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 دشمنان طبیعی در مدیریت زیستگاه یختشنارشناختی و رفتا زیستمروري بر کاربرد مطالعات

 

 1و محسن یزدانیان 1علی افشاري

 

 پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان  استادیار گروه گیاه-1                                  

 

 

 چکیده

کنتـرل بیولوژیـک   نمایـد کـه    این اصل تاکید می بر  شده است ارایه توسط محققاناخیراً که  مفهوم کنترل بیولوژیک تلفیقی   

 تـاثیر کنتـرل بیولوژیـک    .گیـرد   مورد استفاده قـرار  هاي کنترل بیولوژیک  براي تقویت سایر روش تواند مبتنی بر حفاظت می   

 دستکاري زیستگاه از طریـق فـراهم   ی یاها در دشمنان طبیع کش مبتنی بر حفاظت از طریق کاهش مرگ و میر ناشی از آفت       

ساختن منابعی از قبیل شهد، گرده، پناهگاه فیزیکی و طعمه یا میزبان جـایگزین بـه منظـور بـاال بـردن شایـستگی و کـارآیی                

بـا  . باشد هاي کشاورزي می  روش دوم اغلب مستلزم باال بردن تنوع زیستی و ساختاري در اکوسیستم    .باشد دشمنان طبیعی می  

کافی نباشد و حتی در برخی شرایط نتیجه مطلوب یک  براي رسیدن به  به تنهایی ممکن است   زیستی تنوع حال، افزایش  این

محققان کنترل بیولوژیک بر دستکاري اجزاي خاصی  بهتر است    ،بنابراین.  داشته باشد  هاي منفی به دنبال    آمد ممکن است پی  

هـدف اصـلی از ایـن    .  و تـاثیر دشـمنان طبیعـی زیـاد باشـد     تولیـدمثل ا بر بقا، از تنوع متمرکز شوند که احتمال تاثیر مثبت آنه  

ي زیستی دشمنان طبیعی ممکن است میزان واکنش آنها به   بررسی این است که به صورت کلی نشان دهیم چگونه تاریخچه          

ح آنها پرداخته شد شـامل  سه رهیافت دستکاري زیستگاه که در این مرور به شر     . دهد دستکاري زیستگاه را تحت تاثیر قرار       

هـاي فیزیکـی در زیـستگاه     فراهم ساختن غذاي مکمل یا کمکی، فراهم ساختن طعمه یا میزبان جـایگزین و ایجـاد پناهگـاه               

تواند باعث افـزایش شـانس موفقیـت مـدیریت زیـستگاه در       اطالعات به دست آمده از این مرور می . باشد دشمنان طبیعی می  

 . گردد مبتنی بر حفاظتکهاي کنترل بیولوژی برنامه
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 مقدمه

  مخــربهــاي مربــوط بــه اثــرات  و در واکــنش بــه نگرانــی مــیالدي1960 ي مفهــوم مــدیریت تلفیقــی آفــات در دهــه

   یـک راهبـرد  ي ارایـه  با  بتواندمدیریت تلفیقی آفات  دانشمندان انتظار داشتند که     . شکل گرفت   زیست ها بر محیط   کش آفت

 آفت سیشنا بوم شناخت و استفاده از  ترکیبات شیمیایی، حفاظت از گیاهان را به سمت ي ویهبی ر کاربرد به جايجایگزین 

مـدیریت   بـوم شـناختی   ي هـا  پایـه  ي بارهدر  زیادي مقاالت میالدي 1970 و   1960هاي   در طول ده   .سوق دهد   زراعی  گیاهو

 ، تحقیقـات با وجـود ایـن  ). 1979 و گودمن، ؛ پیمنتل1975؛ پرایس و والدبوئر،     1970ساووت وود و وي،     ( نوشته شد  آفات

 "هـا  کـش  آفت کاربرد مدیریت هوشمند"هایی براي   به طرح با گذشت زمان عمال هاي مدیریت تلفیقی آفات     برنامه متاسفانه

 . با شکست مواجه شدند بوم شناختی اصول مبتنی بريها   نظریهساختنتبدیل شده و در عملی 

 پیشنهاد گردید که بر اسـاس آن کنتـرل بیولوژیـک مبتنـی بـر      رل بیولوژیک تلفیقی مفهوم کنتمیالدي     1999در سال   

رهاسـازي دشـمنان    بیولوژیـک کالسـیک و   ي هاي کنترل بیولوژیک مثـل مبـارزه    روش سایر تقویت   براي تواند میحفاظت  

توانـد   صورت می دو  بهحفاظتمبتنی بر    بیولوژیک   ي مبارزهرهیافت  ). 1999گور و راتن،    (  گیرد ورد استفاده قرار  م  طبیعی

 و سـموم  ي  هوشمندانه کاربرد از طریقها  کش  مرگ و میر ناشی از آفتکاهش )1: (دشمنان طبیعی را تحت تاثیر قرار دهد      

 بـراي افـزایش شایـستگی و    و پناهگاه) غذاي مکمل یا جایگزین   ( از طریق فراهم ساختن منابع غذایی         زیستگاه مدیریت) 2(

  اسـتوار هـاي کـشاورزي   اکوسیـستم   دريپیچیدگی ساختار  واي ه افزایش تنوع گونبر  دومروشاساس   .عی طبی دشمنانر  یاثت

  .باشد می

روي دستکاري عناصـر خاصـی     محققان کنترل بیولوژیک به منظور افزایش هدفمند تنوع زیستی توصیه شده است که            

 ).2000النـدیس و همکـاران،    (،تمرکز نماینـد دنباشـ  مـی  موثر  و در نتیجه اثر دشمنان طبیعی        تولیدمثلکه روي بقا،     از تنوع 

، غـذاي   میزبـان مکمـل  یـا  طعمـه  هـاي دیگـري از قبیـل    داراي نیازمندي) غذاي اصلی( طبیعی معموال عالوه بر آفت       دشمنان

  . نمایدایفا  در مدیریت و دستکاري زیستگاه نقش مهمیتواند می آنها شناختباشند که   می پناهگاه فیزیکی وجایگزین
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توانند در میزان   دشمنان طبیعی میی و رفتاريت زیسخصوصیات  این است که نشان دهیم  مطالعه  این ما از   اصلی هدف          

 بـه سـواالت زیـر     دادنپاسـخ   از این مرور ماتر هدف  به صورت جزیی.نقش داشته باشند زیستگاه   دستکاري واکنش آنها به  

 :باشد می

 د؟نباش  میها  و مدیریت زیستگاه کدامهاي دستکاري  در برنامهبراي استفاده طبیعی ن دشمک  ی انتخابهاي  معیار•

ــا  • ــستگاه آی ــدیریت و دســتکاري زی ــا اســتفاده از  مــی در م ــوان ب ــاتومیکی ت ــوژیکی و آن ــاري، مرفول ــات رفت ــابع   مطالع من

، طعمه یـا  دشمنان طبیعی به غذاي مکملنیاز   آیا  به عبارت دیگر    را مورد شناسایی قرار داد؟     دشمنان طبیعی ي   کنندهمحدود

 باشد؟ از طریق این مطالعات قابل ارزیابی می میزبان جایگزین و پناهگاه

 ؟دهد میتحت تاثیر قرار  را آنکارآیی جستجوگري ي دشمن طبیعی  کنندهمنابع محدود چگونه دستکاري •

 آنراعی و بهبود رشد، نمو، بقا و بـاروري، فراوانـی   محصول ز سمت به دشمن طبیعی با جلب   چگونه دستکاري زیستگاه    •

 ؟دهد میرا تغییر 

 

  دشمنان طبیعی براي استفاده در مدیریت زیستگاههاي انتخابمعیار

  مناسـب  طبیعـی اندشـمن انتخـاب  و بـراي   بیولوژیک کالسیک ي  مبارزهدر معموالمعیار انتخاب اصطالحی است که              

 ي  مبـارزه از دیـدگاه  ، امـا  )2004؛ کیـد و جـرویس،   1990واگه،  ( رود  به کار می   ي جدید  طقهجهت وارد نمودن به یک من     

این اصطالح براي انتخـاب دشـمنان طبیعـی مناسـب در مـدیریت زیـستگاه مـورد اسـتفاده قـرار            بیولوژیک مبتنی بر حفاظت   

کنتـرل بیولوژیـک مبتنـی بـر     ت زیـستگاه یـا   ترین معیار براي انتخاب دشمنان طبیعی براي استفاده در مدیری       کلیدي .گیرد می

براي مثال اگـر افـراد   . هاي دستکاري زیستگاه باشد حفاظت این است که دشمن طبیعی مورد نظر باید مناسب و مستعد برنامه     

 زیـستگاه آن پارازیتوییـد    یـا مـدیریت  پارازیتویید نیازي به غذاي مکمل نداشته باشند، تالش براي دستکاري        زنبور  یک بالغ

 دستکاري زیستگاه پرسیده شود کـه آیـا غـذاي مکمـل،     ي  الزم است در شروع هر برنامه  از سوي دیگر   .منطقی نخواهد بود  

 یـا  عمـل نماینـد   محـدود کننـده   عوامـل  به عنـوان   براي دشمن طبیعی مورد نظر توانند  می طعمه یا میزبان جایگزین و پناهگاه     

 نقش مهمـی در کنتـرل   هایی از دشمنان طبیعی است که  اولویت با گونه،کلی در مدیریت و دستکاري زیستگاه    به طور  خیر؟

