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  تقریظ

 در بـاال  بسـیار  افـزوده  ارزش  بـا  و اقتصـادي  عظیم دارویی منبع گیاهان صنعت

 توانـد مـی  آن در اشـتغال  هايبرنامه و هازمینه شناخت. شود محسوب می ایران

 موفـق  حضور و صادرات بخش در و داخل در صنعت این به ارزشمندي موقعیت

  .  ببخشد جهانی بازارهاي در ایران

 و گیاهی داروهاي و دارویی گیاهان مصرف و تولید نهضت راستا، همین در

 -اقتصـادي  مـدیران  ریـزي برنامـه  و حمایـت  کانون در سنتی، طب شدن فراگیر

شکل. استگرفته قرار جامعه گرایش نیز مورد و کشور سالمت حوزه و اجتماعی

 اجـراي  و طراحی آن دنبال به و ایرانی سنتی طب و دارویی گیاهان ستاد گیري

 این مصرف از عمومی اقبال و ایران دارویی گیاهان صنعت توسعه راهبردي سند

  .  مؤید این مدعاست ربط ذي داروهاي و گیاهان

 انبارداري، فرآوري، تولیدي، ابعاد در صنعت این زاییاشتغال نرخ و ظرفیت

گسـترده   بسـیار  آن جهانی هايظرفیت به عنایت با فروش و توزیع بندي،بسته

 اسـتاندارد  نبـود  و دارویی گیاهان صنعت حوزه مشاغل نشدن سازماندهی. است

 هـدایت  و حمایت براي گام اولین تا در داشت آن بر را ستاد این گذاري،سرمایه

 سـازي شـفاف  و طبیعـی  منابع و کشاورزي جوان آموختگاندانش اشتغال فرآیند

 گیاهـان  کـارآفرینی  هايبسته تدوین به اقدام گذارانسرمایه براي آن سودآوري

  .  نماید دارویی

 مصـرف،  و اقتصـادي  تولیـد  فراینـد  از واقعی هايداده محتوي هابسته این

 مـدیریت  اجمـال  بـه  و انسانی نیروي اقتصادي، بازده بازار، شناخت شغل، شرح
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 آن از ناشـی  سـود  و گذاري سرمایه نحوه و است حوزه این در کارآفرینی و تولید

  .  دهدمی نشان اقتصادي هايفرمول طبق را

 بازرگـانی  توسـعه  و داخلی مصرف مولد، اشتغال گسترش شاهد است امید

ظرفیت با استفاده از و بوده ایران دارویی گیاهان محصوالت المللیبین و داخلی

 عـوارض  کـاهش  و کشـور  اجتمـاعی  سـالمت  و کشـاورزي  هـاي بخش بکر هاي

 جامعـه  در شـادابی  و طراوت روحیه شیمیایی، داروهاي روحی و جسمی جانبی

 کـالن  اقتصـاد  پیشرفت روند تسریع در شرایط این شک، بدون. یابد ارتقاء ایران

 توسـعه  به چرخه بخشی شتاب در جهت تالش برهمگان و بوده مؤثر بسیار ایران

  .است واجب اسالمی ایران

  عصاره حسن محمد دکتر

  فناوري و علوم توسعه دبیر ستاد

  سنتی طب و دارویی گیاهان

    



7  

    
 

 تولید زنبور انکارسیا براي کنترل آفات گیاهان دارویی

 

  

  پیشگفتار

 هـاي سیاسـت  اتخاذ موجب کارآفرینی، موضوع به جهان کشورهاي اکثر رویکرد

 کـارآفرینی،  فرهنـگ  توسـعه . استشده مختلف هايبخش در کارآفرینی توسعه

 و تحقیقـات  انجـام  و آنـان  بـه  نیاز مورد هايآموزش ارائه کارآفرینان، از حمایت

 اجتمـاعی  و اقتصادي مختلف مشکالت حل براي زمینه دراین الزم هايپژوهش

  . برخوردار است زیادي بسیار اهمیت از

 بـه  نیـز  ایـران  در و بـوده  اخیر دهه در جدید هايبحث از یکی کارآفرینی

 از یکـی  آنهـا،  بیکـاري  مشـکل  و کشـور  جمعیـت  از جوانـان  بـاالي  سهم لحاظ

 پرتـو  در. باشـد می دولت هايگزاريسیاست و هاریزيبرنامه در اصلی محورهاي

 بـراي  ايپایـه  و اصولی هايگام راهبردي، ریزيبرنامه یک با توانمی کارآفرینی

  .برداشت پایدارتوسعه اهداف به نیل جهت در اقتصادي رونق

 سـنتی  طـب  و دارویـی  گیاهـان  فناوري و علوم توسعه ستاد منظور، بدین 

 تخصصـی  کـارگروه  تشـکیل  به نسبت جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت

 ایـن . اسـت  نموده اقدام سنتی طب و دارویی گیاهان کارآفرینی و فناوري توسعه

 گیاهـان  ملـی  سند در شده بینی پیش اهداف کردن اجرایی راستاي در کارگروه

 دانـش  و فنـاوري  سـطح  توسعه و ارتقاء بر ویژه تمرکز با و سنتی طب و دارویی

 از یکــی. گرفــت شــکل پایــدار اشــتغال و کــارآفرینی و دارویــی گیاهــان تولیــد

 گیاهان مختلف هايحوزه در کارآفرینی هايبسته تهیه کارگروه این رویکردهاي

 دیـدگاه  براسـاس  اي نامـه  شـیوه  منظـور  بـدین  کـه  بـود  سـنتی  طب و دارویی

 هـاي بسـته  آن بـا  متناسـب  و تـدوین  دارویی گیاهان ستاد اعضاء و متخصصان
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 ارائـه  خصـوص  ایـن  در بیشـتري  توضیحات ادامه در که گردید تهیه کارآفرینی

  شود. می

 اقتصادي تحول کل در و وريبهره کارآیی، افزایش ها،بسته تدوین از هدف

ــی گیاهــان حــوزه در ــدار، توســعه اهــداف ســایه در ســنتی طــب و داروی  پای

 گیاهـان  حـوزه  در کـارآفرینی  واقـع  در. است بوده توانمندسازي و سازي ظرفیت

 ارتقـاي  راسـتاي  در عمـومی،  اهـداف  بـر  عـالوه  توانـد می سنتی طب و دارویی

 فـرآوري،  و برداشـت  و داشـت  کاشـت،  توسعه غذایی، بهداشت تامین و سالمت

 و راهبردهـا  ارائـه . باشـد  اثـربخش  تولید، کیفی و کمی بهبود و وريبهره ارتقاي

زمینـه  سـاختن  فراهم و هاسیاستگذاري در تغییر با تواندمی کلیدي هايبرنامه

 کـه  باشدداشته مطلوبی نتایج مدت بلند در کارآفرینی توسعه و ریزيبرنامه هاي

  :کرد اشاره ذیر موارد به توانمی باره این در

  .دارویی گیاهان حوزه در پایدار و مولد اشتغال ایجاد •

 بـه  کـار  نیـروي  نسـبت  بـودن  باال علت به بیکاران بر عالوه حاضر حال در

 در پنهـان  بیکـاري  نـوع  یـک  همواره کشاورزي هايفعالیت بودن فصلی و زمین

. دارد وجـود  روسـتاها  در فصـلی  بیکاري نوع کی و کشاورزي فعالیت دوره حین

 بـراي  توانـد مـی  زایـی، اشـتغال  ماهیـت  علـت  به دارویی گیاهان توسعه و ایجاد

 بـراي  و دائـم  و مولـد  اشـتغال  التحصـیالن، فـارغ  به ویـژه  روستاییان از گروهی

