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 ای  گلخانهسالم محصوالت  آفات و تولیددر کنترل  هاو کاربرد آنگیاهان حامل 

 *د جواد اردهمحم

 ؛تهران ؛سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزی ؛موسسه تحقيقات گياهپزشكی كشور ؛شناسی تحقيقات حشرهبخش استادیار پژوهش در 

  ن.ایرا

 Mjardeh@gmail.com ی مسئول:ی نویسندهرایانامه*

 21/9/31تاریخ پذیرش:                                                          91/6/39 تاریخ دریافت:

 چکیده

كمتر،  آبای كه با مصرف   كشت محصوالت گلخانه رو ازاینقرار گرفته است،  خشک نيمهكشور ما در منطقه خشک و 

ها برای رشد آفات نيز  اما شرایط گلخانه ؛سازد، در اولویت قرار دارد امكان توليد محصول بيشتر در واحد سطح را فراهم می

سالمت  تنها نهمناسب بوده كه خسارت بيشتر به محصول را در پی دارد. كنترل آفات به روش معمول و شيميایی 

توليد  رو هست. ازاینكند، بلكه مانع اصلی برای صادرات محصوالت توليدی  داخلی را دچار چالش می كننده مصرف

ضروری  روش كنترل بيولوژیک، كامالً ازجملهها،  های مدیریت آفات در گلخانه طریق اجرای برنامهمحصول سالم)تر(، از 

و رهاسازی  بودن دسترس دربستگی به پایش مداوم آفات، بلكه به  تنها نهبودن روش كنترل بيولوژیک  آميز موفقيت .است

هاسازی استفاده از روش گياهان حامل است كه در آن های ر عوامل بيولوژیک در محيط گلخانه دارد. یكی از روش موقع به

یک گياه و یک آفت، با شرایط ویژه، برای استقرار، تكثير و رهاسازی عامل بيولوژیک در گلخانه مورد استفاده قرار 

اده اهميت، موارد استفاده، محاسن و معایب استف مروری بر منابع علمی،این روش با معرفی گيرد. در این مقاله ضمن  می

ها نشان داد كه با این روش  از روش گياهان حامل برای توليد محصول سالم)تر( مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی

 توان به پایداری كنترل آفات و كاهش هزینه توليد محصول سالم)تر( دست یافت.  ار طبيعت، میددوست

 كنترل غير شيميایی، محصول سالمگياهان حامل، كنترل بيولوژیک آفات گلخانه، کلمات کلیدی: 
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 مقدمه

قرار گرفته  خشک نيمهكشور ما در منطقه خشک و 

است، این شرایط با پدیده تغيير اقليم شدت یافته 

 ویژه ازپيش، به بيشاستفاده بهينه از آب،  كه طوری به

قرار گيرد.  مدنظربرای توليد محصوالت كشاورزی، باید 

در  درستی بهای،   توسعه كشت محصوالت گلخانه رو ازاین

ورزی قرار گرفته شابخش ك گزاراندستور كار سياست

است. توليد محصول بيشتر در واحد سطح با مصرف 

محاسن كشت  ازجملههای كشاورزی  نهاده و آبكمتر 

فعاليت برای  ،شرایط گلخانه وجود است. بااینای  گلخانه

باعث بروز خسارت  درنتيجهآفات نيز مناسب بوده و 

نياز به مبارزه و  درنتيجهو  به محصول شدهبيشتر 

اما مخاطرات  ؛گردد كنترل خسارت آفات نيز بيشتر می

 به دليلای  های گلخانه كنترل شيميایی در محيط

)خطر باقيمانده  توليدشدهخوری محصوالت  مصرف تازه

بسيار  كنندگان مصرفسموم و كودهای شيميایی( برای 

داخلی  كننده مصرفسالمت  تنها نهباالست. این مسئله 

كند، بلكه مانع اصلی برای صادرات  دچار چالش میرا 

 روایناست. ازهای جهانی  به بازار توليدشدهمحصوالت 

های  توليد محصول سالم)تر(، از طریق اجرای برنامه

روش كنترل  ازجملهها،  مدیریت آفات در گلخانه

 باشد. ضروری می بيولوژیک، كامالً

 تنها نهبودن روش كنترل بيولوژیک  آميز موفقيت

 موقع بهبستگی به پایش مداوم آفات، بلكه به رهاسازی 

رهاسازی عوامل بيولوژیک در  .عوامل بيولوژیک دارد

گيرد. یكی از  های مختلف صورت می گلخانه به روش

های مرسوم رهاسازی متناوب عوامل مختلف  روش

مدیریت جمعيت  باهدفبيولوژیک در طول فصل كشت 

 (.1913 ،ارده و غزوی) ستاای  آفات محصوالت گلخانه

زنده  كش آفتیک  ،در این روش عوامل بيولوژیک

حضور و تراكم آفات، مقدار  برحسبمحسوب شده و 

نيازهای  رو ازاینشوند.  برآورد و رهاسازی می موردنياز

های  بوده و در اولویت موردتوجهزیستی عوامل، كمتر 

برای استفاده  كهگيرد. در صورتی بعدی قرار می

تر و پایدارتر از عوامل بيولوژیک باید نيازهای  مناسب

اضافه برای مثال  .ها را نيز در نظر گرفت زیستی آن

1های بستهبه  كنه انباری و ماده غذاییكردن 
های  كنه 

، سبب پایداری جمعيت عامل بيولوژیک در شكارگر

 ،2پارولين و همكارانگردیده است )  شرایط كمبود آفت

2419.)  

