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  1396 :تاریخ انتشار
   چکیده

اي در کشور به دلیل  هاي اخیر کشت محصوالت گلخانه سالدر 
هاي نسبی روند رو به رشدي داشته و خوشبختانه کنترل بیولوژیک  مزیت
در هاي زیرپوشش  سو با طبیعت در کشت و هم عنوان روشی پایدار نیز به

ي تجاري کنترل ها  امل و فرآوردهونتایج ارزیابی ع .باشد حال توسعه می
این نشان داد که برخی از  کشور،فرنگی  اي گوجهه گلخانهبیولوژیک در 
  ،Eretmocerus eremicusپارازیتویید  هايزنبور عوامل مانند

Encarsia formosa،  سن شکارگرMacrolophus pygmaeus  و قارچ
از  گلخانه هاي در کنترل سفیدبالک Lecanicillium muscarium بیمارگر

که ضمن استقرار سن  نحوي به. ندهست برخوردار قابل توجهیپتانسیل 
ماکرولوفوس، بیشترین پارازیتیسم مراحل نابالغ سفیدبالک توسط زنبور 

مجموع استفاده  در. کش قارچی مایکوتال بدست آمد ید و حشرهیپارازیتو
ضمن حذف تواند  میبخش بوده و  از عوامل کنترل بیولوژیک رضایت

 Bombus) افشان زنبور گرده ي استفاده از هاي مکرر، زمینه پاشی سم

terrestris) دستورالعمل به در این. و تولید محصول سالم را فراهم کند 
کنترل تلفیقی « کارها و عوامل مؤثر در موفقیت توسعه پایدار راه

هاي  در شرایط گلخانه »هاي بیولوژیک روش با محوریت ها سفیدبالک
  . شود میاشاره  کشورفرنگی  گوجه
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هاي  زنبورهاي پارازیتویید، سن ها، سفیدبالک: ديکلی  هاي واژه
  ، کنترل بیولوژیک اي گلخانه فرنگی ، گوجهشکارگر

  

 مقدمه
هکتار  890,408جات در دنیا  هاي سبزي و صیفی سطح زیرکشت گلخانه

اي را شامل  هاي گلخانه از کشت% 65که ) Hickman, 2012(شده   برآورد 
، %4/4ها با نرخ رشد سالیانه  زیرکشت گلخانهسال اخیر سطح  24در . شود می

). van Lenteren, 2000; Bueno, 2005(افزایش یافته است % 100بیش از 
انداز  هاي زیر سایه هاي پالستیکی کوتاه و کشت سطح زیر کشت تونل

(nethouse) و براي مثال تنها در کشور چین، این شیوه  یستجزو این آمار ن
 ,Anonymous: برگرفته از(هکتار رسیده است  2,200,000ازکشت به 

هاي اخیر به دلیل  هاي زیرپوشش طی سال در ایران نیز سطح کشت). 2012
 اي، هاي اقتصادي تولید محصوالت گلخانه محدودیت منابع آبی و مزیت

 بدون احتساباین سطح  بر اساس آمارهاي اخیر .ردروندي رو به رشد دا
از ، که است هکتار رسیده 8000 بیش از بهزینتی گیاهان  هاي  سطح گلخانه

  اختصاص دارد فرنگیگوجههکتار به  578و  خیارهکتار به  5800 این مقدار
  .)1شکل ()1394، نام ، بیآمارنامه کشاورزي( 
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  ).اصفهان  -  شهرستان تیران(فرنگی با بستر کشت خاکی  گلخانه گوجه - 1شکل 

اي  محصوالت گلخانهگراي، آفات و عوامل بیمار عالوه بر مسائل تغذیه 
شود که متأسفانه در  داران محسوب می هاي اصلی گلخانه از دغدغه

ها استفاده از انواع و اقسام  هاي کشور روش غالب براي کنترل آن گلخانه
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هاي شیمیایی در  رویه از آفتکش ي بی استفاده. باشد ها می کش آفت
عالوه بر اینکه باعث  ،شوند و خام مصرف می  صورت تازه محصوالتی که به

هاي شدید  ها و آلودگی شود، مسمومیت می  مقاوم شدن آفات به سموم
ترین مانع براي تولید محصوالت  و به این ترتیب مهم ردغذایی را در پی دا
رفته، در بررسی که اخیراً در استان کرمان صورت گ. آید سالم به حساب می

برابر حد  40اي  فرنگی گلخانه میزان باقیمانده سم دیازینون در محصول گوجه
در بین  ).1389مهدوي و همکاران، (ده است شاستاندارد کدکس برآورد 

 Trialeurodes)اي، سفیدبالک گلخانه  آفات محصوالت گلخانه

vaporariorum) به دلیل چند نسلی بودن، مقاوم شدن به سموم شیمیایی و 
هاي گیاهی از اهمیت خاصی برخوردار است که در  قدرت انتقال ویروس

تواند در تولید محصول سالم و  موقع می صورت عدم مدیریت صحیح و به
کشت محصوالت  ،هاي اخیر در سال. گواهی شده مشکالتی را ایجاد نماید

