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 حشرات مفید برای کنترل آفات تولید

 

 4پودمان 

 

، شودمیافزایش محصول که منجر به  کشاورزیامروزه با استفاده گسترده از مواد شیمیایی در 
اری اعتقاد بسی مفید نیز برای همیشه از بین بروند.و موجودات ریز بیم این است که حشرات 

یشتر بر است با سالمتی باین است که تنوع زیستی بیشتر بین موجودات برابر از دانشمندان 
اشت. د بیشتر بقای بیشتری خواهد زیستی یک فضای سبز با تنوع محیط زیست. یقینا  

 .آموختمفید برای کنترل آفات را خواهید  در این فصل شما تولید برخی حشراتبنابراین 
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  4واحد یادگیری 

 تولید حشرات مفید برای کنترل آفات

 

 

 دانید کهمی آیا

 فایده نیافریده است؟خداوند هیچ موجودی را بی 
 عواقب خطرناکی ، ها آرزوی مرگشان را دارندی و گاهی کثیف را که خیلیذنابود شدن موجودات و حشرات مو

 ؟خواهد داشتبرای محیط زیست در پی
 یری موجودات زنده برای کنترل عوامل ناخواسته بهتر از کنترل شیمیایی آن است؟کارگبه 
 

ها با استفاده از کفشدوزک در سال دارد که به کنترل شپشک 08آفت در ایران قدمتی بیش از  زیستیکنترل 
کنترل  .رفته استهای اخیر مورد توجه بیشتری نیز قرار گو در سال داشته ادامه هاتالش این. گرددمیشمال باز 

های است که با استفاده از موجودات زنده به روش (هاکنهو  وشی برای کنترل آفات)شامل حشراتر زیستی
 .شودهای طبیعی انجام مییا دیگر مکانیسم پارازیتیسم، شکارگری

 
 

  استاندارد عملکرد

 
ه میزبان واسط را برای پرورش حشرات کند. انسکتاریوم را آماده کردبندی میحشرات مفید را شناسایی و دسته

ا د شده رسپس سه حشره مفید یا، بالتوری سبز و کفشدوزک پرورش داده، مفیدی مانند زنبور تریکوگراما
 سازی را پس از مشورت با کارشناسان مطابق توصیه آنها انجام دهد.پرورش و تولید کند. رها
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اما باید ، شودار داده میها هشدن یک یا چندی از مواد و روشهر روز از سوی مراکز علمی در مورد زیان بار بود
، یک حالل رنگ، یک افزودنی غذایی به اصطالح مجاز، کشداشت که اعالم خطر در مورد یک حشرهدر نظر

دیگر تنها پس از کاربرد و مصرف چندساله  چیز پوشش خاص درون یک نوع جدید از ظروف آشپزخانه و یا هر
بدین صورت است که ما خود را در وضعیت  .پذیر استمردم و بروز اثرات تأخیریش امکانآن از سوی عموم 

 عنوانایی بهیم. هرچندگاه یک بار مادهاحیوان آزمایشگاهی برای آزمودن محصوالت تکنولوژیک خویش درآورده
گیرد و کاربرد آن را می جای، ها ماده جدیدا همزمان دهام، گرددمی زا یا سمی از رده خارجسرطان، زاجهش

کتاب بهار خاموش »بار احتمالی آن مشخص و اعالم شودها اثرات زیانتا کی دوباره پس از سال، یابدهمگانی می
 .«تألیف خانم راشل کارسون

 
ی جلوگیری یا کارهاگو کنید و راهوگفت، ایدید یا شنیدهاهایی که خود شما برخورد کردهو نمونه درباره متن باال  بیندیشید

 پیشگیری از این عوامل زیان آور را پیشنهاد کنید.
 

 
 ها رقابتو پراکندگی جمعیت کننده تعدادیکی از عوامل تعیین، ایدهای گذشته آموختهکه در سال همانگونه

 ها بهو تأثیر هر کدام برجمعیت گونه پایینهای در مورد عکس است.های مختلف همزیستی و صیادی شکل
 .(1)شکلگو کرده و نتیجه را در کالس ارائه دهیدوصورت گروهی گفت

 

 
 رابطه انگلی

 
 رابطه همیاری

 
 رابطه همسفرگی

 
 رابطه صیادی

 زنده موجودات انواع رابطه بین -1شکل 
 

 (هابازداری زیستی آفتتعریف کنترل بیولوژیک)

ته باشد و جمعیت آن توسط این دشمنان مهار و توان یافت که دشمن طبیعی نداشدر طبیعت موجودی را نمی
نوع  08کنترل نشود. آفات کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مواردی در برابر هر آفت بیش از 

ای مشخص نسبت به استفاده از این دشمنان طبیعی برای کاهش قرار دارد. اگر انسان در برنامه دشمن طبیعی
رل طبیعی کنت، شته باشدکنترل بیولوژیک اتفاق افتاده است ولی اگر انسان نقشی ندا، جمعیت آفات اقدام کند

ها جریان دارد. در واقع کنترل بیولوژیک روشی است که از طبیعت الگو شود که در تمامی زیست بومنامیده می
 کن کردن آفاتشهریبرد و هدف آن آن سود میآفت و دشمنان طبیعی  رابطه طبیعی میانگرفته و از مدیریت 

ترین مزایای روش کنترل بیولوژیک از عمده سازد.د و تحمل آنها را ممکن میکنبلکه تعداد آفات را کم می، نیست
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توانند برای بسیاری از موجودات شیمیایی که میاز مصرف سموم همچنین و است هم سو بودن با محیط زیست 
 بنابراین کنترل بیولوژیک .شودبرای کنترل آفات اجتناب می ،باشندخطرناک نظر غیر هدف عالوه بر آفت مورد

 کیفیت و سالمت غذایی نقش بسزایی دارد.  ءدر ارتقا
 آید؛قالب چند روش به اجرا در می کنترل بیولوژیک در

شود که دشمنان طبیعی در خود طبیعت از عملکرد و کارآیی بیشتری برخوردار شوند امکانی فراهم می -1
 یت از دشمنان طبیعی( )حفظ و حما

ت با عهایی به نام انسکتاریوم تکثیر شده و سپس به طبیشمنان طبیعی انتخاب و در آزمایشگاه و یا محلد -1
 شوند )تکثیر و رهاسازی دشمنان طبیعی(. تعداد بیشتر بازگردانده می

ای هپس از بررسی دشمنآن ، ثری در یک زیستگاه وجود نداشته باشدمؤ در مواردی نیز چنانچه دشمن طبیعی
که محور کنترل بیولوژیک استفاده از دشمنان با توجه به این شود.واردسازی می، سازیبینی رهادقیق و پیش
 بهتر است با این دسته از موجودات بیشتر آشنا شویم.، طبیعی است

 
 ؟برندشناسید که در طبیعت آفات را از بین میچه حشرات مفیدی را می -1  بیندیشید

 فواید حشرات مفید برای کنترل آفات گیاهی کدامند؟  -0

 کنند؟گر چگونه آفات گیاهی را کنترل میحشرات مفید شکار -3

 توان از حشرات مفید برای کنترل آفات استفاده کرد؟چگونه می -4
 

 

 

 دشمنان طبیعی:

های آفت و دردسرساز ولی تعداد گونهشوند شتر مردم به عنوان مزاحم تلقی میبا وجود آنکه حشرات از سوی بی
ترین دشمنان طبیعی آفات کشاورزی از میان عمده باشد.بسیار اندک می، های موجوددر مقایسه با گونه آنها

 گیرند. دسته دیگریها )پارازیتوئیدها( قرار میانگلشبه حشرات هستند که در دو گروه شکارگرها )پرداتورها( و
گردند. این یجاد بیماری در آفات میشوند و سبب ازا شناخته میوان عوامل بیماریاز دشمنان طبیعی به عن

 باشند.ها میها و ویروسباکتری، هاهایی( نظیر برخی قارچهایی )ریزوارهشامل میکروارگانیسمدسته 
تقسیم  هالو انگ طورکلی به دو دسته شکارگرهابه، شوندبندپایان مفیدی که دشمنان طبیعی آفات محسوب می

 شوند:می

 شکارگرها:  -الف

شکارگرها موجوداتی هستند که در مراحل مختلف زندگی خود تعداد زیادی موجودات دیگر را شکار کرده و 
 یحرکت شتها ولی کماِهای حشرات شکارگر مانند مگس گل )مگس سیرفید( که الرو پرخورند. در برخی گونهمی
ریزی ها تخمادان کرمی شکل خود به غذا در مجاورت محل تجمع شتهمگس بالغ برای دسترسی نوز، دارد
ای که بتوانند به چنگ آورند از جمله حشرات مفید تغذیه ها از هر حشرهکند. برخی شکارگرها مانند شیخکمی
یی امانند کفشدوزک استرالی، کنندهای خاصی از حشرات تغذیه میدر حالی که برخی دیگر فقط از گونه، کنندمی

 شپشک استرالیایی است.، اشکه غذای مورد عالقه
 شود. برای آشنایی هنرجویان به تعدادی از بندپایان شکارگر شناخته شده در ایران اشاره می پاییندر 
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 ها شکارگر و مفید هستند؟ در صورت منفی بودن پاسخ مثال بیاورید.آیا همه کفشدوزک  پژوهش 

 
 
 ها: کفشدوزک-1

شکارگر حشرات بوده و تعداد  هاآن های متنوع و درخشان هستند که اکثریتهایی با رنگها سوسککفشدوزک
خوار بوده و از آفات محصوالت از این خانواده نیز مانند کفشدوزک خربزه و سوسک مکزیکی لوبیا گیاه اندکی

 .(3و  0)شکل شوندکشاورزی محسوب می
 

 
 سوسک مکزیکی لوبیا -1شکل 

 
 فشدوزک خربزهک -1شکل

 

 سفیدتخم و پوره، هاها و شپشکها در هر دو مرحله الروی و حشره کامل از حشرات دیگر مانند شتهکفشدوزک
قوی  هایکنند. الرو کفشدوزک با شکلی شبیه به تمساح و آروارهها و تعدادی دیگر تغذیه میها و پسیلبالک

 .خوردها را گرفته و با ولع تمام میخود شته
 

 
 ایالرو کفشدوزک هفت نقطه -4شکل

 

توان تصور کرد که عدد شته را بخورد. بنابراین می 0888تواند تا یک کفشدوزک بالغ در طول زندگی خود می
 38تا  08توانند در طول زا بوده و هریک میها که زندهجمعیت شته، در غیاب چنین حشره شکارگر مفیدی
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بارتند ع هاکفشدوزکهای یافت. برخی گونهبه چه تعداد باورنکردنی افزایش می، دپوره به دنیا بیاورن 188روز تا 
 از:
های آنان تغذیه ها و پورهو تخم هاحشرات با بدن نرم مانند شپشک ها و سایرازشته ایکفشدوزک هفت نقطه-1

 (5)شکلکند.می
 .(6)شکلاورزی استهای محصوالت کششکارگر حریص شته (Hippodamiaکفشدوزک هیپو دامیا)-0

 

 
 ایکفشدوزک هفت نقطه -1شکل

 
 دامیاکفشدوزک هیپو -1شکل 

 
 .(7)شکلکندمی تغذیهشپشک استرالیایی  از کفشدوزک استرالیایی-3
های مومی سفید پوشیده سطح بدن الرو از رشته( Cryptolaemus montrouzieriکفشدوزک کریپتولموس)-4

 دآلود و بالشک مرکباتهای آرملقب بوده و دشمن طبیعی شپشک "ردآلودشده است. به از بین برنده شپشک آ
های پرورش حشرات)انسکتاریوم( در شمال ایران برای رهاسازی در باغات همین منظور در محلهستند و به

 .(0)شکلشوندچای و گیاهان زینتی تکثیر می، مرکبات
بوتی خصوص کنه تارعنکههای گیاهی و باز کنه «یازبین برنده کنه تارعنکبوت»خوارملقب به کفشدوزک کنه-5

 .(9)شکل کندتغذیه می
 

 
 کفشدوزک استرالیایی -7شکل

 
 کفشدوزک کریپتولموس -8شکل

 
 خوارکفشدوزک کنه -9شکل

 

 (:Chrysopaبالتوری سبز یا کریزوپا) -1
اندازه  بهانند و چشمان طالیی م های شفاف توربال، ای زیبا و ظریف با بدن سبزرنگبالتوری سبز عمومی حشره

ذیه ها تغاز شهد گیاهان و گرده گل بالتوری سبز شکاری نیست و معموال   کاملحشره ست. امتر سانتی 3تا  5/8
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 خوار:پشه شته-1

الرو  کند.از شهد و شیره گیاهان تغذیه می کامل آنو حشرات  ستهاپشه سایر این حشره ظاهری مانند
این  .کندگونه شته تغذیه می تعدادی ازمتر از میلی 3خوار به اندازه حداکثر رنگ پشه شتهشکل و نارنجیکرمی

ها شدن شتهکند که موجب فلجا تزریق میهای سمی به بدن آندهانی خود مادهبا اندام  هاالرو با گرفتن شته
 .(13و  10)شکلکشدآنها را میها شتهشود و سپس با مکیدن مایعات بدن می
 

 
 الرو پشه شته خوار -11شکل

 
 حشره کامل پشه شته خوار -11شکل

 

 (: Oriusهای گل یا اوریوس)سن -1

های اوریوس های سنباشد. پورهمتر میمیلی 5تا  0آنها  های اوریوس شکارگرهای کوچکی هستند که اندازهسن
 هستند. کاملتر از حشرات ای روشن و دارای جثه کوچکبه رنگ زرد متمایل به صورتی یا قهوه

های کنه، های سفیدمگس، هاشته، هاهای اوریوس هر دو شکارگران حریص تریپسهای سنو پوره کاملحشره 
کنند. این حشرات در زمان تراکم ها و شیره گیاهان نیز تغذیه میهد گلحشرات بوده و از شتارعنکبوتی و تخم

 .(15و  14)شکلدهندجمعیت و کمبود غذا رفتار همخواری از خود بروز می
 

 

 پوره سن اوریوس -14شکل
 

 حشره کامل سن اوریوس -11شکل
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 های شکارگر:کنه -7
در  ،ها در کنترل بیولوژیکولی به دلیل اهمیت آن، رندعنکبوتیان تعلق دا ردهها جزو حشرات نیستند و به کنه

 این بخش آمده است.

موجوداتی ریز و سریع به اندازه حداکثر یک ، کنه شکارگر فیتوزئید
متر و به رنگ نارنجی متمایل به قرمز بوده که از دشمنان میلی

شوند. در محیط گرم و عنکبوتی محسوب میهای تارمهم کنه
های برابر کنهنرخ تکثیری در حد دو، لغ شکارگرهای بامرطوب کنه

 38عنکبوتی نابالغ یا کنه تار 04توانند تا تارعنکبوتی داشته و می
ار کش بسیها به سموم شیمیایی کنهتخم آن را بخورند. این کنه

 .(16)شکلپذیر هستندحساس و آسیب

 
 کنه شکارگر -11شکل

با وارد کردن اسامی علمی آنها مندرج در کتاب همراه هنرجو در وب های مفید را توجه: تصاویر حشرات و کنه
 توانید مشاهده کنید.می www.insectimages.orgسایت

 
 آوری شکارگرهاجمع   فعالیت

 اتیلیک ای الکلتیوب شیشه، سوزن اتاله، اتالوار، تور، آسپیراتور وسایل و تجهیزات مورد نیاز:
 کار بپوشید.لباس مناسب  -1
گل یا  هایسن، خوارپشه شته، های گل یا سیرفیدمگس، شیخک، بالتوری سبز، هاشکارگرهای مختلف )کفشدوزک -0

 آوری کنید. جمع، وی آفات مختلف فعالیت دارندهای شکارگر( را که در مزارع منطقه شما بر رکنه، اوریوس
 . ها را بررسی نماییدهای آناه به کمک مربی خود ویژگیدر آزمایشگ -3
 اقدام نمایید. آنهانسبت به ترسیم شکل  -4

 

 

 
 د.بیشتر است؟ مثال بزنی منطقه شمایک از نظر کنترل آفات در شرایط  کارآیی کدام، از بین هفت شکارگر فوق -1  پژوهش 

 شود؟ انجام می حشرات مفید در منطقه شماپرورش و تکثیر کدام  -0
 

 
 ای زیر را در ایرانهبرای پرورش و تکثیر هر یک از شکارگر چگونگی وامکانات الزم، نور(، رطوبت، ماشرایط مناسب )د  پژوهش 

 در کالس درس ارائه دهید: پژوهش کرده و
 های شکارگر کنه -4   های شکارگر اوریوسسن -3   بالتوری سبز -0   کفشدوزک کریپتولموس -1
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 ها و پارازیتوئیدها(:)پارازیتهاانگلو شبه هاانگل -ب

، دکننها معموال  در بدن میزبان خود زندگی میها و پارازیتوئیدها در این است که پارازیتتفاوت بین پارازیت
شوند. پارازیتوئیدها که پارازیتوئیدها موجب مرگ میزبان خود میدر حالی، شوندولی موجب مرگ آن نمی

برای ، ننشد بودن پیکره و دیده به دلیل ریز قش مهم آنها بیشترکنترل زیستی هستند که نقهرمانان گمنام 
 همه چندان مشهود نیست.

