد و
بنابراين كنترل آن مشكل میشود .امروزه در مورد

بررسی کارآیی زنبورهای پارازیتوئید31 ...

برخی از آفت ،که حالت طغیانی در گلخانهها دارند،

زنبور پارازيتویيد  Er. mundusتحقيقاتي توسط طالبي

رهاسازی را قبل از دیده شدن آفت توصیه شده است.

و همكاران ،صورت گرفته ( )Talebi et al., 2000هك

به طوری که عامل بیولوژیک را در گلخانه رهاسازی

نشان دهندة طول دوره رشدي بيشتر در مادهها بود و

یکنند تا از ایجاد خسارت آفت جلوگیری گردد
م

ميانگين كل و روزانة نتاج تولید شده به ترت بي

( .)Belda et al., 2013این در حالیست که گاهی

و  2/ 63گزارش شد .از بين سه عامل بیولوژیک

برای مهار جمعیت خسارتزای آفات مجبور به

رهاسازي شده (Er. ،Macrolophus caliginosus

استفاده از چندین عامل بیولوژیک هستی .م این گونه

كها
 mundusو  )E. formosaبراي كنترل سفيد بال 

یها ،بر خالف تصور ما ،همیشه تأثیر کاهند
رهاساز 

در شرايط گلخانه ،گونه  E. formosaبهتر توانسته

بر کنترل عوامل بیولوژیک ندارد .بلکه تأثیر هم افزایی

جمعیت خود را حفظ کرده و نقش موثرتری را در

انها در کاهش جمعیت آفت نیز گزارش شده است

کنترل هر دو گونه سفیدبالک فعال در گلخانه (حتي

( .)Velasco et al., 2013به طوری که شکارگرهای

در تابستان) نشان دهد ( .)Nannini et al., 2009در

کها کمتر از
رهاسازی شده برای کنترل سفیدبال 

اين گلخانه اگرچه عوامل بومي نيز در گلخانه مشاهد

یکردند ،لذا
میزبانهای پارازیته شده تغذیه م 

شد اما كارا يي خيلي زيادي براي آنها در نظر گرفته

رهاسازی همزمان این دو عامل ،نه تنها بحران زا

نشده است ( .)Nannini et al., 2009با اين حال در

نبوده بلکه میتواند برای کنترل سفیدبالک مد نظر

خصوص امکان استفاده از اين عوامل در س حط

قرار گیرد ( .)Khan and Wan 2015a, bدر ايران

یباشد .موفقيت آميز
گلخانهها نياز به بررسي بيشتر م 

تحقيقات خوبي در خصوص امكان توليد انبوه زنبور

عالوه بر در دسترس

پارازيتویيد  E. formosaبراي كنترل
 vaporariorumصورت گرفته ،هك

بودن برنامه كنترل بيولوژ كي

31 /8

T.

داشتن عوامل مورد نیاز ،به آگاهي از شيوه رهاسازي

نشان دهندة

آنها بستگی دارد .بنابر اطالعات

و ارزيابي کارآ يي

یباشد
موفقيت آميز بودن پرورش و رهاسازي آنها م 

موجود ،در شرايط گلخانههاي تجاري ايران ،کارآیی

( .)Farrokhi, 2002با اين حال ،جداسازي شفيرههای

عوامل بیولوژیک مورد بررسی قرار نگرفته است .لذا

پارازیتویید از برگ ميزبان و آماده سازی آنها براي

در اين تحقیق کارآیی این پارازیتوییدها در کنترل

رهاسازي در گلخانهها ،از جمله چالشهاي تحقیق

کها ،به عنوان بخشی از برنامه کنترل
سفیدبال 

فوق بوده است ( .)Farrokhi, 2002بررسی ميزان

بیولوژیک آفات گلخانه در شرایط ایران ،مورد بررسی

مرگ و مير این پارازیتویید روی چهار میزبان گیاهی

قرار گرفت .به عبارت دیگر هدف از اجرای اين

اختالف معنی دار نداشته ،اما سرعت رشد و نمو آن

پروژه بستر سازي براي بكار گيري عوامل بيولوژ كي

روي گياه لوبيا چيتي نسبت به ساير گياهان بيشتر

در راستاي مديريت آفات گلخانهاي بوده است.