  .نماید ایجاد موقت اشتغال فصلی، بیکاران

 شده تهیه کارآفرینی هايبسته روستایی، و کشاورزي اقتصاد در تنوع ایجاد •

 خواهـد  روسـتاییان  و کشـاورزان  درآمد بیشتر ثبات و شغلی تنوع به منجر

  .شد

 و کشـاورزان  سـرانه  درآمـد  افـزایش  باعـث  کـارآفرینی  توسعه فقر و کاهش •

 تولید و مصرف گذاري،سرمایه انداز،پس افزایش ملی، ناخالص تولید افزایش
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 کشـاورزان  زندگی سطح ارتقاء و رفاه افزایش دیگر، عبارت به میشود؛ سرانه

  .شد خواهد بدین وسیله محقق روستاییان و

  .کشور هايپتانسیل و تولید منابع از استفاده کارآیی و افزایش •

 تولیـد  فرآیند در هاواسطه حذف و نقل و حمل بازاریابی، هايهزینه کاهش •

  .دارویی گیاهان

  .دارویی گیاهان ضایعات کاهش •

 و اختراعـات  ثبـت  تعـداد  افـزایش  فنـاوري،  سـطح  ارتقـاء  نوآوري، افزایش •

  .فنی دانش تولید ابداعات،

 محلی موقعیت شغل، شرح شامل: مؤلفه سه تبیین به شغلی، توصیف براي

 کسـب  هايهدف شغل، از جمله شرح مؤلفه در. نیاز است خدمات یا محصول و

 جدید، و خدماتی تولیدي، از اعم حرفه نوع قانونی، هايجنبه و سودآوري کار، و

سـرمایه  امکـان  محلی از جمله موقعیت مؤلفه. است مدنظر پیشرفت و هافرصت

 وجـود  و بـازار  بـه  دسترسـی  کافی، فضاي محل، مطلوبیت آن، امنیت و گذاري

  .دهدمی قرار توجه مورد را بودن دسترس قابل و اولیه امکانات

 آن بـا  تفـاوت  و جدیـد  محصـول  مزایـاي  خـدمات،  یـا  محصـول  مؤلفه در

 محصول، و تولید تنوع محصول، و خدمات کیفیت ویژگی، نوع، موجود، محصول

 هـا خالقیت نهایت در و باال کیفیت و پایین قیمت مشتریان، مالی توان به توجه

 بخـش  در کارآفرینی هايبسته. گیردمی قرار توجه مورد رفته کار به ها  نوآوري و

 روابـط  و تبلیغـات  همچنین و فروش و گذاريقیمت رقابت، موضوع به بازرگانی،

 تحلیـل  مـورد  غیرمسـتقیم  و نزدیک رقباي رقابت، درمقوله. پردازندمی عمومی

 و قـوت  نقـاط  و ثبـات  یا تحول رقیب، محصوالت ویژگی و مزیت گیرند،می قرار

  .است اهمیت داراي ها آن عملکرد نتیجه و رقیب ضعف

 اسـتفاده  و کـار  و کسب در بازاریابی فنون فروش، و گذاريقیمت بخش در

 مقولـه  در گیـرد؛ می قرار توجه مورد رقبا موقعیت و گذاريقیمت شیوه در آن از
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 و هـا خالقیـت  و مختلـف  تبلیغـات  اقسـام  و انواع و بودجه بازاریابی، در تبلیغات

 از اسـتفاده  جامعـه،  فرهنـگ  و عـرف  بـه  توجـه  با دادن آگهی نحوه و هانوآوري

  .دارد کار و کسب رونق در مهمی سهم جذاب، عبارات

 مـدیریت  مقوله در رو دارد. از این مستقیم رابطه انسانی نیروي با کارآفرینی

 تجربـی،  سـوابق  و تخصـص  و مـدیریت  نیـاز،  مورد انسانی نیروي انسانی، منابع

 رونـق  در مشـتریان  و کارکنـان  بـا  رفتار نوع ها،آن قوت و ضعف نقاط و وظایف

بـه   بودجـه  و برنامه تهیه مالی، مدیریت بخش در. است آفریننقش کار، و کسب

 نگهـداري  و حفـظ  و افتتـاح  براي سرمایه و میزان کار و کسب اندازي منظور راه

 قـرار  بررسـی  مـورد  عملیاتی و مطالعاتی هايهزینه گذاري،سرمایه توجیه و آن

  .گیرند می

 اينقشـه  گیرنـد؛  قرار هم کنار در کامل به طور همانند، موارد این چنانچه

 و جـود  کـار  و کسـب  توسعه نحوه و آینده از اندازيچشم و تولید موفقیت براي

 کـارآفرینی،  هـاي بسته تهیه اهمیت و شده ذکر موارد به توجه با. داشت خواهد

 هـاي اولویـت  اساس بر سنتی طب و دارویی گیاهان فناوري و علوم توسعه ستاد

 اعضـاء  متخصصـان،  همکـاري  با زیر کارآفرینی هايبسته تهیه به نسبت موجود

. نمـود  اقـدام  حـوزه  ایـن  اندیشـمندان  و تولیدکنندگان ها،دانشگاه علمی هیئت

 ایـن  بـا  مـرتبط  افـراد  اقتصـادي  تـوان  و زاییاشتغال رشد در امر این است امید

  .شود واقع موثر حوزه

 ورا در شرایط کشت فضاي باز در مناطق گرمسیري؛ آلوئهتولید  - 

  ورا؛ فرآوري ژل آلوئه - 

  دارویی؛ گیاهان خصوصی آموزش مرکز - 

  فلفلی؛ نعناع تولید - 

  آویشن؛ تولید - 
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  محمدي؛ گل تولید - 

  دارویی؛ گیاهان ارگانیک تولید - 

  دارویی؛ گیاهان بک تی تولید - 

  دارویی؛ گیاهان نشاء تولید - 

  روستایی؛ کوچک واحدهاي در دارویی گیاهان فراوري - 

  دارویی؛ گیاهان بندي وبسته کن خشک واحد - 

  رزماري؛ تولید - 

  لیمو؛ تولید به - 

  روستایی؛ کوچک هاي واحد در اسانس تولید - 

  بادرنجبویه؛ تولید - 

  گاوزبان؛ گل تولید - 

  دیم؛ مناطق در آویشن جایگزین کشت - 

  دیم؛ مناطق در زیره جایگزین کشت - 

  دارویی؛ گیاهان عصاره تغلیظ - 

 گلی؛ مریم تولید - 

 حناتولید  - 

 گل راعیتولید  - 

 گل همیشه بهارتولید  - 

 عوامل بیولوژیک (زنبور براکون)تولید  - 

 عوامل بیولوژیک (کفشدوزك)تولید  - 

 بومادرانتولید  - 
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  اسطوخودوستولید  - 