ریزی ( تخمکاملپوره یا ، الرو، حشرات پارازیتوئید در داخل یا روی یکی از مراحل زندگی میزبان خود)تخم
از  کاملهایت حشرات در ن شود.ها به تدریج از میزبان تغذیه کرده و موجب مرگ آن میکنند و نوزاد آنمی

رشد و تغذیه الرو حشره پارازیتوئید ممکن است در داخل  شود.میزبان خارج شده و این چرخه مجددا  تکرار می
وع دوم تر از نباشد که نوع اول در حشرات بسیار رایج، بدن میزبان یا در حالتی که به بدن میزبان چسبیده است

 باشد.می
ئیدها نیز خود دارای دشمنان طبیعی هستند که موجب کاهش جمعیت آنها الزم به ذکر است که پارازیتو

شود و امکان پرداختن به های متنوعی را شامل میشوند. تعداد حشرات پارازیتوئید بسیار زیاد بوده و گونهمی
تری یشها که از اهمیت بآشنایی فراگیران به تعدادی از آنولی برای ، ها در یک فصل کتاب مقدور نیستهمه آن

 گردد.اشاره می، در کنترل بیولوژیک برخوردار هستند
 

 

 های دیگری با هم دارند؟چه تفاوت پارازیت و پارازیتوئید  پژوهش 

 
 

 زنبورهای پارازیتوئید: 

 (:Ichneumonidsزنبورهای ایکنئومونید) -1
های بسیاری را شامل ها و گونهجنس، این خانواده از زنبورها

این موجودات حشراتی با بدن باریک و کشیده و شوند. می
 که اندازهحالیدر، وده و برخی بسیار کوچک هستندرنگارنگ ب

حشره ماده در رسد. متر هم میسانتی 13ها به هبدن برخی گون
های ریز بسیار بلند هستند. گونهها دارای اندام تخمبعضی گونه

 زی داشته و عمدتا  اهمیت زیادی در کشاور، زنبورهای ایکنئومونید
 .(17)شکلباشندها میها و پروانهپرهپارازیتوئید الرو شب

 
 ایکنئومونید زنبور -17شکل

  (:Braconidsزنبورهای براکونید ) -1

کنند. ها و تعدادی دیگر را پارازیته میالرو پروانه، هامگس، هاسوسک، هاشته، های این خانواده از زنبورهاگونه
در مجاورت یا روی بدن میزبان خود ، های این خانواده پس از یافتن میزبان در داخلده برخی گونهزنبورهای ما

ه ای کپس از خروج از تخم از بدن میزبان تغذیه نموده و سپس در داخل پیله، کنند. نوزادان زنبورریزی میتخم
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توان های زنبورهای براکونید را میاز گونههای برخیروند. پیلهبه شفیرگی می، به بدن میزبان متصل است معموال 
 .(19و  10)شکلها مشاهده کردروی بدن الرو پروانه

 

  

 بر روی الرو پروانه براکونید تخم ریزی زنبور -19شکل زنبور براکونید -18شکل

 
 هاآوری پارازیتوئید شتهفعالیت:جمع  فعالیت 

 میکروتیوب، بینوکولر، تیغ )کاتر(، پنبه، لوله آزمایش وسایل و تجهیرات مورد نیاز:
 کار بپوشید.لباس مناسب  -1
  آوری کرده و به آزمایشگاه منتقل کنید.های مومیایی را از مزارع منطقه جمعشته -0
اده متر( انتقال دای )به ابعاد هفت در یک سانتیشهصورت انفرادی به داخل لوله آزمایش شیهای مومیایی را بهشته -3

 آن را با پنبه خشک مسدود کنید. و دهانه
رگ که بشوند که تها با چاقو یا تیغ طوری برش داده میبرگ، به لوله آزمایش های مومیایی شدهانتقال شته موقع -4

 صورت چسبیده به آن به لوله آزمایش منتقل شود.های مومیایی بهزیرین شته

 
 

 
 شته مومیایی شده -11شکل

 
 گذاری شتهزیتوئید در حال تخمزنبور پارا -11شکل 

 

 

  

 

 مومیایی را از سطح برگ جدا نکنید. چرا؟  شته هرگز 
 

 تخم پارازیته 
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درصد و دوره  08تا  78رطوبت نسبی ، درجه سلسیوس 05تا  08های آزمایش را در شرایط آزمایشگاه )دمای لوله -5  
های مومیایی خارج شته های پارازیتوئید ازهید تا زنبور( به مدت دو تا سه هفته قرار د0به  16نوری روشنایی به تاریکی 

 ند. شو
شته ، برداریبرای هر لوله آزمایش یک شماره یا کد بزنید و براساس آن در جدولی اطالعات اعم از محل نمونه -6

رنگ شته مومیایی و رنگ شته غیرمومیایی درج و ، کنندهآورینام جمع، آوریتاریخ جمع، میزبان گیاهی، میزبان
 نگهداری شود.

های مومیایی رازیتوئید را )که از شتههای پاهای زنبورهای نمونهویژگی -7
اند( در زیر بینوکولر به کمک مربی خود بررسی کرده و نسبت به خارج شده

 ترسیم شکل در دفتر نقاشی اقدام کنید.
های پارازیتوئید های خروج زنبورها و محل سوراخهای مومیایی شتهجلد -0

 .(08)شکلرا به کمک مربی خود بررسی نمایید
سی محتوی های حجم نیم سیهای پارازیتوئید را در میکروتیوبزنبور -9

 .(00و  01)شکلداری کنیدنگه صددر 75الکل اتیلیک 
  

 میکروتیوب -11شکل
 

 

 

درصد تهیه  75سی الکل اتیلیک سی 588، درصد و آب مقطر 96توان با استفاده از الکل اتیلیک چگونه می مسئله:

 کرد؟

 مسئله:  پاسخ
c v c v

v v CC
=

× = × → =
1 1 2 1

1 196 75 500 390 

 c1غلظت الکل اولیه = 
 c2غلظت الکل مورد نظر = 

 v1حجم اولیه = 
 v2حجم به دست آمده = 

 

 
 

وئید های پارازیتهای مومیایی چه نقشی در شناسایی زنبور؟ رنگ شتهشوندهایی دیده میهای مومیایی به چه رنگشته  پژوهش 
 دارد؟ مثال بزنید.

  

 

 

 رسانیمسی میسی 111را به حجم آن ، آب مقطر با داریم ودرجه برمی 91سی الکل اتیلیک سی 191
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 : (Trichogrammaزنبورهای تریکوگراما) -1

زنبورهای تریکوگراما حشراتی بسیار کوچک و ظریف بوده 
شوند. این حشرات که با چشم غیرمسلح به سختی دیده می

باشند که پارازیتوئید تخم میاز این نظر حائز اهمیت ویژه 
 ل ازتوانند قبپره هستند. بنابراین میپروانه و شب تعدادی از

 ها را از بین ببرندآن، زای حشراتظهور مرحله خسارت
 .(03)شکل

ریزی تخم، میزبانهای حشرات داخل تخم، زنبورهای ماده
ها از محتویات داخل تخم آفت تغذیه کنند. الروهای آنمی
وند. ررنگ شده و از بین میتیره، های پارازیتهتخم د.نکنمی

 زنبورهای بالغ ، پس از سپری شدن دوره الروی و شفیرگی

 

هاست که در این زنبور سال شود.تریکوگراما از تخم میزبان خود خارج شده و این چرخه بار دیگر تکرار می
باغات سیب و انار ، پنبه، ذرت، بوه در مزارع برنجر سطح انشود و دها پرورش داده میکشورمان در انسکتاریوم

، توان کرم ساقه خوار برنجمی، شوندوسیله زنبورهای تریکوگراما نابود میفاتی که بهآاز جمله  شود.رهاسازی می
 را نام برد. ... و کرم گلوگاه انار، کرم سیب، کرم غوزه پنبه، کرم ساقه خوارذرت

 :(Encarsia formosaزنبورهای انکارسیا) -4

است.  ها در گلخانهاین زنبور پارازیتوئید اختصاصی سفیدبالک
ای بسیار دارای جثه، زردزنبورهای ماده به رنگ سیاه و شکم

هستند. بدین  متر(بوده و بکرزامیلی6/8وچک )ظریف و ک
گیری ندارند. زنبور ماده ریزی نیاز به جفتمعنی که برای تخم

خود را به صورت انفرادی داخل پوره  تخم 188تا  58تواند می
الک ب های سفیدسن سوم یا شفیره سفیدبالک قرار دهد. پوره

الرو زنبور پس از تغذیه از  آیند.میپارازیته به رنگ سیاه در
شفیره شده و در شرایط مناسب پس از حدود ، بدن میزبان خود

 تروز زنبورهای کامل از میزبان مرده خارج شده و به فعالی 18
 .(04)شکلدهندمفید خود ادامه می

 

 های پارازیتوئید:مگس

 (:Tachinidهای تاکینید)مگس
ای یا سیاه با چشمان درشت قرمز رنگ هستند و اندازه قهوه، حشرات کامل مگس تاکینید به رنگ خاکستری

ها و عسلک خارج شده های بالغ از گرده گلمتر متغیر است. مگسمیلی 7/10تا  5/0بین آنها  های مختلفگونه

اری از پارازیتوئید بسی، های تاکینیدکنند. مگسها و سایر حشرات مکنده تغذیه میاثر فعالیت شتهاز گیاه در 

ها ها روی بدن یا روی سطح برگها هستند. آنها و الرو پروانهنس، هاملخ، هاهای حشرات مانند سوسکگونه

درنگ شکل سفیبلعند یا این که الرو کرمیتخم مگس را می، ه از گیاهانحشرات در حال تغذی کنند.ریزی میتخم

گذاری در زنبور تریکوگراما درحال تخم -11شکل

 تخم حشره آفت

 زنبور انکارسیا -14شکل
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وان تاین خانواده می پارازیتوئیدهای از جمله مگسشود. کرده و وارد آن می مگس تاکینید بدن میزبان را سوراخ

ود و در نهایت رجا به شفیرگی میالرو مگس از داخل بدن میزبان تغذیه کرده و در همانمگس فازیا را نام برد. 

 .(05)شکلشوندمگس کامل از بدن میزبان مرده خارج می، پس ازطی کردن مراحل رشد خود

 
 مگس فازیا -11شکل

 
 های پارازیتوئیدزنبور   فعالیت

 اتیلیکالکل ، تور، ایتیوب شیشه، آسپیراتور مواد و تجهیزات مورد نیاز:، وسایل
 لباس مناسب کار بپوشید -1
را  اکینیدانکارسیا( و مگس پارازیتوئید ت، تریکوگراما، آفیدیوس، براکون، ارازیتوئید مختلف )ایکنئومونیدهای پزنبور -0

 آوری کنید. جمع، وی آفات مختلف فعالیت دارندکه در مزارع منطقه شما بر ر
 ها را بررسی نمایید. های آنار به کمک مربی خود ویژگیاز پوشیدن لباس ک در آزمایشگاه بعد -3
 نسبت به ترسیم شکل در دفتر نقاشی خود اقدام نمایید. -4

 

 

 
به  نیدانکارسیا( و مگس پارازیتوئید تاکی، تریکوگراما، آفیدیوس، براکون، در پنج زنبور پارازیتوئید )ایکنئومونید -1  پژوهش 

 د. ها بتوانند طعمه خود را پارازیته کننشود تا آنام ویژگی حشره باعث میتفکیک کد
 کند؟ها را پارازیته میشش پارازیتوئید فوق به تفکیک کدام آفت یا آفت -0
 یک از نظر کنترل آفات در شرایط کشورمان بیشتر است؟ مثال بزنید.کارآیی کدام، از بین شش پارازیتوئید فوق -3
 در کدام مناطق؟ شود؟یک از شش پارازیتوئید فوق در شرایط کشورمان انجام میپرورش و تکثیر کدام  -4

 

 
زیر را  یدبرای پرورش و تکثیر هر یک از زنبورهای پارازیتوئ چگونگی وامکانات الزم، نور(، رطوبت، شرایط مناسب )دما  پژوهش 

 گزارش تهیه نمایید و در کالس درس ارائه دهید: در ایران پژوهش کرده و
   زنبور تریکوگراما -0 زنبور براکون -1
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 اییابی مرحلهارزش
 

 کار حلمرا ردیف
، مواد، )ابزار عملکرد شرایط

 ...( و مکان، زمان، تجهیزات

 نتایج

 ممکن
 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد

1 
شناسایی 
حشرات 
 مفید

زن سو، اتالوار، تور، آسپیراتور
 لالک، ایتیوب شیشه، اتاله

 اتیلیک

تیغ ، پنبه، لوله آزمایش
، ولربینوک، )کاتر(

 ، میکروتیوب

باالتر از 

 حد انتظار

حشرات مفید را شناسایی و دسته بندی کند. 
کند. آوری ها را جمعارازیتوئد شتههای پتخم

ویژگی هر یک از حشرات مفید را برای کنترل 
 آفات تحلیل کند.

3 

 حددر 

 انتظار

حشرات مفید را شناسایی و دسته بندی کند. 
 کند.آوری ها را جمعارازیتوئد شتههای پتخم

0 

تر از پایین

 حد انتظار
 1 آوری یا دسته بندی حشرات مفید.عدم جمع

 

  پرورش و تکثیر دشمنان طبیعی

 تکثیر و رهاسازی دشمنان طبیعی است. پس از، های کنترل بیولوژیکهمانگونه که گفته شد یکی از روش
 نوبت تکثیر آن ، وع دشمن طبیعیترین نخاب مناسبی از نظر شناسایی و انتهای دقیق آزمایشگاهبررسی

شود. انسکتاریوم محلی است که در آن شرایط الزم از میانجام هایی به نام انسکتاریوم باشد. تکثیر در محلمی
ن انسکتاریوم بهتری عبارت دیگربهباشد. و تکثیر عامل مورد نظر فراهم می رطوبت و نور برای رشد، نظر حرارت

 ها معموال  آورد. در انسکتاریومرا داریم را فراهم می صد پرورش آنشد و نمو سریع و بهینه عاملی را که قشرایط ر
تبادالت حرارتی و رطوبتی با فضای بیرون به حداقل رسیده و رعایت مسائل بهداشتی از اهمیت فراوانی برخوردار 

نه مین شرایط بهیت و وسائل ساده تا مدرن برای تأواها از ادانسکتاریوم، است. بسته به نیاز و مسائل اقتصادی
 نمایند.پرورش عوامل بیولوژیک استفاده می

 ساختمان انسکتاریوم

تداخل ایجاد نشود و امکان ، های مجزا باشد تا در طول مراحل تولیدمحل تولید تریکوگراما باید دارای اتاق

زیرا  ،ها و منافذ را باید با پارچه یا مقوای مشکی پوشاندهای متفاوت را داشته باشیم. پنجرهکنترل دما و رطوبت

 ستنده پروانه بید غالتحشرات تکثیر شده به منظور پارازیته شدن در محیط انسکتاریوم آفت انباری از جمله 

ها النها و س. تمام اتاقشودمین أپارازیت نیز باید ت را برای حشرات و به تاریکی عالقه بیشتری دارد. منبع نوری

 باید هواکش داشته باشد تا بتوان تهویه مناسبی اعمال نمود. بهترین سیستم گرمایش شوفاژ است. 