 . آنها شناخته شده باشد فعالیتکننده براي وجود منبع یا منابع محدودآفات داشته باشند و
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  طبیعیان دشمني کنندهشناسایی منابع محدود

کننـده بـراي دشـمنان طبیعـی     محدود سه منبع مهم وانند به عنوانت  میغذاي مکمل، طعمه یا میزبان جایگزین و پناهگاه          

 در مدیریت زیستگاه به منظور کنترل آفات، الزم است نیاز یا عدم نیـاز دشـمنان         ).2004جرویس و همکاران،    (عمل نمایند   

 .گانه بررسی گردد طبیعی به هرکدام از این منابع سه

 کمکی یا غذاي مکمل ) الف

 و عـسلک ) 2001لیمبـرگ و رزنهـایم،   ( خـارج از گـل   ، شـهد    )1993جـرویس و همکـاران،      ( ها ي گل  هشهد و گرد           

غـذاي  بـه   نیـاز دشـمنان طبیعـی    بررسی .باشند از مهمترین غذاهاي مکمل می ) 1998 جرویس،   ؛1998گیلبرت و جرویس،    (

 : نج روش صورت گیردپ بهتواند  می دشمن طبیعی از آن ي یا به عبارت دیگر تغذیه یا عدم تغذیهمکمل 

  رفتاريمطالعات مستقیم تغذیه از طریق ي مشاهده -1

 بـسیاري از   درمتاسـفانه . گـردد   دشمن طبیعی از غذاي مکمـل بـه صـورت مـستقیم مـشاهده مـی      ي تغذیهروش  در این          

 اطالعـاتی در مـورد مـوادي    گونـه  هیچ ي گیاه بازدید شده از سوي دشمن طبیعی اشاره شده و      به گونه  فقط مطالعات رفتاري 

 آلـن . شود و حتی ممکن است تغذیه یا عدم تغذیه نیز واقعا روشن نباشـد  نمایند ارایه نمی آنها تغذیه میه دشمنان طبیعی از    ک

 مـورد   کـه   راشـهد، گـرده و عـسلک     یعنـی     منابع غـذایی مکمـل     هاي اصلی    گروه) 1993( و جرویس و همکاران   ) 1929(

 .اند مورد ارزیابی قرار داده ،گیرند هاي پارازیتویید قرار می مگسي زنبورها و  استفاده

 شهد و ترکیبات قندي 1-1

کالفـام و  ( هـاي گیـاهی   و فلـور ) 1981هیکی و کینـگ،  (ها   هاي مرجعی که در مورد آناتومی گل       کتاببا استفاده از    

  و مـدیریت  دسـتکاري ي  از برنامـه ی و آنهـا را  را شناسای  گیاهی فاقد شهد     ي ها توان گونه  وجود دارند، می  ) 1989همکاران،  

 ي تغذیهقرار گرفته و دشمن طبیعی  ممکن است در آزمایشگاه یا گلخانه در اختیار داراي شهد انگیاه. نمودزیستگاه حذف 

 بـا ایـن حـال، نتـایج چنـین      ).1997ادریـس و گرافیـوس،     ؛1960س،وئیلـ  ( مـورد بررسـی قـرار گیـرد        هـا دشمن طبیعـی از آن    



  مجموعه مقاالت دومین همایش ملی کشاورزي بوم شناختی ایران

  گرگان-1386مهرماه  26 -25
 

 
2521 
 

 

ی باید با احتیاط مورد بحث قرار گیرد، زیرا حـشرات ممکـن اسـت در شـرایط مزرعـه گیاهـانی کـه در شـرایط           یاه آزمایش

 .  را مورد بازدید قرار ندهندگیرد آزمایشگاهی در اختیار آنها قرار می

 

 گرده 1-2

هـاي   و مگـس  )2001کانارد، ( ها ، بالتوري)1994ماجروس،  (ها ي مثل کفشدوزكتغذیه از گرده در بین شکارگرها     

جـرویس،   ؛1998گیلبـرت و جـرویس،   ( باشـد   اما در بـین پارازیتوییـدها نـادر مـی         عمومیت داشته،  )1986گیلبرت،  (سیرفید

هاي گـرده اغلـب بـا اسـتفاده از قطعـات دهـانی از           دانه. باشد شهد و عسلک می    تر از   تغذیه از گرده آسان    ي مشاهده). 1998

 هـر چنـد کـه برخـی از     ،)1998؛ جـرویس،    1981؛گیلبـرت،   1975گرینفلـدز،   ( ندشـو  آوري مـی   هـا جمـع    روي پرچم گـل   

 ).1988دیراپ، ( نمایند آوري گرده می  خود، اقدام به جمع پاهاي جلوییي  بومبیلیده با استفاده از پنجهي هاي خانواده مگس

 عسلک 1-3

 برخـی از دشـمنان طبیعـی مثـل     ز سـوي  به عنوان غذا اتواند می  جورباالني  راستههاي توسط گونه عسلک ترشح شده    

؛ 1998جـرویس،    (هـاي پارازیتوییـد     مگـس  و) 1998گیلبـرت و جـرویس،      ( ها  بالتوري ،) 1994ماجروس،  (ها   کفشدوزك

دشـوارتر    در مقایسه با شهد و گرده از عسلکدشمن طبیعی مستقیم تغذیه ي مشاهده . مورد استفاده قرار گیرد    )1993اونس،  

ي آن   مـشاهده یی کـه دارنـد   کمیـت بـاال  با وجود اغلب ، لذا باشند  معموال بیرنگ می  هاي عسلک  الیه) فال: ( زیرا ،باشد می

هـاي   به منظـور شناسـایی کـایرومون    صرفا  قطعات دهانی خود را    دشمنان طبیعی برخی از   ) ب ( و باشد  دشوار می  براي انسان 

 ).1990بادنبرگ،  (نمایند تغذیه نمیع عسلک از منبو برند   عسلک فرو میي یابی، درون الیه موثر در میزبان

  غذایی مکملمنابعمستقیم تغذیه از  غیرهاي نشانه -2

مـستقیم   غیرهـاي    نـشانه  دشمن طبیعـی از مـواد مکمـل در دسـترس نباشـد،     ي  تغذیهازی  مستقیم شواهددر صورتی که  

 .د بودن متفاوت خواهمستقیم به کار رفته غیرهاي  روش،بر اساس نوع غذاي مکمل. دن قرار گیراستفادهد مورد نتوان تغذیه می

  گرده2-1

سـطح بـدن و قطعـات دهـانی دشـمنان      توان  می ،یم غذایی دشمنان طبیعیژ در رهاي گرده براي پی بردن به وجود دانه    

وي نگارهـاي موجـود ر  و نقش). 1981؛ گیلبرت، 1976 هالووي،( داد مورد بررسی قرار      را  شده از مزرعه   آوري طبیعی جمع 
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. دنـ د در شناسایی آنها مورد اسـتفاده قـرار گیر  نتوان میو   اختصاصی بوده  اغلب  هاي گرده   دانه )اگزین( خارجی ي سطح الیه 

یـا مقایـسه بـا    ) 1991؛ مور و همکاران، 1989فیگري و ایورسون،  (هاي تشخیص  با استفاده از کلیدتوان را می  هاي گرده  دانه

 حتی  وهاي گرده روي سطح بدن  وجود دانه،  با این حال   .نمود شناسایی   ،سیون مرجع  موجود در یک کلک    ي هاي گرده  دانه

 بـه   ونبـوده و ممکـن اسـت بـه صـورت اتفـاقی        از سوي دشمن طبیعـی روي قطعات دهانی، دلیل قاطعی براي مصرف گرده     

 ). 1996واکرز و همکاران، ( هاي گرده آلوده شده باشند هنگام جستجوي غذا به دانه

  ایـن .باشـد   دشمنان طبیعی از گرده مـی ي تغذیهپی بردن به  هاي دیگر     از روش   آن، آمیزي  رنگ به همراه عده  تشریح م 

، زنبورهــاي )2001؛ هــیکمن و همکــاران، 1995 ؛ راتــن و همکــاران،1976هــالووي،(هــاي ســیرفید  مگــس در مــورد روش

گندورن و  ؛ هو 1986 همپتین و دسپرتس،  ( ها ، کفشدوزك )1967 هوکینگ، ؛  1963 یس،ئ لو ؛  1945 یورفی،ج( پارازیتویید

تـشریح معـده   روش همچنـین  . مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت         ) 1971شلدون و مـک لئـود،       ( ها و بالتوري ) 2004هیمپل،  

هاي نگهداري شـده در الکـل  نیـز     نمونه خورده و هاي خشک شده و سوزن تواند در مورد حشرات کامال یخ بسته، نمونه   می

 ).2001؛ هیکمن و همکاران، 1976هالووي، ( ده قرار گیردمورد استفا

 )شهد(  ترکیبات قندي2-2

روشـی بـراي   (  آنتـرون تـست توان از  میپارازیتوییدها و شکارگرها  ي براي پی بردن به وجود ترکیبات قندي در معده    

 ؛1992جـرویس و همکـاران،   ( استفاده نمودهاي مختلف کروماتوگرافی   و شکل  )هاي کربن   هیدرات  کل پی بردن به میزان   

تواننـد بـین     ایـن اسـت کـه مـی    این دو روشهاي مهم  یکی از ویژگی). 2004؛ هیمپل و همکاران، 2004هیمپل و جرویس،    

مقـدار   در همولنف حشرات وجود نـدارد، بنـابراین  به صورت طبیعی  کتوز  وفر.  قایل شوند  تمایزفروکتوز و سایر مواد قندي      