 آقـاي  جنـاب  ارزشـمند  هايهمفکري و هاحمایت از دانممی الزم پایان در

 گیاهـان  فنـاوري  و علـوم  توسـعه  سـتاد  محترم دبیر- عصاره حسن محمد دکتر

  .نمایم تشکر -جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت سنتی طب و دارویی

  ابراهیمی علی

   دبیرکارگروه و ستاد مشاور

  کارآفرینی و فناوري توسعه
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  و فناوري توسعه تخصصی کارگروه ياعضا

  سنتی طب و دارویی نگیاها کارآفرینی

  )سنتی طب و دارویی گیاهان فناوري و علوم توسعه ستاد دبیر(عصاره  حسن محمد دکتر

 کارآفرینی و فناوري توسعه تخصصی کارگروه دبیر(ورکیانی  ابراهیمی علی مهندس

  )سنتی طب و دارویی گیاهان

  )گروه کار عضو(       پور ابراهیم محسن دکتر

  )گروه کار عضو(      بیگدلی محسن دکتر

  )گروه کار عضو(      پالوج مجتبی دکتر

  )گروه کار عضو(    هادي سید حاج رضا محمد دکتر

  )گروه کار عضو(      دهقانی رضا محمد مهندس

  )گروه کار عضو(      کن سفید فاطمه دکتر

  )گروه کار عضو(      کردافشاري غالمرضا دکتر

  )گروه کار عضو(      گندابی شهرام مهندس

  )گروه کار عضو(      عمویی محمد علی دکتر

  )گروه کار عضو(      غیبی فریبرز مهندس

  )گروه کار عضو(      زاده رضایی حسین دکتر

  )گروه کار عضو(        نجفی فرزاد دکتر

  )گروه کار عضو(      نیرومند پوراندخت دکتر

  )گروه کار عضو(        ولدان مجید دکتر

  )گروه کار عضو(      هادیان جواد دکتر

  )گروه کار عضو(        مهندس نوروزي

  )گروه کار عضو(        مهندس باستان

  )گروه کار عضو(        خصاب مهندس

  )گروه کار عضو(        نقدي بادي دکتر

  )گروه کار عضو(      اصالن عزیزي دکتر

  )گروه کار عضو(      جعفري عزیز دکتر

  )گروه کار عضو(        مفتاحی دکتر
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  مقدمه  

جـات  کش به ویژه در سبزي و صـیفی یی آفتمخاطرات استفاده از سموم شیمیا

ثبـات  روشـن و ا  زیست کامالً و پیامدهاي نامطلوب آن بر سالمت انسان و محیط

 شده است. 

، تحت اي ز سطح زیر کشت سبزیجات گلخانها درصد 30روپا در حال حاضر در ا

که این امر منجر به  باشد میریت تلفیقی مبتنی بر کنترل بیولوژیک یپوشش مد

 ها شده است.  کش درصد کاهش در مصرف آفت 50-99

 تولید محصـول سـالم (بـه ویـژه    اکنون در ایران نیز وزارت جهاد کشاورزي  

ریت صحیح محصول یو مد شود) محصوالتی که به صورت تازه و خام مصرف می

ر خـود قـرار داده   هاي بیولوژیک و غیرشیمیایی در دستور کا کید بر روشأرا با ت

ریت آفـات محصـوالت   یاستفاده از عامل کنترل بیولوژیک در مـد  بنابراین؛ است

ییـد بـوده و مجـوز ورود    أاصولی و اجرایـی مـورد ت   ياي به عنوان راهکار گلخانه

 پزشکی کشور صـادر شـده   سسه تحقیقات گیاهؤبرخی از این عوامل نیز توسط م

نسـبت بـه بـومی     رویج ایـن شـیوه،  که الزم است هم زمان با توسـعه و تـ   است

هاي تولید و استفاده از این عوامل مفیـد   ساختن و دستیابی به دانش فنی شیوه

ز کشور و کـاهش قیمـت   خروج ارز ا در جویی مضاعف ضمن صرفه تا دشو اقدام

هـا بـه لحـاظ     داران را نسبت به اسـتفاده از آن  تولیدي، گلخانهتمام شده عوامل 

به منظور دستیابی به شیوه تولیـد انبـوه و تهیـه     بنابراین. کرداقتصادي ترغیب 

ـ  Encarsia formosa زنبـور  ایـن  اي،  انـه سـفید بالـک گلخ  ییـد  ه عنـوان پارازیتو ب

  .وري شده استآمجموعه گرد
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  تاریخچه مبارزه بیولوزیک

هـاي   پرندگان و بندپایان شـکاري از زمـان   ؛استفاده از عوامل زنده طبیعی مانند

نقـاط کوهسـتانی    از را مورچـه  ها پـیش  اعراب قرن بوده است. جرایبسیار قدیم 

هـا رهـا    کردند و به منظور مبارزه با بعضی از آفات خرمـا روي آن  آوري می جمع

 گذشـته  سار در کنترل آفات سـن و ملـخ در   ،در ایران پرندگانی مثل کردند. می

  است.گرفته  قرار میاستفاده  مورد

پـس از   هـاي مختلـف   هـا از کفشـدوزك   شـته  در انگلستان براي مبارزه بـا 

کشـور آمریکـا    در و کردنـد  استفاده می ها در مزارع و گلخانهرهاسازي  پرورش و

رازیــت را از نقــاط مختلــف جهــان هــاي زیــادي از حشــرات پرداتــور و پا گونــه

  .شد می کار برده هفات بآو در مبارزه علیه  کردند میآوري  جمع

براي اولین بار یک حشره شـناس ایتالیـایی بـه     Aidro vandiشفیره زنبور  

 Apanteles glomeratus را  از روي الرو و شفیره پروانه سفید کلم پیـدا کـرد.   نام

 یک که حشره شناسان را به ایـن وژمبارزه بیول بارهبزرگترین موفقیت در ،در دنیا

ــراي کنتــرل شپشــک اســترالیایی  اســتفاده از  ،دکــرامــر ترغیــب  cardinalis ب

حاصـل   گیـري  موفقیت چشم بود که Vedalia برده شده است. کار هب شدوزكکف

  .شد

  ا در مبارزه بیولوژیکیتاریخچه استفاده از زنبور انکارس

هـاي سـیاه رنـگ مگـس سـفید روي       میالدي با مشـاهده پـوره   1926در سال 

 ریزي زنبور انکارسیا پارازیتـه و سـیاه شـده بودنـد،     هاي خیار که بر اثر تخم بوته