بوده ،در حالی که كمترين ميزان زادآوري بر روي

فرآیند پژوهش

گياه خيار و بيشترين میزان بر روي گياه لوبيا چيتي

تهیه زنبورهای پارازیتویید :دو گونه زنبور

ثبت شده است (.)Sarraf Moaiery et al., 2003
عالوه بر اين در مورد برخي از پارامترهاي زيستي

پارازيتویيد مورد استفاده در این تحقیق شامل E.

 formosaو  Er. mundusاز شرکت گياه بذر الوند
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(نمايندة شرکت  )KOPPERTتهیه شد .این عوامل

فوق براي مشخص شدن وجود و ترا مك پورههاي

در بستهها يي با  01برگة پنج قسمتي

آفت (آلودگي کم ،متوسط و يا زياد) با لوپ دستي

قرار داشتند که روي هر قسمت ( 6×4سانتي متر)

بررسي شد .در صورت وجود آلودگي ،محل بوتهها

حدود  80الي  021شفيره پارازيتویيد چسبانده شده

بعنوان مناطق آلوده به سفيدبالک عالمت گذاري شد

كارت-پارازيتویيد) .بستههاي

تا در نوبتهاي بعدي روند گسترش و شدت آلودگي

فوق تا زمان مصرف در دماي خنك نگهداري شدند

به سفيدبالکها پيگيري شود .عالوه بر اين تعداد پنج

و در زمان رهاسازي هر كدام از قسمتها (كارت

کارت زرد در هر  000 1مترمربع و در ارتفاع 30

پارازيتویيدها) جدا و بر روي بوتهها نصب شدند.

سانتي متري باالي بوتهها نصب شد .تعداد سفيد

کنترل بيولوژ كي

بود (هر قسمت كي

يها در کي
پايش جمعيت آفت :ارزياب 

گلخانه به

كهاي شكار شده توسط آنها ثبت و به عنوان يكي
بال 

مساحت حدود  5000مترمربع در شهرستان پيشوای

ديگر از شاخصهاي آلودگي و تعیین تراکم جمعيت

ورامين انجام شد .روند پراکندگي جمعيت آفت ( T.

آفت لحاظ شد.

 )vaporariorumدر طول فصل کشت در هر دو هفته

رهاسازي عوامل بيولوژيك :رهاسازي زنبورهای

بار ثبت شد .براي اين منظور ،از هر سه رديف

پارازیتویید به صورت يکنواخت و يا لکهاي انجام

رديف براي نمونه برداري مشخص شد.

شد .در رهاسازي يکنواخت تمام گلخانه مد نظر قرار

بوته از هر ده بوته به طور

گرفت بدین صورت که بر اساس دادههای بدست

تصادفي انتخاب و وجود حشره كامل سفيدبالك بر

آمده از شکار حشرات کامل توسط تلههای زرد

برگ

چسبنده ،تعداد زنبورهای مورد نیاز طبق شیوهنامه

کي

كاشت ،كي

سپس در رديف فوق كي
روي دو برگ ( کي

برگ از قسمت مياني و کي

از قسمت باال رب )يئ ر .دش يس

ةدهاشم تروص رد

شرکت تولید کننده برآوردشد (جدول .)1

حشرة کامل سفيد بالک ،سه يا چهار برگ پائيني بوته
جدول  :1الگوي رهاسازي پارازیتوئیدها بر عليه سفيد بالكها در گلخانه خيار (پيشواي ورامين)0931 ،

)Table 1: Releases pattern of parasitoids against whiteflies in greenhouse cucumber (Pishva-Varamin, 2012
Pattern of releases
interval
rate
unit/m²
frequency
remark
based on infection
)(days
Preventive
3/m²
1,000
7-14
release until control
(Curative )light
6/m²
500
7
min. 3x
achievement
release until control
(Curative )heavy
9/m²
330
7
min. 3x
achievement

شکل  :2نحوي رهاسازي کي نواخت کارت-پارازيتویيدها در گلخانه خيار

Fig 2: The uniform release pattern of the parasitoids in cucumber greenhouse.

برای رهاسازی یکنواخت ،چهار رد توب زا في هههههه یا
خیار در نظر گرفته ش و مود فيدر رد و د

هب موس   

فاصله  3الي  4متر کي

کارت-پارازيتویيد به زا يکي   

دم برگهاي بوتههاي خيار و در دو سوم ارتفاع بوته

بررسی کارآیی زنبورهای پارازیتوئید51 ...

نصب شد (ش لک

 .)2رهاس رد تخاونكي ريغ يزا

مواردي که شدت آل تروص هب تفآ یکدو     
د .تفرگ تروص ،دش هدي

رد هک تروص نیدب       

  

لک هههای
  

   

ت-پارازیتویی یاهد   
ک ونا نننه راک دادعت یگدولآ یا تتتتتتتت 
بيشتری نصب ش فآ تيعمج دشر ات د ت نیا رد

    

کانونها تحت کنترل قرار گيرد.