روش گياهان حامل ابداع برای رفع این چالش 

گردیده كه در آن امكان زیست و تكثير عامل بيولوژیک 

و كنترل پایدارتر جمعيت در گلخانه بيشتر فراهم شده 

یک روش روش گياه حامل، گردد.  آفات ميسر می

بوده كه برای استقرار، تكثير و  زیست دوستدار محيط

ها مورد استفاده  یک در گلخانهرهاسازی عوامل بيولوژ

این روش كاهش  (.2412 ،9و فرانکوانگ گيرد ) قرار می

هزینه توليد محصول سالم)تر(، تضمين بيشتر سالمت 

و امكان صادرات محصوالت مازاد را نيز  كننده مصرف

با توجه به توسعه راستا و در این  سازد. فراهم می

                                                           
1
 Sachets 

2
 Parolin et al. 

3
 Wong and Frank 
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ها در كشور نسبت به معرفی، اهميت و امكان  گلخانه

گياهان حامل برای مدیریت جمعيت روش استفاده از 

شرایط ایران مورد در  ای آفات مهم محصوالت گلخانه

 بررسی قرار گرفته است. 

 تعریف گیاه حامل:

گياه حامل شامل یک ميزبان گياهی مناسب كه بر 

. در مرحله شود روی آن یک آفت مستقر و تكثير می

عامل بيولوژیک بر روی آفت فوق رهاسازی، استقرار بعد 

. بعد از استقرار عامل بيولوژیک، گياه گردد و تكثير می

یک  عنوان بهفوق را به درون گلخانه منتقل كرده و 

روش توليد و رهاسازی عامل بيولوژیک مورد 

 .(1)شكل  هندد برداری قرار می هبهر

 
 روند تهيه گياهان حامل .1شكل 

گياه حامل نوعی بستر و شرایط  دیگر عبارت به

، برای پرورش عوامل بيولوژیک شده كنترلطبيعی، البته 

در محيط گلخانه بوده و نقش حفظ و حمایت از عوامل 

بيولوژیک در شرایطی كه جمعيت آفت اصلی در گلخانه 

 .(2412 ،1نگ و فرانکاوناچيز است را بر عهده دارد )

عنوان  بهاستفاده از گياهان حامل  ظاهر بهلذا اگرچه 

خوبی برای روش رهاسازی عوامل بيولوژیک در  رقيب

در شرایطی كه  درواقعشود، اما  گلخانه محسوب می

جمعيت آفت هدف كم باشد این گياهان همانند 

برای عوامل  توليدمثلپناهگاه، منبع تغذیه و بستر 

نيز ها را  بيولوژیک را داشته و نقش مكمل رهاسازی

(. 2441 ،2در استایج ليدن و ون  در ون) كنند بازی می

بستر پرورش عامل  عنوان تنها به نهگياهان حامل  رو ازاین

ها  ماده غذایی آن كننده عنوان تأمين بهبيولوژیک، بلكه 

 عنوان بهده، گياهان دارای گر شوند. مثالً نيز محسوب می

 یها ها و كنه منبع غذایی مناسب برای تغذیه سن

(. 2412 ،9وانگ و فرانک)آیند  حساب می بهشكارگر 

 ازهای دیگری نيز دارند كه  امل مزیتحگياهان عالوه  به

( عامل 1: توان به این موارد اشاره نمود جمله می

قبل از ظهور آفت  توجه  قابلدارای جمعيت  بيولوژیک

های كم آفات كه  ( جمعيت2 ، خواهد بودگلخانهدر 

با حضور عامل بيولوژیک ) مانند می اغلب از دید مخفی 

و خطر بروز  شده  كنترل (مستقر بر روی گياه حامل

( استفاده از 9. یابد میها كاهش  ناگهانی و طغيانی آن

اسازی عوامل هبرای ر نياز موردهزینه  تنها نهاین روش 

بلكه از مصرف  هد،د كاهش می را كنترل بيولوژیک

نوید توليد محصول سالم)تر( را و رویه سموم كاسته  بی

دن استفاده از بو آميز موفقيتدهد. بنابراین برای  می

                                                           
1
 Wong and Frank 

2
 van der Linden  and van der Staaij 

3
 Wong and Frank 
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درستی رعایت  هروش گياهان حامل باید سه شرط ب

گياهان حامل درون  ،( قبل از حضور آفت1گردد: 

سطح  مناسب در طور به( 2گلخانه قرار داده شوند 

( 9گلخانه )حداقل چهار نقطه( استقرار داده شوند و 

روند جمعيت آفت، عوامل بيولوژیک و سایر آفات و 

مستمر مورد  طور ازجمله هيپرپارازیتویيدها( بهعوامل )

 (. 2442 ،1اكا و همكارانناگاسپایش قرار گيرد )