درصورت استفاده از بخاری گازی یا نفتی باید دقت کرد که هیچگونه گازی از آنها متصاعد نشود. برای خنک 

 شود.ستفاده میکردن نیز از کولر گازی )در مناطق مرطوب( و یا کولر آبی )در مناطق خشک( ا
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های توان از دستگاهمین رطوبت مورد نیاز میأبرای ت
رطوبت ساز )سرد یا گرم( استفاده کرد. تجهیزات دیگر 

ا در هشامل سردخانه )برای نگهداشتن تخمدرانسکتاریوم 
آزمایشگاه کوچک دارای لوپ  ،(گرادسانتی درجه4دمای 
 بزرگ وهای آزمایش کولر و پتری دیش و لولهیا بینی

شود. داشتن یک آزمایشگاه کامل همچنین آون بزرگ می
 ندارد. تنها وجود یک لوپ الزامی در انسکتاریوم لزومی

  .(06)شکلستا

 

 
 
 

 بازدید از واحدهای پرورش و تکثیر زنبور تریکوگراما در منطقه و بررسی ساختمان انسکتاریوم -1   فعالیت
تجهیزات و مواد الزم در هنرستان کشاورزی برای پرورش و تکثیر زنبور ، لوسای، بررسی ساختمان انسکتاریوم -0

 تریکوگراما توسط هنرجویان
 

 

 

 ضد عفونی انسکتاریوم

ها به د که یک نوع از این کنهنشوهای شکاری مشاهده میکنه، در آزمایشگاه هنگام پرورش بید غالت معموال 
یر حشره بالغ( تکث، الرو، ریع در تمام مراحل رشدی بید غالت )تخممعروف است. این کنه خیلی س ایشیشه کنه

این  رلکنتطور آماده باش برای هبرد. بنابراین همیشه باید باز بین می کند و تمام مراحل رشد را سریعا  پیدا می
تر عده سریهای ماهای ماده هستند و حرکتشان نسبت به کنهتر از کنههای نر به مراتب کوچککنه باشیم. کنه

حتی برای انسان نیز زیان آور بوده و وارد پوست  هاروز است. این کنه 5تا  4ها است. سیکل رشد و نمو این کنه 
 نماید.شوند که در نهایت ایجاد خارش و التهاب میبدن می

اری بیدی که خریدپروانه و حتی تخم ، شفیره، شوند. الرووارد انسکتاریوم میمختلف راحتی و از طریق ا بههکنه
 ممکن است آلوده به کنه باشد. ،کنیدمی

)توسط لوب( بر روی پارچه سیاه رنگ است. چون  18تا  5ها از طریق بزرگنمایی بهترین راه دیدن این کنه
 را مشاهده نمود. توان آنرنگ عمومی این کنه زرد است به راحتی می

شود گیری استفاده میگیری و تخمویژه در پروانههسایلی که بهای انسکتاریوم و وها و اتاقضدعفونی مرتب سالن
اشد. سزایی داشته بثیر بهأتواند در کاهش جمعیت کنه تهای آغشته به کنه کش میو همچنین استفاده از پادری

ا های داخل آن رتوان کاورها و قابمی ،گیری آلودگی به کنه مشاهده شودر زمان پروانهکه دهمچنین درصورتی
 مرتبه تکرار نمود. 3تا  0بالفاصله پس از پروانه گیری سمپاشی کرده و این کار را هفته ای 

  

 سازی جومادهای از قفسه آنمونه -11شکل
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 های بید غالت بررسی و مشاهده کنه   فعالیت
 کنه بید غالت، بینوکولر، لوپ وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

 مراحل انجام کار
 در آزمایشگاه روپوش سفید آزمایشگاهی بپوشد. -1
 های سه نفره تقسیم شوید.هبه گرو -0
 پس از تحویل گرفتن وسایل و تجهیزات توسط سرگروه به نوبت : -3

 مشاهده کنید. )توسط لوب( بر روی پارچه سیاه رنگ 18تا  5از طریق بزرگنمایی را ها این کنه
  نمایید.بررسی و نسبت به ترسیم شکل اقدام ، های مختلف بدن را مشاهدهر قسمتاستفاده از بینوکول با
 و گوکند گفتهای ظاهری که شناسایی کنه بید غالت را از سایر حشرات متمایز میدر گروه در خصوص ویژگی -4

 کنید.
 گزارش کار را در دفتر خود ثبت و به هنرآموز تحویل دهید. -5

 

 

 
ای راز آنجا که اغلب آفات کشاورزی که باست.  زبانگر نیاز به حشره میبه منظورتکثیر عوامل بیولوژیک پارازیت یا شکار  بیشتر بدانیم

مجبوریم به  ،سل ندارندشگاهی و انسکتاریومی امکان تکمیل ندر محیط بسته آزمای، شودآنها عوامل بیولوژیک تولید می
د نستهانباری که آفت های دیگری هایی از میزباننترل بیولوژیک آنها در چنین محیطمنظور تکثیر و پرورش عوامل ک

 شود.عنوان میزبان واسط استفاده میمانند بید غالت یا بید آرد به
 

 

 

 
 ضد عفونی انسکتاریوم   فعالیت

 .پادری، انسکتاریوم، سم سوین، فستوکسین، سم نئورون :مواد و تجهیزات مورد نیاز، وسایل
 مراحل انجام کار

 لباس مناسب کار بپوشید. -1
 تأیید نظر هنرآموز تشکیل دهید. نفره را با 5تا  3های گروه -0
 . دخصوص حشرات پاک کنیهاتاق را از هرگونه آلودگی و ب-3
 . روش مناسب کنترل کنیدبه در صورت وجود النه مورچه -4
ری از برای جلوگی، شودگیری استفاده میگیری و تخمکه بویژه در پروانهرا ی های انسکتاریوم و وسایلها و اتاقسالن-5

 کنید.ه با سم نئورون سمپاشی شیوع کن
 کنید. کش آغشتهبه کنه را های انسکتاریومها و اتاقسالن هایپادری -6
 گزارش انجام کار را ثبت و به هنرآموز خود تحویل دهید. -7
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 ایارزشیابی مرحله
 

 کار حلمرا ردیف
، مواد، )ابزار عملکرد شرایط

 ...( و مکان، زمان، تجهیزات

 نتایج

 مکنم
 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد

0 
آماده 
سازی 

 انسکتاریوم

 ،فستوکسین، سم نئورون
، انسکتاریوم، سم سوین

 پادری

کنه بید ، بینوکولر، لوپ
 غالت

باالتر از 

 حد انتظار

انسکتاریوم را ضدعفونی کند. شرایط رطوبتی و 
دمایی انسکتاریم را تنظیم نماید. محیط را برای 

کنه بیدغالت پایش نماید و کنه بید غالت  وجود
 را شناسایی کند. 

3 

 حددر 

 انتظار

کند. شرایط رطوبتی و انسکتاریوم را ضدعفونی 
 دمایی انسکتاریم را تنظیم نماید.

0 

تر از پایین

 حد انتظار
 1 عدم ضد عفونی یا تنظیم شرایط انسکتاریوم

 

 پرورش زنبور تریکوگراما

د انبوه زنبور تریکوگراما شامل دو مرحله عمده تولید تخم میزبان آزمایشگاهی پرورش زنبور و پرورش و تولی
ر د اشد که در این مرحله تخم میزبان تولید شده برای پارازیته شدنبی تکثیر و ازدیاد خود زنبور میمرحله

 د.شودو مرحله در ادامه توضیح داده میشود. این اختیار زنبورها قرار داده می

 تریکوگراما )پرورش میزبان واسط( تولید تخم میزبان آزمایشگاهی زنبور

هایی استفاده کنیم که زنبورها نیاز داریم تا از میزبان ،برای اینکه زنبور تریکوگراما در انسکتاریوم ازدیاد یابد
، ربومیط آزمایشگاهی و انسکتابتوانند بر روی تخم آنها بخوبی رشد و نمو نمایند و از طرفی بتوانیم آنها را در شرا

 های کشور مورد استفاده قرار ومهای آزمایشگاهی که در بیشتر انسکتاریراحتی تکثیر نماییم. از میزبانهب
های غالت فعال است و ه آفت انباری است که بر روی دانهباشد. این پروانبید غالت و یا سیتوتروگا می، یردگمی
باشد برای پرورش این آفت انباری جو میم به صورت انبوه پرورش داد. غله مناسب را در انسکتاریو توان آنمی

 را روی سایر غالت همانند گندم نیز پرورش داد.  توان آنولیکن می
ریزی شده از زنبورهای طور منظم و برنامهه در طول دوره پرورش بهبرای حفظ کارآیی زنبورها ضروری است ک

ی مادر عنوان نسلآوری شده از طبیعت بهان اصلی و یا زنبورهای طبیعی جمعمیزبپرورش یافته به روی تخم 
که زنبور برای رهاسازی بیش از پنج الی شش نسل به روی میزبان واسط پرورش نیافته  طوریبه شود. استفاده

میزبان  ایط پرورشامکانات و شر، ضروری است در کنار خط تولید انبوه زنبور بر روی میزبان واسطبنابراین  .باشد
گیری از زنبورها بر روی تخم بید غالت از این زنبورها به عنوان اصلی نیز فراهم گردد تا بدین ترتیب پس از نسل

 .برای خط تولید استفاده شودمادری نسل 
بندی متناسب با شروع آفت از نکات مهم در تولید تریکوگراما کارگیری زماننحوه پرورش میزبان واسط و به

 حائز اهمیت است. ، راحتی پرورش یابد. همچنین نوع میزبان واسطی که بهستا
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ها نشان داده که شفیرگی است و آزمایشر مرحله پیشسازی تریکوگراما در دمای کم و دبهترین زمان ذخیره
. این دنگهداری شون در یخچال ا درصد خروجی باالبتوانند حتی تا سیصد روز های پارازیتوئید میفیرهشپیش

 یک موفقیت در ذخیره سازی است که بستگی زیاد به هر دوگونه آفت و تریکوگراما دارد.
 الزم است مراحل زیر انجام شود: پرورش میزبان واسطبرای 

 جو سازیآماده تهیه ومرحله اول:

در . شود تهیهجو باید به مقدار کافی ، در انسکتاریوم با توجه به حجم کار پرورش پروانه بید غالتبه منظور 
معموال  برای آلوده سازی . های خریداری شده درشت و با پروتئین باال باشندد دقت کرد که دانههنگام خرید بای

ه سازی در آلود برایجو  عمول به علت ارزان بودنگندم و یا ذرت استفاده نمودکه به طور م، توان از جومی
فاده باید تمیز و عاری از هر گونه آفت یا بیماری و همچنین مورد است جو. شوداستفاده میاز آن انسکتاریوم 

اعث ب یابند وزیرا با توجه به شرایط مناسب انسکتاریوم عوامل مزبور به سرعت تکثیر می، عوامل خارجی باشد
و  زنی بذرها را نیز از بین بردآفات انباری احتمالی و قدرت جوانه بایدپس از خریداری جو . شوندکندی کار می

 کرد.جوهای پوک و حذف ها اقدام به شستشوی پس از حذف ناخالصی
 

 برای پرورش پروانه بید غالت جو آماده سازی   فعالیت
پرمنگنات  ،)فستوکسین(قرص فسفید آلومینیوم، لگن)تشت(، الک، سبد یا آبکش، آون وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

 .ترازو، پتاسیم
 مراحل انجام کار 

 یشگاهی بپوشید.روپوش آزما -1

 مربی خود تحویل بگیرید.به مقدار کافی جو برای پرورش پروانه بید غالت از  -0
 آن را جدا کنید.، در صورت وجود عوامل خارجی در جو -3
عدد قرص فسفید  3تا  0کیلویی ریخته و داخل آن حدود  08های پالستیکی بزرگ معموال  جو را در داخل ظرف -4

 .(عدد قرص 1کیلویی  58به ازای هر کیسه دهید. )سین)قرص برنج( قرار فستوکبا آلومینیوم 

 

 ضدعفونی کرد. وان با استفاده از حرارتتجای روش باال میتوجه: به
 ساعت قرار دهید. 40ها را در یک اتاق در بسته در زیر پالستیک بدون منفذ به مدت کیسه -5
ساعت و  04به مدت  گراددرجه سانتی 78ه داخل آون در درجه حرارترا ب هاآنبرای جلوگیری از جوانه زنی جوها  -6
در  جوها را های میکروبیبرای از بین بردن آلودگی همچنیندهید. ساعت قرار  40در مدت گراددرجه سانتی 68یا

 .دثانیه غوطه ور کنی 18در هزار به مدت  4محلول پرمنگنات 

 

 

  

 

اتمسفر به  1/1تا  1و فشار گراد درجه سانتی 71توان درداخل اتوکالو بزرگ با حرارتمی 
 .قرار دادنیز دقیقه  11مدت 

 

 

شود و سمی است که به سرعت در هوای آزاد به گاز سمی تبدیل می فستوکسین قرص 
برای انسان خطرناک است. بنابراین در موقع مصرف آن باید توجه داشت که از استنشاق 

 سم اکیداَ خودداری شود.
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 . دی جو نمائیسپس اقدام به شستشو -7   فعالیت
 3های پالستیکی در سبد ها و جوهای پوک آنها راپس از حذف ناخالصی -0

دست هرا ب درصد( 15 )حدودا کیلوئی ریخته تا رطوبت الزم و مورد نیاز 
 .(07)شکلآورد

 

 

 گزارش انجام کار را ثبت و به هنرآموز خود تحویل دهید. -9
 

 

 

 های غالتمجو با تخ آلوده سازیمرحله دوم: 

درصد( را  15د ای که رطوبت مناسب )حدوهای ضدعفونی شدههای بید غالت روی دانهدر این مرحله تخم
نیم گرم تخم بید غالت بسته به تازه  تا یک و یکتوان از شود. به ازای هر یک کیلو جو میقرار داده می، ارندد

ای تواند کمتر مصرف شود. دمتفریخ آن بیشتر است و می .تر باشددن استفاده نمود. هر چه تخم تازهو یا کهنه بو
آلوده  ،باشد. اگر رطوبت کافی نباشددرصد می 78درجه و رطوبت آن حدود 05اتاق آلوده سازی جوها حدود 

تواند ه تولید پایین خواهد آمد. دما میشدن جوها توسط الروهای خارج شده از تخم بید غالت کمتر بوده و بازد
گیرد د تا یک حد مشخصی از دما صورت میشد و نمو بید غالت تاثیرگذار باشد ولی این سرعت رشدر سرعت ر

و نفوذ ای جهباشند. پس از اینکه الروها به داخل دانهدرجه عامل توقف رشد می 38ی حدود و معموال  دماها
ان رشد کامل الروهای بید زدگی جوها جلوگیری شود. جوها در زمشوند تا از کپکجوها به هم زده می، کردند

باشند و این با قرار دادن دست داخل توده جوها قابل لمس است. کنترل دما در محدوده حدود میغالت گرم 
ها درجه در این زمان الزم است. از زمانی که الزم است تا بید غالت دوره رشدی خود را کامل کرده و پروانه 07

 د. باشروز می 03 تا 00حدود  ،خارج شوند
های خود را داخل تخم شود و زنبور تریکوگراما تخمعنوان میزبان واسط استفاده میبه بید غالت پروانه تخم 
بید غالت تازه شیری رنگ بوده که به تدریج به پروانه کند(. تخم می هگذارد )آن را پارازیتبید غالت میپروانه 

ی های نارنجدهند و تمایل کمتری به پارازیت تخمترجیح میهای تازه را دهد. زنبورها تخمنارنجی تغییر رنگ می
سازی صورت پذیرد تا از جوانه زنی یا کپک ها بالفاصله پس از آلودهباید توجه داشت که تفریخ تخم شده دارند.