هاي نسبی روند رو به رشدي داشته و  اي در کشور به دلیل مزیت گلخانه
سو با طبیعت در  عنوان روشی پایدار و هم تانه کنترل بیولوژیک نیز بهخوشبخ
مورد ویژه در کشورهاي اروپایی و آمریکاي شمالی  هاي زیرپوشش، به کشت

   ؛1390عامري و فرخی، ؛ بنی1394فرخی، ( است توجه قرار گرفته
van Lenteren, 2008(. پزشکی کشور  بر همین اساس، مؤسسه تحقیقات گیاه

عامل و  16اقدام به ارزیابی  ،ي کشت طی دو دوره 1389از سال نیز 
هکتار،  8/15ي تجاري کنترل بیولوژیک خارجی در سطحی معادل  فرآورده
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نتایج در مجموع که  .اي نمود فرنگی گلخانه مترمربع گوجه 26000شامل 
بخش بود و توانست ضمن حذف  استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک رضایت

تولید در نهایت، افشان و  ي استفاده از زنبور گرده هاي مکرر، زمینه پاشی سم
   .را فراهم کند با کیفیت یمحصول

  
  دستورالعمل

فرنگی که اصول اولیه  هاي گوجه  به منظور کنترل سفیدبالک در گلخانه
شود، الزم است  ها رعایت می هاي مکانیکی و زراعی در آن بهداشتی و روش

پایش دقیق و مستمر جمعیت حشرات کامل و مراحل نابالغ آفت از طریق 
بر اساس . هاي زرد رنگ انجام شود ها و همچنین تله بررسی مستقیم بوته

 ،1به آستانه اقتصاديوضعیت آفت در گلخانه و پیش از رسیدن جمعیت آن 
صورت پیشگیرانه یا با  ترکیبات و عوامل کنترل بیولوژیک به بایست از می 

  :هدف کنترل آفت به نسبت صحیح و توصیه شده استفاده شود

                                                           
 گیاه زمان، منطقه، نوع رقم ، به عوامل متعددي مانندها سطح زیان اقتصادي سفیدبالکآستانه و  ١

توسط آنها بستگی دارد که به همین علت اشاره به یک  هاي گیاهی امکان انتقال ویروسو یا 
ي کنترل بیولوژیک در یک برنامه  شیوه   اما آنچه در موفقیت. باشد پذیر نمی تراکم خاص امکان

صورت پیشگیرانه  ، استفاده از عوامل کنترل یولوژیک بهاستفیقی بسیار حائز اهمیت مدیریت تل
 حشرات کامل سفیدبالکو یا نهایتا بالفاصله پس از مشاهده اولین عالئم روي گیاه و یا شکار 

  .باشد رنگ چسبنده میزرد هاي  در تله
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و  Encarsia formosaرهاسازي هفتگی دو گونه زنبور پارازیتوئید   )1
Eretmocerus eremicus  به ترتیب از اوایل و اواسط دوره کشت

  مهارکنندهو ) عدد در مترمربع 2(صورت پیشگیرانه  فرنگی به گوجه
ها پارازیت شده باشند،  از پوره% 80تا زمانی که ) عدد در مترمربع 9-4(

 . )2شکل ( ادامه یابد

  
  
 

  

  *)رتعدد زنبور از هر کا 60خروج ( Encarsia formosaدستورالعمل رهاسازي زنبور 

  

شیوه 
مدیریت 
 آفت

  

نسبت 
رهاسازي 
 زنبور

یک بسته 
 250حاوي 

  عدد کارت 
  سطحبه ازاء  

فواصل 
رهاسازي 

 )روز(

  
تکرار 
 رهاسازي

  

 توضیحات

 m2 /3-5/1 پیشگیرانه
2000-1000  

 مترمربع
14-7 - - 

کنترل 
 خفیف

m2 /6-3 
1000-500  

 مترمربع
حداقل  7

 مرتبه 3

تداوم رهاسازي 
% 80تا مشاهده 

 پارازیتیسم

کنترل 
 شدید

m2 /9 
330   
 مترمربع

حداقل  7
 مرتبه 3

تداوم رهاسازي 
% 80تا مشاهده 

 پارازیتیسم
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 Eretmocerus و Eretmocerus mundus  زنبورهاي رهاسازي و میزان شیوه* 

eremicus  هاي حاوي مخلوط دو گونه زنبور و یا کارت  Encarsia formosa  + 
Eretmocerus eremicus  باشد نیز به همین صورت می.  