در شرایط مزرعه نيز باعث حتی ياهان حامل گ

ها نسبت به حالت  سفيدبالک افزایش درصد پارازیتيسم

ات و  د )پيکانبوده رهاسازی معمول پارازیتوئيدها 

برای  نوعی بهاین روش عالوه  (. به2440 ،2همكاران

آفات انباری نيز مورد بررسی قرار گرفته،  كنترل

گونه  های كه حاوی بيد آرد )ميزبان( و جعبه كه طوری به

در انبار قرار هستند را  9براكون زنبورهایجنس  هایی از

دهند تا زنبورهای پارازیتوئيد تكثير شده و آفات  می

 (. 2412 0)لوكاس و همكاران انباری را كنترل كنند

 های شتههاگیاه حامل برای پارازیتوئید

استفاده از گياه حامل برای پارازیتوئيدهای شته در 

برای این منظور ابتدا  است.بسيار كاربردی   عين سادگی

 Rhopalosiphum"غالت   های غالت را به شته بوته

padi" شته  سازند. سپس پارازیتوئيدهای آلوده می

( را بر A. erviو  Aphidius colemaniهای  مل گونه)شا

بعد از استقرار  كنند. میها رهاسازی  روی آن

                                                           
1
 Nagasaka et al. 

2
 Pickett et al. 

3
 Beracon 

4
 Lucas et al.  

سازند.  ها را به درون گلخانه منتقل می پارازیتوئيدها بوته

های غالت، بسياری از  پارازیتوئيدهای فوق عالوه بر شته

 Myzusو  Aphis gossypii های گونه ازجملهها  شته

persicae  های  كه شته یاز آن جای كنند. میرا پارازیته

غالت فقط بر روی گياهان خانواده گندميان مستقر 

، خسارت زا نيستند پهن برگند و برای گياهان شو می

گياهان  عنوان بهتوانند  و بدون هيچ ریسكی می راحتی به

 رو ازاین(. 1331 ،2)تاكادا قرار گيرنداستفاده  موردحامل 

ها در  برای كنترل شته ویژه بهاستفاده از این گياه حامل 

، 1331 ،6)كونته ردطوالنی دا ها سابقه نسبتاً گلخانه

های مختلف  هنوز هم جنبه(. 1339 ،9بنيسون و كرولس

)آندورون و گيرد  آن مورد بررسی و مطالعه قرار می

ازجمله، (. 2419 ،3، سونگ و همكاران2410 ،1لوپز

ها؛  ها و پارازیتوئيدهای آن امكان استفاده از سایر شته

برای زنبور  Sitobion akebiaeشته مانند استفاده از 

كه هر دو بومی كشور  Aphidius gifuensisپارازیتوئيد 

)اوتا و  گزارش شده است آميز موفقيتژاپن هستند، 

استفاده از گياهان حامل برای كنترل (. 2414 ،14هوندا

 شته كلم  ازجملهشته در سایر محصوالت 

(Brevicoryne brassicae)  گزارش  آميز موفقيتنيز

عالوه استفاده  به(. 2449 11همكاران )فریولر و شده است

م گياهان حامل و رهاسازی عوامل بيولوژیک نيز أتو
                                                           
5
 Takada 

6
 Conte 

7
 Bennison and Corless 

8
 Andorno and López 

9
 Song et al. )a&b) 

10
 Ohta and Honda 

11
 Freuler et al. 
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نترل بهتر آفت در گلخانه و ك ها آنكارایی سبب افزایش 

 (. 2441 ،1گوه و همكارانشده است )

البته بوته غالت ممكن است پایداری كافی نسبت به 

شرایط گلخانه  عالوه بهنداشته باشند،  پهن برگگياهان 

های غالت،  های مختلف شته بر استقرار جمعيت گونه

مثال ممكن است  عنوان بهتاثير متفاوتی داشته باشد. 

 .Sبيشتر از گونه  R. padiتكثير و رشد و نمو گونه 

avenae كرد و لذا روند  ره پيدا میطبوده و بر آن سي

ممكن  عالوه بهمختل گردد.  موردنظرتكثير پارازیتوئيد 

است بستر مناسب برای فعاليت هيپرپارازیتوئيدها فراهم 

بودن استفاده از گياه حامل را  آميز موفقيتشده و 

، 1934 ،)حكمتی و همكاران قرار داد الشعاع تحت

 .(2410 ،2جاندریسيک و همكاران

از طرف دیگر نوع بوته غالت مورد استفاده نيز بر 

 است. مثالً ها، مؤثر آنها و پارازیتوئيدهای استقرار شته

ها  آنهای گندم و جو و ارقام مختلف  مقایسه بوته

( A. colemaniو  R. padiگياهان حامل )برای  عنوان به

گياهی   نشان داده كه اگرچه هر كدام از دو ميزبان

ها تفاوت  اما بين ارقام آن ؛باشند مزایایی ویژه را دارا می

(. 2410 9مكارانهوانگ و هشود ) دیده نمی داری معنی

های  ها نشان داده كه از بين بوته در مقابل بررسی

مختلف غالت چاودار بهترین گياه حامل، به لحاظ تعداد 

 كه درحالیباشد،  ، میتوليدشدهشته و تعداد موميایی 

                                                           
1
 Goh et al. 

2
 Jandricic et al. 

3
 Huang et al. 

ت ( در مرتبه آخر قرار گرفته اس0اوتجو دوسر )

 (.2419 6، سان و همكاران2412 2كليور و فرانک )مک

از  هركداماساس كشت مخلوط و یا یكسان  این بر

گياهان حامل  عنوان بهجو دوسر،  غيراز به های غالت بوته

كشت مخلوط با كشت  است. اگرچهقابل توصيه 

غالت به لحاظ تعداد زنبور ماده و اندازه جثه  تنهایی به

یی كنترل جمعيت اها متفاوت بوده، اما به لحاظ كار آن

 (.2412 9كليور و فرانک )مکاند  ها تفاوتی نداشته شته

گیاه حامل برای پرورش پارازیتوئیدهای 

 ها سفیدبالک

 Trialeurodesها ) دو گونه از سفيدبالک

vaporariorum  وBemisia tabaci از آفات مهم )

ای  محصوالت كشاورزی بوده كه روی محصوالت گلخانه

 .Tكنند. حشره كامل گونه  نيز فعاليت می

vaporariorum و  داشته نگهافقی  های خود را تقریباً بال

 B. tabaciشوند. در مقابل،  پهن دیده می ظاهر به

عمودی نگه داشته  باًیهای خود را با زاویه تند و تقر بال

تمایز  (.1913 ،ارده و غزوی) تر دارند و ظاهری كشيده

بيست برابر نمایی به ميزان  بزرگاین دو گونه اغلب با 

راحتی  بهحتی در سطح مزرعه( مرحله شفيرگی )