نتايج و بحث
از هفته اول پايش ،حشرات کامل سفيد بالک گلخانه
 ،T. vaporariorumبر روی بوتههای خیار و مشاهده
شد .این آلودگی در طي فصل پ و ناتسمز ،زيئا

راهب    

نیز وجود داشت اما جمعیت آفت حالت طغیانی پی اد
نکرد و آلودگی فقط بصورت لکهای بود .جمعيت اين

تجزیه و تحل داد لی ه هها :دادههاای بدس زا هدمآ ت   

ی و جنوببی (به هلصاف
آفت در حاش هي شمالی ،غربی ی

حشرات کامل ش ت هلیسو هب هدش راک ل هههههههههههه درز یا

حدود  2متر از دیواره گلخانه) از هفته نهم کش ات ت   

چس  نازیم ،هدنب پپپپ پارازیتسم (( (درص راپ د ا زز زیتس سس یم =

هفته چهاردهم روند افزايشي داشت .اما بع هتفه زا د

پورههای پارازیته شده تقسیم بر جمع ک روپ ل هه ههههاای

چهاردهم جمعيت اين آف رد .تفاي شهاک ت تفه ه    
زيادي نزول کرد به ط هک يرو

سالم و پارازیته شمارش شده) و نسبت پارازیتسم رد

بيست و يکم با ش بي

طی فص من و دیدرگ هبساحم یزاساهر ل و یاهراد      

در هفته بيست و سوم جمعيت اين آف هناخلگ رد ت

مربوطه به کمک برنامه  Excelرسم گردید.

بسيار کم شد (شکل .)3

شکل  :3ميانگين ( )±SEتعداد افراد کامل  T. vaporariorumشكار شده توسط کارت زرد در گلخانه خيار (پيشوا -ورامين)

)Figure 3: Mean (± SE) number of adult whiteflies caught by yellow sticky card in cucumber greenhouse (Pishva-Varamin 2012

رهاسازي زنبورهاي پارازيتویيد :رهاسازي زنب ديیوتيزاراپ رو     E. formosaاز هفت ههه نهم هتفه نيلوا ينعي تشک     
رهاسازي شروع شد و هفتههاي دهم ،دوازدهم ،سيزدهم و چهاردهم تکرار شد .با شروع موج دوم آلودگی و افزایش
جمعيت آفت ،ميزان پارازيتيسم نیز افزايش يافت به طوريکه در هفته هجدهم به اوج خود رسيد .درص مسيتيزاراپ د
اين پارازيتویيدها تحت تأثیر گرم شدن هوا از هفته هجدهم و نوزدهم (حدود  40درجه سلسيوس) کاهش ياف هب ت
طوري که در پايان هفته بيست و پنجم به کمترين مقدار خود رسيد (شکل .)4

شکل  :4درصد پارازيتيسم سفيدبالک  T. vaporariorumتوسط  E. formosaدر هفتههاي مختلف در گلخانه خيار

Figure 4: The percentage of parasitism of whiteflies in cucumber greenhouse in different weeks
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با توجه به شروع گرما که مناسب اف تفآ تيعمج دشر شياز     

  

یباشددد ،از اوائ زا ،مهدزناپ هتفه ل ود بیکرت
مم 

پارازيتویيد ( E. formosaو  E. eremicusبه ترتیب با نرخ  61/5و  6زنبور در متر مربع) براي کنترل جمع ديفس تي   
بالک استفاده شد .از این رو اولين عالئم حضور زنبور پارازيتویيد  E. eremicusدر گلخانه دجه هتفه لئاوا زا هم    
مشاهده شد .به طوري که با گذشت زمان و گرم شدن هوا ميزان پارازيتيسم زنبور  E. eremicusنسبت به زنب رو

E.

 formosaافزايش يافت و در هفته بيست و سوم به بيش از  % 80رسيد (شکل .)5

شکل  :5مقايسه درصد پارازيتيسم دو گونه پارازيتویيد  E. eremicusو  E. formosaاز هفته هجدهم تا پايان هفته بيست و پنجم در گلخانه خيار
Figure 5: Comparison of parasitism rate of two parasitoid species (E. eremicus and E. formosa) during the eighteenth to the twentyfifth weeks in the cucumber greenhouse

