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 دهچکی

ی سیاماهه ایی   هیای  لاشیکا . یکیی از  است متداول شده استان فارس اخیر در سالد چن در ورزیخاکبی شیوه به گندمکشت 

 شهرسیتان مرودشیت  در  1931-1931فصی  زرايیی    . ایی  ژیهوهد در  استزی آفات خاک از یهایکشت، امکان طغیان گوهه

صیورت   رفیت  و ششیکی  داهیه   رفیت ، خوشیه  زهی، سیاهه رشد گندم شام  ژنجه اصلی برداری در چهار مرحلهاهجام شد. هموهه

-بیه  ورزیخیاک بی کشتدر . هدخاکی بود و شله وک() دی مکد برداری شام  کارت زرد چسبی، دستگاه. وسای  هموههگرفت

 و صیررایی  جیرجییرک در کشیت متیداول ژادمیان،    و کارابییده   هیای سوسی   و هیا ينکبیوت  ژادمان، ،ای گندمههوه شرشیب کنه

آفیات و   فیون  .داشتند های خاکیافتاده شوسط شلهدامهب بندیآرایههای بیشتری  جمعیت را در میان گروههای کارابیده سوس 

 خیاک ورزی بیی  کشیت  دردستگاه مکد شده با آوریجمع غالبهای گوهه بود. کشت مشابه ساماههدشمنان طبیعی در هر دو 

 Orius و سی    .Chrysopa spزسب، بالتوریHaplothrip tritici گندم ، شریپس Psammotethix alienusشرشیب زهجرکبه

albidipenis  ک و در کشییت متییداول زهجییرP.alienus  توری سییبز، بییال Chrysopa sp.  م گنییدی و مگییس زرد سییاهه 

Chloropus pumilionis   شرشیییب بیه  خیاک ورزی بیی  کشیت  در دزر شیده بیا کیارت   آوریجمیع  غالییب هیای . گوهیه بودهید

ر زهبیو کشت متیداول   درو   .Attalus spخوارگرده و سوس  Haplothrip triticiگندم  شریپس ، .Gonatoceruse spزهبور

Gonatoceruse sp. ،گندم  شریپسHaplothrip tritici ورزیخیاک بیی  کشیت در  در کی ،  .بودهید  گنیدم  خیوار و زهبور ساهه 

از چرخه زهدگی خیود را در خیاک میی    یکه بخشخوار گندم و زهبور ساههگندم  شریپس، گندم ایکنه ههوهجمعیت آفاشی ماهند 

 . یافتکاهد  ورزیخاک ساماههر ای  د هاشتهجمعیت  . در مقاب ،افزاید یافت ،گذراهند

 گندم بندژایان فونها، خوار، شته، ساههمتداول ورزیخاک های کلیدی:واژه
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 همقدم