های  گونه (.1913 ،ارده و غزوی) است پذیر امكان

 Encarsiaو  Eretmocerusمختلف زنبورهای دو جنس 

كنند.  میها فعاليت  پارازیتوئيدهای سفيدبالک عنوان به

                                                           
4
 Oat 

5
 McClure and Frank 

6
 Sun et al. 

7
 McClure and Frank 
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سفيدبالک  Eretmocerus mundusمثال گونه  عنوان به

B. tabaci تر فعال  دهد و در مناطق گرم را ترجيح می

در مناطق  Encarsia formosaگونه  كه درحالیاست. 

را  T. vaporariorumتر فعال بوده و سفيدبالک  خنک

 (. 2440 ،1و همكاران هاردكند ) بيشتر پارازیته می

رازیتوئيدها بر روی ميزبان در روش گياهان حامل، پا

شوند. بنابراین  ها(، تكثير می ها )سفيدبالک اصلی آن

تواند سبب انتقال  گياهان حامل می كارگيری به

ها به روی گياهان اصلی و در نتيجه ایجاد  سفيدبالک

جثه آلودگی شود. برای رفع این مشكل و با توجه به 

ها نسبت به زنبورهای پارازیتوئيد،  سفيدبالک تر بزرگ

ها  آنهای  یی كه دیوارهها گياهان حامل را درون قفس

قرار داده تا از ایجاد  ،مناسب محدود شده  توری وسيله به

 2، هودل و همكاران1930ارده ) آلودگی جلوگيری شود

استفاده از  (.2441 9در استایج ليدن و ون  در ون، 1331

های  در گلخانه ها گياهان حامل برای كنترل سفيدبالک

حكایت از  Eretmocerus خيار با استفاده از زنبورهای

سم نسبت به مزرعه داشته است يتیدرصد باالی پاراز

از طرف دیگر درصد (. 1333 0)گولسبی و سيومپرليک

برابر حالت  2/2پارازیتيسم با روش گياهان حامل حدود 

رهاسازی پارازیتوئيدها در گلخانه گزارش شده است 

یی روش گياهان اكار(. 2440 2ات و همكاران پيک)

و  Encarsia Sophiaحامل برای دو پارازیتوئيد 

                                                           
1
 Ardeh et al. 

2
 Hoddle et al. 

3
 van der Linden and van der Staaij 

4
 Goolsby and Ciomperlik, 

5
 Pickett et al. 

Eretmocerus hayati  در كنترل جمعيت سفيدبالکB. 

tababci  بيشتر از روش رهاسازی مستقيم عوامل فوق با

م أرهاسازی تو عالوه بهكارت پارازیتوئيدها بوده است. 

كاراتر از رهاسازی جداگانه هر كدام  باهماین دو عامل 

 6)كيدان و همكارانها در كنترل آفت بوده است  آن از

های زیستی پارازیتوئيدها  از طرف دیگر شاخص(. 2411

ها بر روی گياهان حامل بستگی مستقيم با  و سفيدبالک

 9)هوآنگ و همكاران مورد استفاده دارد  نوع گياه

، توتون فرنگی گوجهبرای مثال مقایسه سه گياه (. 2410

ها برای  همه آن اگرچهكه است و بادمجان نشان داده 

مناسب هستند، اما زنبور  B. tabaciاستقرار سفيدبالک 

Encarsia transvena  را بر  سفيدبالکتعداد بيشتری

 1پيل آی و همكاران)كند  میپارازیته  فرنگی گوجهروی 

ها  طور شرایط عوامل بيولوژیک رهاسازی نيهم(. 2410

تواند تحت تاثير تراكم آفت باشد،  ر گلخانه میشده د

سم تا تراكم معينی از جمعيت يدرصد پارازیت كه طوری به

 یابد ، اما بعد از آن كاهش میرود میها، باال  سفيدبالک

یی ابنابراین برای افزایش كار(. 2411 3)لين و همكاران

مداوم و مستمر  طور بهها باید جمعيت آفت  رهاسازی

كنترل جمعيت آفت با روش  كه درحالیپایش گردد، 

ایجاد شرایط زیستی مناسب  به دليلگياهان حامل، 

برای عامل بيولوژیک، پایدارتر صورت گرفته و این 

                                                           
6
 Kidane et al.  

7
 Huang, et al.  

8
 Pillai et al.  

9
 Lin et al. 
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 1و همكاران لينک )مسافتد  مشكل كمتر اتفاق می

2410 .) 