وان ( توســط دشــمنان طبیعــی باشــد اخــصی بــراي نــشان دادن ترکیبــات قنــدي خــورده شــده  توانــد ش آن در همولنــف مــی

گـزارش   هـا  هاي مختلف پشه  دو روش آنترون و کروماتوگرافی روي گونه کاربرد ).2000؛ اولسن و همکاران،     1984هندل،

هـا در   ، کاربرد ایـن روش ، با این حال)1999سکی،و؛ هانتر و اوسو   1999؛ بارکت و همکاران،     1972وان هندل،   ( شده است 

 .باشد  خود میي مورد پارازیتوییدها و شکارگران در مراحل اولیه

دار نمـودن    دشمنان طبیعی از منابع غـذایی بـالقوه، نـشان   ي  براي تعیین تغذیه یا عدم تغذیه   یک روش غیر مستقیم ساده    

 بـراي  ي حشرات ل عناصر کمیاب و سپس ارزیابی معدهگرها از قبی با استفاده از مواد رنگی یا سایر نشان        )گرده یا شهد   (غذا
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دار و تعیـین   دار نمـودن گیاهـان گـل    بـراي نـشان   صر کمیاب مثل روبیدیوما استفاده از عن.باشد گر می  پی بردن به وجود نشان    

 النـگ و  -نفـریم ( هاي پارازیتویید گزارش شده اسـت   در مورد برخی از زنبورها طبیعی از آن   ان دشمن ي تغذیه یا عدم تغذیه   

  .)1998 ،همکاران

  استفاده از مشخصات مرفولوژیکی-3

  ساختار قطعات دهانی3-1

 مکمـل یـا    طبیعـی بـه مـواد غـذایی    ان نیاز یا عدم نیاز دشـمن ي  اطالعات مفیدي درباره   تواند می ساختار قطعات دهانی   

قطعـات  ). 1998؛ جـرویس،  1998رویس، ؛ گیلبرت و جـ 1981؛ گیلبرت،   1929آلن،  ( طعمه و میزبان جایگزین ارایه نماید     

گیلبـرت و جـرویس،   ( نمایـد   فاقـد تغذیـه معرفـی مـی    ي  گونه یک را به عنوان    آن  بالفاصله  در یک گونه   دهانی تحلیل رفته  

 رفتاري به منابع غذایی واکنـشی نـشان نخواهنـد داد، بلکـه بـاروري و      شکل آن به ي  نه تنها افراد ماده،، در این حالت   )1998

 .بستگی نخواهد داشت آنها نیز به میزان در دسترس بودن منابع غذایی طول عمر

 . از منـابع غـذایی وجـود دارد   هـا  آني  ارتبـاط مـستقیمی بـین شـکل خرطـوم و تغذیـه          تاکنیده ي هاي خانواده  در مگس 

وسـط یـا کوتـاه     خرطـوم مت هـاي داراي   گونـه  در حالی کـه    ،نمایند  تغذیه می    اغلب از شهد گل    خرطوم بلند  ي داراي ها گونه

 مـورد تغذیـه قـرار دهنـد      را گلـی غیر شهد گل، عسلک و شهدهاي     از قبیل  تري از ترکیبات قندي     گسترده ي  دامنه توانند می

 سیرفیده نیز یک همبستگی بین طول خرطوم و رژیـم غـذایی وجـود          ي هاي خانواده  در مگس ). 1998 گیلبرت و جرویس،  (

  آنهـا یعنـی شـهد  ( تـري دارنـد    جـام گـل عمیـق   ی کـه های  گلاز شهد  مگس ي غذیهاحتمال ت دارد و با افزایش طول خرطوم،       

 ).1981گیلبرت، (بود  بیشتر خواهد ،)باشد  میتر مخفی

موهاي پـالپی خاصـی   آورند، داراي  هاي گرده را مستقیما از پرچم به دست می     برخی از زنبورهاي پارازیتویید که دانه     

هـاي گـرده نیـز داراي چنـین      کننـده از دانـه   برخی از شکارگرهاي تغذیه ). 1998 ،جرویس( باشند در قطعات دهانی خود می    

 دارايهـاي شـته خـوار        قطعـات دهـانی کفـشدوزك     ). 1981؛گیلبـرت،   1975گـرین فلـد،     ( باشـند   مـی  یهاي خاصـ   ویژگی

 ممکـن  هـا،   توريگرده خوار از قبیـل بـال  هاي  شکارگرالبته برخی. هایی است که از موهاي کوتاهی تشکیل یافته است        برس

 ).2001کارنارد، ( باشند  با تغذیه  مرتبطفاقد هرگونه ویژگی اختصاصی است 
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  بدني اندازه 3-2

  ممکـن اسـت   بدن  بودن بزرگ)1 (:هاي غذایی آن مرتبط باشد با نیاز   از سه جنبه   تواند می  دشمن طبیعی   بدن ي اندازه

؛ واکرز و 1993جرویس و همکاران، (  گل را محدود نماید در شهد به برخی منابع دشمن طبیعیبه صورت فیزیکی دستیابی

هاي مختلـف گـل     براي کنار زدن بخش را دشمن طبیعی قدرت  درشت ممکن استي وجود این، جثهبا  .)1996همکاران،  

از جملـه    در جـانوران )2 ().1997ادریـس و گرافیـوس،   ( گـردد     باعث تسهیل ورود سایر افراد به درون گـل         افزایش داده و  

،  بنـابراین .)1984 نیلسن، -؛ اشمیت1983پترز، ( یابد  بدن افزایش میي ، نرخ مطلق متابولیسم با افزایش اندازه      دشمنان طبیعی 

 بـین شـاخص اویژنـی    )3( .باشـد  مـی تـر   بیشتر از دشمنان طبیعی کوچک  احتماال    به مواد غذایی   تر نیاز دشمنان طبیعی درشت   

از شفیره به رشـد کامـل رسـیده و آمـاده گذاشـته شـدن        خروج دشمن طبیعی  که به هنگام  تخم ظرفیتنسبتی از   ( افراد ماده 

هـایی   گونه بدن معموال در ي اندازه). 2003جرویس و همکاران، (  بدن یک همبستگی منفی وجود دارد     ي و اندازه ) باشد می

هـاي   گونـه . باشـد   بیـشتر مـی  ییغـذا ابع  منـ بـه  آنهـا  احتمـال وابـستگی    بـوده و  تـر   درشـت   دارنـد  کمتريکه شاخص اویژنی    

هـاي غـذایی    و نیـاز  تـر   کوتاه طول عمر،اند  به رشد کامل رسیده یشانها پرواویژنیک که به هنگام ظهور افراد ماده، تمام تخم        

 ).؛ به بخش اویژنی و ذخایر اجسام چربی مراجعه گردد2003، 2001جرویس و همکاران، ( دارندکمتري 

 

 بالی الی یا کوتاه ببی :ها ل   با 3-3

 مکمـل یـا   ی از نظر فیزیکی قادر به حرکت بـه سـمت منبـع غـذای     ها و شکارگر  ها در صورتی که افراد بالغ پارازیتویید     

 نباشند، ممکن است براي کاربرد در مدیریت زیـستگاه مناسـب نباشـند، حتـی     سمت مزرعه به  منبع غذایی مکمل  حرکت از   

 ي مثلیدی زنبورهاي پارازیتو).2004جرویس و همکاران، ( ا به اثبات رسیده باشد    اگر وجود محدودیت غذایی در مورد آنه      

  و نیـاز غـذایی  يگر جـستجو قدرت از ،هستندهاي تحلیل رفته   داراي بالکهBethylidae و Drynidaeهاي افراد خانواده

 .باشند کمتري برخوردار می
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 کیآناتومیمشخصات  استفاده از  -4

 در  آنهایی غذارژیم با توانند  دشمنان طبیعی میهاي مالپیگی فحات رکتومی، غدد بزاقی و لوله   هایی از قبیل ص    ویژگی

 ، ولـی ممکـن اسـت رژیـم غـذایی کلـی      به صورت قطعی تایید نشده است هنوز ی ارتباطات  وجود چنین  اگرچه. باشند ارتباط  

 ).2004جرویس و همکاران، ( دندشمن طبیعی را پیش بینی نمای

بـه    بـراي جـذب آب از مـواد دفعـی     بـوده و ) عـدد 6 معموال ( عددیک تا بیست در حشرات   رکتومی   تعداد صفحات 

) مخفـی ( هاي عمیـق  شهداز  هایی که  گونه). 1998چاپمن، ( گیرند  مورد استفاده قرار می  ، از راست روده    آنها هنگام خروج 

دهنـد، صـفحات رکتـومی     شکار را مورد تغذیه قرار میآ  آشکار و نیمههايهایی که شهد ، در مقایسه با گونه    نمایند تغذیه می 

 کلیشهدهاي مخفی به طور . استاي مرتبط با  این صفحات نیز گسترش کمتري یافته  تري داشته و سیستم تراشه   تحلیل رفته 

از شـهد   در حـشراتی کـه   ، بنابراین.شوند و به میزان بیشتري مصرف می) آب بیشتري دارند  ( تر بوده  از شهدهاي آشکار رقیق   

 بـه   مخفـی هايشـهد  ،از سوي دیگر.  کاهش اتالف آب از طریق مدفوع کمتر مورد نیاز خواهد بود         ،نمایند مخفی تغذیه می  

هایی   بنابراین گونه،)1998گیلبرت و جرویس، (  نیازي به رقیق شدن با بزاق دهانی ندارند     خورده شدن  براي   دلیل رقت باال،  