  گذاري شد. روش جدیدي براي مبارزه با این آفت در انگلستان پایه

در مرکز تحقیقـات چشـانت آغـاز و تـا      1930تولید زنبور انکارسیا از سال 

اما به دلیل اثر سریع و منافع ظاهري حاصل از مصـرف   ادامه یافت. 1946سال 
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ـ     ؛سموم شیمیایی ود همچون د.د.ت که در آن برهه علیه آفـات متـداول شـده ب

  .سفانه تکثیر و رهاسازي این زنبور و سایر حشرات مفید متوقف شدأمت

مـزارع   ها در باغات، کش رویه آفت مصرف بی 1970تا  1950هاي  طی سال

زیسـت و   زیر پوشش منجر به ایجاد اثرات سوء روي انسان و محیطهاي  و کشت

که اعتراض د شها  کش هاي مقاوم بندپایان در برابر آفت همچنین ظهور جمعیت

بـه تـدریج     تااین اعتراضات موجب شد که  برخی از دانشمندان را در پی داشت

 ،وقفـه بیسـت سـاله   پس از یک  و ید مصرف سموم کاسته شوداز روند رو به تزا

هاي کنترل آفات از جمله روش بیولوژیک مـورد توجـه مجـدد قـرار      سایر روش

  گیرد.

براي کنترل مگس سفید پیدا  سیارد و سیعی که زنبور انکارببا توجه به کار

ئیـدهاي شـناخته   وتوان گفت که این زنبور یکی از بهترین پارازیت کرده است می

اسـتفاده   پوشـش  زیر هاي در کشت که باشد می بیولوژیک تاریخ مبارزه در شده

Bemisia tabaci از ایـن زنبـور در   . همچنین شده است  اخیرا نیز جهت مبارزه با

به نحوي که در  شده است، کشورهاي اروپایی و آمریکایی استفاده میاري از یبس

هکتـار   7000 به 1990هکتار و در سال  2400سطح رهاسازي آن  1985سال 

به دلیل توزیـع و رهاسـازي    هاي زیر پوشش جهان رسیده است. گلخانه و کشت

  است. یافته این زنبور داراي انتشار جهانی مداوم انکارسیا در نقاط مختلف،

 شناسی و مشخصات ظاهري زیست

زایی بوده و افراد نـر   داراي بکرزایی از نوع ماده از نظر تولید مثل ،زنبور انکارسیا

بـراي یـافتن میزبـان     ،حشره کامـل جـنس مـاده    در این گونه بسیار نادر است.

پس از رسیدن به پوره مگس سفید  وده کرمناسب در سطح پشتی برگ حرکت 

ثانیه از طریق حرکات شاخک و حرکت رفت و برگشـت روي   45تا  30به مدت 

  کند. بدن میزبان کیفیت آن را ارزیابی می
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ز یکدیگر تمیز دهـد و در  اپارازیته را  و سالم هاي این زنبور قادر است پوره

دقیقـه   3-2ریزي کند که این عمال  صورت مناسب بودن میزبان درون آن تخم

  .انجامد طول می به

ن میزبان اقـدام  دریز خود در ب زنبور پس از وارد کردن تخم در برخی موارد

کنـد و پـس از ایـن عمـل یـا ماننـد یـک حشـره شـکارگر از           ریزي نمی به تخم

  پردازد. هاي دیگر می ده و یا به جستجوي میزبانکرت بدن آن تغذیه امحتوی

 رونـد  در کـه  مین پـروتئین و مـواد قنـدي   أبـراي تـ   ،کامـل زنبـور   حشره

شـهد   ،کعسـل  از سـفید  هاي مگس باشد عالوه بر پوره می نیاز موردزایی  تخمک

  کند. هاي گیاه تغذیه می موجود در سطح اندام آب ها و قطرات گل

سـرقفس   کـه  متر طول دارنـد  میلی 65/0حدود  ،ماده بسیار ریز زنبورهاي

  بندي است. ها هشت شکم زردرنگ و شاخک آن اي، سینه قهوه

  
  حال تخم ریزي درون پوره مگس سفیدزنبور ماده انکارسیا در . 1شکل 

  

عـدد پـوره    100تواند در شرایط مناسب به طور متوسط  هر زنبور ماده می

 باشد کرك می کم و صاف هاي مگس سفید را روي گیاه لوبیاسبز که داراي برگ

و  زنـده  عوامـل  کلیـه  بودن فراهم و مناسب بسیار شرایط در تهبال پارازیته کند.
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صـد عـدد پـوره را    400آن تا  هاي سوش از برخی زنبور، این نیاز مورد زنده غیر

  اند. نیز پارازیته کرده

هاي خود را به صورت انفرادي درون بدن پـوره میزبـان    کارسیا تخمانزنبور 

 گـراد،  سـانتی   درجـه  25 ±1 دمـاي  با معمولی محیطی شرایط رد دهد. رار میق

روز  5/16ظــرف مــدت  ســاعت روشــنایی، 16و  درصــد 70±5 تاًنســبرطوبــت 

  .یابد سه سن الروي و شفیره رشد و نمو می مراحل نابالغ زنبور شامل تخم،

  

  
  ن دوم (راست) وشفیره زنبور انکارسیا (چپ)شالرو س. 2شکل

  

بـدن   در اواخر سـن سـوم الروي یـا  اوایـل دوره شـفیرگی زنبـور،       معموالً

تـوان درصـد    به سهولت مـی  در بدن روي عالئمز اکه  شود میزبان سیاه رنگ می

دوره  اینبنابر؛ دکرپارازیته مگس سفید را تعیین  هاي پارازیتیسم و تعداد شفیره

مراحل نابالغ زنبور براساس رنگ بدن میزبان به دو مرحلـه سـفید و   رشد و نمو 

روز دوره رشـد و  نمـو     5/16مثـال از کـل    ؛شود که بـراي  سیاه رنگ تقسیم می

روز به مرحله سـیاه رنـگ    7روز به مرحله سفید رنگ و  5/9ل نابالغ زنبور مراح

  تعلق دارد.
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حشره کامل زنبور به کمـک قطعـات دهـانی     پس از اتمام مرحله شفیرگی،

 شـود.  خـارج مـی   آن از و دهکـر خود سطح پشتی شفیره مگس سفید را سوراخ 

یاهـان آلـوده شـده    گباشـد و   مگس سفید مـی  آفت هدف زنبور انکارسیا معموالً

  باشند. حصوالت زراعی و سبزیجات میشامل گیاهان گل بریده و م

  هاي پارازیته مگس سفید شفیره

  
  ایمحل خروج حشره کامل زنبور انکارس . 3شکل

  مگس سفید

شود کـه بـه    مگس سفید یکی از آفات مهم گیاهان زراعی و زینتی محسوب می

ایـن   .آورد مشکالت قابل توجهی را به وجود مـی  ،هاي زیر پوشش ویژه در کشت

حشره در سطح پشتی برگ گیاه میزبان رشد و نمو یافته و در شـرایط مناسـب   

هـایی متعـددي را ایجـاد کنـد، از      تواند در یک سال زراعی نسل آب و هوایی می



23  

    
 

 تولید زنبور انکارسیا براي کنترل آفات گیاهان دارویی

 