با باال رفتن دما و اف لابدیفس تیعمج شیاز کککککککه زا ا

كها اغل رانك زا ب هه هههه و هناخلگ يا
جمعیت سفيدبال 

نوارهاي چس  گنر درز هدنب ب تيعمج شهاک يار      

یش کی .د ی زا 
درب ورودي ( Uش م هدهاشم )لك یییییی 

حشرات بالغ و محلول پاشي با مايکوتال با نام علمي

دالیل میتواند وجود گیاهان میزبان در اطراف گلخانه

 ،Lecanicillium lecaniimب اع کي ناونع ه مل

      

باشد ،لذا ح فذ

  
  

فه زا )تفآ نابزیم( زره يا
لع فف فف

ميکروبي ،براي کاهش جمعيت پورهها (در سه نوبت)

حاش هي گلخانهها در موفقیت آمیز بودن برنامه لرتنک   

و کنترل خسارت آفت اس رب هوالع .دش هدافت نیا     

بیولوژیک بسیار مؤثر است .تحقیقات اخیر نش نا داده

بکارگیری کنه ش رگراک

 Amblyseius swirskiiکه

برای کنترل سایر آفات رهاسازی میشد به عنوان یک
شکارگر عمومی در ک هب ،تفآ نيا تیعمج شها

  

خصوص مراحل پورگی س سسفيد بال ككك ها مؤثررر ب .دو
بررس شرتسگ و روهظ دنور ي

یش نو ددد،
آفات بهتر از زمانی که به تنهایی رهاسازی مم 
جمعیت آف  لرتنک ار ت

مم ممممم 
یکنن  د ( ( Messelink and

 .)Janssen, 2014این در حالیس لرتنک یارب هک ت     

ككككككككككككه رد ا   

سفیدبالکها در شرایط گلخانه ،زنبورهای هر دو گونه

گلخانه ،بهویژه در زم يارب يطيحم طيارش هك ينا      

یگ در د .اب   
 E. formosaو  E. eremicusرهاسازی م 

فعاليت و هجوم احتمالی آنها به درون گلخانه ف مهار

این وجود با افزايش دم خت ،ا مم مممر ياهروبنز يزي   

يتوان رب ندوب زيمآ تيقفوم رد د ن ما هههههههههههه يا
است ،م 

یش رد ،دو
 formosaکاهش یافته و کارا يي آنها کم می ی

كنترل بيولوژ كي

لابديفس

که رهاسازی دو عامل بیولوژیک همزمان برای کنت لر

مف مكارت هك يروط هب .دشاب دي      

E.

حالی که زنبورهاای  E. eremicusدر دماه رتالاب یا   

بررسی کارآیی زنبورهای پارازیتوئید17 ...

ک را ا یرتشیب یی     

دارن  د (( ( Gerling and Castane,

یه زین ام یا روبنز هچ رگا    
 .)2009در بررس یی 
پارازيتویيد  E. formosaاز هفتهي ش مهدزنا

       
دعب هب    

يباشد .به طوري هك رهاسازي  57عدد كنه
شکارگر م 
شكارگر  A. swirskiiبراي كنترل دو آفت

B. tabaci

و  Frankliniella occidentalisدر گلخانه خيار كافي

جمعيت سفيدبالک را به خوبي کنترل کرد .اما ب الاب ا   

گ هدش شراز    اس  ت ( ( .)Calvo et al., 2011ای رد ن

رفتن دماي گلخانه (باالتر از  35درجه سليس رد سوي

حالی است که در مواقعي که جمعيت سفيد بالک توام

فصل به راپ دصرد )،را ا هاک روبنز نیا مسيتيز شششششش شششششش
ش

ب  طيحم رد سپيرت ا ح هنک رارقتسا ،دنراد روض              

مییاف .ت

روبنز ود ره طولخم يزاساهر اب اذل

      