 ). 2004جرویس و همکاران،  (داشتغدد بزاقی کوچکتري خواهند ، نمایند  می تغذیه رقیق مخفی وکه از شهدهاي

طـول  ). 1998چـاپمن،  (  دفع مواد زاید نیتروژنی و تنظیم آب را بر عهده دارند       ي هاي مالپیگی وظیفه    لوله ،در حشرات 

  یـا ار از نیتـروژن مثـل گـرده    سرشـ  غـذایی  از مـواد  افـراد بـالغ آنهـا    کـه هاییهـا در پارازیتوییـد   هاي مالپیگی و تعداد آن  لوله

 ).2004جرویس و همکاران، ( ها بیشتر خواهد بود نمایند، در مقایسه با سایر گونه  تغذیه می)آفت( میزبانمحتویات بدن 

 

  اجسام چربیي اویژنی و ذخیره شاخص  -5

میـزان   مفیـدي از  طالعـات اتوانـد    میاند، اي که به تازگی از شفیره خارج شده  افراد ماده   و شمارش تعداد تخم    تشریح

هـور   ظ به هنگامرشد یافتههاي  شاخص اویژنی عبارت است از نسبت تخم  . نماید ارایه   به مواد غذایی     دشمن طبیعی وابستگی  

 تمـام  ،اویژنیـک هـاي پرو  گونـه در ).2001جـرویس و همکـاران،   ( در طول زنـدگی آن گذاري  کل پتانسیل تخم به    ماده فرد

 ،اویژنیـک  هاي سین  در گونه،که ی در حال.رسد می به رشد کامل و بلوغ ،از شفیرهآن نگام خروج   به ه   فرد ماده  ظرفیت تخم 
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هـاي پرواویژنیـک در مقایـسه     گونه بالغ افراد. یابد هاي تخم تا بعد از ظهور افراد ماده نیز ادامه می کامل شدن تخم درون لوله 

گیلبرت و جـرویس،  ( باشند  مینیاز از مواد غذایی  که بی شته و یا آن به مواد غذایی کمتري نیاز دا، سین اویژنیک يها با گونه 

و تغذیه  ) 2001جرویس و همکاران،    (  پرواویژنیک بوده  Mymaridae ي  زنبورهاي پارازیتویید خانواده   براي مثال ). 1998

 ). 1993جرویس و همکاران، ( مشاهده شده است  کمترآنها در مزرعه

و احتمـاال  ) 2003؛ الرز و جـرویس،  2001جرویس و همکاران، ( زنبورهاي پارازیتویید  در اغلب  اویژنی  سین ي پدیده

 ي هاي پرواویژنیک، براي ادامه اویژنیک در مقایسه با گونه هاي سین  گونه افراد بالغبه طور کلی  . تمام شکارگرها وجود دارد   

پارازیتوییـدها و شـکارگرهاي    ایـن حـال، برخـی از    بـا . دارنـد ها، وابستگی بیشتري به مواد غـذایی   زندگی و بلوغ بیشتر تخم  

 آورند  هاي بدن میزبان و طعمه به دست  بیشتر یا تمام نیازهاي غذایی خود را با تغذیه از خون یا بافت   توانند  می اویژنیک، سین

 ممکن است نیکهاي پرواویژ  نیز همانند گونه دشمنان طبیعی   گروه از  این). 1996؛ هیمپل و کولیر،     1986جرویس و کید،    (

  . مناسب نباشند،از طریق تامین منابع غذایی یا مدیریت زیستگاه براي دستکاري

هایـشان بـه رشـد کامـل رسـیده        تخمظرفیتبالغ در حدود نصف  افراد ظهور که به هنگام  از دشمنان طبیعی هایی گونه

 تخـصیص  ي اویژنیک، از باالترین درجه ام سینپرواویژنیک یا تمتمام هاي  ، در مقایسه با گونه   )5/0 =شاخص اویژنی   ( باشد

)  یـک =شـاخص اویژنـی   ( هاي تمـام پرواوژنیـک    گونه.باشند  برخوردار می و وابستگی به منابع غذایی     منابع به اجسام چربی   

 ،از سوي دیگـر ). 2001جرویس و همکاران، ( نداردی تضرور ذخیره سازي منابع غذایی در آنها  و داشتهطول عمر کوتاهی    

دستیابی به منابع غذایی در آنها  شانس  وداشته بلنديبسیار   طول عمر  ،  ) صفر =شاخص اویژنی (اویژنیک    تمام سین  هاي هگون

  .درون بدن خود ندارند در  غذا سازي این گروه هم نیازي به ذخیره بنابراین، .)1997،1992باگز، ( باشد زیاد می

از   را در مـدیریت زیـستگاه  توان پتانسیل دشـمنان طبیعـی   به آنها می  که با پاسخ     اند تی طراحی شده   سواال 1جدول   در  

 . نشان داد مکملی غذایتامین منابع طریق

 میزبان جایگزینطعمه یا  )ب

، باعـث بقـاي دشـمنان    )میزبـان اصـلی   (  غیبت یا کمیـابی آفـت      هاي د در زمان  ننتوا  جایگزین می   هاي  یا میزبان  ها طعمه

 ي د در پوشش گیاهی حاشیهنتوان  میهاي جایگزین  یا میزبانها طعمه). 1985 و همکاران، مورداك( دن گرد خوار چند طبیعی

فهرستی ) 1986( پاول .)1991؛ کوربت و همکاران،   1988گیلستراپ،  (  زراعی یافت شوند   ان گیاه  سایر  حتی روي  وع  رامز
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. یافته بود افزایش داري معنیبه شکل ي جایگزین ها  آنها به دلیل حضور میزبانیته شدناز آفات را تهیه نمود که  میزان پاراز      

هاي بسیار شناخته شده در مورد دستکاري زیستگاه دشـمنان طبیعـی          از جمله مثال   1 تیفلوسیبین  كهاي تخم زنجر   پارازیتویید

 ).1998؛ مورفی و همکاران، 1990 همکاران،  و پیکت( باشند هاي جایگزین می از طریق فراهم نمودن میزبان

 

 جایگزین طعمه یا میزبان اییشناس

را  جایگزین احتمالی هاي  یا میزبان  ها طعمه ، در شرایط آزمایشگاهی   توان  میزبان جایگزین، می    طعمه یا  براي شناسایی 

 دشـمنان  ي  تغذیـه ، بـه عـالوه  . بررسی نمـود ها از آن را دشمن طبیعیي در اختیار دشمن طبیعی قرار داد و تغذیه یا عدم تغذیه      

 2000صادقی و گیلبـرت،  (  مورد بررسی قرار دادتوان مستقیما در شرایط مزرعه نیز  می رایا میزبان جایگزینعمه طبیعی از ط 

 از هاي جـایگزین احتمـالی را   میزبانتوان   پارازیتوییدها میدر مورد). 2004؛ فلوزو همکاران،  2003؛ ون لنترن و همکاران،      

 سـایر  بـه  نـسبت  پارازیتویید از آنها و نیز میـزان تـرجیح آنهـا    ي تغذیه یا عدم  هتغذیآوري نمود و به منظور تعیین        مزرعه جمع 

هـاي پارازیتوییـد، ممکـن اسـت      براي شناسایی مراحل نابالغ برخی گونـه .  از جمله آفت، اقدام به پرورش آنها نمود        ها میزبان

تعـداد معـدودي از پارازیتوییـدها را     حـال،  بـا ایـن  . )2004منالـد و همکـاران،    ( مولکولی مورد استفاده قرار گیرند    هاي روش

سـاندرلند و همکـاران،   (  مـورد شناسـایی قـرار داد   هاي مولکولی توان با استفاده از مرفولوژي الروها و بدون نیاز به روش      می

2004.( 

 و ، براي برقراري ارتباط غذایی بین شـکارگر  از مزرعه  هاي جایگزین احتمالی    آوري طعمه  جمعدر مورد شکارگرها،    

 ، به هویت شـکارگر آنهاي ایجاد شده روي بدن  از روي جسد طعمه یا زخم     توان   نمیزیرا   ،نیست عملی    جایگزین ي طعمه

   بـا اسـتفاده از معاینـات چـشمی یـا     ه از مزرعـ ي جمع آوري شده شکارگرها محتویات شکم     بنابراین الزم است که      .پی برد 

 اغلـب در مـورد    تـشریح معـده  ). 2004سـاندرلند و همکـاران،   ( گیرد قرار مورد بررسی هاي مولکولی و سرولوژیکی   روش

نیـز  هاي سـخت و غیـر قابـل هـضم طعمـه را       ها به کار رفته است که بخش       هاي کارابیده، استافیلینیده و کفشدوزك     سوسک

 ). 2004؛ هوگن دورن و هیمپل، 2004؛ ساندرلند و همکاران، 1980ساندرلند و ویکرمن، ( دهند مورد تغذیه قرار می

                                                
1.Typhlocybine 
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  در آنهـا  طعمـه منـشا بنابراین براي تعیین نمایند،   طعمه تغذیه می)همولنف(فقط از محتویات بدن هابسیاري از شکارگر 

هـاي سـرولوژیکی ایـن      اصـلی روش مزیـت ). 2004ساندرلند و همکاران، (نمود هاي مولکولی استفاده     روش از   اجبارا باید   

  مختلـف هاي  تکنیک.باشند ، از تخصص بسیار باالیی برخوردار میی مولکولاست که به دلیل تشخیص بیولوژیکی در سطح     