ه صورتی ک. درشودساز استفاده میسازی از رطوبتمین رطوبت اتاق آلودهأزدن جوها جلوگیری شود. به منظور ت
 .شته شودپاشی کرده و خیس نگه داآب ساز نداشته باشیم باید کف اتاق را مرتبا  طوبتر

 

تر گرفت، تا تهویه راحتمترسانتی 1تا  4 توان ارتفاع جو در درون سبدها رامی 
 .تهویه و هوادهی از پنکه استفاده کرد برایدرصورت لزوم باید . صورت گیرد

 

 سازی جوای از قفسه آمادهنمونه -17شکل
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روز بسته به دما و رطوبت  18الی  7سازی در حدود از زمان آلوده های جو معموال وذ الروها به داخل دانهنف
 انجامد. محیط و جوها به طول می

. این ندکندهی به جوها میشروع به هم زدن و رطوبت، ندذ کردسازی که الروها به داخل جو نفوپس از آلوده
 مین شود. أتا رطوبت و تهویه الزم در جوها ت ادعمل را هر روز باید انجام د

های به اولین پروانه ی کهشود. زمانروز پس از آلوده سازی انجام می 00مرحله انتقال به داخل کاورها حدود 
 گردد.انجام می ،صله عمل انتقال که در ادامه توضیح داده خواهد شدبالفا، نداصطالح پیش پرواز ظاهر شد

زیرپایی که مدام  اتاق آلوده سازی در طول شبانه روز باید تاریک باشد و بهتر است در جلوی درب هر اتاق یک
رصد د 08و رطوبت باالی  07قرار گیرد. دمای اتاق آلوده سازی حدود  ،آغشته شده( نئورون) کشکنه به محلول
 شود.توصیه می

 
 جو با تخم آفت انباری پروانه بید غالت سازی آلوده   فعالیت

 ،سیستم سرمایشی یا گرمایشی، مه ساز، دماسنج، رطوبن سنج، :ترازوی دقیقمواد و تجهیزات مورد نیاز، وسایل
 .تخم بید غالت، های باریکمیله

 مراحل انجام کار
 ایمنی و بهداشت فردی مجهز شوید. به لباس مناسب کار و سایر تجهیزات -1
رطوبت )در اثر فشردن یک دانه  تعیینس از پ را سازیزمان مناسب برای آلوده -0

مشخص و به تأیید روی جو بماند ولی از هم نپاشد(  هاناخنجای  ناخنجو بین دو 
 هنرآموز برسانید.

 

گرم  4، جوکیلوگرم 3برای آلوده سازی در هر سینی یا آبکش به ازای هر  -3
 (.00)شکلبریزیدتخم 

درصد برسانید. برای این کار از مه ساز یا خیس  08رطوبت اتاق را به حدود  -4
 کردن کف اتاق استفاده کنید.

تخم  188ها را با شمارش وضعیت خروج از و درصد تفریخ تخم دهای تخم را جمع آوری کنیورقه، از تفریخ پس -5
 ید, زیر بینوکولر یا یک ذره بین بررسی نمایید.که بصورت تصادفی مشاهده می کن

های پایینی را الرو آبکش، ها خارج و آویزان شوندتنند از سینی آبکشالروها ممکن است توسط تارهایی که می -6
 د. یها برگردانآوری و به داخل آبکشهای باریک جمعتوسط میله

. ددهی به جوها کنیشروع به هم زدن و رطوبت، جو نفوذ کردند سازی که الروها به داخلروز پس از آلوده 18حدود  -7
 مین شود. أتا رطوبت و تهویه الزم در جوها ت داین عمل را هر روز باید انجام دهی

 را همانند توضیحات باال انجام دهید.مرحله انتقال به داخل کاورها  -0
  .دهای الرو دار را بشماریاد دانهدانه جو را شکافته و تعد 188برای تعیین درصد آلوده سازی  -9

 

 

  

 

زنی و کپک زدن جوها در مورد جوانه در این مرحله دقت 
 بسیار الزم است.

 

ای از آبکش نمونه -18شکل

 سازی جوآلوده
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 گیریتقال جوهای آلوده به سالن پروانهان سوم: مرحله

بت در آنجا نسشوند و هایی موسوم به کاور منتقل میجوها بایستی به قفس، قبل از ظهور پروانه های بید غالت
شود. این دارد که جوها داخل آنها ریخته میهایی قرار قابشود. در داخل کاورها ها اقدام میپروانهآوری به جمع

ها امکان خروج از آنها را داشته باشند. در قسمت پایین اند تا تنها پروانهپوشیده شده های فلزیها با توریقاب
واسطه شکل کاور و هم توسط فشار هها هم بپروانهاند. این ها تعبیه شدهری پروانهآووفی برای جمعورها ظرکا

گیری شود. مدت زمانی ا تخمشوند تا از آنهطور مرتب جمع آوری میهروزانه و ب باد به این ظروف منتقل شده و
یط و احتمال آلودگی با کنه که باشد و بسته به شراروز می 38حدود  ،ری نمودگیتوان از هر کاور پروانهکه می

 38از  ل بهتر است بیشطور معموهتواند کمتر یا بیشتر باشد. ولی باین زمان می ،ولید را متوقف نمایدد تتوانمی
 گیری را انجام نداد. روز پروانه

ها اولین بیدهای بالغ که روی آبکش، روز پس از آلوده سازی 00حدود پرواز )های پیشبه محض ظهور پروانه
ها را درون لگن حاوی محلول آبکش در صورت نیاز عمل انتقال نمود. بدین منظورشود( باید اقدام به مشاهده می

 زنیم.در هزار غوطه ور کرده و چند ثانیه به هم می 0نئورون 
ها برای نقل و انتقال باید از روی هم گذاشتن آبکش .ک الرو زنده وجود داردی، که داخل هر دانه جوبه دلیل این

هم زدن جوها در روز و شب به دفعات برای هدر این زمان ب بین رفتن الروها نشویم. خودداری کنیم تا باعث از
 زنند.داخل کاور کپک می ،خشک شدن و هوادهی بسیار ضروریست. اگر جوها خشک نشده باشند

. ندکنها را به کاور منتقل میقاب، . پس از پر شدنندکنها خالی میها را به داخل قابساعت آبکش 04پس از 
ر ها از هزیرا پروانه، ضد عفونی شده و توسط چسب ماستیک تمامی درزهای آنها پر شده باشد کاورها باید قبال 

 شوند. سوراخی استفاده کرده و خارج می
عنوان )بهیک تونل کوچک حلبی وجود دارد که آن تونل را به یک سه راهی ، در پایین قیفو در زیر هر کاور 

پوشانیم. برای اتصال این سه راهی سه راهی را با توری و کش می، طرف کرده و در دو متصل (16پلیکا مثال 
 شود. دقت شود که سه راهی با زمین تماس نداشته باشد.ه تونل از تیوپ ماشین استفاده میب
 

نگ استفاده نمود. البته در صورتی ای سفید یا سیاه رتور پارچه، حلب، 0×0های آهنی توان از میلهبرای ساختن کاور می  بیشتر بدانید
 تری قابل استفاده خواهد بود.برای مدت طوالنی ،وم استفاده کنیمکه از آلومینی
 مترسانتی 108×108×08ابعاد کاور: 
 مترسانتی 108طول پایه: 

 مترسانتی 108×98×08ابعاد قیف پایین کاور: 
 مترسانتی 15تونل زیر قیف: 
 مترتیسان 18ها: فواصل بین قاب

ای متری. قاب به گونهلیمی 0قاب: وسیله ای است از جنس چوب یا آلومینیوم و تورهای فلزی گالوانیزه با منافذ  -
د. باید توجه داشت که ته قاب بایستی بسته نکیلوگرم جو آلوده را داشته باش 18حدود د که گنجایش نشوساخته می

 شود.اب قرار داده میق 18کاور تعداد  و باالی آن باز باشد. در هر
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 گیریتقال جوهای آلوده به سالن پروانهان  فعالیت 
 .قاب، کاورنیاز: مواد و تجهیزات مورد، وسایل

 

 
 گیریسالن پروانه -19شکل

 
 قاب -11شکل

 مراحل انجام کار:
 شید.را بپو روپوش آزمایشگاهی -1
 د.اییپرواز اقدام به عمل انتقال نمهای پیشبه محض ظهور پروانه -0
ور کرده و چند ثانیه به هم در هزار غوطه 0ها را درون لگن حاوی محلول نئورون آبکش، در صورت نیاز و وجود کنه -3
 .دزنیب

 

 . را انجام دهیدی هم زدن جوها در روز و شب به دفعات برای خشک شدن و هوادههدر این زمان ب -4

 

 .(38)شکلدها خالی کنیها را به داخل قابساعت آبکش 04پس از  -5

 

 . درا به کاور منتقل کنی آنهاها پس از پر شدن قاب -6
 

 

 
  

 

ن زیرا ای، جوهای پایین ریخته لگد نخورد، هاباید توجه کرد که در حین پر شدن قاب 
 شوند.جوها حاوی الرو بوده و به راحتی له می

 

 

 زنند.داخل کاور کپک می، ر جوها خشک نشده باشنداگ 
 

 

 

که داخل هر دانه جو بک الرو زنده وجود دارد باید از روی هم گذاشتن به دلیل این 
 .دتا باعث از بین رفتن الروها نشوی دها برای نقل و انتقال خودداری کنیآبکش
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ضد عفونی شده و توسط چسب ماستیک تمامی درزهای  کاورها باید قبال   -7  
 ی استفاده کرده و خارج ر سوراخها از هزیرا پروانه، آنها پر شده باشد

 .(31)شکلشوندمی
آن  و یا اگر برای دپوشانیب یا پارچه توری باکاور را ، هاپس از انتقال قاب -0

و از بسته بودن کامل آن و عدم  دبندیبرا  آن، ددرب توری ساخته باشی
 .دوجود هر گونه درز و منفذ مطمئن شوی

 . برای اتصال ایندپوشانیب شرا با توری و کزیر کاور راهی سه، طرف دو -9
 . کنیدراهی به تونل از تیوپ ماشین استفاده سه
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 گیری بید غالتپروانه مرحله چهارم:

. در این اتاق هم شددرصد با 78درجه و رطوبت نسبی هوا حدود  04الی  03بایست گیری میدمای اتاق پروانه
 سنج الزم است.دماسنج و رطوبت

 . ندکنگیری میتوسط دستگاه پمپ باد اقدام به پروانه، ها از جو و پرواز در داخل کاوربعد از خارج شدن پروانه
 در گیریشد. البته زمانی که میزان پروانهباعبارت دیگر طول عمر هر کاور تا یک ماه میهگیری یا بمدت پروانه

دیگر موقع باطل کردن کاور است. این زمان ممکن است حدود روز بیست و پنجم باشد.  .اواخر دوره کاهش یابد
 یابد. زیرا خطر شیوع کنه افزایش می ؛روز نگه داشت 38در هر صورت نباید کاور را بیش از 

  

 

 .راهی با زمین تماس نداشته باشددقت شود که سه 

 

 درزگیری کاور -11شکل
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 ید غالتگیری بپروانه  فعالیت 
 .هود، دبه آماده، قیف، پمپ باد مواد و تجهیزات مورد نیاز:، وسایل

 مراحل انجام کار:
 روپوش آزمایشگاهی بپوشید. -1
 . بدیندگیری کنیدستگاه پمپ باد اقدام به پروانه توسط، ها از جو و پرواز در داخل کاوربعد از خارج شدن پروانه -0

اهی رهایی به قیف آنها را به داخل سهیف هدایت شده که همزمان با آن با زدن ضربهها کم کم به طرف قترتیب پروانه
 .دریزیب

 

 ای خارج نشود.تا پروانه دگیریبرا محکم را جدا کرده و درب آن آن، راهی شدندها وارد سهوقتی همه پروانه -3  
 .دبریده و ته آن دبه را با توری و کش مسدود کنیکه نصف آن را  دای را باید از قبل بدین صورت تهیه کنیدبه -4
 د.های داخل سه راهی را به داخل این دبه خالی کنیپروانه -5
ها را در زیر آن به آرامی . هود را روشن کرده و دبه محتوی پروانهدبریبانجام عمل پرزگیری زیر دستگاه هود  برای -6

 یشترباین عمل بیرون نیایند و  هنگامها در این زمان باید مراقب بود پروانه ها الک شود. درتا بال و پرز پروانه دتکان دهی
 پرزها گرفته شود.

   

 گیری بیدغالتمراحل پروانه -11شکل 

 

 

 گیری از بید غالتتخم مرحله پنجم:

به ، شودزیر هودهای با مکش قوی انجام می بل پس از پرزگیری که درآوری شده از مرحله قهای جمعپروانه
شوند. دقت و سرعت عمل در این ریخته می ،اندای پوشانده شدهچههایی که کف آنها با توری پارداخل قیف

آن در عالوه بر کار انتقال ایجاد اشکال کرده و  ها به سرعت پرواز کرده و درکه پروانه زیرا ؛مرحله ضروری است
ی هاها از قسمت توری بر روی برگهآورند. این قیفبهداشتی در تولید را به همراه میمحیط رها شده و مشکالت 

این کاغذها هر روز تعویض  .(33)شکلریزی کنندها تخمها روی آنشوند تا پروانهکاغذ و یا مقوا قرار داده می
ورد تریکوگراما مبرای تکثیر انبوه زنبور ، ده از پمپ بادست آمده پس از پرزگیری با استفادههای بشده و تخم

یر ت وارد چرخه تکثپروانه بید غال وبارهدها نیز برای تولید گیرند. بدیهی است مقداری از تخماستفاده قرار می
 شود.خود میزبان می

ایم ه نمودهبا کش تهی قبال هایی که های پالستیکی داریم که دو طرف آن باید با توریگیری نیاز به قیفبرای تخم
 . دار کنیمها را به منظور عبور هوا و تهویه سوراخها نتوانند خارج شوند. بهتر است قیفپوشانده شود تا پروانه
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ایم را مرتب بر روی یک که آماده کردهرا هایی قیف
ها را از داخل دبه صفحه مسطح قرار داده و پروانه
ا هنیم. میزان پروانهکپرزگیری به داخل آن خالی می

داخل هر قیف به مقداری است که یک الیه پروانه 
به طوری که روی  ؛سطح توری کف قیف را بپوشاند

 هم نباشند.
 

 آوری تخم بیدغالتجمع -11شکل

ذ آن گرفته شده باشد و هیچ نوری وارد اتاق نشود. فضدعفونی شده و تمام منا گیری نیز باید قبال اتاق تخم
جا کرد. بهتر است بلندی هر هها را جابراحتی قیفوری باشد که در هر قفسه بتوان بهدی اتاق باید طبنقفسه

ها کاغذهای غیر روغنی به ابعاد ته قیف قیف باالتر باشد. روی قفسه متر از بلندیسانتی 5طبقه از قفسه حدود 
شود و هر روز باید کاغذهای گیری میروز تخم 4 تا 3دهیم. از هر قیف ها را روی آنها قرار میگذاریم و قیفمی

 کند.ها را تولید میبهترین تخم ها را عوض کنیم. روز دوم معموال زیر قیف
 68و رطوبت از  04کاغذها باید خشک بوده و درجه حرارت محیط از ، گیری بسیار حساس استمرحله تخم

 درصد بیشتر نباشد.
 زیرا باعث گسترش ؛آوری شوندباید جمع، ولگرد ا  اصطالح یاهای آزاد انهپرو منکته قابل توجه این است که تما

 گردند.آلودگی می
 

 گیری از بید غالتتخم  فعالیت 
 .بینوکولر، دبه، قیف وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

 بپوشید. لباس مناسب کار -1
توانند ها ند تا پروانهیپوشانبکش و با توری  راهای پالستیکی دو طرف قیف -0

 خارج شوند.
 . دمنظور عبور هوا و تهویه سوراخ دار کنیها را بهقیف -3
را مرتب بر روی یک صفحه مسطح قرار داده و  دایهایی که آماده کردهقیف -4

ها داخل . میزان پروانهدها را از داخل دبه پرزگیری به داخل آن خالی کنیپروانه
 توری کف قیف را بپوشاند به انه سطحهر قیف به مقداری است که یک الیه پرو

 که روی هم نباشند.طوری
 

 

 

 

  

 

ا کرد. جهها را جابقفسه بندی اتاق باید طوری باشد که در هر قفسه بتوان به راحتی قیف 
 .قیف باالتر باشد متر از بلندیسانتی 1بهتر است بلندی هر طبقه از قفسه حدود 

 

 

یاز به ن ذ آن گرفته شده باشد وفضدعفونی شده و تمام منا گیری نیز باید قبالا اتاق تخم 
 نوردهی ندارد.

 

 گیریها برای تخمنتقال پروانها -14شکل
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روز  4 تا 3. از هر قیف دها را روی آنها قرار دهیو قیف دگذاریبها کاغذهای غیر روغنی به ابعاد ته قیف روی قفسه -5  
 .(35)شکلدها را عوض کنیشود و هر روز باید کاغذهای زیر قیفگیری میتخم

درصد  68و رطوبت از  04کاغذها باید خشک بوده و درجه حرارت محیط از ، گیری بسیار حساس استحله تخممر -6
 بیشتر نباشد.