شکارگر نسبت به مواقعي که هر کي

از اين دو عامل

پارازيتویيد ( E. formosaو  )E. eremicusدر اواخر

قتر    است   
ب  طيحم رد ياهنت ه ح فوم دراد روض قققققققققق ق

فصل کنترل جمعیت سفید بالک بیشتر به وسیله زنبور

( .)Hoogerburgre et al., 2008از طرف دیگر نش نا

 E. eremicusصورت میگرفت .به طوری که درصد

داده شده که استفاده همزمان این کنه شکارگر و زنبور

پارازيتيسم  E. eremicusبعد از گذشت  3الي  4هفته

کها حتی از زمانی که
پارازیتوئید برای کنترل سفیدبال 

جايگزين زنبور پارازيتویيد  E. formosaشده و میزان

این دو عامل بیولوژیک به همراه کنترل شیمیایی مورد

پارازیتسیم در هفته بيست و سوم به حدود  80درصد

استفاده بوده ،کارآیی بیشتری داشته اس  ت ( ( Calvo et

رسید .البته ه راپ هنوگ ود ر ا هیذغت دییوتیز     میزباننی

 .)al., 2009لذا استفاده از اين ش لرتنک يارب رگراک    

( )Host feedingنيز دارند ،که موجب افزايش کارآ يي

سها ،از کي
تریپ 

آنها در از بین بردن آفت و کاهش خسارت وارده نیز

کاهش داده و از طرف ديگ يلد هب ر ل عونت دوجو       

یشود .به عالوه رهاسازی عوامل به تعداد بیش رد رت
م

ميزباني براي شکارگر ،جمعيت نسبت ًاًا خ ات نآ زا يبو   

یتواند از گسترش آل یگدو
نقاط آلوده ( )hot spotsم 

پايان دوره کشت در گلخانه وجود داشته که بر کاهش

در س حط گلخانه شیپ گگ گگگیری ک لرتنک هب زاین و هدر     

جمعیت سفیدبالکها نیز مؤثر است .تلفیق رهاس یزا

طرف شدت آل ار سپيرت هب يگدو

س  دزا ( (.)Gacheri et al., 2015

ی تنظ می
شهای ی
زنبورهای پارازیتویید حتی با حشرهکش ش

یکی دیگر از عوام لابدیفس تیعمج شهاک ل کککککککککها

کننده رشد  IGRنیز برای کنترل سفید بالکها توص هی

شیمیایی را برط فر

تغذیه کنه شکارگر  A. swirskiiاز پورهها ب رد هک دو   

شده ،به طوری که ساهر هنیزه ا یز    

چارچوب کنترل تلفیقی آفات و برای کنترل تریپسها

 formosaو  E. eremicusب کلاب دیفس لرتنک یار    

رهاسازی میشد .بايد در نظر داشت که کنه ش رگراک

 Bemisia argentifoliiک همانرب کی بلاق رد ه        

 A. swirskiiدشم  يعيبط ن م ،کلاب ديفس کرتش         

مدیریت تلفیقی به همراه کاربرد دو حشرهکش آپل دو

یباشد ،لذا افزايش جمعيت
تريپس و تخم کنه تارتن م 

و بوپروفزین ،توانسته تعداد دفع ار یزاساهر تا    66

تريپس و تا حدودي کنه دولکهاي تحت تأثیر اين کنه

درصد ک شها
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     از این رو يکي از مهمت تيقفوم لماوع نير.)1999
    

ز اهنت هن ما حيحص ن

،بلکه در صورت ضرورت

کيژولويب لر، برنامههاي کنت
رهاسازي عوامل بيولوژ کي

د رد. شهای کنترلی م يييباش
 استفاده همزمان سایر رو
      این تحقیق نی مکارت نتفر الاب و لصف رخاوا رد ز
 از نوارهاي چس درز هدنب رنگ،کها
 جمعیت سفیدبال
     ) (روش کنترل غیر ش یایمی ی تيعمج شهاک يارب
   حشرات بالغ و محلول پاش اب ي    مايکوت  لا ( (ب هدام ا
 به عنوان کي،)Lecanicillium lecaniim مؤثره قارچ
 براي کاهش جمعيت پورهها (در سه،عامل ميکروبي
یت او ننن گف هک ت
 د عومجم رد    مم. نوبت) استفاده ش
عالوه بر ن هب زاي
    نامز

موفقيت برنامههاي کنترل بيولوژ کي

 به دق و يفاک ت،زير ساختهاي الزم گلخانه

.بندي مناسب رهاسازي عوامل مورد نظر بستگی دارد
به عالوه رهاسازی زنبور پارازیتویید و کنه شکارگر به
طور همزمان در گلخانههاي خيار و ساير محص تالو
    

   لگ،

 که ب هدولآ بلغا ه يبرغ سپيرت،گلخانهاي

   یتوان لامتحا د
 می ی،تريپس پياز و سفیدبالکها هستند
    با این وجود جمعیت آف دیاب ت.موفقیت را باال ببرد
بطور مستمر مورد پایش قرار گیرد و در صورت لزوم
   از روشهای سازگار با برنامهه لویب لرتنک یا و کیژ
.تهای طغیانی بهره جست
 برای کنترل جمعی
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