DNA هـاي    از سیـستم ي اخیـرا بـراي تعـداد   هـا  ایـن تکنیـک  . دنباشـ   می دیگري براي انجام آنالیز محتویات معدههاي  روش

هـا   ارازیتوییـد  و پ)2003؛ هـوگن دورن و هیمپـل،    2000؛ چـن و همکـاران،      2000آگوستی و همکاران،    ( طعمه   -شکارگر

 .اند گرفتهمورد استفاده قرار ) 2002راتکلیف و همکاران، (

 

 تعیین مناسب بودن یا نبودن دشمنان طبیعی براي مدیریت زیستگاه از طریق تامین  مورد استفاده در معیارهاي:1جدول 

                  باشد  میی مدیریتي ها  احتمال بیشتر موفقیت در برنامهي جواب مثبت به سواالت نشان دهنده. منابع غذایی مکمل

 ).2004جرویس و همکاران، (

 ؟نیاز داردآیا دشمن طبیعی به منابع قندي یا گرده 
 اي رفتار تغذیه

  دشمن طبیعی از شهد، عسلک و گرده در مزرعه مشاهده شده است؟ي آیا تغذیه
عسلک و گـرده یـا نیـاز آن بـه ایـن ترکیبـات را نـشان         دشمن طبیعی از ترکیبات قندي،  ي  تغذیه ،آیا مطالعات آزمایشگاهی  

 دهند؟ می
 اي دال بر داشتن تغذیه از ترکیبات قندي و گرده دارند؟ آوري شده از مزرعه، نشانه آیا دشمنان طبیعی جمع

 مرفولوژي
 دهد؟  دشمن طبیعی را نشان میي آیا ساختار قطعات دهانی، تغذیه یا عدم تغذیه

براي مثال خرطوم بلنـد بـراي   ( باشد؟ میداراي تخصص  غذایی خاص ي ظر براي تغذیه از یک ماده  آیا دشمن طبیعی مورد ن    
 )استفاده از منابع مخفی شهد گل

باشد؟ در این صورت دشمن طبیعی ممکـن اسـت فقـط از منـابع آشـکار غـذایی        آیا ساختار قطعات دهانی فاقد تخصص می   
 .      تغذیه نماید

آیا رشـد بـال در دشـمن      دارد یا خیر؟ نقشییابی آن به منبع غذایی مورد نیاز از گل   یعی در دست   بدن دشمن طب   ي آیا اندازه 
 باشد؟ طبیعی کامل می

 آناتومی
  تغذیه از شهد مخفی باشد؟ي اند که نشان دهنده آیا صفحات رکتومی و غدد بزاقی از نظر اندازه و تعداد کاهش یافته

 باشد؟  تغذیه از مواد سرشار از نیتروژن ازقبیل گرده میي شمن طبیعی بیان کنندههاي مالپیگی د آیا تعداد و طول لوله
  یا زیاد؟استمیزان ذخایر اجسام چربی دشمن طبیعی به هنگام ظاهر شدن افراد بالغ کم 
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 اویژنی
مل به هنگـام  هاي داراي رشد کا  تعداد تخم،به همان نسبت( ؟ استآیا دشمن طبیعی از یک شاخص اویژنی پایین برخوردار    

 ).باشد خروج افراد بالغ کم می
 مکمل در مزرعه، براي دشمنان طبیعی و کنترل آفت سودمند ي آیا تامین ترکیبات قندي یا گرده

 خواهد بود؟
 واکنش تابعی

 ؟شود  دشمن طبیعی میي یا منبع غذایی مکمل باعث افزایش نرخ حملهآ
 ز بار تخم بیشتري برخوردار است؟آیا پارازیتویید تغذیه نموده از غذاي مکمل، ا

 جلب و بازدارندگی
 باشند؟  واکنش سریع دشمن طبیعی به منابع غذایی میي یابی بویایی و بینایی، نشان دهنده آیا مطالعات جهت

 ی مکمل حرکت نمایند؟یتوانند به آسانی بین مزرعه و منبع غذا آیا دشمنان طبیعی می
قدام به کاشت گیاه غیر زراعی شده است، آیا این گیاه قبل از گیاه زراعی در دسترس   اگر براي فراهم نمودن غذاي مکمل ا      

  یا خیر؟نماید  و غذا را به هنگام نیاز براي او فراهم میگیرد دشمن طبیعی قرار می
 واکنش عددي

 باشد؟ آیا دشمن طبیعی به هنگام حضور آفت، داراي بیش از یک نسل می
 یابد؟  الروها و باروري و بقاي افراد ماده در دشمن طبیعی بهبود میشوونماينبا تامین غذاي مکمل، آیا 

 گردد؟ آیا منبع غذایی مکمل، منجر به افزایش میزان ورود دشمنان طبیعی به نسل بعد می
 

 سهولت جابجایی دشمن طبیعی از طعمه جایگزین به آفت و برعکس

ل بیولوژیکی آفت نقش مثبتی ایفا نماید، الزم است زیستگاه طعمه که طعمه یا میزبان جایگزین بتواند درکنتر       براي آن 

ي جـایگزین بـه    یا میزبان جایگزین در مجاورت گیاه زراعی بوده و شکارگر یا پارازیتویید نیز براي رفتن از زیستگاه طعمـه         

ان طبیعی آزمایش  در برخی موارد ممکن است دشمن. برخوردار باشد از قدرت پراکنش کافیسمت گیاه زراعی و برعکس   

شده روي طعمه یا میزبان جایگزین با جمعیتی از دشمنان طبیعی که در ارتباط با آفت قرار دارنـد، اخـتالف ژنتیکـی زیـادي        

 یا میزبان جـایگزین بـه آفـت، دشـوار و حتـی غیـر ممکـن         که انتقال پارازیتیسم یا شکارگري از طعمه  داشته باشند، به طوري   

هایی از پارازیتویید که از نقاط مختلـف    پراکنش را در مورد جمعیتهاي انجام آزمایش) 1988(و رایت بنابراین، پاول   . باشد 

 .  اند مزرعه جمع آوري شده باشند، توصیه نموده
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 جـایگزین سـواالتی   ي  و در ارتباط با پتانسیل دشمنان طبیعی بـراي دسـتکاري از طریـق میزبـان یـا طعمـه               2در جدول   

 مدیریت زیستگاه خواهد ي  احتمال بیشتر موفقیت در برنامهي ب مثبت به هرکدام از آنها نشان دهنده      که جوا  اند طراحی شده 

 .بود

 معیارهاي مورد استفاده درتعیین مناسب بودن یا نبودن دشمنان طبیعی براي مدیریت زیستگاه از طریق تامین  :2جدول 

باشد   مدیریتی میهاي  احتمال بیشتر موفقیت در برنامهي ندهجواب مثبت به سواالت نشان ده. هاي جایگزین میزبان و طعمه

 ).2004جرویس و همکاران، (

 

          هاي فیزیکی  پناهگاه )ج

 هـاي   کـشاورزي، پناهگـاه  هـاي  در اکوسیـستم .  دارنـد  نیـاز هاي فیزیکـی   طبیعی به پناهگاه   انافراد بالغ بسیاري از دشمن    

 ي  زیـر پوسـته   هـاي   و شـکاف ها درز، مزارع   ي  گیاهی حاشیه  هاي هاي مختلفی از قبیل بقایاي گیاهی، پوشش       فیزیکی شکل 

هاي فیزیکی در تعیـین فراوانـی شـکارگرها و     اهمیت پناهگاه .دنگرد  را شامل می1هاي برگی پناه  و جاندرختان زنده یا مرده   

جوشـی و  ( ، چغنـدر قنـد  )1991؛ تومـاس  و همکـاران،   1988گلیـستراپ،  ( پارازیتوییدها، در مزارع مختلفی از قبیل غـالت      

پناهگـاه ممکـن اسـت باعـث     . نـشان داده شـده اسـت     ) 1989و همکـاران،   شپارد( و برنج ) 1991؛ محی الدین،    1989شارما،  

                                                
1.Leaf domatia 

 دهد؟ آیا دشمن طبیعی نیازي به طعمه یا میزبان جایگزین از خود نشان می
 شوند؟ هاي چندخوار شناخته می هاي بسیار نزدیک به دشمن طبیعی مورد نظر به عنوان گونه آیا گونه

وجـود   جـایگزین  میزبـان پارازیتوییـد روي  امکـان فعالیـت    ،هاي جمع آوري شده و پرورش یافته از مزرعه نبر اساس میزبا آیا  
 دارد؟

 نماید؟  مینشوونما در آن يآمیز شکل موفقیتآیا پارازیتویید روي سطح یا درون بدن میزبان جایگزین تخم گذاشته و به 
بر اساس تشریح،  نماید؟ تغذیه مینیز هاي دیگر طعمه  یشگاهی از گونه اي و در شرایط آزما     هاي تغذیه  آیا شکارگر در ارزیابی   

 خـود داراي بقایـاي   ي هاي مولکولی آیا شکارگرهاي جمع آوري شده از مزرعـه در معـده     هاي سرولوژیکی و روش    آزمایش
 باشند؟  جایگزین میي طعمه

ی و کنترل آفت مفید خواهد  طعمه یا میزبان جایگزین در مزرعه براي دشمنان طبیعساختنآیا فراهم 
 بود ؟