برقی  توسط جارورا ولگرد(  ا صطالحا ایهای آزاد )تمام پروانه -7
 کنید.آوری جمع

گیری( ساعت پس از پروانه 04گیری روز اول )پس از پایان تخم -0
 های حاوی تخمو برگه دهیدهای روز دوم انتقال قفسهها را به قیف

 . کنیدآوری از زیر آنها جمع را
ها را با یک برس نرم داخل یک جایی باید ته قیفهالبته قبل از جاب

هایی وجود دارند که به توری زیرا همواره تخم، کنیدظرف پاک 
 رد، شودها که به صورت فله جمع آوری میچسبیده است. این تخم

 د.دهیمورد استفاده قرار  دوبارهآلوده سازی 
 پودر، ها را با آبها و توریقیف، گیری هر سریپس از پایان تخم -9

 .دو در آفتاب خشک نمایی دشوییبشستشو و وایتکس 
گزارش کار را در دفتر خود ثبت کنید و به هنرآموز خود تحویل  -18

 دهید.

 

 گیری بید غالتتخم -11شکل
 

 

 

 گیریگیری و تخمروری در مراحل پروانهنکات ض

 ها را به حداقل رساند.باید میزان پرز بال -1
 گیری اطمینان حاصل نمود.ها و کاغذها و همچنین محل تخماز خشک بودن قیف -0
حرارت ، رطوبت باال، ها و دالیل مرگ و میر )ویروسروانهها برای تخمین مرگ و میر پبازدید تصادفی قیف -3

 کلر به دقت موردوها در زیر بینگیری شود و نمونهها نمونهنه و ...( بهتر است که از پروانهک، گازهای دیگر، باال
 بررسی قرار گیرد. )نمونه ها را از کاور تهیه کنید.(

 ها در طول روز روشن نشود.ها مجزا بوده و چراغ این اتاقطور کامل از سایر اتاقهگیری باتاق تخم -4
 محکم بسته شود. ها حتما درب قیف -5
 رطوبت و دمای آن مرتب کنترل شود. -6
 اتاق کاورها )سقف و کف( با سم نئورون سمپاشی شود.، هاقبل از انجام عمل پر کردن قاب -7
 ها تردد کنند.با دمپایی مخصوص در اتاق ما  هر اتاق باید پادری داشته باشد و اشخاص نیز حت -0
های اتصال سه راهی پلیکا به تونل زیر قیف کاور اطمینان حاصل گیری از محکم بودن لولهپس از انجام پروانه -9

 شود.
 ها از زمین فاصله داشته باشند.راهیسه -18
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یدی از پمپ است. به همین دلیل قبل از ینان از خشک بودن باد تولاطم، هانکته مهم در باد گرفتن پروانه -11
بادگیری پیچ تخلیه پمپ را باز نموده تا آب جمع شده در مخزن هوای آن خارج شود. اندازه گیری روغن موتور 

 پمپ باد نیز الزم است.
در صورت زیاد بودن  خارج شوند. رها از کاوگیرد تا در هر زمان کلیه پروانه عمل بادگیری با دقت صورت -10
 نوبت در روز انجام داد. 3یا  0توان عمل پروانه گیری را در ها میروانهپ

 از مکان دور شود. ،هر چیزی که ایجاد دود و یا گاز نماید -13
 کاورها باید دارای اتیکت مربوط به خود باشند.، هاقفسه، هاتمام اتاق -14
توان به درجه می 4در سردخانه در دمای  ،شدباهای تولید شده را در صورتی که اتاق پارازیت آماده نتخم -15

شوند و دیگر مناسب برای رنگ میها در دمای محیط به سرعت نارنجی این تخم مدت یک هفته نگهداری نمود.
 پارازیت نیستند.

خارج زیرا این کار باعث  ؛ستاتکاندن آنها در هوای آزاد الزامی، هاهای تخم از زیر قیفبعد از برداشتن ورقه -16
 شود.ها میکنه احتمالی از اطراف تخم شدن پرزها و یا

روی کاغذ تخم زه سطح ته قیف( صورت یک دایره ) به انداها بهپروانه، گذاری مناسبدر صورت تخم -17
که تراکم و یکنواختی و پراکندگی روی ورقه تخم فقط در یک طرف باشد )به صورت نیم در صورتی .گذارندمی

ناصاف بوده و قیف به خوبی روی کاغذ  ،ها روی آن قرار دارنددهنده این است که سطحی که قیف دایره( نشان
 قرار نگرفته است.

اطالع ، پر شود تا از میزان تولید جدول مربوط به آن حتما ، گیریگیری و تخمانجام عمل پروانهبعد از  -10
 کافی داشته باشید.

 های نوری استفاده شود.های آزاد از تلهانداختن پروانه ای به تلهگیری بهتر است بردر اتاق پروانه -19
های مرده با یک حرکت و تکان دادن چسبند ولی پروانهده در داخل قیف به پارچه توری میهای زنپروانه -08

 شوند.جا میهقیف به راحتی جاب
ه ها باین نشانه ،ان احساس خارش کنندرگرراهی پلیکا باشد و یا کاکه تعدادی الرو در داخل سهدر صورتی -01

 دلیل گسترش کنه است.
  



 تولید حشرات مفید برای کنترل آفات

 119 

 ایارزشیابی مرحله

 

 مراحل کار ردیف
، مواد، )ابزارشرایط عملکرد 

 مکان و ...(، زمان، تجهیزات
 نتایج ممکن

 استاندارد )شاخص ها/داوری/

 نمره دهی(

نمر

 ه

3 
پرورش 

 میزبان واسط

، الک، سبد یا آبکش، آون

 مفسفید آلومینیوقرص ، لگن)تشت(

 ،اتپرمنگنپتاسیم ، فستوکسین()

 ،دماسنج، سنجرطوبت، ترازوی دقیق

سیستم سرمایشی یا ، سازمه

د تخم بی، های باریکمیله، گرمایشی

، قیف، پمپ باد، قاب، کاور ،غالت

 قیف، هود، دبه

باالتر از حد 

 انتظار

پرورش میزبان واسط)پروانه بید غالت( 

 آلوده سازی، وطی مراحل آماده سازی ج

گیری و پروانه، جو با تخم پروانه غالت

را انجام دهد.  گیری از بید غالتتخم

استفاده از وسایل ساده و خالقانه در 

 پرورش میزبان واسط

3 

در حد 

 انتظار

پرورش میزبان واسط)پروانه بید غالت( 

 آلوده سازی، طی مراحل آماده سازی جو

گیری و هپروان، جو با تخم پروانه غالت

 را انجام دهد. گیری از بید غالتتخم

0 

تر از پایین

 حد انتظار
 1 عدم پرورش میزبان واسط
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 های ظاهری زنبور تریکوگراماویژگی

-ریز و ظریفی است که حدود یک میلی ایزنبور تریکوگراما حشره
 هاین زنبورها به طور کلی پارازیتوئید ) انگل ( تخم برد متر طول دا
ها جزء آفات مهم و باشند که تعدادی از این پروانهها میویژه پروانه

اصلی محصوالت کشاورزی هستند و هر ساله کشاورزان و باغداران 
این زنبورها به واسطه پنجه  .نمایندرا وادار به مبارزه بر علیه آنها می

-خمت پای سه بندی به راحتی قابل تشخیص بوده و به واسطه اینکه
ها پس از چند نگلی شده ) پارازیت شده ( توسط این زنبورهای ا

راحتی قابل تشخیص هدر شرایط صحرایی ب، شوندروز سیاهرنگ می
 .(36)شکلباشندآوری میو جمع

از یک تا چند عدد تخم داخل ، این زنبورها بسته به حجم تخم میزبان
ت تفریخ شده و الروهای زنبور از محتویات تخم ساع 04پس از  ها حدودا  دهند و این تخمتخم میزبان قرار می

شوند. حشره وی در داخل تخم میزبان تبدیل به شفیره میمیزبان تغذیه نموده و پس از گذراندن سنین الر
 براینناب شوند.از تخم خارج می، باشدمدور می کامل زنبور با سوراخ کردن پوسته تخم میزبان که به صورت تقریبا 

زنبور خارج شده و جلوی خسارت آفت  .انست الرو آفت خارج شده و به محصول خسارت بزندتوتخمی که می
 .باشدمی های تخم آفتشود و این یکی از محاسن انگلدر همان مراحل اولیه سد می

ی هازنبورهای ماده خارج شده از تخم میزبان بالفاصله جفت گیری کرده و شروع به جستجو برای یافتن تخم
ولی ، یردگنمایند. یافتن تخم میزبان توسط زنبورها بیشتر با قدم زدن زنبورها صورت میر روی گیاه میمیزبان ب

 .شوندهای طوالنی منتقل میزنبورها قادر به پروازهای کوتاه بوده و در مواردی توسط باد نیز به مسافت
فعالیت قابل توجهی را روی آفات  این زنبورها به طور گسترده در فالت ایران حضور داشته و به طور طبیعی

شود که در این عمده حضور این زنبورها در باغات و مزارع اغلب به آخر فصل محدود می .دهندمختلف نشان می
حضور به موقع  ءاند. به همین دلیل و برای پر کردن خالخسارت خود را به محصول وارد نموده زمان آفت عموما 

 های آزمایشگاهییاز است تا زنبورها به تعداد الزم پس از تکثیر روی سایر میزبانن، زنبورها در زمان بروز آفت
تعداد و دفعات رهاسازی زنبورها از موارد مهم در ، زمان. در مزارع رهاسازی شوند، از قبیل بید غالت و بید آرد

 نکات و مسائل کنترلموفقیت رهاسازی زنبورهاست و در هنگام تکثیر و پرورش انبوه آزمایشگاهی نیز رعایت 
 د.ضریب موفقیت را افزایش خواهد داکیفیت و انتخاب گونه مناسب زنبورها از جمله موارد ضروری است که 

نتایج بسیار مناسبی را ، پرورش و رهاسازی زنبورها لحاظ شود، چنانچه مجموعه مسائل ذکر شده در انتخاب

که اثرات مخرب را دست آورد و کاربرد سموم کشاورزی ها بهای کاربرد زنبورهای تریکوگرامتوان از برنامهمی

. که به حداقل رساندبرای برخی از آفات مهم کشاورزی حذف و یا این، زیست محیطی فراوانی را به همراه دارد

آفت ، کرم ساقه خوار برنج کنترلر از این زنبورها به طور گسترده در مناطق شمالی کشور در ضدر حال حا

کنترل آنها در  برایاز آفات دیگری که در سطح کشور از این زنبورها . شوداستفاده می، ل برنجکلیدی محصو

وگاه کرم گل، کرم ساقه خوار اروپایی ذرت، کرم قوزه پنبه توان بهمی، شودمحدودتری استفاده می سطوح نسبتا 

ا به شرایط نامساعد محیط در هنگام نهآانار و کرم سیب اشاره نمود. نکته مهم در کاربرد زنبورها این است که 

 زنبور تریکوگراما -11شکل
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بردگی سم از مزارع مجاور بسیار حساس بوده و در  همانند بارندگی و دماهای باال( و سمپاشی و یا باد)رهاسازی

 .توان از رهاسازی انتظار موفقیت داشتچنین شرایطی از بین رفته و نمی

 (♀و ♂جنسیت زنبور تریکوگراما ) عیینت

 در و خمیده، کوتاه ماده زنبور هایشاخک. ندهست تشخیص قابل شاخک روی از راحتی به ماده و نر زنبورهای
اخک بلند و در انتها دارای ش، نر زنبورهای در ولی باشندمی کم و ظریف و کوتاه موهای دارای و متورم انتها

 .(37)شکلشودده میدی 08تا  18لر با بزرگنمای کوها به راحتی در زیر بینموهای بلند و زیادی است. شاخک
 

 

 

 

   

 حشره نر حشره ماده ماده شاخک شاخک نر

 زنبور تریکوگراما)حشرات نر و ماده( -17شکل

 
 بررسی ویژگی زنبور تریکو گراما  فعالیت 

 .زنبور تریکوگراما، بینوکلر وسایل مورد نیاز:
 مراحل انجام کار

لباس مناسب کار بپوشید. -1
 قرار دهید.در زیر بینوکلر  رازنبور تریکوگراما  -0
 جنسیت نر یا ماده بودن آن را مشخص کنید. -3
 طول حشره را مشخص کنید. -4
 این حشره را مشاهده کنید. پنجه پای سه بندیشکل  -5
 های خاص حشره را مشخص و در گزارشی به هنرآموز خود تحویل دهید.سایر ویژگی -6

 

 

 

 زنبور تریکوگراما نمو و رشد
درجه  38-30که در درجه حرارت طوریهب، شوده زندگی تریکوگراما از تخم تا خروج زنبور سریع انجام میچرخ
 سلسیوس درجه 00ی روز و در دما 11 سلسیوس درجه 05در ، روز 9درجه حدود  00در دمای ، روز 0 حدود
درصد  75-08و رطوبت درجه  00-05انجامد. دمای بهینه برای رشد این زنبور طول می روز به 14حدود 
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ساعت  16صورت هاین ساعات ب، باشد. بهتر است در اتاق پارازیت ساعات روشنایی و خاموشی رعایت گرددمی
 زیرا زنبورها نیز در شبانه روز به استراحت و غذا احتیاج دارند.، ساعت خاموشی است 0روشنایی و 

تغذیه و در دسترس ، ارد که این تعداد به گونه زنبورهای نسبتا  زیادی را بگذتعداد تخم تواندحشره ماده می
عداد گراما براسیکه( تدر ایران عمومیت دارد)گونه تریکوهای زنبور که برای یکی از گونه. بودن تخم بستگی دارد

 35 از در دمای باالتر رسد.میعدد  98تواند در طول عمر خود بگذارد به حدود هایی که هر زنبور ماده میتخم
کلی بهسلسیوس درجه  18شود و در دمای زیر ریزی به ندرت انجام میتخمسلسیوس درجه  14تر از ایینو پ

 گردد.قطع شده و زنبور غیر فعال می

 سوش محلی تریکوگراما

توانیم اقدام به پیدا نمودن تریکوگرامای محلی می، ی که تریکوگرامای پرورشی رهاسازی نشده استقدر مناط
در مزارع برنج عالوه  دهیم. مثال های آزمایش پرورش میآنها را در لوله ،های پارازیتهاز یافتن تخم نماییم که پس

های هرز های کرم ساقه خوار پارازیت شده در خود مزرعه باید در میان علفبر جستجو برای پیدا کردن تخم
دهیم و در مزرعه پنبه برای یافتن اطراف و همچنین مزارع صیفی نزدیک به آن را مورد بررسی و کاوش قرار 

فرنگی را جستجو کنیم و یا زنبورهایی که در ذرت و گوجه، جهنیو، تخم هلیوتیس پارازیته باید هم مزارع پنبه
های هرز پایین و اطراف باید علف، برای پیدا کردن تخم پارازیت، کنندباغات روی آفات درختان فعالیت می

 های پارازیت را پیدا نماییم.تخم درختان را نیز جستجو کرده تا
ای ههایی حاوی تخمبدین ترتیب که برگه ،توان اقدام به شکار زنبورهای بومی نمودگذاری نیز میاز طریق تله

د گذاشته و روز بع ،میزبان )بید غالت و یا میزبان اصلی( را در مزارع یا باغاتی که احتمال وجود تریکوگراما دارد
 ود. شتغییر رنگ داده و تیره می، نماییم. پس از چند روز اگر تخمی پارازیت شده باشدی آنها میآوراقدام به جمع

های آزمایش آنها را پرورش داده و مطابق های مختلف در داخل لولههای پارازیت به روشپس از جداسازی تخم
 کنیم:جدول زیر آماربرداری می

 

 درصد پارازیت ار تخم پارازیتهمقد مقدار تخم آفت نوع گیاه منطقه تاریخ

            

            
 
 

یزی رباید پروانه آفت را که در حال تخم، اگر بخواهیم در آزمایشگاه تخم پارازیته روی میزبان اصلی داشته باشیم
 های پرورش قرار دهیم.با زنبور تریکوگراما در داخل جعبه ،است

