
  ها فرمون

 كنند هاي شيميايي مخابره مي سياري از موجودات زنده جهت ايجاد ارتباط با يكديگر و يا پيدا كردن ميزبان مناسب خود پيامب

ي قاهاي مختلف براي حفظ ب ي پيام براي مخابرهشيميايي استفاده از مواد حشرات در . شوند كه اين مواد به نام فرمون شناخته مي

برانگيخته يا بر اساس همين عوامل شيميايي فتارهاي اصلي حشرات كه ر. كنند مثل بسيار اختصاصي عمل مي و يا توليد خود

  .ريزي است گيري، تغذيه و تخم شود شامل جفت مي تضعيف

 استفاده از. است) IPM(مبارزه با آفات  يقيتلف يريتمد هاي اصلي ياستساستفاده از فرمون در كنترل حشرات يكي از 

 يينتوان جهت تع يمواد م يناز ا. گيرد صورت ميمتداول  يمياييها به طرق مختلف و به منظور كاهش مصرف سموم ش فرمون

مثل استفاده  يداز تول يريگمراه كردن آنان جهت جلوگ ينمخصوص و همچن يها به دام انداختن آفات در تله ،مقدار تراكم آفات

  .كرد

نصب شده در هاي پيش آگاهي  با كمك گرفتن از تلهمرحله در اين . استآگاهي  اولين مرحله در مديريت تلفيقي آفات پيش

  .شود گيري مي در باغ يا مزرعه اندازهفت ميزان انتشار آ محل،

هاي پيش  با كمك تله. ددگر هاي فرموني تعيين مي در مرحله بعد بهترين سياست با توجه به اطالعات بدست آمده توسط تله

در . هاي ديگر بيولوژيك را تعيين نمود ن زمان مناسب رها سازي زنبورهاي تريكوگراما و به كارگيري روشتوا ميفرموني آگاهي 

 نر يها پروانهجمعيت با كاهش  .شود هاي نر موجود در محيط استفاده مي هاي فرموني براي كنترل جمعيت پروانه روش ديگر، از تله

پاشي كاهش و يا  با اين روش تعداد دفعات سم. شود م ميكآفت  يدنسل جديابد و به تبع آن  شده كاهش ميبارور  يها تخم تعداد

  .گردد در برخي موارد صفر مي

حشره به سمت كپسول محتوي فرمون  .شوند مي در سطح محيط جاگذاريهاي فرمون آغشته به سم  كپسولدر روشي ديگر 

يابد و  افزايش ميكارايي سموم شيميايي با استفاده از اين روش تلفيقي . رود از بين ميسم شيميايي پس از تماس با و شده جلب 

  .يابد هاي زيست محيطي كاهش مي وآلودگيميزان سموم مصرفي در محيط حداقل شده 

بودن آن ارزان  تميز و ،سادهو دليل آن  افزايش يابداي نزديك به مقدار قابل توجهي  فرمون در آيندهرود استفاده از  انتظار مي

  .غب به استفاده از اين روش هستنداست و كشاورزان را

  

 مديريت حفظ نباتات استان البرز