شولید است که در  ساماهههويی  1حفاظتی کشاورزی     

بقایای  یوسیلهخاک بهدرصد از سطح  91آن حداه  

و همکاران  جاسا ،0111)ریدر شودگیاهی ژوشیده می

 رقیقات در ای  زمینه درش حفاظتی و کشاورزی (.0111

شروع شد. ابداع بذرکارهای مخصوص در ای   13۶1 دهه

 يام  اصلی شوسعهها دو کد دهه و شولید اهواع يلف

سطوح شجاری شد  ورزی درخاکروش بیبه کشاورزی

حفاظتی شام   ورزی(. خاک0112و رگاهولد  )هوگینز

 ،9هواری، شخم0ورزیخاکبی از جملهمتعدد  هایروش

)جاسا و همکاران  است 5ورزیخاکو کم 4ژشتهروی شخم

 جدیدشک  رزی حفاظتی بهواستان فارس خاک در .(0111

هیا و همکاران آغاز شد )افضلی 1929و مکاهیزه از سال 

کنترل آفات در کشاورزیهای گرچه روش (.1923

مدیریت آفات و  اامّ استحفاظتی ماهند کشاورزی متداول 

شر از کشت حفاظتی ژیچیده هایساماهههای هرز در يلف

ای   کنترل آفات در برای و است کشت متداول هایاماههس

ت اسشتری یها و اطاليات بکشت، هیاز به داده ساماهه

 (. 1320)بلومبرگ و گروسلی 

-زیستی گوههايث افزاید شنوعحفاظتی ب شتساماهه ک     

شناوب زرايی،  (.139۶  )گرگوری و میوزی شودها می

های آفت و استفاده از ارهام ژاید، ششخیص درست گوهه

 مقاوم از اصول مدیریت آفات در کشاورزی حفاظتی است

ارشباط با  های مهم دریکی از هگراهی .(0111گویری )م 

-گوهه حفاظتی، امکان افزاید خسارت برخی از کشاورزی

)هایاکاشاوا و  ها استهای هرز و بیماریهای آفات، يلف

 (. 0111 ردی

                                                           
1 Conservation Agriculture 
2 No tillage 
3 Strip tillage 
4 Ridge tillage 
5  Minimum tillage 

 مزريیه سیبب   بیایی ورزی رطوبیت  خاکدر روش کم     

هتیجیه   در. کندی گرم شیود که مزريه در اوای  بهشود می

زی ماهنید  خسیارت آفیات خیاک    بیرای ممک  است شرایط 

آفیات   های مفتولی ریشه و سایرریشه، کرمسفیدهای کرم

 شود )استفی و همکاران خوار مسايدشربذرخوار و گیاه 

ورزی ممک  است جمعیت برخی از خاککم يملیات .(1330

-های آنافزاید جمعیت میزبانراه بندژایان شکارگر را از 

 افییزاید جمعیییت سییبب يملیییاتاییی  هییا افییزاید دهیید.  

 Agrotis) سییاه  بیر شکارگرهای آفاشی ماهند کیرم طوهیه  

ipslon Hufnagel,1766) خییییوار خوشییییه کییییرم و

شیده اسیت     (Helicoverpa zea Boddie, 1850)ذرت

 (.1331 )استینر و هوس

فییون بنییدژایان در بررسییی  (1329هییوس و اسییتینر )     

هشیان  متداول حفاظتی و  کشت ساماههمزارع سویا در دو 

 شودهزیستها و میزان فراواهی جمعیت اهواع گوهه کههد داد

  ارابیییدهکی خییاهواده زیخییاکهییای شییکارگر  سوسیی 

(Carabidae)  کشیت   حفیاظتی بیشیتر از   ارع کشتدر مز

 متداول است.

شعیی  فوهستی  و  ی  ژهوهد مقایسها از هدف     

ها در جمعیت آفات گندم و دشمنان طبیعی آنفراواهی 

از اهدامات   که است حفاظتی و متداولمزارع کشت 

يملیاشی مدیریت  شهیه و شدوی  ی  برهامه برایاساسی 

کارگیری ههای هاشی از بچالدبرای ح  شلفیقی آفات 

هظام کشاورزی حفاظتی در مرصول گندم در استان 

 .می باشدفارس 

 هاروشمواد و 

 روسیتای  در 1931-1931در فص  زرايیی  مطالعه ای       

غرب شهرستان مرودشیت   کیلومتری 05زرد واهع در کمر

بیییا مختصیییات  سیییتان مرودشیییت  شهراهجیییام شییید.  

 شییرهی، درجییه 92/50 شییمالی و درجییه 21/03جغرافیییایی
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هسیبی  رطوبیت  متوسیط  درییا،  سیطح  از متیر  1۶15ارشفاع 

 درجییه 9/19 سییایههمتوسییط دمییای ، درصیید 43سییایهه 

در متیر  میلیی  911و میاهگی  بارهیدگی سیایهه    گراداهتیس

 واهع شده است. شمال شهر شیراز

روش متداول و گندم مجاور هم که یکی به دو مزريه     

اهتخاب شده بود ورزی کشتخاکروش بیدیگری به

ورزی به خاکشده با شیوه بیگندم کشت مزريه .هدشد

هکتار بود که مساحت ی  هکتار از  01مساحت شقریبی 

ای   در گردید. منظوراهجام ای  مطالعه  برایوسط آن 

 )گندم( درصد بقایای گیاهی مرصول هب  91هطعه حداه  

در بذر هب  از کاشت  ورزیيملیات خاک گوهههیچ و حفظ

 011بذر مصرفی از هوع چمران ) مزريه اهجام هشد.

 ماه باکاشت بذر در اول آذر .بودکیلوگرم در هکتار( 

وجیا( ف-س)ا بذرکار کشت مستقیمستفاده از دستگاه ا

آبیاری از هوع  ساماهه .گردیداهجام  ایتالیا کشور ساخت

ای ههوه دلی  طغیان شدید کنهبه .)هواری( بود سطری

 حلهدر مر  (Petrobia latens Muller, 1776)گندم

دوم فروردی  آبیاری و با کود  در دههمزريه ، زهیژنجه

-ژه  هرزهای چنی  يملیات کنترل يلفازشه شغذیه شد. هم

 زاستفاده اشرشیب با به در ای  هطعهبرگ برگ و هازک

-. مزريهصورت گرفت شاژی دی و  -فور -کد شويلف

گندم کشت متداول به مساحت شقریبی سه هکتار بود که 

اهتخاب  اهجام مطالعهبرای مساحت ی  هکتار وسط آن 

صورت هب 1923-1931ای  مزريه در فص  زرايی  شد.