میرند که این روز می 4-5ها پس از بعد از پارازیت نمودن تخم ند،ده اا شزنبورهای سوش که برای اولین بار پید
 زنند.ریخته و برای شناسایی اتیکت می درصد 75زنبورها را داخل الکل 

بیشترین فعالیت تریکوگراما در بهار تا اوایل پاییز است که البته در طول روزهای بسیار گرم تابستان این فعالیت 
بیشترین ماه است که  شهریور )در مناطق سرد تا معتدل(آوری تریکوگراما رین زمان جمعیابد. بهتکاهش می

 شود.فعالیت تریکوگراما مشاهده می
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 گیرد؟چگونه انجام می پروانه آرد در انسکتاریومبا استفاده از  زنبور تریکوگراما پرورش و تکثیر   پژوهش
 

 
 

 تریگوگراماپرورش و تولید انبوه زنبور 

، در این مرحله .وارد مرحله پرورش زنبور خواهند شد، اندآمدهمیزبان واسط که در مراحل قبل به دست  هایتخم
 مقدار افزایش با سپس و شده انجام آزمایش هایلوله داخل حتی یا و کوچک در فضاهایها ابتدا پرورش
متر و  0به ارتفاع حدود  زنبور پرورش ایهعبک نام به یتربزرگ فضاهای داخل به زنبورها، تولیدی هایزنبور

تازه میزبان بسته به جمعیت زنبورها و همچنین روند خروج  های. تخمدنشویم منتقلطول و عرض یک متر 
ان بمیز هایاین تخمزنبورها داخل  .دنشویا روزانه در اختیار زنبورها قرار داده میو زنبورها در یک نوبت 

سیاه  هایاین تخم .دنشوهای پارازیت شده سیاه رنگ میروز تخم 5تا  4حدود  گذاری نموده و با گذشتتخم
ر برا با چسباندن  آنهاوارد چرخه تکثیر نمود و یا اینکه  ابرای تکثیر انبوه خود زنبورها مجدد توانرا می رنگ

. برای نتقل نمودسازی به داخل مزارع و باغات در زمان مناسب مبرای رها وکارتیکتراهایی به نام وروی مق
پوشیده شده با  وجهغیر از یک  هاعبک این .دننمایمی استفاده ایپارچه هایعبک از معموال  انبوهپرورش 

ها از همان تننور با پارچه مشکی نسبتا  ضخیم پوشیده شده و  تو یا شیشه از بقیه جها طلق، پالستیک شفاف
روی قسمت شفاف جمع شده ، دنشومی لبه به سمت نور جرها به واسطه اینکزنبو .شودشفاف تابیده می وجه

 ابعاد .را پارازیته نمایندآنها ها زنبور تاد نشوهای میزبان نیز در همین قسمت نصب میخمت، و به همین جهت
ی مسافت، ست که زنبورها حداقل از محل قرار داده شده تا محلی که منبع نوری قرار داردا ایگونهها بهاین کابین

درجه و رطوبت  05حدود  دما .مین شودأهای مهتابی تبا استفاده از المپتواند می هاعبکنور  .پرواز نمایند را
 .ها مناسب استدرصد برای پرورش زنبور 75تا  78نسبی 

آوری و در شرایط آزمایشگاهی بررسی و رش بایستی به درستی از طبیعت جمعزنبورهای اولیه برای آغاز پرو
 بهترین کارایی را پس، و آفت هدف د تا بتوانند در شرایط هر منطقه و بسته به نوع محصولنباشانتخاب شده 

 .داشته باشند رهاسازیاز 

 توسط تریکوگراما پروانه بید غالتهای پارازیت تخم

شوند در نهایت در کارت زنی مورد رازیت شده و سیاهرنگ میهای بید غالت که توسط زنبور تریکوگراما پاتخم
ایان شود آماده کنیم. شکابین نامیده می هایی که اصطالحا گیرند. بدین منظور باید ابتدا اتاقکاستفاده قرار می

کنترل شده و مطمئن در حد کافی را تحت شرایط کامال    ذکر است که قبل از انتقال سوش اولیه به کابین آن
 تکثیر نمود و سپس به کابین منتقل کرد.

اما  ؛یر باشدتواند متغمی ،ایدساختمان انسکتاریوم در نظر گرفتهابعاد کابین بسته به اتاق پارازیت)کابین( که در 
توان دو کابین روبروی هم گذاشت به راحتی می 4×3متر است که در یک اتاق  0متر و ارتفاع  3×1بهترین ابعاد 

 های مهتابی را قرار داد.دو سری المپ هاو بین آن
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س با سپ، ساخته گفته شده در باالها یک مکعب مستطیل به ابعاد ساخت بدین صورت است که توسط نبشی روش  بیشتر بدانیم
باید  پوشانیم. ابعاد سلفونمی، با سلفون شفاف دوخته شده استکعبی شکل که یک طرف آن مپارچه مشکی یک چادر 

متر در سانتی 08ها داخل اسکلت چوبی را های مهتابی قرار گیرد. فاصله بین المپروبروی المپ که دقیقا طوری باشد 
 گیریم. نظر می

متر در نظر بگیریم و دو سوی  3×0توانیم ابعاد کابین را می ،طرفه داشته باشیم که بخواهیم یک کابین دو)درصورتی
 مین نور دو ردیف المپ در دوأگیرد و منبع تبین در وسط اتاق قرار میحالت کا را سلفون شفاف بکشیم. در این آن

 طرف آن خواهد بود.(
توان از فویل آلومینیومی در باالی اسکلت مهتابی استفاده نمود و بدین ترتیب نور را در برای جلوگیری از پخش نور می

 ..نندکنخ محکم و گیره لباس استفاده می رها ازها و زنبومتمرکز ساخت. برای قرار دادن تخمتمام سطوح پنجره کابین 
 

 

 
 توسط زنبور تریکوگراما ، آلوده سازی میزبان واسط  فعالیت 

از قبل  هایدارای تخم برگه، گذاری شده بید غالتبرگه تخم، کابین، انسکتاریوم مواد و تجهیزات مورد نیاز:، وسایل
 مه ساز، طوبت سنجر، دماسنج، زنبور تریکو گراما پارازیت شده

 مراحل انجام کار
 لباس مناسب کار بپوشید. -1
 .عفونی کابین را انجام دهیدضد -0
 تجهیرات رطوبتی و حرارتی کابین را بررسی و آماده به کار کنید. -3
که روی برگه )که تخم به آن چسبیده( به سمت پنجره و طوریگذاری شدۀ پروانه بید غالت را های تخمبرگه -4

 کنند.توسط گیره آویزان می ،سلفون باشد یده بهچسب
 . درا برای برش برداریپروانه بید غالت هر برگه تخم در روز ششم  -5
ها به سمت صفحه شفاف و به سمت نور( قرار داده و های دارای تخم پروانۀ بید غالت را در جهت نور )تخمبرگه -6

ه ب ،چون زنبورها نورگرایی مثبت دارند فاصله در پشت آن قرار دهید.های از قبل پارازیت شده را با برگۀ دارای تخم
شود که فقط زنبورهای بالدار ازدیاد نسل نشینند. این عمل باعث میها میجره کابین پرواز کرده و بروی تخمطرف پن
 نمایند.

 ری شده استفاده کنید.های محلی تهیه شده در مرحله قبل یا خریداتوانید از سوشبرای پارازیته کردن می - 7
تواند بسته به شرایط و تخم میزبان در پرورش انبوه قرار دهید. این مقدار می 18زنبور ماده تا حدود به ازای هر  -0

  ها کمتر یا بیشتر شود.عمر زنبورطول
 . کنترل نماییددرصد  75-08درجه و رطوبت  04-05 را در اتاق یدماکردن،  پارازیت برای -9

 

 
 

 

 

 

شود. روش تشخیص بدین صورت است که در اثر باال رفتن دما نرزایی زیاد می 
قرار  اهزنبورهای نر بیشتر بر روی سلفون پنجره و زنبورهای ماده بیشتر بر روی تخم

 .گیرندمی
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 سازی زنبور تریکوگراماذخیره

ها نشان داده که شفیرگی است و آزمایشر مرحله پیشسازی تریکوگراما در دمای کم و دبهترین زمان ذخیره
ا درصد خروجی باال نگهداری شوند. این یک موفقیت بتوانند حتی تا سیصد روز های پارازیتوئید میشفیرهپیش

 یاد به هر دوگونه آفت و تریکوگراما دارد. در ذخیره سازی است که بستگی ز

 نگهداری کوتاه مدت تریکوگراما -1

شفیرگی توانیم تریکوگراما را در فاز پیشدرصد می 05-98و رطوبت  گرادسانتی درجه 0-4در شرایط حرارتی 
ن اقدام به تواروز می 38-48شفیرگی و شفیرگی به مدت اییم. در فاز پیشدر یخچال معمولی هم نگهداری نم

هیچگونه اثر ، روز نگهداری کنیم. در مدت نگهداری 18توانیم بیش از اما در فاز بلوغ نمی، ذخیره سازی نمود
 وجود نخواهد آمد.همنفی در بیولوژی تریکوگراما ب

 نگهداری بلند مدت تریکوگراما -1

ازی ساین زنبور را به مدت زیاد ذخیره مدت در مرحله فعال تریکوگراما امکان ندارد. برای اینکه نگهداشتن دراز
 .نگهداری کنیم را کنیم باید در حالت نیمه فعال آن

کند. در مرحله الروی در زمانی که تغذیه قطع شده و هنوز به مرحله تریکوگراما در طبیعت زمستان گذرانی می
سازی دارای مایشگاه برای ذخیرهرود. ایجاد چنین حالتی در آزمی 1در پاییز به دیاپوز، نشدهپیش شفیرگی وارد 

مک ین ترکیب کشود باید شرایط فیمابین طبیعت و آزمایشگاه باشد که ااهمیت است. شرایطی که ایجاد می
 نمود تا همگام با طبیعت قدم برداریم.شایانی به ما خواهد

تخم پارازیته را بعد از یک  ببریم که برای این منظور حالت نیمه فعالدر مرحله اول باید رشد اولیه الروها را به 
 0ساعت روشنایی و  16درصد و  08درجه در شب با رطوبت  18درجه در روز و  03الی دو روز اول در حرارت 

 ساعت تاریکی نگهداری کنیم.
هفته  4الی  3شود و بعد از درجه نگهداری می 18مرحله دوم یعنی مرحله رشد الرو )سنین اول( در حرارت 

 درصد 58-08درجه و با رطوبت  0-3ت شود و در این مرحله در حرارشفیرگی میل به فاز پیشاین حالت تبدی
ماه نگهداری کنیم که هیچگونه  7تا  6توانیم به مدت می
 شود.ییرات منفی در زنبور ایجاد نمیتغ

نباید مدت از دو  نیمه فعالبرای خارج کردن زنبورها از حالت 
ها را در روز تخم 9تا  7ه طی ماه کمتر باشد که در این مرحل

در چهار روز  دهیم که اصوال های مختلف قرار میدرجه حرارت
 شوددرصد از زنبورها حرکتشان مشخص می 95تا  78اول 
 .ها را یک دفعه در شرایط بهینه رشدی قرار دهیم(اید تخم)نب
 

                                                      
 دهد.( در حشرات دوره ای از توقف رشد است که به صورت یک مکانیسم سازگاری برای بقا در شرایط نامناسب رخ میDiaposeدیاپوز ) - 1

 هابرش برگه -18شکل
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 تویکوکارت زنی

 بدین منظور .ها و نصب آنها در مزارع و باغات استارتتریکوک ازها استفاده های رهاسازی زنبوریکی از روش
به تعداد مشخص ، که زمان خروج زنبورها فرا برسدقبل از این، انبوهپارازیت شده در مرحله پرورش  هایتخم

ها چسبانده برش داده شده و با استفاده از چسب روی کارت (است تخم پارازیته 788تا  688که معموال  حدود )
 رها در هر هکتاکارتتعداد این تریکو .شوندمی نصبدر مزارع و باغات  ،ها خارج شوندکه زنبورل از اینشده و قب

فاصله به هر هکتارکارت در عدد تریکو 188محصولی همانند برنج  . درباشدبسته به نوع محصوالت متفاوت می
ب ها نصکارتتریکو بایستیز درختان ا هر یکروی  در باغات معموال  .شوندیگر نصب میاز یکد متر 18حدود 

 .دنشو

 هابرگه برش

صورتی انجام شود که تعداد هزیرا این برش باید ب ؛های پارازیت شده بسیار حائز اهمیت استبرش برگه روش
ه ها روی برگوش برش با توجه به نوع توزیع تخمعدد تخم پارازیت شده برای هر تریکوکارت بریده شود. ر 688

 مجرب صورت گیرد. افرادمتفاوت خواهد بود. این مرحله باید به دست  ،های پارازیت شدهمو درصد تخ
 .(30)شکلها آسیب کمتری برسدهای با لبه نازک استفاده نمود تا به تخمدر برش بهتر است از قیچی

 کارت زنی
ا هها آنها را توسط چسب مایع به تریکوکارتبعد از برش برگه

را که به عنوان یک نه تریکوکارت سپس زبا ،چسبانیده

-ها بر میبر روی تخم ،آیدمی حسابهها بپوشش برای تکه
 ها فشاری وارد نشود.گردانیم. باید توجه شود که به تخم

مقدار چسب باید کم )به اندازه یک قطره( باشد تا باعث غرق 

 .(48و  39)شکلها نشودشدن تخم

 
را به  سوراخدار گذاشته و روی جعبه تاریخ پارازیت و کارت زنی را نوشته و آنهای آماده شده را در یک جعبه کارت

 .دهیمانتقال میسلسیوس درجه  4ردخانه با دمای س
 

 
  کارت زنی -41شکل

 سازی تریکوکارتدهآما -19شکل
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 نگهداری کوتاه مدت تریکوکارت  فعالیت 

 .تریکوکارت، قیچی، چسب کاغذ دیواری)بدون بو(، های تخم گذاری شدهکاغذ :وسایل و تجهیزات مورد نیاز
 مراحل انجام کار:

 آوری کرده در محیط مناسب خشک کنید.گذاری شده توسط پروانه بید غالت را جمعکاغذهای تخم -1
 گذاری شده خشک را متناسب با اندازۀ تریکوکارت برش بزنید.کاغذهای تخم -0
 کاغذهای بریده شده را به تریکوکارت بچسبانید. -3
 در شرایط تعیین شده قرار دهید. (یخچالسردخانه)شده را برای نگهداری کوتاه مدت در  های آمادهتریکوکارت -4

 هفته بدون آسیب جدی ذخیره نمود. دویرگی باشند تا بتوان آنها را به مدت حدود فها بایستی در مرحله شزنبور
 

 

 

 حله پارازیتکات مهم در مرن

ردن ها برای پارازیته کتمایل زنبور. کنید استفاده )یا حداقل قرمز نشده( برای پارازیتمیزبان های تازه از تخم -1
 های نارنجی )مسن( کمتر خواهد بود.تخم

 دستیابی به، ای برخوردار است. هر چه زنبور کمتر باشدها از اهمیت ویژهها به زنبوررعایت نسبت تخم -0
ها کم و شدن هدر خواهند رفت و اگر تخم ها بدون پارازیتهتعدادی از تخم و های پارازیته کمتر خواهد شدتخم
 مشکالت کیفی در تولید ایجاد خواهد شد.، دنها زیاد باشزنبور

 دینب .اندها نشستهه به تراکم زنبورهایی که روی تخمدر روی پنجره با توج 1های سیتوجا کردن تخمهجاب -3
 ،اردکمتری د هایجاهایی از پنجره که زنبوررا به  است هایی که زنبور بیشتری روی آنها نشستهتخم صورت که

 های دیگر پر نماییم.را با تخمآنها منتقل کنیم و جای خالی 
نبورها زخوبی مسدود شود تا زنبورها از کابین خارج نشوند)البته همواره تعدادی از هتمام منافذ کابین باید ب -4

 .روند(رسند و از بین میها میه مهتابیبه نحوی ب
زیرا به راحتی در عرض  ،خصوص مورچه و عنکبوت عاری باشدهاتاق پارازیت باید از هرگونه حشره دیگر ب -5

 برند.ها را با خود مییک ساعت تعداد زیادی از زنبورها یا تخم
های طوری که نفت را در سوراخهب ،اید از نفت استفاده نموددرصورت مشاهده مورچه در اتاق پارازیت فقط ب -6