 گیاه حامل برای شکارگرها 

ورش و رهاسازی روش گياهان حامل ابتدا برای پر

اما امروزه گياهان حامل برای  شدپارازیتوئيدها ابداع 

د. برای نگير شكارگرها نيز مورد استفاده قرار می

سن گياهان حامل  عنوان بهمثال.گياهان ژربرا و كرچک 

كنترل تریپس  باهدفو  Orius insidiosus شكارگر

 2)وایت و همكاران گلخانه، مناسب ارزیابی شده است

 رقمی از گياه فلفل زینتی با نامعالوه  به(. 2411

"پيورپل فلش اورنمنتال پپر"
ميزبان مناسبی  تنها نه  9

اند، بلكه  ها و حشرات كامل شناخته شده برای پوره

ریزی و بقاء حشرات  توانسته شرایط مناسب را برای تخم

در (. 2410 0)وایت و همكارانكامل فراهم سازند 

جعفری  شده كه استفاده از گياه تحقيقی دیگر مشخص

گياه حامل، عالوه  عنوان به "Tagetes erecta" آفریقایی

بر ایجاد محيط مناسب فعاليت )ميكرو كليمایی(، با 

كافی، نقش مثبتی در بقاء و باروری  شهدتهيه گرده و 

 2)وانگ و فرانک سازد فراهم  O. insidiosus شكارگر

كه كنترل تریپس با  در گلخانه رزكه  طوری به(. 2412

نياز به  انجام شد،م رهاسازی و گياه حامل أاستفاده تو

                                                           
1
 Messelink et al.  

2
 Waite et al. 

3
 Purple Flash ornamental pepper 

4
 Waite et al. 

5
 Wong and Frank 

معيت آفات جرهاسازی شكارگر در نوبت سوم نبوده و 

 (. 2443 6و همكاران وونيب) كنترل شده است  خوبی به

شكارگرها به لحاظ تنوع غذایی و مقدار تغذیه روزانه 

ای  های گلخانه باشند. در محيط متفاوت می موردنياز

تنوع آفات و آستانه تحمل به آلودگی كمتر از فضای باز 

است. براین اساس شكارگرهایی كه تنوع غذایی بيشتر و 

در  توانند مینياز تغذیه روزانه كمتری دارند بهتر 

شكارگرهایی عالوه  بهای مستقر شوند.  های گلخانه محيط

برای  شهداز آفت نياز به گرده و یا  كه عالوه بر تغذیه

روی گياهان حامل فعال  توانند میبهتر  ادامه نسل دارند 

استفاده از بوته  مثالً(. 2412 9)وانگ و فرانک باشند

برای استقرار  (Tagetes erecta) جعفری مكزیكی

بوده  آميز موفقيت Orius sauteriسن شكارگر جمعيت 

 Tetranychusای دو نقطهو توانسته جمعيت كنه 

cinnabarinus های كشت فلفل  گلخانه در را ها و تریس

)جينگ و  نمایدهفته كنترل  9الی  2به مدت 

 (. 2411 1همكاران

تحقيقات نشان داده كه الروهای  طور همين     

 .Rبالتوری سبز با تغذیه از سه گونه شته غالت )

maidis،R. padi  وS. avenae )چرخه زندگی تواند می 

 به دليل R. padiشته اما استفاده از  ؛خود را كامل كنند

و  تر و پرورش آسان آوری جمعسازگاری با دمای باالتر، 

، برای با تغذیه از آن تر بودن دوره الروی بالتوری كوتاه

. از طرف دیگر تر بوده است پرورش این شكارگر مناسب

                                                           
6
 Bueno et al. 

7
 Wong and Frank 

8
 Jiang et al. 
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گندم های  بوتهبرای استقرار شته فوق در شرایط گلخانه 

. بر این اساس، رویكرد استفاده اندبهتر از جو عمل كرده

های گندم برای استقرار بالتوری سبز در گلخانه،  بوته

حكمتی و  توصيه شده است ) «گياهان حامل»عنوان  به

مقایسه برخی از  ،در مقابل(. 1934همكاران 

 Aphidoletesهای زیستی پشه شكارگر  شاخص

aphidimyza از شته  بر اثر تغذیهA. gossypii  برتر از

تغذیه كرده، اما ترجيح  R. padiزمانی بوده كه از شته 

گذاری بين كلنی این دو شته،  ميزبانی به لحاظ تخم

 های مختلف مشاهده نشده است حتی در تراكم

 (. 2416 1)هيگاشيدا و همكاران

استفاده از گياهان حامل عالوه بر انتقال حشرات 

 2فيتوزئيده های شكارگر خانواده كنه مفيد، برای انتقال

 ای كنه دونقطه كننده كنترلعوامل  عنوان هب

(Tetranychus urticae)  نيز مورد بررسی قرار گرفته

های  رهاسازی كنه (.2444 9ات و كروفت)پر است

روی گياهان خرزه   Neoseiulus fallacisشكارگر 

دامنه است هندی )آزاليا( و تویای مغربی توانسته 

 عالوه بهپراكندگی شكارگر را در گلخانه گسترش دهد. 