هـاي سـموم شـیمیایی قـرار      این رو به سادگی در معرض برخورد محلول پاشی

 ها نیز مقاوم است. کش به بسیاري از حشرهنگرفته و نسبت 

اي است با دامنه میزبانی بسـیار وسـیع کـه در حـدود      حشره ؛مگس سفید

 هـاي هـرز   علـف  زینتـی،  گیاهـان زراعـی،   ؛شـامل  را گونه گیاهان میزبان 250

پالسـتیکی و پاسـیوهاي    اي، هـاي شیشـه   گلخانـه  مـزارع،  در آفت این. باشد می

 فرنگـی،  گوجـه  سـویا،  لوبیـا،  نباتی گیاهانی چون توتـون، منازل با مکیدن شیره 

کنـد و   شمعدانی ایجاد خسارت می داوودي، القنسول، بنت فلفل، خیار، بادنجان،

ایـن حشـره در شـرایط آب و    همچنـین   ؛دهـد  ها را کاهش مـی  بازارپسندي آن

 Bemisia tabaciو  هاي هرز گاو پنبـه  روي علفدر زراعت پنبه و   مختلف هوایی

   مشاهده شده است. در گرگان،گنبد

شیره پرورده گیاه تغذیه و مقـدار   از آفت این نابالغ حشرات کامل و مراحل

هاي  ذرات گرد و غبار و نیز رشد قارچ نشستن از که کنند می دفع زیادي عسلک

فتوسـنتزکننده   سـطح  از هاي سیاه روي این ماده مغذي، ساپروفیت مانند کپک

عـالوه   شـد.  خواهد یت منجر به افت کمی و کیفی محصولکاسته و در نها گیاه

عنوان ناقل دو نوع ویـروس گیـاهی    بر این حشرات کامل مگس سفید گلخانه به

بــه خصــوص در صــیفی و  را مشــکالتی طریــق ایــن از انــد کــه شــناخته شــده

  است. آورد وجود ها به کاري سبزي

  مشخصات ظاهري مگس سفید

 سـه سـن الروي یـل    ،له زیستی شامل تخممگس سفید گلخانه داراي پنج مرح

حالـت جداگانـه    3ل شام نیز مرحله شفیرگیکه  پورگی و مرحله شفیرگی است

حـاظ شـکل   کـه از ل  باشـد  یش شفیره و شفیره میپ هاي الرو سن چهارم، به نام

  هایی دارند. زیولوژي با یکدیگر تفاوتیظاهري و ف
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تـر و   اعـده عـریض  هاي مگس سفید گلخانه بیضی شـکل بـوده و در ق   تخم

هـا را بـه وسـیله همـین پایـه اغلـب در        آن ،که حشره ماده باشند داراي پایه می

هـا در ابتـدا شـیري رنـگ بـوده و پـس از        دهند. تخم سطح زیرین برگ قرار می

  آیند. اي مایل به سیاه در می مدتی به رنگ ارغوانی یا قهوه

  
  ختلف نمو تخم مگس سفید گلخانهممراحل  .4شکل

  

از نظر شکل ظاهري داراي بـدنی   و در ابتدا متحرك است ،اول پورگیسن 

اي در سـطح پشـتی داراي پوشـش     بیضوي و کشیده که در حاشیه و تـا انـدازه  

  باشد. مومی سفید رنگ می
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  سنین اول و دوم الروي یا پورگی مگس سفید گلخانه. 5شکل 

  باشد)  مشخص می وار این آفت ریزي دایره هاي تیره رنگ تخم، تخم (از پوسته

هاي داخلـی   سنین دوم و سوم پورگی بدنی شفاف دارند به نحوي که اندام

  ها از بیرون قابل رویت است. آن

الرو سن چهارم یا به عبارتی اولین حالت شفیرگی که از تعویض جلد سـن  

آید، در مقایسه با پوره سن سوم داراي ابعـاد بزرگتـري    سوم پورگی به وجود می

  شود. هاي جانبی مشاهده می هن در حاشیه بدن آثار اولیه ریشاست و همچنی

  

  
  سنین سوم (راست) و چهارم پورگی (چپ) مگس سفید گلخانه. 6شکل 

  شود). (به مراحل اولیه شفیرگی سن چهارم پورگی نیز گفته می
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با سپري شدن حالت سن چهارم الروي و پیش شفیرگی به تدریج طـول و  

 به نحوي که در انتهـاي مرحلـه شـفیرگی،    ،افزوده شدهعرض و ضخامت شفیره 

هــا را  از یکــدیگر فاصــله گرفتــه و بــین آن ســطوح پشــتی و شــکمی آن کــامالً

هاي جانبی کامـل شـده و در سـطح     ههمچنین ریش کند. اي مومی پر می دیواره

  د.شو نمایان می ،پشتی شفیره ضمائم مومی خار مانند

  
  مل مگس سفید گلخانه (چپ)شفیره (راست) و حشرات کا. 7شکل

  شود) هاي شفیرگی دیده می (در حاشیه سمت چپ تصویر پوسته

  

در  6/0حداقل و حداکثر طول و عرض شفیره از ابتدا تا انتهاي این مرحلـه  

سرانجام حشره کامل مگس سـفید بـا    .استمتر  میلی 48/0در  76/0الی  37/0

شـکل از   Tآورد از طریق یک شـکاف   فشاري که به سطح پشتی شفیره وارد می

  شود. درون شفیره خارج می

هـا   حشرات ماده در مقایسه با نرها جثه بزرگتري دارند و در عرض بدن آن

هـاي   حشرات کامل داراي شاخک باشد. متر می میلی 5/2هاي باز در حدود  با بال
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جفت بال غشـایی هسـتند کـه     هاي مرکب و قرمز رنگ در دو چشم بندي، هفت