 تواند در مجاورت مزرعه فراهم شود؟ آیا طعمه یا میزبان جایگزین می
  جایگزین جابجا شوند؟ي توانند بین گیاه زراعی و میزبان یا طعمه آیا دشمنان طبیعی می
 ین به روي آفت منتقل شوند؟به سادگی از طعمه یا میزبان جایگز در شرایط آزمایشگاهی توانند  آیا دشمنان طبیعی می
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وان درشـه و بیلـوز،   ( ، خـشکی )1965 الف،( حفاظت دشمنان طبیعی در مقابل مرگ و میر ناشی از شرایط بد آب و هوایی         

    .ددگر) 1999کوترل و ییرگان، ( دشمنان طبیعی  و)2001لی و همکاران، ( ها کش ، آفت)1996

  

        هاي فیزیکی تعیین نیاز به پناهگاه

 بـالقوه دشـمنان طبیعـی    هاي هاي فیزیکی معموال مستلزم بررسی پناهگاه تعیین نیاز یا عدم نیاز دشمنان طبیعی به پناهگاه 

قرار گیرند شـامل  توانند مورد بررسی  مناطقی که می. باشد  میتولیدمثلگذرانی و   تابستان،گذرانی  زمستانهاي   فصلدر طول   

هـاي هـرز و حتـی     ، منـاطق پوشـیده از علـف    مزرعـه ها، مناطق بکر و طبیعـی مجـاور    علفی حاشیه مزارع، پرچین هاي پوشش

 ،هاي مختلف تواند نشان دهد که از بین زیستگاه    چنین مطالعاتی می   ي نتیجه. باشد تاسیسات کشاورزي و لوازم درون آنها می      

کـه آیـا تنـوع و اخـتالف تعـداد دشـمنان طبیعـی در         دهد و ایـن    می جاي طبیعی را در خود      کدام یک بیشترین تراکم دشمن    

 ).1994دنیس و همکاران، ( ؟ یا خیرباشد  در نرخ بقا و انتخاب فعال زیستگاه می هاي مختلف، ناشی از اختالف زیستگاه

هـاي   بـراي مثـال سوسـک   . رار دهدوابستگی آنها به پناهگاه را تحت تاثیر ق دشمنان طبیعی ممکن است    زیست شناسی 

هـایی کـه بـه صـورت الرو      نمایند، در مقایـسه بـا گونـه     کامل زمستانگذرانی میي اي که به صورت حشره   شکارگر کارابیده 

هایی که به صورت الرو  با این حال، گونه). 2002لی و الندیس، ( برند ، از پناهگاه منفعت بیشتري میکنند زمستانگذرانی می

 . باشند نمایند، وابسته می اي که مکان مناسبی را براي تخمگذاري انتخاب می نمایند نیز به افراد ماده نی میزمستانگذرا

  پناهگاهایجاد

؛ 1982آلتییري و لیتورنـه، (  پوششیگیاهان کاشت،  عدم دستکاري در بخشی از مزرعهتوان با     می در بسیاري از موارد   

 اقدام به ،رعا مزي  حاشیه درها اي از قبیل پرچین  سطوح کشت نشده استفاده ازو) 1998؛ ننت ویگ، 1992هسل و همکاران،

هاي مـصنوعی    پناهگاهتوان اقدام به ایجاد  می، طبیعی یک شکارگر یا پارازیتویید   هاي با شناخت پناهگاه   .پناهگاه نمود ایجاد  

 ، آزمـون و خطـا اسـتوار بـوده اسـت     ي ع بر پایه مصنوعی در برخی مواق هاي  پناهگاهاستقرارطراحی و  اگرچه  . براي آن نمود  

 :باشند  مهم میآنهادو اصل کلی زیر در ایجاد ولی 

دت نور، رنگ و دیگر متغیرهاي ، رطوبت نسبی، ش  دما از نظر   براي دشمن طبیعی    طبیعی شناخته شده   هاي  توصیف پناهگاه  •

 .)1991ت، وین و کورب آن (آن پناهگاه مصنوعی بر اساس  استقرارزنده و سپسغیر
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تعیـین    رطـوبتی دشـمن طبیعـی    و دمایی، نـوري هاي  نیازگردد  توصیه می، در غیاب چنین اطالعاتی در مورد پناهگاه طبیعی •

  ).1971؛ ادنی، 1962بارتلت، ( طراحی و مستقر گردد پناهگاه مصنوعی ، نتایج به دست آمدهي  بر پایهشده و سپس

پناهگاه فیزیکـی،   طریق دستکاري از  انجام  را جهت ب بودن دشمنان طبیعیمعیارهاي الزم براي تعیین مناس     3جدول  

  .نماید خالصه می

 تامین  تعیین مناسب بودن یا نبودن دشمنان طبیعی براي مدیریت زیستگاه از طریق مورد استفاده درمعیارهاي :3جدول 

جرویس و همکاران، ( باشد  میی مدیریتهاي رنامهدر ب موفقیت  بیشتر احتمالي  نشان دهندهتجواب مثبت به سواال. پناهگاه

2004.( 

 دهد؟  از خود نشان می راآیا دشمن طبیعی نیاز به پناهگاه
 تراکم بیشتري از دشمنان طبیعی زمستان یا تابـستان گـذران را در خـود    ، گیاهان پوششیو طبیعی داراي علف هرز مناطقآیا  

 دهند؟ جاي می
 نمایند؟ مثل میهاي غیرزراعی تخمگذاري و تولید آیا دشمنان طبیعی در زیستگاه

 نمایند؟ هاي خاصی را براي زمستانگذرانی انتخاب می فعاالنه زیستگاهآیا دشمنان طبیعی 
 نماید؟ آیا فنولوژي دشمن طبیعی او را قادر به استفاده از پناهگاه می

 شوند؟ گیاه زراعی جابجا می بین پناهگاه و به آسانیآیا دشمنان طبیعی
 باشد؟  آنها آسان میاستفاده از و  ایجادکننده بوده و اي مصنوعی براي دشمنان طبیعی جلبه آیا پناهگاه

 آیـا  ،باشند؟ و به طور خاص  دشمن طبیعی مناسب میي بقابراي  نسبی و رطوبتدماآیا خصوصیات فیزیکی پناهگاه از قبیل      
 یابد؟ میدورنما و امید به بقاي دشمنان طبیعی در پناهگاه افزایش 

  مورد دستکاري قرار گیرند؟،توانند به منظور تشویق دشمنان طبیعی براي حمله به آفات در مزرعه  میها آیا پناهگاه
 

  طبیعیاندشمن  بر غذاییبعامین منأ تتاثیری ارزیاب

بـه منظـور تـامین     یا تغییر زیـستگاه   مدیریتکننده براي دشمنان طبیعی و قبل از شروعبعد از اثبات وجود منابع محدود 

دشمنان  ) 2واکنش عددي(فراوانی جمعیت   و ) 1واکنش تابعی  ( قدرت جستجوگري   الزم است تاثیر تامین این منابع بر       ،آنها

 .طبیعی بررسی گردد

 

 
                                                
1.Functional response 
٢.Numerical response  
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    بر قدرت جستجوگري دشمنان طبیعی غذاییارزیابی تاثیر تامین منابع

 یـا  شـکل  ، تولید تخم و بقاي افراد مـاده ،تصاص یافته به غذایابی از طریق تاثیر بر زمان اخ     تواند  می تامین غذاي مکمل  

؛ 2004و همکـاران،   ؛ فیلـوز 1989؛ کید و جـرویس،  1978هسل، (  را تغییر دهد دشمن طبیعی  منحنی واکنش تابعی   ي اندازه

 و 1 ویـژه -نداراي تعدادي واکنش تابعی سـ در طول زندگی خود    پارازیتوییدها و شکارگرها    ). 2004جرویس و همکاران،    

 پارازیتوییـد بـر جمعیـت    یـک  در طول زنـدگی میزان پارازیتیسمی که ). 1985بیلوز، (باشند   می2نیز یک واکنش تابعی کلی   

منـابع  و کیفیت   فراهم بودن وداشته قرار پارازیتویید  زندگیي  باروري و طول دورهدرتقشود، تحت تاثیر  میزبان اعمال می 

توانـد   مـی ، ي مکمـل  غـذا غیـاب  واکـنش تـابعی در حـضور و      هاي  انجام آزمایش  ،بنابراین. دهدآن را تغییر     تواند غذایی می 

 ، در اختیـار مـا قـرار دهـد    هاي مدیریت و دستکاري زیستگاه  برنامهدر   منابع غذایی    ییااطالعات ارزشمندي را در مورد کار     

 ).2004 ، فیلوز و همکاران؛ 1991 ، صحراگرد و همکاران؛1985،بیلوز(

 گـردد، زیـرا    دشمن طبیعی روي آفت ممکن است منجر به کاهش نرخ شکارگري     مکمل غذاهاي   ساختنفراهم   البته

 غذایی الزم براي رشد، نمو، تولید تخم و بقا را از غذاي مکمـل بـه دسـت    هاي  شکارگر ممکن است نیاز ،در چنین شرایطی  

جـستجوگري شـکارگرها توسـط وان ریجـن و     تاثیر منفی فراهم سـاختن غـذاي مکمـل بـر واکـنش تـابعی و قـدرت         . آورد

تواند تحت تاثیر فراوانی طعمـه    می همچنینواکنش تابعی . گزارش شده است)1998(  کوترل و ییرگان و) 2002 ( همکاران

ــرار گیـــرد  ــاران، 1978هـــسل، ( یـــا میزبـــان جـــایگزین قـ                پارازیتوییـــدشـــکل واکـــنش تـــابعی ). 2004؛ فیلـــوز و همکـ

Aphidius uzbekistanicus  کفشدوزك وCoccinella septempunctata اصلی از نـوع دوم   ي در مقابل طعمه 