نيز  بر روی این گياهان وای  اضافه كردن كنه دولكه

ليتر در  49/4پرمترین با غلظت پایين )يدن محلول شپا

پراكنده تكثير و سبب  ( بر روی گياهان فوق،0هكتار

)پرات  است شدهشدن بيشتر شكارگر در سطح گلخانه 

                                                           
1
 Higashida et al. 

2
 Phytoseiidae 

3
 Pratt and Croft 

4
 Permethrin (Pounce@ 3.2 EC, 0.03 liter per ha) 

نتایج استفاده از سه واریته گياه  (.2444 2و كروفت

فلفل زینتی نشان داده كه هر سه رقم ميزبان مناسب 

برای كنه شكارگر  «گياه حامل»عنوان  به گياهی

Amblyseius swirskii ها  كه آن طوری به. باشند می

عدد از مراحل مختلف زیستی  1444تا حدود  توانند می

 خوبی بهخته و كنه شكارگر را بر روی خود مستقر سا

ها را در شرایط گلخانه  ها و تریپس جمعيت سفيدبالک

همچنين (. 2410 6)آوری و همكاران كنترل نمایند

كه از روی گياهان حامل،  A. swirskiiهای شكارگر  كنه

توانستند  خوبی بهشدند  فلفل زینتی، رهاسازی می

را  %(32ها )تا  %( و تریپس33)تا  ها جمعيت سفيدبالک

(. 2412 9)گزیو و همكاران د كاهش دهدنسبت به شاه

در   Calendula officinalis بهار هميشهاستفاده از گياه 

 .O جمعيت سن شكارگر گلخانه نيز باعث افزایش 

sauteri  و كاهش جمعيت شته و تریپس گردیده است

  (.2419 1)ژاو و همكاران

تاثیر خصوصیات گیاه میزبان بر عامل 

 بیولوژیک

های خصوصيات ظاهری گياه، از  مطالعات و بررسی

جمله سطح برگ، نشان از تاثير مستقيم این مشخصات 

 3)جرسون داردهای شكارگر  بر استقرار و فعاليت كنه

شناسی نيز باید در انتخاب  خصوصيات گياهلذا  (.2410

                                                           
5
 Pratt and Croft 

6
 Avery et al. 

7
 Xiao et al. 

8
 Zhao et al. 

9
 Gerson 
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برای مثال فعاليت كنه قرار گيرد.  مدنظرگياه حامل 

های صاف  بر روی برگ Agistemus exsertusشكارگر 

های  روی برگ ها ریزی آن كه تخم درحالیبيشتر بوده 

(. 2414 1)صابر و راسمی است مواجهناهموار با مشكل 

های شكارگر،  در طبيعت نيز تعداد كنه

دار  های كرک ، بر روی برگ Typhlodroms pyriگونه

های با كرک كمتر  درختان سيب بيشتر از واریته

ن مشاهده شده است  (. 2449 2)دیوزو و همكارا

ها بر  حركت زنبورهای پارازیتوئيد سفيدبالکطور  همين

وجود كرک( نسبت به  به دليلهای بادمجان ) روی برگ

گرفته است. این  پنبه با دشواری بيشتری صورت می

شود كه زنبورها گياه  ث تواند باع می طرف ازیکنكته 

گياهانو از تر ترک كرده و بر روی سایر  سریع را« حامل»

گياه اصلی كاشته شده در گلخانه، به جستجو  جمله

 مدت طوالنیممكن است در  حال بپردازند. بااینميزبان 

جمعيت توليد عوامل بيولوژیک روی گياه بادمجان در 

 . (1930ارده مقایسه با گياه پنبه كمتر باشد )

های كوچک در سطح برگ  وجود كرک ،در مقابل

پناهگاهی برای عامل بيولوژیک باشد.  صورت تواند به می

روی گياه بوداغ ( 9)دوماتيا های كوچک قکتاوجود ا مثالً

های شكارگر  و نيز نوعی انگور سبب استقرار بهتر كنه

در بررسی دیگر  (.2412 0و همكاران چ)برش شود می

 عنوان بهگياهانی با فنولوژی فشرده مشخص شده كه 

                                                           
1
 Saber and Rasmy 

2
 Duso et al. 

3
 domatia 

4
 Bresch et al. 

تر هستند، زیرا  های اریوس مناسب گياه حامل برای سن

در بين گياهان زینتی  راحتی توان به میاین گياهان را 

 2)ویت  و همكاران جا داد در گلخانه،مورد پرورش 

2410 .) 

 رویآفت و  شكارگر رشدی عاملخصوصيات  

گياهان حامل  عنوان بهها  انتخاب آنبر  ،ميزبان گياهی

 Vitisگياه دو گونه  كه طوری بهاست.  بسيار مؤثر

riparia با نام علمی بداغ جنگلی آفلوس یا  و 

"Viburnum tinus" بهترین ميزبان گياهی  عنوان به

 Amblyseius californicusبرای استقرار كنه شكارگر 

كند، شناخته شده است.  تغذیه میای  كه از كنه دولكه

استفاده از این گياهان حامل سبب افزایش جمعيت 

های گل رز  شكارگر و كاهش جمعيت آفت بر روی بوته

به دليل آلودگی  V, tinusگياه  وجود بااینشده است 

كمتر به سایر آفات، استقرار و تكثير تعداد بيشتری 

گياه  ینتر ، مناسبشكارگر و پارامترهای رشدی گياهی

بریش و ) های رز شناخته شده است حامل برای گلخانه

 (. 2412 6همكاران

بادمجان و  مقایسه بين سه گياه ميزبان توتون، 

 نشان داده تحرک زنبورهای پارازیتوئيد فرنگی گوجه

داشتن  به دليلهای بادمجان ) بر روی برگ ها سفيدبالک

ها  تعداد پوره درنتيجهگرفته كه  صورت  سختی بهكرک( 

از  بيشترتوتون و بادمجان گياه  دو در واحد سطح برگ 

سم در يتیاما درصد پاراز ؛بوده است فرنگی گوجه

                                                           
5
 Waite et al.  

6
 Bresch et al. 
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 گزارش شدهبيشتر از دو ميزبان دیگر  فرنگی گوجه

هر سه گياه فوق دارای شرایط الزم  وجود باایناست. 