  ها پوشیده از گرد سفید و آرد مانندي است. ح آنسط

  شناسی مگس سفید زیست

هـا در ابتـداي روز و در یـک     خروج حشرات کامل مگس سفید گلخانه از شفیره

حشـرات کامـل بـه رنـگ زرد جلـب       شود. ساعته انجام می 3-4محدوده زمانی 

آن شوند و تا قبل از نشست روي میزبان گیاهی قادر بـه تشـخیص کیفیـت     می

 امـا معمـوالً   ؛کند نسبت جنسی حشرا کامل بسته به فصل تفاوت می باشند. نمی

ایـن نسـبت    ،هـا  که به دلیل طول عمر زیادتر ماده بوده 1:1نسبت جنسی اولیه 

  کند. پس از مدتی تغییر می

باشـد   مگس سفید از نظر تولید مثل داراي دو نژاد آمریکایی و انگلیسی می

 دهـد،  زایی از نوع نرزایی را نشان مـی بیشتري داشته و بکرکه نژاد اول عمومیت 

هاي تلقـیح   ه و تخمید تبدیل به افراد مادیح شده و دپلوئها تلق تخم ابتدا زیرا در

  شوند. د تبدیل به افراد نر مینشده و هاپلوئی

هـاي جـوان قـرار     هایشان را اغلب در سطح زیرین بـرگ  حشرات ماده تخم

موقعیـت   بارنـدگی،  از زیستی مختلف مراحل حفاظت امر این علت که دهند می

 باشـد.  پشـتی سـنین پـورگی و نحـوه ترشـح مـواد دفعـی مـی         سطح در مخرج

وار انجـام   یرهاهاي صاف و بودن کرك به صورت گروهی و د ریزي روي برگ تخم

ریـزي   تخم تغذیه، در توانند می کامل دهد حشرات که این امر نشان می شود می

  .کنند

ی اعم از سنین پـورگی و حشـره   گلخانه در تمام مراحل زندگمگس سفید 

رین مراحـل شـفیرگی تغذیـه متوقـف     آخ در تنها و کند از گیاه تغذیه میکامل 

نمـو ایـن آفـت دمـاي      و شرایط محیطی براي تولیدمثل و رشد بهترین و شود می

  باشد. درصد می 70-80گراد و رطوبت نسبی  درجه سانتی 26-21
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زنده و رقم و همچنین شرایط محیطی غیر در حد واریته زبان حتیگیاه می

ــ  ثیر بســیار زیــادي روي أاز قبیـل درجــه حــرارت و رطوبــت و دوره روشــنایی ت

ثیر نوع گیاه أت ؛گذارد که براي مثال معیارها و اختصاصات زیستی این حشره می

  شده است. نشان داده ها در جدول زیر میزبان روي برخی از این ویژگی

  تأثیر نوع گیاه میزبان روي طول عمر حشرات کامل .1جدول

  ومیر مراحل نابالغ مگس سفید گلخانه ریزي و مرگ میزان تخم

    بادنجان  خیار  گوجه فرنگی  فلفل شیرین

2/3  

9/0  

5/92  

6/8  

2/81  

7/21  

7/16  

12  

4/7  

4/40  

416  

2/9  

  طول عمر (روز)

  کل تعداد تخم

  درصد مرگ و میر

  

هـاي شـیمیایی    جمعیـت مگـس سـفید از اسـپري    در گذشته براي کنترل 

  بت به این مواد شیمیایی مقاوم شد.شد تا اینکه مگس سفید نس یاستفاده م

  نحوه مبارزه زنبور با آفت

در  و که بسـیار فعـال   است متر د به طول یک میلیئییک زنبور پارازیتو انکارسیا

 شناسـد.  میزبـان را مـی   متـري  10-30 فاصله از باشد و میها  کنترل سفیدبالک

یـک عـدد تخـم     یافتن الروهاي جـوان مگـس،   ماده انکارسیا با جستجو و زنبور

تخـم در   ودهـد   قـرار مـی   سفید مگس رشد حال در الرو بدن داخل در را خود

چهـار مرحلـه الروي را بـا تغذیـه از محتویـات       که شود میزبان باز می الرو بدن

مگس میزبـان   فتبدیل به پوپ رنگ نمدر مرحله  و گذراند می فداخل بدن نم

گـردي   سپس زنبور بالغ با ایجاد سـوراخ  آید و به رنگ سیاه در می عوض شده و

  کند. ها پرواز می کردن مگس هارازیتپبراي  پشت آن خارج شده و در

 1-4 تواند در دوره زندگی خود کـه بسـته بـه شـرایط محـیط      هر ماده می

روز  30 حشره بـالغ کـه حـدود    .بگذاردعدد تخم  60-100 کشد هفته طول می
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 گـل و  شـیره  از بـالغ  مگـس  خـود  فقط فعال است و اول روز در کند می زندگی

  کند. تغذیه می ...و شته چون دیگر حشرات اي الرو خود و ترشحات شیره

یـد در  ئپارازیتو زیستی این زنبـور مراحل  تمام بالغ دوره جز طور کلی به به

 .شود تکمیل می بدن سفید بالک سپري و

  
  گذاري در بدن نمف مگس سفید زنبور انکارسیا در حال تخم. 8شکل 

  شود که: زمانی انجام می تکثیر و رهاسازي دشمنان طبیعی مراحل

  دشمن طبیعی وجود نداشته باشد؛ -

  ها کم باشد؛ جمعیت آن -

  ؛خیر صورت گیردأها با ت ظهور آن -

  .پذیر نیست استقرار دائمی دشمن طبیعی امکان -

 در زیـرا  ،اي اسـت  بهترین شاخص ایـن موضـوع شـرایط گلخانـه    همچنین 

ها بعد از برداشت محصول، گیاه به همراه آفت و دشمنان طبیعـی خـود،    گلخانه

شـود نیازمنـد    که گیاه دیگري کشت می بعد فصل در و شود از گلخانه خارج می

  اسازي دوباره دشمنان طبیعی است.ره
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    عوامل مهم در تولید دشمن طبیعی

  کیفیت دشمنان طبیعی. 1

طبیعی مورد استفاده براي تکثیر و رهاسازي بایـد عـاري از بیمـاري و     دشمنان

 باشد.هیپرپارازیتوئیدها 

  دشمن طبیعی انتخاب شده براي تکثیر باید داراي کیفیت مناسب باشد.

انتخاب شده، براي برنامه تکثیر یک جمعیت سالم و قوي سس ؤجمعیت م

باشد همچنین حفظ کیفیت دشمنان طبیعی در طـی سـالیان متمـادي نیـز از     

زیرا ورود دشمنان طبیعـی بـه محـیط     ؛العاده زیادي برخوردار است اهمیت فوق

ها را از یک جمعیت باز به یک جمعیت بسـته تبـدیل    بسته در واقع جمعیت آن

با گذشت چند سال احتمال کاهش تنوع ژنتیکی و هـم چنـین زوال    کند که می

ـ   صـورت مرتـب    هژنتیکی وجود دارد. به همین دلیل القا ژن به داخل جمعیـت ب

  .استضروري 

  چگونگی القا ژن

هـاي وحشـی گونـه، بـه      طور مرتـب از جمعیـت  ه هاي تکثیر ب معموالً در برنامه

  .تنوع ژنتیکی جلوگیري شودشود تا از کاهش  هاي پرورشی اضافه می جمعیت

  هزینه پرورش دشمنان طبیعی. 2

 براي موفقیت و توسعه کنترل بیولوژیک باید دشمنان طبیعی پرورش داده شده

ویژه مبارزه شـیمیایی را   ههاي کنترل آفات ب قدرت رقابت اقتصادي با سایر روش

  .داشته باشند
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طبیعـی خـود   راحتی روي میزبـان   هتعدادي از دشمنان طبیعی بهمچنین 