؛ هـسل  و همکـاران،   1979درانـس فیلـد،   ( گزارش شده اسـت )نوع سوم(  سیگموییدياز نوع ي جایگزین و در مقابل طعمه  

1977.(  

 بر فراوانی دشمنان طبیعی  غذایی بع ا تامین منتاثیرارزیابی 

 یـا  توقفو جلب  رفتاريي پدیده دو تواند ناشی از  می به دنبال ایجاد تغییر در زیستگاه فراوانی دشمنان طبیعی     افزایش

 ).2004جرویس و همکاران،  (واکنش عددي باشد

 
                                                
١.Age – specific functional responses 
٢.Overall lifetime functional responses 
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 رفتار جلب و توقف

 رتچگـونگی دسـتکاري مهـاج   شـناخت  تواند در  ، مییابیغذا هاي مرتبط با رفتارهاي  واکنشها و   از محرك  آگاهی

هـاي    شناخت محرك).2  و1هاي  جدول(  از اهمیت زیادي برخوردار باشد    ، در درون زیستگاه   آن حفظ    براي دشمن طبیعی 

 مهـاجرت  افـزایش  باعـث  دنـ توان مـی منابع افزوده شده به زیستگاه  آیا تواند روشن نماید که مرتبط با رفتار جلب و توقف می    

 ایـن افـزایش مهـاجرت بـه چـه میزانـی       ،یر؟ و در صورت مثبت بودن جـواب  یا خدنگرد دشمن طبیعی به درون گیاه زراعی      

 ؟خواهد بود

 به سـمت سـطوح   دشمن طبیعی و باعث هدایت   بودهموثر   غذایابی   ي معموال در مراحل اولیه    هاي جلب کننده   محرك

یایی فرار مهمترین نقـش  ، ترکیبات شیم دشمنان طبیعی  بسیاري از  در مورد  .گردند می  یا طعمه و میزبان جایگزین     حاوي غذا 

هـاي بینـایی نیـز     ، هرچنـد کـه محـرك   )2004فیلوز و همکـاران،  ( نمایند ایفا می به سمت گیاه زراعی     آنها  شدن را در جلب  

عموال در مراحـل بعـدي   م دارنده نگه یا  کننده هاي متوقف  محرك). 1994واکرز،( داشته باشند  نقش    در غذایابی  ممکن است 

ي   دشمن طبیعی در لکـه توقف باعث ، در واحد زمان پیموده شده کاهش مسافت یا سطحباه و  وارد عمل شد  جستجوي غذا   

ها شیمیایی بوده و از طریق تماس مـورد شناسـایی     این محرك،دشمنان طبیعی بسیاري از در مورد  .دنگرد میزبان یا طعمه می   

 ). 2004؛ فیلوز و همکاران، 1978واگه، ( گیرند قرار می

 داد هـوا مـورد ارزیـابی قـرار     هـاي  توان با استفاده از انواع مختلف بوسنج  و تونل        می  را هاي بویایی  واکنش به محرك  

 در شـرایط  تـوان   را مـی جلـب شـدن  رفتـار  ). 2004؛ فیلوز و همکاران، 2000؛ جانگ و همکاران،  1996تاکاسو و لوئیس،    (

در شـرایط مزرعـه    البتـه  .نمـود  طبقه بندي  آنهاکنندگی  جلب بر اساس میزان را و گیاهانداده نیز مورد مطالعه قرار  اي مزرعه

 ).2004فیلوز و همکاران، ( باشد شوار  دشوند، براي محقق  که باعث ایجاد اشتباه مییممکن است کنترل عوامل

منابع   شده از سوي گیاه یامنتشرد به ترکیبات فرار نتوان  میها  یا شکارگر ها پارازیتوییدکه   گردیدخص  هنگامی که مش  

 اسـپکتومتري  - گـاز کرومـاتوگرافی   مثلي خاصها تکنیکبا استفاده از برخی د، ن مثبت نشان ده  واکنش عسلک   دیگر مثل 

بـا  ). 1997خـان و همکـاران،    ( فـرار نمـود  ترکیبات شـیمیایی این  شناسایی  اقدام بهتوان می ،الکتروآنتنوگرافیتوام با جرمی  

 ه کمـک هـاي طبیعـی، بـ     سـایر منـابع از قبیـل عـسلک    یـا  انموجود در گیاه ي   هکنند شناخت ماهیت ترکیبات شیمیایی جلب    
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هـاي مـصنوعی عـسلک را     مخلوطیا  گیاهی  مختلفهاي گونهتوان  می،  1جرمی  اسپکترومتري -تکنیک گاز کروماتوگرافی  

 ترکیبـات   حـاوي اهـان  گی.گـري قـرار داد    دشمنان طبیعی، مـورد غربـال  ي کننده دن به پتانسیل آنها به عنوان جلب  براي پی بر  

 تنوع زیستگاه و تامین منابع غذایی دشمنان طبیعـی در اولویـت    افزایش براي   ،ي مناسب  کننده کننده و متوقف   شیمیایی  جلب  

 .قرار خواهند داشت

  این طبیعی گردد، ولیان دشمنتولیدمثلاگرچه یک منبع مصنوعی یا طبیعی ممکن است باعث بهبود بقا، رشد، نمو و        

 نیست که اگر آن منبع در مجاورت گیاه زراعی قرار گرفت، به عنوان یک منبـع مـوثر بـراي پارازیتوییـدها و          معنا دانبالزاما  

 مهاجرت دشـمن طبیعـی بـه درون یـا بیـرون      الزم است  در مدیریت زیستگاه    علت به همین . شکارگرهاي مهاجر عمل نماید   

؛ مـک  1998کوربـت،  ( ، مورد ارزیابی قـرار گیـرد  هاي فیزیکی  هگاه وابسته به آن مثل برخی پنا      هاي گیاه زراعی یا زیستگاه   

. مرور شـده اسـت  ) 2004(  توسط ساندرلند و همکاراندشمنان طبیعی جابجاییارزیابی مهاجرت و هاي   روش .)1999لئود،  

یـز   داراي بـدن سـخت بـا اسـتفاده از رنـگ و ن     هـاي  شـکارگر هاي کارابیده و دیگـر   ها، سوسک  گذاري کفشدوزك  عالمت

رسـنت از جملـه   ئو بـا اسـتفاده از پودرهـاي فلو    و داراي بدن نرم از قبیل پارازیتوییـدها         کوچک دشمنان طبیعی پوشاندن بدن   

استفاده از عناصر کمیـاب مثـل روبیـدیوم  بـراي     . )1999مک لئود، ( باشند  می ارزیابی مهاجرت   براي هاي کم هزینه   تکنیک

هاگلر و ( گرهاي به کار رفته در سیستم ایمنی  نشان نیز استفاده از   و) 1996و رزنهیم،   کوربت  ( ها نشان دار نمودن پارازیتویید   

 .باشند هاي ارزیابی مهاجرت دشمنان طبیعی می از دیگر روش) 1998جکسون،

 

  عدديهاي واکنش

تر از یک نسل دشمن طبیعی باشد، افزایش واکنش عددي   طوالنی در محصول زراعی   آفتهرگاه مدت زمان حضور     

 اهمیـت واکـنش عـددي دشـمنان      بـا وجـود  .داشت اهمیت زیادي خواهد     )نرخ ورود به نسل بعدي    ( جمعیت دشمنان طبیعی  

ریجـن و   ون(  آن کمتر مورد توجه محققـان بـوده اسـت    بر  یا جایگزین غذاهاي کمکیتامین طبیعی به جمعیت آفات، تاثیر   

 افـراد مـاده اسـتوار    ي  بقاي الروي و میـزان بـاروري بـالقوه   ،نشوونماواکنش عددي اغلب بر سه جزء نرخ       . )2002همکاران،

را تحت تاثیر قـرار  تمام یا برخی از این اجزا توانند   میغذاهاي مکمل). 1978هسل،  ؛1976بدینگتون و همکاران،    ( باشد می

                                                
1.GC-MS 



 2536

تحـت تـاثیر    Chrysoperla carnea بالتوري هاي و بقاي الرونشوونما  کهدپی بردن)1996( ایون و همکاران مک. دهند

 آب در  فقـط  عسلک مصنوعی در مقایسه بـا آنهـایی کـه    برخوردار از الروهاي.وجود یا عدم وجود غذاي مکمل قرار دارد  

  از شـانس بیـشتري   خود و زنده ماندن تـا زمـان خـروج حـشرات بـالغ     نشوونماگرفت، براي کامل نمودن    اختیار آنها قرار می   

 بالغ را افزایش ي کنه ي  تا مرحلهبقا و نشوونما نرخ  تغذیه از گرده فیتوزئیده ي خانواده هاي در برخی از کنه   . برخوردار بودند 

 صـرف   تا انـرژي دهد به دشمنان طبیعی اجازه می غذاي مکمل). 1988؛ اوساکابه، 1964مورتري و اسکریون،     مک (دهد می

و باعـث افـزایش وزن افـراد    ) 2004مکـاران،  ؛ جرویس و ه1976بدینگتون و همکاران، ( را جبران نموده    متابولیسم شده در 

 گـردد  مـی   هـاي غیـر جنـسی    در فعالیـت  کامل و ذخایر منابع انرژي بـراي اسـتفاده   ي  تخم به هنگام خروج حشرهذخیره،  بالغ

 .)1993 ،1996ایون و همکاران، مک(

 ي ده و بدون داشتن تغذیهذخایر غذایی منتقل شده از دوران الروي ناکافی بو    ،  ها  برخی از شکارگر    حشرات کامل  در