 (1930 اردهباشند ) گياه حامل می عنوان به

 گياه حامل صرفاً بر اساس استقرارانتخاب البته 

بلكه سایر خصوصيات گياه  ،عوامل بيولوژیک نيست

مهمی پایداری( در انتخاب گياه ميزبان نقش  ازجمله)

خصوصيات ظاهری  هاتن عالوه نه به (.1913 هارددارد )

نيز  کنوع تغذیه عامل بيولوژی ازجملهبلكه سایر شرایط 

فلفل  قرار گيرد. مثالً مدنظردر انتخاب گياه ميزبان باید 

های شكارگر  مين گرده، سبب تكثير بهتر سنأسياه با ت

از طریق كاهش طول دوره پورگی، افزایش طول عمر 

)وانگ و  ها شده است ماده جثهاندازه  و حشرات كامل

 (. 2419 1فرانک

 محاسن گیاهان حامل

 تنها از طریق نهاستفاده از گياهان حامل در گلخانه 

بر كاهش جمعيت آفت موردنظر عامل بيولوژیک 

را  نگذارد بلكه شرایط تكثير و زیست تاثير می موردنظر

استفاده از  آورد. مثالً برای سایر عوامل مفيد فراهم می

بهتر از روش  تنها نهها  گياهان حامل برای كنترل شته

ها را كنترل كرده بلكه سبب  جمعيت شته ،رهاسازی

 Orius strigicollis های شكارگر سنجمعيت افزایش 

 ها نقش بسزایی دارندشده كه در كنترل تریپس

رهاسازی در همين راستا (. 2442 2)ناگساكا و همكاران

 تنهایی به Neoseiulus cucumerisشكارگر   های كنه

                                                           
1
 Wong and Frank 

2
 Nagasaka et al. 

 Frankliniella"نتوانسته جمعيت تریپس غربی گل 

occidentalis"  توأمرهاسازی كه  درحالیرا كنترل كند 

كه  Orius laevigatusاین كنه شكارگر با سن شكارگر 

خوبی جمعيت  هروی گياهان حامل مستقر شده بودند ب

 (. 2411 9بنيسون و همكاران)نمود این آفت را كنترل 

توان بسته به  از طرف دیگر گياهان حامل را می

ها را كم یا زیاد  شرایط و نياز جایگزین كرده، تعداد آن

از گلخانه خارج نمود  پاشی سمه و حتی در موقع نمود

استفاده از گياهان  عالوه به(. 2411 0و همكارانوانگ )ه

های كنترل بيولوژیک  تواند سبب كاهش هزینه حامل می

(. 2411 2ک)پایتون و ریب شود آفات در گلخانه 

درمجموع محاسن استفاده از گياهان حامل شامل 

تا آسان و حالت باستفاده نس و ها كاهش هزینه

نقش مهمی در مدیریت تواند میرانه داشتن، يپيشگ

آفات و توليد محصول سالم)تر( برای مناسب انبوهی 

 (. 2411 6نگ و همكارانا)هو نماید یمداران ایفا  گلخانه

 :طرات گیاه حاملاخمو  ها چالش .

انتقال آلودگی از گياهان حامل به محصوالت اصلی 

مستقيم )با انتقال آفت مورد استفاده  طور بهتواند می

)انتقال  غيرمستقيمبرای پرورش عامل بيولوژیک( و یا 

( صورت باشند میسایر آفات كه روی گياه حامل مستقر 

اگرچه گياهان حامل برای كنترل دیگر، گيرد. به عبارت 

                                                           
3
 Bennison et al. 

4
 Huang et al. 

5
 Payton and Rebek 

6
 Huang et al. 
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، اما هستندآفات و توليد محصول سالم دارای اهميت 

ها و انتقال آلودگی به  نچالش استقرار آفات بر روی آ

 عنوان به محصوالت اصلی نيز باید در نظر گرفته شود.

های  مثال گياه حامل مورد استفاده برای پارازیتوئيد

ممكن است از طریق انتقال  تنها نهها،  سفيدبالک

ای كه بر  ها بلكه از طریق انتقال كنه دولكه سفيدبالک

ا در گلخانه شوند، آلودگی ر روی این گياهان مستقر می

عالوه فعاليت  به (.1930ارده ایجاد كنند )

تواند سبب  هيپرپارازیتوئيد بر روی گياهان حامل می

یک و موفقيت روش گياه ژكاهش جمعيت عامل بيولو

، فرناندز و 2414 1)ناگاساكا و همكاران حامل باشد

اغلب این چالش در مقابل  وجود بااین(. 1339 2نانتویگ

 پوشی چشممحاسن استفاده از روش گياهان حامل قابل 

توان با  عالوه می به (.2419 9)پارولين و همكاران است

پایش شرایط گياهان حامل، جلوگيری  تمهيداتی )مثالً

از تماس گياه حامل با گياهان اصلی برای گاهش 

حامل در و یا قرار دادن گياهان  ها كنهاحتمال انتقال 

قفس با توری مناسب برای جلوگيری از انتقال 

)ارده  ها را كاهش داد ریسک گونه ها( این سفيدبالک

ات و  ، پيک2441 0در استایج ليدن و ون  در ، ون1936

 (. 2440 2همكاران

                                                           
1
 Nagasaka et al. 

2
 Fernández and Nentwig 

3
 Parolin et al. 

4
 van der Linden and van der Staaij 

5
 Pickett et al. 

آميز موفقيتدانش و آشنایی كشاورزان در البته 

، 6پاركر و پوپنو)ثر است ؤروش گياهان حامل م بودن

گياهان حامل در شرایط  موردنيازتعداد  الًمث .(2441

مختلف و محصوالت مختلف متفاوت بوده و نياز به 

 نگياها نياز موردمثال تعداد  عنوان بهبررسی دارد. 

بوته  922ها یک به  حامل برای كنترل سفيدبالک

ی گزارش شده است فرنگی گوجه (. 1399 9)استاس

نوع محصول،  بر اساسكه این تعداد ممكن است  حالی در

رقم گياه، شرایط اقليمی، ساختار گلخانه و سایر موارد 

برای توسعه استفاده از گياهان  رو ازاین .متفاوت باشد

كشاورز، مروج و  حامل باید یک همكاری نزدیک بين

 (. 2442 1محقق ایجاد گردد )ناگاساكا و همكاران

 و توصیه های ترویجی  گیری نتیجهبندی،  جمع

لزوم استفاده  بحران كاهش منابع آب در كشور،

 ویژه بهبرای مصراف مختلف های دسترس، بهينه از آب

رو  سازد.. از این نمایان می ازپيش بيشرا  ،كشاورزی

در گلخانه در اولویت قرار كشاورزی كشت محصوالت 

ای در فصل گرما، به دليل باال  كشت گلخانهگرفته است. 