کـه   (Encarsia formosa) براي مثال کنه انکارسیا فورموزا ؛شوند پرورش داده می

 .شود میبه سادگی تکثیر   (Trialearodes vaporariorum)روي

  سازي و حمل و نقل دشمنان طبیعی ذخیره. 3

 بایـد در  دشمنان طبیعی فقط در چند ماه از سال خریدار دارندبا توجه به اینکه 

زمـانی کـه تقاضـا بـراي      و جریان تولید دشمنان طبیعی حفظ شـود  سال طول

عنـوان مثـال    ؛ بـه دشمن طبیعی وجود ندارد باید دشمن طبیعی را ذخیره نمود

  ماند. ا در یک دماي معین چند ماه سالم مییور انکارسبزن

  هاي کاربرد دشمنان طبیعی وش. ر4

ثر ؤها بسـیار مـ   موفقیت آنرهاسازي دشمنان طبیعی در کارآیی و   زمان و نحوه

هـاي مختلـف دشـمنان طبیعـی بسـیار       گونه بارههاي کاربرد در روش زیرا ؛است

ـ  ؛متفاوت اسـت  هـایی   فورمـوزا را روي کـارت   عنـوان مثـال زنبـور انکارسـیا    ه ب

هـاي آفـت وجـود دارد کـه      روي هر کارت تعداد زیادي از شفیره و چسبانند می

کننـد.   ها و گیاهـان زینتـی آویـزان مـی     نهالها به  پارازتیه است و داخل گلخانه

شـوند شـروع بـه پارازتیـه کـردن میزبـان        زنبورهاي پارازیتوئید که خـارج مـی  

ـ   کنند. در صورتی خودشان می وسـیله هواپیمـا    هکه بعضی از دشمنان طبیعـی ب

  .شوند رهاسازي می

  یا دشمنان طبیعی ارزیابی فرآورده بیولوژیک. 5

تر از سطح زیان اقتصادي ارزیابی  جمعیت آفت به پایینبراي اطمینان از کاهش 

تواند از طریق مقایسه میزان  این ارزیابی می زیرا ؛دشمنان طبیعی ضروري است
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پارازیتیسم در شرایطی که دشمن طبیعی را رهاسازي کردیم، بـا شـرایطی کـه    

  دشمن طبیعی وجود ندارد، انجام شود. 

توان میزان کارآیی دشمن طبیعی را  از طریق مقایسه میزان پارازیتیسم می

همچنین از طریق شمارش تعداد آفات در یک واحد سـطح معـین، در    و سنجید

و در محلـی کـه دشـمن طبیعـی وجـود       استفاده شدهطبیعی محلی که دشمن 

رهاسازي شـده بایـد    دشمنان طبیعی ضمند. در شو ندارد نیز این کار میسر می

  .سایر موجودات مفید را مورد حمله قرار ندهند

  انکارسیازنبور نحوه تکثیر 

 تاکنون براي زنبور انکارسیا میزبان واسطی یافـت نشـده اسـت    کهبا توجه به این

 یعنی مگس سفید گلخانـه اسـتفاده شـود.    ؛جهت تکثیر آن از میزبان اصلی باید

هـاي مگـس    هاي توتون آلوده بـه پـوره   تهیه بوتهدر تکثیر این زنبور اساس کار 

طـور یکنواخـت داراي تـراکم     هـا بـه   هـاي آن  باشد به نحوي که بـرگ  سفید می

  مناسبی از سن سوم پورگی آفت باشند.

پهن  هاي برگ که طوري هاي مخصوص توتون بایست از واریته به این منظور می

  د.اده کراستف همچون  Whitebarly-Brazilian و کم کرك داشته

پی  در را عسلک بل توجهیترشح مقدار قا آفت هاي از حد پورهتراکم بیش 

جوگري زنبـور بـه وجـود    ت که مشکالتی را بـراي تحریـک و جسـت   داش دهخوا

د را باعـث  یـ تول کـارایی فـت  طرفی هم تراکم بسیار کـم میزبـان، اُ   زو ا آورد می

هـاي توتـون    ریزي حشرات کامل مگس در پشـت بـرگ   پس از تخم خواهد شد.

  .  خارج کردها  ها را با دمیدن هوا از روي بوته بایست آن می
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  هاي توتون تکثیر مگس سفید روي بوته. 9شکل 

اختیار زنبور قـرار   رها به سن سوم رسیدند چنین گیاهانی د زمانی که پوره

پـس از سـپري شـدن مراحـل      هاي مگس سفید را پارازیتـه کننـد.   داده تا پوره

هـاي غیـر    و نیز خارج شدن حشرات کامل مگس سفید از شـفیره زیستی زنبور 

  شوند. پارازیته و سیاه رنگ را شامل می هایی که صرفاً برگ پارازیته،

  

  

  هاي پارازیته مگس سفید در پشت برگ توتون شفیره. 10شکل 
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هـا اسـتفاده    رهاسـازي از آن  بـراي  مستقیم توان در سردخانه ذخیره یا می

گـراد و بـه    درجـه سـانتی   9-11 در دماي هاي پارازیته شفیرهسازي  ذخیره .کرد

  شود. روز انجام می 20مدت 

توانـد از   تکثیر مداوم این زنبـور و سـایر حشـرات مفیـد مـی      از آنجایی که

ونقـل و   حمـل  سـازي،  ذخیـره  بایسـت پـس از تولیـد،    هاي آن بکاهد می قابلیت

رزیابی کیفیت زنبورهـاي  براي ا د.کررهاسازي کیفیت محصول نهایی را ارزیابی 

میزان مـرگ   نرخ ظهور حشرات کامل، ؛هایی از قبیل توان ویژگی تولید شده می

ها را در آزمایشگاه مـدنظر قـرار    و طول عمر آن اندازه (مانند کپسول سر) و میر،

طـول   قـدرت پراکنـدگی،   در مزرعه معیارهایی از قبیل رفتار جستجوگري، داد.

زنبور حائز اهمیـت   توسطزان تحمل شرایط محیطی ریزي و می مقدار تخم عمر،

  است.

  هاي تکثیر زنبور انکارسیا روش

تـوان   تاکنون از چهار روش استفاده شده است که میانکارسیا  زنبور تکثیر براي

د کـر انتخـاب   را هـا  برحسب امکانات موجود و سطح رهاسازي یکی از این روش

یـک از   امکانات مورد نیاز بـراي هـر  میزان تولید زنبور و  2 شماره جدول در که

در هر چهار روش تکثیر زنبور انکارسیا اساس  .ته اسشد نشان دادهها  این روش

فرنگی کشت شده در  که از گیاه گوجه مشابه است و به غیر از روش چشانت رکا

هـاي توتـون وارد چرخـه     ها گلدان شود در سایر روش ابت استفاده می یک بستر

  شوند. ن و زنبور پارازیتوئید میتولید حشره میزبا

ها به حشـرات کامـل    سازي آن کاشت گیاه و آلوده از پس چشانت در روش

تـدریج   بـه  و شـود  در همان محل اقدام بـه رهاسـازي زنبـور مـی     مگس سفید،

هاي پـایینی بوتـه    باشند از قسمت هاي پارازیته می هایی را که حاوي شفیره برگ

اي گلـدان توتـون در فواصـل     هاي گلخانه در روشاما  کنند. فرنگی جدا می گوجه
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بـه ایـن    شـوند.  هاي مجزا قرار داده مـی  زمانی معین و به ترتیب خاصی در اتاق