 النه بریزیم.
ساعت روشنایی  16صورت هاین ساعات ب، بهتر است در اتاق پارازیت ساعات روشنایی و خاموشی رعایت گردد -7
وان تدلیل میا احتیاج دارند. به همین زیرا زنبورها نیز در شبانه روز به استراحت و غذ ؛ساعت خاموشی است 0و 

 به آنها غذا داد.، هادر هزار و آویزان کردن آنها در کنار تخم 08کردن کاغذهایی در محلول آب و عسل با آغشته
بدین ترتیب که دوبار در مراحل پارازیت با حوصله عمل کردن شرط اصلی است و باید زمان را رعایت کرد.  -0

 آوری نمود.قدام به جمعم و سپس در سر موعد مقرر ااقدام به گذاشتن تخ، ها و عصرهاصبح، در روز
گیری کرده و نمونه را داخل لوله آزمایش اقدام به نمونه ،ماده و درصد خروجبرای تعیین درصد زنبورهای  -9

باشند. برای کمتر کردن جنب و تر از نرها میهای گرزی شکل و کوتاهگذاریم. زنبورهای ماده دارای شاخکمی
 توان آن را به مدت یک ساعت در یخچال گذاشت.ای داخل لوله آزمایش میزنبورهجوش 

                                                      
 اند.های بید غالت هستند که برای پارازیت شدن آماده شدههای سیتو همان تخمتخم - 1
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 کنند.زنبور کمکی در کابین استفاده می ها برایهای برش کارتاز اضافه معموال  -18
 وان خارج شدن زنبورها و یا عدم خارج شدن آنها را کنترل نمود.تبا تغییرات دمایی می -11
منتقل نمود.  گرادسانتی درجه 14ها را به مدت چند روز در انکوباتور در دمای تخم، توان بعد از پارازیتمی -10

 .نگهداری نمود تریطوالنیهای زنبور را به مدت توان تخمبدین روش می
  سازی زنبور تریکوگراما در مزرعهرها

ترین زمان برای رهاسازی زنبور تعیین مناسب
یک و بیولوژ نترلکتریکوگراما به منظور افزایش کارایی 

های تولید انبوه اهمیت ها در سیستمکاهش هزینه
 . فراوانی دارد

ریزی آفت در آغاز تخم، هابهترین زمان رهاسازی زنبور
 .(41)شکلمزرعه و یا باغ است

 
 
 

های و یا با استقرار شبکهمشاوره با کارشناسان مربوطه و خبرگان محلی از طریق  توانرا می سازیزمان رها
تریکوکارت مصرفی در هکتار تعداد ، کم آفتانوع آفت و حتی تر، محصولبسته به نوع . تعیین کردمراقبت 

قع عه خورشید قرار نگیرد و موی باشد که مستقیم در مقابل اشیمحل نصب تریکوکارت باید در جامتفاوت است. 
اما برای هر یک از محصوالت و آفات گرالعمل رهاسازی زنبور تریکو. دستورباشدسازی غروب یا صبح زود میرها

توان به آنها های ذیربط ارائه شده است که میهایی از طریق ارگانالعملها و دستورهدف در قالب استاندارد
  مراجعه نمود.

 

 رها سازی زنبور تریکوگراما  فعالیت 
  وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

 مراحل انجام کار
 آماده به کار شوید. -1
 در منطقه خود شناسایی کنید.کوگراما را با راهنمایی هنرآموز ت قابل کنترل با زنبور تریآفا -0
برای تعیین زمان رهاسازی با توجه به نوع آفت و شرایط محیطی با کارشناسان مربوطه مشاوره کنید و اطالعات  -3

 .خود را ثبت و در ارائه گذارش تحویل دهید
 جو کنید.وروز آینده از مراکز هواشناسی منطقه پرس شرایط آب و هوایی را برای چند -4
 های سمپاشی را در یک هفته گذشته مورد ارزیابی قرار دهید تا مطمئن شوید سمپاشی صورت نگرفته باشد.عملیات -5
نرآموز هجو کرده و با راهنمایی وفاصله و تعداد تریکوکارت را پرس، در مشاوره با خبرگان محلی و کارشناسان مربوطه -6

 سازی کنید. هنگام صبح یا غروب اقدام به رها خود در شرایط عدم بارندگی در
را  خود محصوالت و آفات هدف منطقه، های رهاسازی عوامل بیولوژیکالعملهای تولید انبوه و دستورداستاندار -7

 جو نمایید.وجست
 

 

 

 رهاسازی زنبور تریکوگراما -41شکل



 تولید حشرات مفید برای کنترل آفات

 179 

 ایارزشیابی مرحله
 

 کار حلمرا ردیف
، مواد، )ابزار عملکرد شرایط

 ...( و مکان، زمان، تجهیزات
 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد ممکن نتایج

4 

 پرورش و 

رها سازی 

زنبور 

 تریکوگراما

، جدماسن، کابین، انسکتاریوم

 سازمه، سنجرطوبت

االتر از حد ب

 انتظار

تعیین جنسیت زنبور تریکوگراما را انجام داده و 

شده از قبل را توسط  میزبان واسط پرورش داده

های زنبور تریکوگراما آلوده سازی نماید. تخم

پارازیت شده توسط تریکوگراما را برای نگهداری 

سازی آماده کند. زمان رها سازی را پس از و رها

 تجریه و تحلیل تعیین کند.

3 

 انتظار حددر 

تعیین جنسیت زنبور تریکوگراما را انجام داده و 

رش داده شده از قبل را توسط میزبان واسط پرو

های سازی نماید. تخمزنبور تریکوگراما آلوده

پارازیت شده توسط تریکوگراما را برای نگهداری 

سازی را در زمان تعیین سازی آماده کند. رهاو رها

 شده انجام دهد.

0 

تر از حد پایین

 انتظار
 1 عدم پرورش زنبور تریکوگراما

 

 بزهای بالتوری سویژگی

ینی سیب زم، نخود، بادمجان، گوجه فرنگی، فلفل، های محصوالتی مانند کلمرهاسازی این حشرات بر علیه شته
و نیز  (ها باالتر از حدی است که زنبورهای پارازیت قادر به کنترل شونددر زمانی که تراکم شتهویژه هو پنبه ) ب

لتوری الرو با های زیتون با موفقیت همراه بوده است.شککرم قوزه پنبه و شپ، ز اروپائیکنه قرم، سوسک کلرادو
رو تخم و ال، هازنجرک، هاسفید بالک، هاتریپس، های نباتیشپشک، هاات شامل انواع شتهبه طیف وسیعی از آف

ها و شککاهش استفاده از حشرهسبب یک کند. کاربرد این عوامل بیولوژهای نباتی نیز حمله میها و کنهپروانه
های کنترل و افزایش سالمت غذایی های زیرزمینی و هزینهش آلودگی آبکاه، ثیر آنها بر موجودات غیر هدفأت

 شده است.
 زیست شناسی

شود. حشرات ماه بیشتر نمی 3 تا 5/0در حالت عادی از طول عمر حشره کامل بالتوری  :طول عمر حشرات کامل
عوامل محیطی مانند ، ه عمر کنند. طول عمر به گونه بالتوریما 9روند ممکن است تا کاملی که به دیاپوز می

 کیفیت و کمیت غذای مصرفی بستگی دارد. ، نور، رطوبت نسبی، دما
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 غذای حشرات کامل در طبیعت

 شوند:ها به دو دسته تقسیم میبالتوری، بطه با غذای حشرات کاملدر را
 ها یا سایر جورباالن دارند.تغذیه از شته رو نیاز بهانند الحشرات کامل بالتوری که گوشتخوار هستند و م -1
ها گل ها و در مواردی از گردهشهد گل، ها یا سایر حشراتز عسلک شتهطور عمده احشرات کامل بالتوری به -0

 کنند.تغذیه می
تغذیه  .و .. دانه گرده، عسل رقیق شده، توان با موادی مانند آب قندامل گروه اول )گوشتخوارها( را میحشرات ک

 ولی قادر به تولید مثل نیستند.  ،مانندکرد. در این صورت زنده می

 گذاریدوره پیش از تخم

زی ریگیری و تخمرشد نکرده و امکان جفت کامال  ،نداههایی که به تازگی از پیله خارج شدغدد جنسی در بالغ
بستگی به گونه و در هر گونه بستگی به  ،دوجود ندارد. مدت زمانی که هر دو جنس توانایی جنسی پیدا کنن

غذایی که حشره طی مرحله الروی تغذیه کرده و کیفیت و کمیت غذای ، نور، رطوبت نسبی، درجه حرارت
 حشره کامل دارد.

گراد درجه سانتی 38ساعت تاریکی و دمای  0، ساعت روشنایی 16های بالتوری پس از خروج از پیله در ماده
 کنند. روز شروع به تخم ریزی می 15س از گراد پجه سانتیدر 15و در دمای  روز 4تا  3س از پ

 گذارینحوه تخم
وک شود. سپس ناز انقباضات در طول شکم ایجاد میهایی حلقه ،شودگذاری میماده آماده تخموقتی حشره 

اال شود. با بار داده میالتینی بر روی زمین قرکند و یک قطره مایع شفاف ژشکم با سطح زمین تماس پیدا می
رنگ تشکیل شود. در این شود تا یک رشته بیماده ژالتینی کشیده می ،جهدر 68ای حدود بردن شکم تا زاویه

شود تا پایه سفت شود. با کمی باال بردن شکم ند لحظه در جای خود نگه داشته میلحظه تخم ظاهر شده و چ
 د.شوا شده و حشره ماده از محل دور میتخم ره

 
 تخم

 
 الرو

 
 حشره کامل

 بالتوری سبز -41شکل

 روهاغذای ال

، هادامنه میزبانی وسیعی دارند. شته کنند وپایان کوچک با بدن نرم تغذیه میها از بندالروهای پراشتهای بالتوری
های کنه ،هاتخم و الرو پروانه، های کتابشپش، هاتریپس، هاپسیل، های سفیدمگس، هازنجرک، هاشپشک
اده به علت تغذیه الرو کنند. افراد این خانوها را شکار میو سایر بالتوری دو باالن، هاتخم و الرو سوسک، گیاهی
 نیز معروفند. ها به شیر شتههای آن از شتهگونه بیشتر
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 ثیر غذا بر رشد الرویأت

در تنیدن عدم توانایی الرو ، بدن کاهش وزن، خیر در رشد و طوالنی شدن دوره الرویأغذای نامناسب باعث ت
 زند.ی تولید مثلی حشرات کامل صدمه میشود و به عالوه به توانایپیله و افزایش تلفات می

 همخواری در الروها

پارازیتوئیدها و الروهای خود ، وظیفه اصلی پایه تخم جلوگیری از حمله شکارگرها ها:تغذیه الروها از تخم -1
ری کند. همخوانها تغذیه میر صورت گرسنگی بیش از حد حتی از پایه تخم باال رفته و از آبالتوری است. الرو د

گذاری بر روی سطوح دیگری غیر از برگ روش در زمان فراوانی غذا مضر و در زمان کمیابی غذا مفید است. تخم
ه برگ را دنبال ار ذرات ریز شدزیرا الروها هنگام جستجوی شک ،دیگری برای جلوگیری از همخواری است

 کنند. می
کنند. حتی اگر حمله می ،نرمی که برخورد کنند جسمهای گرسنه بالتوری به هر الرو تغذیه الرو از الرو: -1

 الرو خودی باشد. همخواری تابعی از گرسنگی است.

 پرورش انبوه بالتوری سبز

 ود. شآغاز میدر آزمایشگاه از شفیره  اآنهطبیعت یا خروج  پرورش انبوه بالتوری سبز با شکار حشرات کامل از

 آوری حشرات کامل از طبیعتجمع

ظهور این حشره در مزارع گندم و  شوند. معموال آوری میسپیراتور و تله نوری جمعآ، شرات کامل توسط تورح
 ه مزارعبا گلدهی است و تا خرداد ماه سیر صعودی دارد. با حمله آفات مکنده نظیر تریپس و شته ب همزمانجو 

 شراتسپس ح شود.ی از مزارع گندم به پنبه آغاز میمهاجرت حشرات کامل بالتور، پنبه و آغاز برداشت گندم
  نمایند.اقدام به پرورش و تولید انبوه این حشره مفید میآوری کامل پس از جمع

 بالتوری سبز الروپرورش 

 شود.برای تغذیه الروهای بالتوری از تخم بید غالت استفاده می
 

 الرو بالتوری سبزپرورش   فعالیت 
تخم ، تخم بالتوری، یونولیت، مترسانتی 10و ارتفاع  48های پالستیکی به قطر تشت وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

 سپیراتورآ، بید غالت
 مراحل انجام کار

 خرد شده بریزید تا سطح تشت را بپوشاند.مقداری یونولیت درون تشت  -1
گیری کرده )به نسبت گرم تخم بید غالت را با ترازوی دقیق اندازه 4/8گرم تخم بالتوری و 85/8، تشتبه ازای هر  -0
 ( به طور یکنواخت داخل تشت بریزید و روی تشت را با توری بپوشانید.0 :1
 گرم تخم بید غالت را به هر تشت اضافه کنید. 0گرم و نه روز بعد  5/1شش روز بعد ، گرم 1سه روز بعد  -3
 .کنیدآوری های آنها را جمعاز کنار توری تشت، سپیراتورآلوله  با استفاده از، ظهور حشرات کامل -4
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 بالتوری سبز پرورش حشرات کامل  فعالیت 
 مترسانتی 16های پولیکا به قطر و ارتفاع استوانه وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

 مراحل انجام کار
آوری کنید. یا به روش باال پس از پرورش الرو حشرات کامل را جمعآوری جمع تاز طبیع ابالتوری رحشرات کامل  -1

 کنید.
 سطح داخلی لوله پولیکا را با مقوای سیاه رنگ بپوشانید. -0
 قرار دهید.های پولیکا استوانهحشرات کامل را درون  -3
 انید.دو طرف )باال و پایین( استوانه لوله پولیکا را با توری بپوش --4
 کنید.عدد حشره کامل بالتوری رها  188حدود ، درون هر لوله پولیکا -5
 های چوبی قرار دهید.سپس لوله پولیکاها را روی پایه -6
 روی توری باالیی استوانه لوله پولیکا یک قطعه اسفنج که با آب آغشته شده است قرار دهید.، رطوبت تأمینبرای  -7
 واحد مخمر( 0واحد شکر +  0واحد عسل +  1کیب مشخص شده تهیه کنید. )محلول غذایی حشره را با تر-0
 برای تغذیه حشره به ترتیب زیر عمل کنید: -9

 متر( برش بزنید.میلی 58×4مقوای معمولی را به صورت نواری) -18
 نوارهای مقوایی به محلول غذایی آغشته کنید.  -11
 پولیکا آویزان کنید.نوارهای مقوایی را در داخل استوانه لوله  -10
را با استفاده از یک دستگاه  حشرات کامل، ها و نیز تعویض نوارهای مقوایی حاوی ماده غذاییآوری تخمبرای جمع -13

 جا کنید.هجاببه درون یک استوانه دیگر  هواکش
کت بری و یا سیم داغ شده ها را با تیغ موپایه تخم ،ها از روی توری و از سطح داخلی استوانهبرای جدا کردن تخم -14

 کنید. آوریها را جمعو تخم هتوسط جریان الکتریکی برید
آوری ها را جمعساعت( با کشیدن اسفنج نرم به سطح داخلی و روی توری تخم 04ها )پس از خشک شدن تخم -15

 .کنید
 

 

 

 رهاسازی

به نام هایی خلوط کرده و بر روی کارتهای حشره را با خاک اره متخم، ای رهاسازی بالتوری در مزرعهبر
عدد  68چسبانند. تعداد تخم بالتوری روی هر کارت حدود می، باشدمیمشابه با تریکوکارت کریزوکارت که 

 های شکارگر بهها و نیز میزان کارایی آنها در کنترل آفت از نسبتاست. برای تخمین میزان رهاسازی بالتوری
ه و جمعیت آفت معلوم شد، برداری دقیقیب باید ابتدا توسط یک روش نمونهین ترتشود. به اشکار استفاده می

 صورت گیرد.سپس با توجه به آن رهاسازی بالتوری به تعداد معین 
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 ایارزشیابی مرحله

 کار حلمرا ردیف
، مواد، )ابزار عملکرد شرایط

 ...( و مکان، زمان، تجهیزات
 نمره دهی( /نمرهها/داوری )شاخص استاندارد ممکن نتایج

5 
 پرورش و 

سازی رها
 بالتوری سبز

تشت آزمایشگاه، 
 ،آسپیراتور، پالستیکی

 توری، استوانه پلیکا

باالتر از حد 

 انتظار

پرورش و تولید الرو و حشره کامل بالتوری 
، هارا انجام دهد. پس از آماده کردن کارت

گیری و برآورد جمعیت آفات و توصیه نمونه
 سازی را انجام دهد. کارشناسان رها

3 

 انتظار حددر 

پرورش و تولید الرو و حشره کامل بالتوری 
، هاسپس با آماده کردن کارت .را انجام دهد
سازی متناسب با توصیه عملیات رها

 کارشناسان انجام دهد.