 صرفه به مقرونها،  كردن گلخانه خنکبودن هزینه 

كشت  ،ها و مناطق خنک نيست. لذا اغلب در فصل

ای معمول است. در این شرایط رشد جمعيت  گلخانه

های غير  آفات نيز بطئی بوده و امكان استفاده از روش

بيولوژیک، بيشتر فراهم است.  ازجملهشيميایی، 

                                                           
6
 Parker and Popenoe  

7
 Stacey 

8
 Nagasaka et al. 
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يد، های الزم )شامل شبكه تول یرساختزهنوز  حال بااین

توزیع، پایش( برای تهيه و رهاسازی عوامل بيولوژیک به 

فراهم نيست. روش  كشورهای  روش معمول در گلخانه

، برای زیست دوستدار محيطگياهان حامل یک روش 

ها  استقرار، تكثير و رهاسازی عوامل بيولوژیک در گلخانه

كنترل پایدارتر جمعيت آفات،  ،عالوه بر این است.

يد محصول سالم)تر(، تضمين بيشتر كاهش هزینه تول

و امكان صادرات محصوالت مازاد  كننده مصرفسالمت 

ها و هم  هم برای پارازیتوئيدرا نيز در پی دارد. این روش 

نسبتاً تواند روش  برای شكارگرها قابل استفاده بوده و می

برای توسعه روش كنترل بيولوژیک در  هزینه كم

 های كشور باشد. گلخانه

های مختلف استفاده از این  جنبه حال ااینب     

بومی(،  ویژه بهروش، به لحاظ اقليم، عوامل بيولوژیک )

ها،  خصوصيات گياهان مورد استفاده، قابل تهيه بودن آن

های كشور، آشنایی  شرایط استفاده در گلخانه

های  بهر برداران با این روش نياز به بررسی كارشناسان و

های زیر برای توسعه و  جنبه رو است. ازاینبيشتر 

در شرایط كشور ما توصيه حامل رش روش گياهان تگس

 .: شود می

 ها  گياهان حامل مناسب برای گلخانه تعيين -1

مشخص كردن ميزبان مناسب برای عامل  -2

 بيولوژیک 

مشخص كردن عامل یا عوامل بيولوژیک )بومی یا  -9

 برای استفاده به روش گياهان حامل (غيربومی

سب آلوده سازی گياه حامل به ميزبان زمان منا -0

 واسط

زمان و شرایط رهاسازی عامل بيولوژیک برای  -2

 استقرار روی گياه حامل

زمان مناسب انتقال گياهان حامل به درون  -6

 گلخانه 

 بر اساس شرایط گياه حاملالف: 

 بر اساس شرایط گلخانهب: 

گياهان حامل در واحد  موردنيازتعداد تعيين  -9

 سطح گلخانه

 گياهان حامل  بررسی تاثيرات -1

 موردنظرمستقيم بر كنترل آفت اثر الف: 

بر كاهش جمعيت  اثرات غيرمستقيمب: 

 فات و افزایش سایر عوامل مفيدآسایر 

 های توليد و تهيه گياهان حامل هزینهبرآورد  -3

های استفاده از گياهان حامل و  مقایسه هزینه -14

 های كنترل سایر روش

گلخانه برای استفاده از  موردنيازبررسی شرایط  -11

 گياهان حامل 

 با روش گياهان حامل برداران بهرهآشنایی  -12

گياهان حامل برای كنترل بيولوژیک  استفاده از روش

كم هزینه و كم  انجام،قابل  ،ساده آفات در گلخانه،

خطر ميباشد. با این وجود نياز به اطالعات الزم در 

زمينه گياه، ميزبان واسط و عامل بيولوژِک مناسب 

 بر این عالوهبرای كنترل آفت مورد نظر دارد. 

داران در  همكارای و تعامل بين كارشناسان و گلخانه
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این  در .موفقيت آميز بودن این روش بسيار موثر است

ابتدا دستورالعمل اجرایی برای  راستا توصيه می شود

تهيه و سپس مورد عمل قرار گياهان حامل مورد نظر 

 گيرد. 
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Abstract  

Iran is a dry and semi-arid region, hence greenhouse products, which need less water to produce more 

crops per unit area, have preference. However, greenhouse conditions are also suitable for pests, which 

lead more damage to the crops. Chemical control of pests, as a conventional approach, not only have 

hazard for consumer health, but also is the main hindrance to exporting those products. Therefore, the 

production of healthier products by implementing Pest Management Programs (IPM) in greenhouses, 

including the biological control method is absolutely necessary. Successful biological control methods, 

not only depend on the continuous monitoring of pests, but also depend on the availability and timely 

release of biological agents in the greenhouse. One of the releasing biocontrol agents method, is “Banker 

Plant”, in which a plant and a pest, with special conditions, are used to maintaining, rearing and releasing 

biological control agents in the greenhouse In this paper, banker plant is introduced based on scientific 

sources, and the importance, uses, advantages and disadvantages of the method are discussed. The survey 

showed that, with the environmental friendly method, sustainability along with a reduction in cost for 

biological control can be achieved, which can promote producing healthy agricultural products in Iran. 
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