  
  
  
  
  

  

 ،)سمت راست( Encarsia formosa حشرات کامل زنبور -2شکل 
Eretmocerus eremicus )هاي پارازیت شده سفیدبالک  شفیره و )سمت چپ

  ).وسط(  (E. formosa) توسط زنبور انکارسیا
  

ویژه از  به ،نیاز به یک عامل کمکیافزایش جمعیت آفت و در صورت   )2
اواسط دوره کشت که رطوبت نسبی محیط نیز افزایش خواهد یافت، 

صورت  به Lecanicillium muscariumاستفاده از قارچ بیمارگر 
ها با  در سطح پشتی برگ) Addit) +Mycotalمایکوتالپاشی  حلولم

 .  )3شکل ( شود آن توصیه می هفتگی نسبت یک در هزار و تکرار
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  Lecanicillium muscarium ي سفیدبالک آلوده به قارچ شفیره -3شکل 

  .پس از استفاده از فرآورده تجاري مایکوتال 
  

  

  

هاي  رهاسازي زنبوربا گذشت سه الی چهار هفته از  ،چنانچه در مواردي )3
هاي پارازیت شده در سطح پشتی برگ مشاهده  شفیرهعالئمی از  پارازیتوئید

 Macrolophus  یا Nesidiocoris tenuisشکارگر   ، رهاسازي پوره سننشد

pygmaeus    4شکل ( شود  عدد در مترمربع پیشنهاد می 5/0 -1به نسبت( .

 Lecanicillium muscarium (Verticillium lecanii)دستورالعمل استفاده از قارچ 
  )گرمی پودر وتابل 500هاي  بسته(

شیوه مدیریت 
 آفت

  نسبت اختالط
 مایکوتال با آب 

  یک یسته
  واحد سطحبه ازاء  

فواصل 
  پاشی محلول

تکرار 
 یپاش محلول

 مرتبه 2-3 روز 7 مترمربع    2000 یک در هزار کنترل خفیف

 مرتبه 3-4 روز 7 مترمربع    2000 یک در هزار کنترل شدید
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بر   هاي شکارگر، عالوه و حشره بالغ این سن  ذکر است که پوره شایان
 Tuta) فرنگی توانند بید گوجه پورگی سفیدبالک، میتغذیه از مراحل 

absoluta) خوبی کنترل کنند را نیز در مرحله تخم و الرو سن اول به . 
  
  
  
  
 

  

   ،Nesidiocoris tenuis  شکارگر ي سن حشره کامل نر و ماده -4شکل 
 .اي گلخانهفرنگی  گوجه در سطح زیرین برگ

 

یا  Macrolophus pygmaeusهاي شکارگر   دستورالعمل رهاسازي سن
Nesidiocoris tenuis  )500 عدد پوره و حشره کامل در هر بطري(  
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شیوه 
مدیریت 
 آفت

نسبت 
رهاسازي 
 سن

  بطريیک 
 به ازاء  

 واحد سطح 

فواصل 
رهاسازي 

 )روز(

تکرار 
 توضیحات رهاسازي

 m2 /25/0 پیشگیرانه
1000 
 مترمربع

 - مرتبه 2 14

کنترل 
 خفیف

m2 /5/0 1000 
 مترمربع

 - مرتبه 2 14

کنترل 
 شدید

m2 /5 100 
 مترمربع

فقط در نقاط  مرتبه 2 14
 آلوده رها شود

  
  

  

، در )1شکل ( فرنگی در بستر خاك هاي کشت گوجه در گلخانه
هاي  روشعوامل کنترل بیولوژیک به همراه سایر صورت استفاده از 

حفظ و حمایت از  ، در اثرهدف هاي  بی  حذف سمپاشی وغیرشیمیایی 
 Coenosia)سنوزیا دشمنان طبیعی بومی به ویژه مگس شکارگر 

attenuata) شیرازي و ( )5شکل (آمد  خواهددست  هب، نتایج بهتري
که با فعالیت شکارگري الرو و حشره کامل این  نحوي به. )1392همکاران، 

وز مین هاي هاي خاکزي، مگس میزان قابل توجهی از جمعیت پشه  به ،مگس
  . شود میها کاسته  و سفیدبالک
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سمت ( Coenosia attenuataحشره کامل مگس شکارگر  -5شکل 
تلفات حشره کامل سفیدبالک بر اثر فعالیت شکارگري جمعیت بومی ، )راست

 ).سمت چپ(فرنگی  مگس سنوزیا وارد شده به گلخانه گوجه
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Abstract 
 

The allocated areas to greenhouse crops are currently 
grown in Iran. In contrary to chemical control, biological pest 
control in protected crops is an eco-friendly and sustainable 
method which has been developed in the world. The evaluation 
of commercially produced biological control agents in tomato 
greenhouses, revealed that some biocontrol agents such as the 
predatory bug Macrolophus pygmaeus, parasitoid wasps 
Eretmocerus eremicus, Encarsia formosa and MYCOTAL 
biopesticide (Lecanicillium muscarium) may have a promising 
potential to control the greenhouse whitefly. The 
implementation of biological pest control program could 
prevent the frequent chemical applications and assist to using 
bumblebees (Bombus terrestris) and production of pesticide free 
crops. In this applied instruction, factors influencing successes 
and challenges to sustainable development of an integrated pest 
control based on biocontrol methods in tomato greenhouses are 
discussed. 
 
Key words: whiteflies, aphelinid wasps, parasitoids, 
predatory bugs, greenhouse tomato, biological control 
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