ممکـن  این شـکارگرها  فراهم کردن غذاي مکمل در . هاي بارور نخواهند بود  اولیه از یک غذاي مناسب، قادر به تولید تخم        

 ، بـاروري افـراد مـاده را تحـت تـاثیر قـرار دهـد        الزم بـراي شـروع تخمگـذاري    ي  تـراکم طعمـه    ي است با تغییر دادن آستانه    

  برخـی از در ،باشد  معروف می 1خود زایاییه نا این پدیده که ب).2004؛ جرویس و همکاران،  1976 بدینگتون و همکاران،  (

 ). 1996ایون و همکاران،  ؛ مک1976بدینگتون و همکاران،  (ها گزارش شده است  و بالتوريها کفشدوزك

توسـط  لی واکـنش عـددي   گیري اثرات غذاهاي کمکی مصنوعی و طبیعی بر اجزاي اص         هاي مربوط به اندازه    پروتکل

، )1998( و همکــاران ، کــروم)1998( ، گیلبــرت و جــرویس)1995( ، ادریــس و گرافیــوس)1987( لنتــرن و همکــاران ون

هـاي    مهـم در مـورد تـاثیر غـذا    ي یـک نکتـه  . نـد ا شرح داده شده) 2004( و جرویس و همکاران) 2001( لیمبرگ و رزنهایم 

مثـل  (مـل ممکـن اسـت باعـث افـزایش یـک متغیـر        فراهم نمـودن غـذاي مک    این است که    واکنش عددي   اجزاي   مکمل بر 

). 1998کـروم و همکـاران،  ( دهد را کاهش ي نرخ بقاي الرو و تخمي  مثل اندازههاي دیگر متغیر، شود و در مقابل   )باروري

 بـه  ستی دشمن طبیعی غذاي مکمل یا جایگزین، متغیرهاي زیتامین ي شناخت فواید بالقوهبراي  که گردد می توصیه   ،بنابراین

هـر گونـه   انفرادي   و تفسیردر مورد به کار بردنبه عبارت دیگر . دنمورد مطالعه قرار گیردر کنار هم   صورت یک مجموعه  

 ).2001رویتبرگ و همکاران، ( شاخص شایستگی، احتیاط الزم باید به کار گرفته شودتنها ویژگی زیستی به عنوان 

                                                
1.Anautogenous 
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هـایی کـه    در دوره. گـذار باشـند  وانند بر اجزاي واکنش عـددي تاثیر ت هاي مکمل می غذاهاي جایگزین نیز همانند غذا    

 کاشـت مجـدد محـصول زراعـی،      تا برداشتزمان بین ي که بسیار کمیاب باشد، مثل فاصله    طعمه وجود نداشته باشد و یا آن      

غذاي جایگزین بر اساس نـوع   اهمیت ).1998کروم و همکاران، ( دنگرد از اهمیت بیشتري برخوردار می    غذاهاي جایگزین   

 جایگزین ممکن است فقط به عنوان یک منبع جانشین موقت بـه کـار   هاي غذا .شکارگر و شرایط زیستگاه متغیر خواهد بود      

 را  و بقـا تولیدمثل، نمانشوو  ممکن است بتواندو یا آنکه دنافزایش دهجستجو را صرفا براي مدت کوتاهی   و    بقا    نرخ  و رفته

  و 2001؛ لیمبـرگ و رزنهـیم،   1999 ریجن و تانیگوشـی،  ؛ ون1998کروم و همکاران،  (دنتوجهی افزایش ده  به میزان قابل    

 ).  2004گور و همکاران، 

 اثر الزم است،  و بقاي دشمنان طبیعیتولیدمثل، نشوونمازایش  غذاي جایگزین یا مکمل در اف      بعد از پی بردن به نقش     

صرف نظر از مـشکالتی مثـل بارنـدگی و    . مورد ارزیابی قرار گیرد  نیز   ط مزرعه  در شرای   دشمن طبیعی  آن بر واکنش عددي   

هـا   ارگانیـسم  میکـرو . اثـر گردنـد    بـی  نیزهاي باکتریایی یا قارچی رطوبت شدید، منابع مصنوعی ممکن است به دلیل آلودگی 

 بـراي دشـمن طبیعـی     تـا غـذا   حتی باعث شـوند شده و غذاي مصنوعی در  افزایش عملکرد     باعث کاهش نقش   ممکن است 

داراي   Microplitis croceipes هنگامی که آب عسلک داده شده بـه افـراد بـالغ زنبـور     ، مثالعنوان  به.کننده باشددور

 ).1992و همکاران،  سیکوروسکی( یابد آلودگی باکتریایی باشد، نرخ بقاي پارازیتویید به طور قابل توجهی کاهش می

 

 بحث کلی

زیـست  آگـاهی از    در کنتـرل بیولوژیـک مبتنـی بـر حفاظـت،       این بود که نشان دهیم چگونـه       بررسیاین    از  ما   هدف

 تحـت تـاثیر قـرار    ، در مقابل دستکاري زیستگاه  را  طبیعی انالعمل دشمن   عکس میزان تواند می طبیعی   اندشمنشناسی و رفتار    

تامین غذاي مکمل یا کمکی از طریق  لشام ند بحث قرار گرفت مورد بررسی در ایندستکاري زیستگاه کهاز   شکلسه. دهد

. بودنـد  فیزیکـی  هـاي  هاي جایگزین و فراهم نمودن پناهگـاه  ، فراهم نمودن میزبان آن به زیستگاهي افزودن منابع تامین کننده  

ترل هاي کن یی این سه روش و سایر روشا کارتوانند  میهاي زیستی و رفتاري   شاخص اي از   گسترده ي بدیهی است که دامنه   

 از خـوبی  زیـستگاه کـه در آنهـا بـه     مـدیریت هـاي   طراحـی برنامـه  . دهنـد  تحـت تـاثیر قـرار    ولوژیک مبتنی بـر حفاظـت را     بی
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کنتـرل بیولوژیـک مبتنـی بـر     شـناخت بهتـر    بـه    توانـد  مـی هاي زیستی دشمنان طبیعی استفاده شده باشـد،          خصوصیات چرخه 

 ). 2000یس و همکاران، ؛ الند1998؛ پیکت و باگ، 1998باربوزا، (کمک نماید حفاظت 

 ، دسـتکاري ي  سه گانههاي اي از سواالت براي هرکدام از برنامه مطرح نمودن مجموعهبا تا  ه تالش گردیددر این مقال  

یی منـابع غـذایی مکمـل بـر دو سـوال کلـی       ا کـار .ه شـود به نقش و قابلیت آنها در مدیریت زیستگاه دشمنان طبیعی پی بـرد           

د یـا خیـر؟ و دوم   نـ ده  طبیعی نیازي به غـذاي مکمـل از خـود نـشان مـی          انکه آیا دشمن    اول این  ):1جدول  ( باشد متمرکز می 

هاي  ؟ براي فراهم نمودن طعمه یا میزبان یا خیر مکمل وجود داردیبع غذایا طبیعی از منانکه آیا احتمال سود بردن دشمن     این

ن طبیعی و مورد استفاده قرار گرفتن یـا نگـرفتن آنهـا بـه     کننده بودن یا نبودن منابع براي دشمنا   جایگزین، سواالت بر محدود   

 فیزیکـی در  هـاي   بـراي لحـاظ نمـودن پناهگـاه    ،نهایتا). 2جدول (بود صورت واقعی توسط دشمن طبیعی در مزرعه متمرکز        

حـیط  ی بـین پناهگـاه و م  جـای  هاي متنوع و توانایی دشـمنان طبیعـی در جابـه    مزرعه، محوریت سواالت بر سودمندي زیستگاه    

 در بـر  تواننـد   مـی ، ولـی هرکـدام از آنهـا     رسـند   بـه نظـر مـی      سـاده   سـواالت  اگرچه این ). 3جدول  (بود  استوار  زندگی آفت   

هاي تحقیقاتی   حشره شناسان صرف نظر از تخصص،این بنابر. زیستی و رفتاري باشند   هاي   اي از پیچیدگی    مجموعه ي گیرنده

هاي زیـستی ایفـا نماینـد، کـه بـه صـورت بـالقوه در کنتـرل           خصوصیات چرخهتوانند نقش ارزشمندي در شناسایی   آنها، می 

 . باشد بیولوژیک مبتنی بر حفاظت از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می
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Abstract 

The concept of "integrated biological control" was proposed recently by entomologists 

in order to use conservation biological control to support other biological control 

techniques. In practice, conservation biological control is effected by either reducing the 

pesticide-induced mortality of natural enemies or by habitat manipulation to improve 

natural enemy fitness and effectiveness by providing natural enemies with resources 

such as nectar, pollen, physical refugia and alternative prey or host. The second 

approach often involves increasing the species diversity and structural complexity of 

agroecosystems. However, simply increasing diversity per se does not guarantee a 

desirable outcome, and sometimes it may even have the negative consequences. 

Therefore, biological control workers ought ideally to concentrate on manipulating the 

specific elements of diversity that are most likely to have a positive influence on the 

survival and reproduction, and thus the impact, of natural enemies. The main objective 

of this review is to outline how natural enemy’s life-history may affect the degree to 

which natural enemies may respond to habitat management. The three habitat 

manipulation approaches that discussed are provision of supplementary food, provision 

of alternative hosts and establishment of physical refugia.This review should provide 
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useful information that will increase the chances of success of the habitat management 

in conservation biological control programs. 