 15بی  دو مزريه حدود  فاصله بود.شده  داریهگهآید 

دار و بستر کاشت با گاوآه  برگردان شهیه متر بود.

-خاکبی زمان با کاشت هطعه مه دیس  اهجام و کاشت

دیس   يمالژاش و اصورت دستهشیدن بذر بورزی با ژا

میزان بذر مصرفی و  ،هوع .صورت گرفتو مرزبندی 

ورزی بود. آبیاری در خاکبی ماهند هطعهآبیاری  ساماهه

 در متداول چهار مرحله و در هطعهدر ورزی خاکبی هطعه

 برداری از هر دو مزريههموهه .اهجام شدسه مرحله 

برداری معمویً سايت هموهه. بودیکسان  شیوهآزمایشی به

اغلب  ای  کاریافت. میژایان  10صبح آغاز و سايت  91/3

مراح   همه کردنمنظور شام بهبار هر دو هفته ی 

دهی، هی، ساههزسبزشدن، ژنجه اح گندم )مر یرشد

 . گردیدشکرار داهه( ششکی و  دهیخوشه

های شله زی ازخاکبرداری از بندژایان هموهه برای     

لیتر میلی 511حجم  به مربا یاهشد. شیشه خاکی استفاده

 چهارلیتر آب حاوی فرمالی  میلی 051اهتخاب و حدود 

ها ریخته شد. ( داخ  آن1929خاهجاهی و خلقاهی )درصد 

متر از یکدیگر  05با فواص   شیشه چهاردر هر هطعه 

خاک  سطح با ییههای وسط مزريه و همرزروی م

جلوگیری از ریزش  رایب .گردیدشت سطری درون خاک ک

ها، ژوشد مرافظ شیشهدرون به خاک  باران و گرد و

 هی  روی هر شله هرار دادیموزا متشک  از دو آجر و ی 

 (1شد )شک  

 

 )اصلي(پایان خاكانداختن بند دامبهبراي خاكي  تله -1شکل

بار بازدید و مرتوی هر دو هفته ی  ها معمویًشله     

ها به ظروف ژالستیکی منتق  و ژس از هصب درون آن

با  هاهموهه سپسیافت. اهتقال میبرچسب به آزمایشگاه 

 مختلف هایهماییاستفاده از استریومیکروسکوپ با بزرگ

 آرایههر  و فراواهی شناسی شفکی ریختصفات  اساس بر

 به يلمی هام شعیی  و برای شناسایی  هاهموهه .شد ثبت

 .هدشد منتق  درصد 91اشیلی   الک  حاوی هایشیشه
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هوایی  ژایان فعال روی اهدامبرداری از بندبرای هموهه     

 1مکدو دستگاه  رهگچسبی زردهای از کارت، گیاه گندم

)خوشه،  گیاهیهای اهدام استفاده شد. در مواردی هیز

از ورزی خاک در هر هطعه شد.آوری ساهه( جمع و برگ

ها ساخت رهگ استفاده شد. کارتچهار کارت چسبی زرد

متر بودهد. در هر ساهتی 05×11ابعاد شرکت راس  و به 

 اصلهفبا  ومتر ساهتی 101ارشفاع  هچوبی ب ژایههطعه دو 

روی  .هدروی مرز وسط هر هطعه هصب شداز هم متر  01

گردید متر شعبیه ساهتی 01با فواص   یهایهر ژایه سوراخ

زمان با رشد گیاه گندم بتوان ارشفاع مر  که همطوری

دو چوبی  ها را شنظیم کرد. روی هر ژایهاستقرار کارت

 -های شرهی صورت طولی و در جهتهرهگ بکارت زرد

 .(0شک  ) غربی هصب شد

 بندژایان آوری برای جمع دهی،ساهه با شروع مرحله     

آزمایشی از  هوایی گندم در هر دو مزريه هایاهدام

وارداشی شوسط شرکت مهندسی ژارس ) مکددستگاه 

 CDC Back Pack 2846با هشان اصفهان ،ایران

Aspirator ) ای   لوله مکنده استفاده شد. هطر دهاهه

در ها برداریهموهه(. 9)شک   ساهتی متر بود 19دستگاه 

هر دو مزريه در مسیر ثابت )مرز طولی وسط هر مزريه( 

ها دو برداریمتر اهجام شد. فواص  هموهه 151طول و به

 بار بود.هفته ی 

 