اق اتـ  به را ها آن آفت گونه هر ازگیاهان سالم و عاري  پرورش از پس که صورت

  گیرند. قرار ریزي تخم تا در معرض دکر منتقل سفید مگس تکثیر

پارازیتـه   هاي غیر شفیره از سفید مگس کامل حشرات زدودن از آنگاه پس

جهـت   تـوان  می را سیاه رنگ و پارازیته هاي حاوي شفیره هاي برگ خارج شدند

بـا اسـتفاده از    ،سازي بـه سـردخانه انتقـال داد. در روش تولیـد تجـاري      یرهذخ

ر سـ تولیـد می  کـارایی یش اافز نامکا ،شرایط محیطی کنترل تجهیزات پیشرفته

  باشد. می

  رهاسازي زنبور انکارسیا

توان بـه مسـاعد    بستگی دارد که می به عوامل متعددي انکارسیا رهاسازي زنبور

مقـدار تـراکم کـرك     روشنایی، مدت رطوبت، بودن شرایط محیطی از قبیل دما،

رهاسـازي زنبـور    تتـراکم آفـت یـا نسـب     کیفیت غـذایی گیـاه میزبـان،    و برگ

 بـین  در زیسـتی زنبـور   هـاي  ویژگـی  و هـا  تیـ تفاوت قابل د به میزبان،ئیپارازیتوِ

  د.کرهاي مختلف و هم چنین تعداد دفعات رهاسازي اشاره  سوش

ها  گراد و رطوبت نسبی آن درجه سانتی 22-30هایی که دمایشان  در محل

درصد باشد در صورت رعایت نسبت و تعـداد مناسـب رهاسـازي تـا      65بیش از 

ت بسـته  میزان کنتـرل آفـ   قابل کنترل است.ید درصد از جمعیت مگس سف 90

فرنگی  موفقیت این زنبور روي گیاه گوجه براي مثال ؛کند به نوع گیاه تفاوت می

هاي متـراکم و بلنـد در    سه با خیار بیشتر است علت این امر وجود کركیدر مقا

ز سـرعت تحـرك و جسـتجوگري زنبـور     باشـد کـه ا   سطح پشتی برگ خیار می

  کاهد. می

 1:10ا به مگس سفید روي خیار یسبت به رهاسازي زنبور انکارسکمترین ن

) و روي لوبیـا  1:50روي فلفل شـیرین (  )،1:25فرنگی ( روي گوجه (یک به ده)،
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زنبـور مطـابق    کشـتی رهاسـازي ایـن    هـاي  که در محـیط باشد  ) می1:80سبز(

 کلی،به طور  کامل کنترل نماید.به طور هاي مذکور توانسته است آفت را  نسبت

بـع از گلخانـه و تکـرار آن    رعدد زنبور در مترم 2-4در شرایط مساعد رهاسازي 

رهاسـازي ایـن   همچنـین   گردد. روز توصیه می 15بار به فواصل  3حداقل براي 

هـاي پارازیتـه    شود که به این منظور شـفیره  زنبور در مرحله شفیرگی انجام می

تـوان   مـی  باشد، می زنبورمگس سفید گلخانه را که هر کدام محتوي یک شفیره 

هاي مقوایی چسـباند کـه در ایـن صـورت      از پشت برگ جدا کرده و روي کارت

  باشند. ها به راحتی روي شاخه گیاه قابل نصب می کارت

  
  هاي انکارسیا در کشت خیار نصب کارت. 1شکل 

هاي پارازیته را در  هاي حاوي شفیره توان برگه نیز می به طور مستقیم البته

د که مقدار ضایعات در مقایسه با حالت قبل بسـیار  کرهاي آلوده توزیع  بوتهبین 

زیـرا   ؛بـوده بعدازظهر  انکارسیا بهترین زمان رهاسازي زنبور که کمتر خواهد شد

  .استاوج ظهور حشرات کامل زنبور انکارسیا کمی بعد از طلوع خورشید 
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  هاي رهاسازي انکارسیا روش

براي رهاسازي ایـن  دو روش کلی  ش از مبارزه،آلودگی گیاه پی وضعیت براساس

  ند از:ا که عبارت داردد وجو زنبور

زنبـور آلـوده بـه آفـت      گیاهان میزبان قبل از رهاسازي روش کالسیک. 1

کـه شـرایط محیطـی     هایی کشت در معموالًاین روش  در ندهست(مگس سفید) 

مطابق این روش  رهاسازي زنبور اي دارند، بوده و محیط بسته کنترل ها قابل آن

  .نتایج خوبی را در بر داشته است

قبـل از   ،شـود  نوعی پیش دسـتی کـردن محسـوب مـی     که روش دوم .2

هایی که سابقه خسارت آفت وجـود دارد   مکان در گیاه آنکه از مشاهده آفت پس

آیـد کـه    شـود و موفقیـت زمـانی بـه دسـت مـی       رهاسازي انجام می کشت شد،

  فواصل معین اجرا شود.رهاسازي به طور منظم و با 

یا تلقیحی فصـلی   یصورت اشباع ارسیا بهانکزنبور  از لحاظ حجم رهاسازي،

بـه ایـن صـورت کـه رهاسـازي در دفعـات و بـا تعـداد           شـود.  در محیط رها می

محدود زنبور انجـام شـده و بـه تـدریج بـا زاد و ولـد و تکثیـر         مشخص و نسبتاً

زي زنبـور  انـرخ رهاسـ   و رود فـزایش مـی  ها رو به ا تعداد آنجمعیت اولیه زنبور 

  .باشد در هکتار می 2000-5000ا یانکارس

  نحوه استفاده

هـاي مخصـوص چسـبانده     در کـارت شـفیره پارازیـت شـده     عدد 50-45تعداد 

تـوانیم   هـایی هسـتند کـه مـی     سـري قـالب   ها داراي یـک  این کارت که شود می

  حصوالت زراعی یا باغی بچسبانیم.مها را به  کارت
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                                                                     ند ازا عبارت هاي اقتصادي پروژه مزیت

  سازي تولید زنبور در کشور   بومی -

  ممانعت از خروج ارز    -

رات زیست محیطی ناشی از ورود عوامل غیر بـومی (قیمـت   کاهش مخاط 

هر عدد انکارسیا  -باشد دالر می 45 تایی زنبور انکارسیا معادل 3000یک بسته 

  .)ریال 500معادل 

 دکننده زنبـور و همچنـین فـراهم شـدن    ایجاد اشتغال در واحدهاي تولی -

متـر مربـع،    200الـی   120ت زمینه صادرات گواهی شده (در واحدي به مساح

  .لیون ریال در سال وجود دارد)یم 1500-2250رآمدزایی به میزان امکان د

   



39  

    
 

 تولید زنبور انکارسیا براي کنترل آفات گیاهان دارویی

 

  

  منابع

  

شـهرام  یـک بـا مگـس سـفید،     مقاله استفاده از زنبور انکارسیا براي مبارزه بیولوژ  .1

 فرخی

2.  http://www.goodbugs.org.au/Good%20bugs/encarsia.html 

  