0 

تر از حد پایین

 انتظار
 1 عدم پرورش حشره بالتوری

 

  کفشدوزک کریپتولموسشکل شناسی و مراحل رشد و نمو 

شکم ، پیش قفسه سینه، های به رنگ سیاه براق که قسمت سربالغ کفشدوزک بیضی شکل با بالپوششرات ح
 .(47، 46، 45)شکلها بیضی شکل و لیمویی رنگ هستندتخم، ها زرد مایل به قرمزو قسمت انتهایی بالپوش

گ واقعی آنها زرد آلود اشتباه گرفته شود ولی رنهای آرد های شپشکهای اولیه کفشدوزک با پورهروشکل ال
ه دتر بوهای مومی بلندتر و دارای رشتهها از نظر اندازه بزرگهم چنین الرو کفشدوزک .باشدمایل به سبز می

 .(44و  43)شکلسن الروی هستند 4باشند و دارای های شپشک برخوردار میواز تحرک بیشتری نسبت به پوره
 وریپتک کست که تخم کفشدوزا لموس با شپشک آرد آلود در اندازه تخم آنهادوزک کریپتوفشاز تفاوت دیگر ک

ای هحالی که همانطور که گفته شد تخم های شپشک آرد آلود نارنجی رنگ هستند درتر و از نظر رنگ تخمبزرگ
 . باشدکفشدوزک کریپتولموس زرد لیمویی می

 

 
 های آرد آلودپوره شپشک -41شکل

 
 الرو کفشدوزک کریپتولموس -44شکل
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توان از رنگ پاهای جلویی تشخیص ماد کفشدوزک را هم می جنس نر و، متر استمیلی 5/3اندازه این حشره 
 . که اگر رنگ جفت پاهای جلویی حشره زرد باشد نر است و اگر سیاه باشد ماده است روشبه این  ؛داد

 

 
 کفشدوزک کریپتولموس -41شکل

 
شدوزک کریپتولموس در حال تغذیه از شپشک کف -41شکل

 دآرد آلو

های به شپشک آرد آلود و یا داخل کیسهی آلوده هاخود را به صورت پراکنده روی برگ هایاین حشره تخم
الروها هم . شودشوند و سپس دوره الروی حشره آغاز میروز تفریخ می 6-7هایش پس از تخم گذارد وآفت می
 5تا 0سن الروی که هر سن  4پس از طی  .کنندهای شپشک آرد آلود تغذیه میهم از پوره های تخم واز توده

حشره به کشد تا روز طول می 01تا  0 معموال   کشد.طول می(شرایط محیط که مناسب باشد یا نه روز )بسته به
ا وسط پتری قرار شود و در محیط آزمایشگاه در کناره یدر این سن حرکت کند می .پیش شفیرگی برود دوره
شود و موقعی که پوسته انجامد و تغذیه و تحرک آن کم میروز به طول می 4ین مرحله تقریبا ا و گیردمی

ون تغذیه در در حالت شفیرگی بدون تحرک و بد، شودشود به مرحله شفیرگی وارد میجمع می نانتهای بد
رات بالغ از پوسته عد از طی مرحله شفیرگی حشب .کشدروز یا بیشتر طول می 10ماند و این حالت پتری می

ساعت  40تا  04شود و می آغازگیری روز جفت 5بعد از  .دندار روز نیاز به تغذیه 5شوند و شفیره خارج می
از مرحله تخم  .شودریزی آغاز میسپس مرحله تخم .شدبادقیقه می 38گیری جفت مدت زمان کشد.طول می

کشد )البته بسته به قدرت زیستی حشره و شرایط محیطی ممکن است طول می ماه 4الی  3تا مرگ حشره 
 . گذارندتخم می 588تا  488در طول زندگی خود ها ماده معموال  .روز عمر کند( 038بیشتر یا کمتر از 

پس از طی مرحله شفیرگی شکافی از قسمت قفسه سینه  .شفیره در تحرک و تغذیه استفرق شفیره و پیش
به  ره بالغ طی تکامل از سبزرنگ بدن حش، توانید بدن حشره را ببینیدشود و شما میشفیرگی باز میپوسته 

کامل در زیر پوسته شفیره ساعت حشره  04یک روز یعنی به مدت ، شودای و سپس به سیاه تبدیل میقهوه
 .شودرج مییی به سیاه از زیر پوسته خاای کاکائوپس از تغییر رنگ از قهوه .ماندباقی می

 مشخصات ظاهری شپشک آرد آلود

های آرد آلود به صورت گسترده در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پراکنده هستند و خسارات شپشک
کل بیضی شو ، این گروه از حشرات بدنی نرم .کنندچای و گیاهان زینتی کشور وارد میفراوانی را به مرکبات و 

و  بیضی شکلهای کامل آن ماده .سه سینه و شکم در آنها مشخص نیستقف، ین سرو پهن دارند و تقسیمات ب
در  .باشداند که از ترشحات آنها میازگرد موی سفید رنگی پوشیده شده باشند کهبه رنگ صورتی روشن می

ده اهر حشره م .شود که همان کیسه تخم استای شکل تشکیل میالغ توده پنبهانتهای بدن در حشرات ماده ب
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در انسکتاریوم  .باشدروز می 45روز و سیکل زندگی آن  05طول دوره پورگی حدود  ،گذاردعدد تخم می 488تا 
های سیب زمینی جوانه زده و کدو حلوایی در انسکتاریوم از میزبان .های مختلف قابل تکثیر استروی میزبان

شره این ح .شودزمایشگاهی مناسب استفاده میایط آبرای آلوده سازی و پرورش و تکثیر شپشک آرد آلود در شر
ز تر انارنجی رنگ است و کوچک تخم آن بیضی شکل و به رنگ زرد کم رنگ تا .دیسی ناقص استدارای دگر

 اهتخم این حشرات در انتهای بدن آن کیسه ،همان طور که گفته شد .ستاکریپتولموس  های کفشدوزکتخم
ده این تو ،ر بگیرندهای آرد آلود در کنار هم قرامی که گروهی از شپشکهنگا ای شکل است وست و توده پنبها

 . شوددرهم ادغام می

 کفشدوزک کریپتولموس تغذیه

ند. کمیتغذیه های آردآلود کفشدوزک کریپتولموس در دو مرحله الروی و حشره کامل به مقدار زیادی از شپشک
 کنند. ها از عسلک آنها هم تغذیه میاز شپشکحشرات کامل و الروهای کریپتولموس عالوه بر تغذیه 

 

 شکل شناسی و مراحل رشد و نمو کفشدوزک  فعالیت 
 .د، شپشک آرد آلوکریپتولموسپتری دیش، تخم  تجهیزات و مواد مورد نیاز:، وسایل

 مراحل انجام کار
اشته و هر روز زنده و پتری گذ 188تخم کفشدوزک کریپتولموس را که هم سن هستند را در  188جمعیت اولیه  -1

 دهید.مرده بودن آنها را مورد بررسی قرار 
 .تا تبدیل به حشره کامل شوند دهر روز طعمه مورد نیاز را در اختیار آنها قرار دهی -0
 .(ماده است ،نر است و اگر سیاه باشد ،اگر رنگ جفت پاهای جلویی حشره زرد باشدمشخص کنید)جنسیت آنها را  -3
 د.گیری یک حشره نر و یک حشره ماده را در پتری کنار هم قرار دهیبرای جفت ،ص کردن جنسیتبعد از مشخ -4
تا دت عمر حشره ماده و نر را هم ت مدر همین حال .دها را بررسی کرده و شمارش کنیپس از جفت گیری تخم -5

 .دمورد بررسی قرار دهیزمانی که حشره بمیرد 
 

 

 

 وسلمکریپتوکفشدوزک روش پرورش 

درجه  04تا  08دمای محیط برای تکثیر این حشره باید بین 
در صد باشد.  78تا  68گراد و رطوبت نسبی محیط بین سانتی

ها معموال  از نسکتاریومبرای پرورش این کفشدوزک در ا
های آردآلود به عنوان طعمه )غذای طبیعی( استفاده شپشک

های ی جوانهروتوان میهای آردآلود را شود. شپشکمی
 .زمینی و یا کدو پرورش دادسیب

بعد از  .دهیمازی را در اتاق جداگانه انجام میعمل آماده س
لود آردآسازی کفشدوزک را وارد اتاق آلوده به شپشک آلوده

ک طول ی .کندزک شروع به تغذیه و تولید مثل میکرده کفشدو
کند گذاری میان تخم تا زمانی که تخمنسل کفشدوزک از زم

  .باشدروز می 54گراد درجه سانتی 03در دمای 
 

 کریپتولموسکفشدوزک  -47شکل
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 پرورش و تولید کفشدوزک  فعالیت 
سیب زمینی، قارچ  تجهیزات و مواد مورد نیاز:، وسایل

های شپشک آرد آلود و یا شپشک بالغ، پارچه توری، کش، پوره
 سنج، کفشدوزک بالغ.دماسنج، رطوبت

 مراحل انجام کار
 و با قارچکش ضد عفونی کنید. سیب زمینی را شستشو -1 

 در یک محیط تاریک پرورش میزبان ابتدا سیب زمینی رابرای 
 .(40دار شوند)شکلتا جوانه قرار دهید

یک ها به حدود که طول جوانه در سیب زمینینای بعد از -0
 های فلزی قرار دهید.آنها را روی قفسه، رسیدمتر سانتی

های شپشک آردآلود یا پوره، هاسپس برروی سیب زمینی -3
  شپشک بالغ قرار دهید.

 

در  .ندشوها سفید میسیب زمینی ها تمام سطح سیب زمینی را گرفته و کامال  روز شپشک 15تا  18پس از حدود  -4
هایی قرار دهید که تمام اطراف آن با پارچه توری پوشیده شده است و هیچ ها را داخل کابینسیب زمینیمرحله این 
 روجی نداشته باشد. راه خ

 
 

 
 کابین رهاسازی کفشدوزک کریپتولموس -49شکل 

 .(49عدد کفشدوزک( را رهاسازی کنید )شکل  088های بالغ)حدودا  داخل هر کابین کفشدوزک -5
 

 

 

 

 ضروری است.در این مرحله تهویه هوای سالن بسیار  

 

 

 نور باشد. شرایطمی 71و رطوبت %  درجه سلسیوس 11-17دمای محیط نگهداری  
 ساعت تاریکی. 8ساعت روشنائی و  11

 

 های جوانه زدهسیب زمینی -48شکل
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رده و ها را با آسپیراتور جمع آوری ک( و آن58)شکلشوند های جدید ظاهر میروز کفشدوزک 35تا  05بعد از طی  -6  
 دهند. مزرعه جهت رها سازی انتقالهای یک بار مصرف ریخته و به در لیوان

 

 

  
 کفشدوزک کریپتولموس پرورش یافته -11شکل 

 

 وه رهاسازینح

گر در اواسط بهار همزمان با مساعد شدن شرایط جوی از شکاراین حشره ن زمان رها سازی حشرات بالغ بهتری
ورت ص ؛ین فعالیت را دارا باشندها کمترکفشدوزکرت در صبح زود و یا هنگام غروب زمانی که نظر رطوبت و حرا

 .شودانجام می ؛باشندلوده به شپشک آها در صد بوته 08گیرد. عمل رها سازی در زمانی که حداقل می
 ایارزشیابی مرحله

 کار حلمرا ردیف
، مواد، )ابزار عملکرد شرایط

 ...( و مکان، زمان، تجهیزات
 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد ممکن نتایج

6 
پرورش و رهاسازی 

کفشدوزک 
 کریپتولموس

تشت ، آزمایشگاه
 ،آسپیراتور، پالستیکی

 توری، استوانه پلیکا

باالتر از حد 

 انتظار

پرورش شپشک میزبان واسط برای پرورش 

کفشدوزک را انجام دهد. پرورش و تولید 

-ید کند. پس از نمونهکفشدوزک را تول
گیری و تعیین جمعیت آفات مطابق توصیه 

 کارشناسان رهاسازی را انجام دهد.

3 

 انتظار حددر 

پرورش شپشک میزبان واسط برای پرورش 

کفشدوزک را انجام دهد. پرورش و تولید 

کفشدوزک را تولید کند. مطابق توصیه 

 کارشناسان رهاسازی را انجام دهد.

0 

ر از تپایین

 حد انتظار

عدم تولید میزبان واسط یا حشره مفید 

 کفشدوزک
1 

  

 

های داخل کاور یا محل نگهداری سیب زمینی و شپشک آرد آلود روزانه سیب زمینی 
 های پالسیده را خارج کنید.را وارسی کرده و سیب زمینی
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 تولید حشرات مفید برای کنترل آفات شایستگیارزشیابی 

 شرح کار:
تولید زنبور تریکوگراما و  -4پرورش میزبان واسط)کنه بید غالت(  -3سازی انسکتاریوم آماده -0مفید  شناسایی حشرات -1

 تولید کفشدوزک و رهاسازی آن -6وری سبز و رهاسازی آن تولید بالت -5رهاسازی آن 

 استاندارد عملکرد: 
میزبان واسط را برای پرورش حشرات مفیدی مانند زنبور  ،بندی کند. انسکتاریوم را آماده کردهحشرات مفید را شناسایی و دسته

ا پس سازی رشده را پرورش و تولید کند. رها دسپس سه حشره مفید یاو پرورش داده را بالتوری سبز و کفشدوزک ، تریکوگراما
 از مشورت با کارشناسان مطابق توصیه آنها انجام دهد.

 ها:شاخص
انسکتاریوم را  -0ها آوری پارازیتوئید شتهجمع -دسته بندی حشرات مفید به شکارگرها و انگل  –آوری حشرات مفید جمع-1 

اید و کنه منغالت پایش می نماید. محیط را برای وجود کنه بیدریم را تنظیم بتی و دمایی انسکتاشرایط رطو -کند. ضدعفونی 
جو با  سازیآلودهسازی جو را انجام دهد.سط)پروانه بید غالت( مراحل آمادهبرای پرورش میزبان وا -3کند. بید غالت را شناسایی 

تعیین کند. را زنبور تریکوگراما  جنسیت -4دهد. را انجام  گیری از بید غالتتخمو  ، گیریپروانه -تخم پروانه غالت را انجام دهد.
شاوره پس از م -تریکوکارت را آماده کند. –میزبان واسط پرورش داده شده از قبل را توسط زنبور تریکوگراما آلوده سازی نماید.  -

ره کامل بالتوری را انجام دهد. پرورش و تولید الرو و حش -5رشناسان رهاسازی را انجام دهد. ن متناسب با توصیه کابا کارشناسا
 .سازی را انجام دهدمعیت آفات و توصیه کارشناسان رهاگیری و برآورد جنمونه، هاپس از آماده کردن کارت -

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 مزرعه آماده برای کود دهی –وزش باد  شرایط جوی بدون نزوالت و بدون شرایط:

  ابزار و تجهیزات:

  معیار شایستگی:

 نمره هنرجو  1حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 شناسایی حشرات مفید 1

  1 آماده سازی انسکتاریوم 0

  0 پرورش میزبان واسط  3

  0 سازی زنبور تریکوگراماپرورش و رها 4

  0 بالتوری سبزسازی پرورش و رها 5

  0 سازی کفشدوزک کریپتولموسپرورش و رها 6

توجهات زیست ، بهداشت، ایمنی، های غیرفنیشایستگی

 حفظ محیط زیست -رعایت بهداشت فردی محیطی و نگرش: 
0 

 

 * میانگین نمرات

 می باشد. 0، حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی *
 