 هوایي)اصلي( آوري بندپایان اندامجمع برايهاي چسبي كارت -٢شکل

                                                           
1.D-vac 

 

آوري بنککدپایان انککدام هککوایي  جمککع بککراي مککک دسککتها   -٣شکککل

   .)اصلي(گندم

آزمایشی به  شده در هر هطعهآوریهای جمعهموهه     

چسب های ژالستیکی بزرگ منتق  و ژس از هصب برکیسه

رشدی( به آزمایشگاه منتق  شد.  )شاریخ، هام هطعه، مرحله

مدت ی  سايت درون فریزر با  های حاوی هموهه بهکیسه

-زیر صفر هرار گرفت شا هموهه گرادساهتی درجه 12دمای 

استریومیکروسکوپ با  کشته شوهد. ازآن های درون 

مختلف برای شفکی ، شناسایی و شمارش  هایهماییبزرگ

حسب هوع  ها برها استفاده شد. هموههی  از هموهه هر

های متداول و راسته، اهدازه و ظرافت مطابق با روش

داری شدهد )ملکی میالهی استاهدارد ذکرشده در منابع هگه

هایی که هیاز به ششخیص هطعی یا شأیید ه(. هموه1991

ارسال  کشور ژزشکیگیاه شرقیقات موسسه داشتند به

 .شدهد

 آمارروش ها با استفاده از شرلی  داده و جزیهش      

جمعیت مطلق اهجام شد. فراواهی  استنباطیشوصیفی و 

و  آفاتفراواهی  میاهگی  ،بندیرایهآهای مختلف گروه

های روهد شغییرات جمعیت گوههچنی  همو دشمنان طبیعی 

غالب آفات و دشمنان طبیعی در طول فص  رشد گندم در 

افزار با کم  هرم کشت با رسم همودار ساماههدو 

 .تفصورت گر   (Excel 2007)اکس 
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 نتایج

 01در مجموع : کشت سامانهدر دو  آورهای زیانگونه     

و ی  راسته از  گوهه آفت مربوط به هشت راسته حشرات

. آوری شدورزی جمعخاک هایساماههی  از  ها در هرکنه

  Coleoptera های آفت به دو راستهتری  شعداد گوههبیش

گوهه آفت شعلق  نجژو  شدبه شرشیب با و  Hemiptera و

  (.1)جدول  داشت

گوهه  01در مجموع  :کشت سامانهدر دو  دشمنان طبیعی

 از رده خاهواده ههحشرات و  ردهدشم  طبیعی از 

-شد. در میان دشمنان طبیعی جمع آوریجمع یانينکبوش

-خاهواده های شکارگرا و سوس هشده ينکبوتآوری

 .(0جدول ) داشتندی را اگوهه کارابیده بیشتری  شنوع

در کشت حفاظتی  :خاکی شده با تلهآوریجمع بندپایان     

-سوس  و هاينکبوت ژادمان، ،گندم یاههوه هشرشیب کنبه

 و جیرجیرک ،کشت متداول ژادمان درو ای کارابیده ه

جمعیت را در فراواهی ، بیشتری  کارابیده هایسوس 

 داشتندهای خاکی افتاده شوسط شلهدامههای بآرایهمیان 

 .(4 )شک 

شده با آوریآور و دشمنان طبیعی جمعهای زیانگونه     

زهبور میمارید، شرشیب به حفاظتی کشت در د:زرکارت

کشت متداول  درخوار و ردههای گگندم و سوس  شریپس

گندم خوار گندم و زهبور ساهه شریپسزهبور میمارید، 

-جمعیت را در میان آفات جمعمطلق بیشتری  فراواهی 

 .(5)شک   شده داشتندآوری

شده با آوریآور و دشمنان طبیعی جمعهای زیانگونه     

 .Pشرشیب زهجرکبه خاک ورزیبیکشت  در هطعه وک:دی

alienus و س   سبز ، بالتوریگندم ، شریپسOrius 

albidipenis L, 1758 و در کشت متداول، زهجرکP. 

alienus بالتوری سبز ، Chrysopa sp.  و مگس زرد
 ,Chloropus pumilionis Bjerkander گندمی ساهه

 (.۶)شک   بیشتری  فراواهی جمعیت را داشتند 1778

های غالب آفات و دشمنان طبیعی در مراحل مختلف گونه     

 P. alienusها ماهند زهجرک برخی از گوهه رشدی گندم:
ی ماهند زهبور یاهاغلب مراح  رشدی گندم و گوهه در
رشدی )ششکی  داهه(  میمارید فقط در ی  مرحله وارهاهگ 

 .(9)جدول  گندم با جمعیت بای دیده شدهد

های مهم آفات و دشمنان طبیعی های جمعیت گونهنوسان    

های روهد شغییرات جمعیت گوهه ورزی:در دو سامانه خاک
کشت و در  ساماههغالب آفات و دشمنان طبیعی در دو 

هشان  14شا  9های برداری در شک مراح  مختلف هموهه
گندم در  اوج اهبوهی جمعیت شریپسداده شده است. 

در  P. alienus گندم و زهجرک  زهی، س ژنجه مرحله
رفت  و زهبور خوشه ها در مرحلهمرحله ششکی  داهه، شته

رفت  رفت  و خوشهخوار گندم در مراح  ساههساهه
 .Oها، س  اوج اهبوهی جمعیت ينکبوت مشاهده شد.

albidipenis  بالتوری سبزو Chrysopa sp. در مرحله 
 .ششکی  داهه دیده شد

 

 

 

بندي در هاي آرایهميانهين فراواني مطلق جمعيت گرو  -4شکل

 كشت حفاظتي و متداول
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 1٣31 -1٣31رد )مرودشت( در فصل زراعي ز هاي حفاظتي و متداول گندم در روستاي كمرفون آفات در كشت -1جدول

 كشت

 متداول

 كشت

 حفاظتي
 نام فارسي نام علمي خانواد  راسته

+ + Hemiptera Scutelleridae Eurygaster integriceps Puton 1881 سن گندم 

+ + Homoptera Aphididae Diuraphis noxia Kurdjumov 1913 شته روسی 

+ + Homoptera Aphididae Schizaphis graminum Round 1852 سبز گندم شته 

+ + Thysanoptera Phloeothripidae Haplothrips tritici Kurdjumov 1912. تریپس گندم 

+ + Hymenoptera Cephidae Cephus pygmaeus L 1767 خوار گندمزنبور ساقه 

+ + Hemiptera Cicadellidae Psammotethix alienus Dahlbom 1850 زنجرک 

+ + Hemiptera Cicadellidae 
 

Empoasca meridiana Zachvatkin 1947 
 زنجرک

+ + Coleoptera Carabaeidae Anisoplia leucaspis Cast 1840 ای گندمسوسک قهوه 

+ + Coleoptera Carabidae Zabrus tenebrioides Goeze 1771 سوسک سیاه گندم 

+ + Diptera Chloropidae Oscinella frit L 1758 فری مگس 

+ + Diptera Chloropidae Chlorops pumilionis Bjerkander 1778 مگس زرد ساقه گندم 

+ + Lepidoptera Scythiridae Syringopais temperatella Lederer 1855 پروانه مینوز گندم 

+ + Prostigmata Tetranychidae Petrobia latens Muller 1776 ای گندمکنه قهوه 

+ + Orthoptera Acrididae ------ هاملخ 

+ + Orthoptera Gryllidae Gryllus desertus Pall 1771 جیرجیرک صحرایی 

+ + Coleoptera Elateridae Drasterius bimaculatus Rossi 1790 کرم مفتولی 

+ + Coleoptera Elateridae 

 

Agriotes iranicus Platia Furlan and 

Gudenzi 2002 

 کرم مفتولی

+ + Coleoptera Melyridae Attalus sp. خوارسوسک سبز گرده 

+ + Coleoptera Cantharidae Cantharis sp. 
ای گرده سوسک قهوه

 خوار

+ + Hymenoptera Formicidae Formica sp. مورچه 
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 1٣31 -1٣31فصل زراعي زرد )مرودشت( در  فون دشمنان طبيعي در كشت هاي حفاظتي و متداول گندم در روستاي كمر -٢دولج

 نام فارسي نام علمي خانواد  راسته كشت حفاظتي كشت متداول

+ + Neuroptera Chrysopidae Chrysopa sp. بالتوری سبز 

+ + Hemiptera Anthocoridae Orius albidipenis L 1758 سن اوریوس 

+ + Diptera Syrphidae Eupeodes corollae Fabricius 1794  سیرفیدمگس 

+ + Diptera Syrphidae Sphaerophoria scripta L 1758 مگس سیرفید 

+ + Coleoptera Coccinellidae Coccinella septempunctata L 1758 ایکفشدوزک هفت نقطه 

+ + Coleoptera Carabidae Calosoma sp. سوسک کارابید 

+ + Coleoptera Carabidae Harpalus griseus Panzer 1798 سوسک کارابید 

+ + Coleoptera Carabidae Calathus sp. سوسک کارابید 

+ + Coleoptera Carabidae Brachinus sp. سوسک کارابید 

+ + Coleoptera Carabidae Anchomenus sp. سوسک کارابید 

+ + Coleoptera Carabidae Distichu planus Bonelli 1813 سوسک کارابید 

+ + Coleoptera Carabidae Dixus obscurus Dejean 1825 سوسک کارابید 

+ - Coleoptera Staphylinidae Paederus sp. سوسک 

+ + Hymenoptera Vespidae Vespa orientalis L 1771 زنبور حنایی 

+ + Hymenoptera Vespidae Polistes hebraeus Fabricius 1787 زنبور زرد 

+ + Hemiptera Nabidae Nabis capsiformis Germar 1838. سن نابیس 

+ + Coleoptera Coccinellidae Adalia bipuctata L 1758 کفشدوزک آدالیا 

+ + Coleoptera Coccinellidae Scymnus sp. کفشدوزک ریز سیاه 

+ + Hymenoptera Mymaridae Gonatoceruse sp. زنبور میماریده 

+ + Hymenoptera Scelionidae Trissolcus grandis Thomson 1861 زنبور تریسولکوس 
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 1٣31 -1٣31هاي كشت حفاظتي و كشت متداول گندم در روستاي كمرزرد در فصل زراعي فون عنکبوت -٢جدولادامه

فارسي نام يكشت حفاظت راسته خانواد  نام علمي  لكشت متداو   

 + + Theridion hemerobium Sima 1914 Theiridiidae Aranea عنکبوت

 + + Trochosa sp. Lycosidae Aranea عنکبوت

 + + Paradosa sp. Lycosidae Aranea عنکبوت

 + + Philodromus sp. Philodromidae Aranea عنکبوت

 + + Thanatus sp. Philodromidae Aranea عنکبوت

 + + Oxyopes sp. Oxyopidae: Aranea عنکبوت

 + + Araneidae Aranea -------- عنکبوت

 + + Gnaphosidae Aranea -------- عنکبوت

 + + Thomisidae Aranea --------- عنکبوت

 + + Clubionidae Aranea -------- عنکبوت

 + + Salticidae Aranea --------- عنکبوت

 

 

و متداول حفاظتيكشت دو سامانهشد گندم در رفنولوژیک مختلف  مراحل رهاي غالب آفت و دشمن طبيعي دگونه -٣دولج   

  وكآوري با ديجمع زرد آوري با كارتجمع

 مرحله رشدي كشت متداول كشت حفاظتي كشت متداول كشت حفاظتي

H. tritici 

Attalus sp. 

 

H. tritici 

Attalus sp. 

 

P. alienus 
H. tritici 

 

P. alienus 
H. tritici 

 
 زنیپنجه

C. pygmaeus 
Attalus sp. 

 

C. pygmaeus 
H. tritici 

 

H. tritici 
P. alienus 

 

P. alienus 

H. tritici 

 

 رفتنساقه

Attalus sp. 

C. pygmaeus 

H. tritici 

 

 

H. tritici 

C. pygmaeus 
Attalus sp. 

 

 

P. alienus 
Chrysopa sp. 

 

 

 

S. graminum 
D. noxia 

Chrysopa sp. 

P. alienus 

 

 رفتنخوشه

H. tritici 

O. frit 
P. alienus 

Gonatoceruse sp. 

 

H. tritici 

O. albidipenis 
S. graminum 

D. noxia 

Gonatoceruse sp. 

P. alienus 
O. albidipenis 

Chrysopa sp. 

P. alienus 

Chrysopa sp. 

C. pumilionis 

 دانهتشکیل
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 .شد  با كارت زرد چسبيآوريهاي آفات و دشمنان طبيعي جمعجمعيت گونهمطلق  فراواني  ميانهين -٥شکل

 

 

  

 

  

 .وكشد  با ديآوريجمع آفات و دشمنان طبيعيهاي جمعيت گونهميانهين فراواني مطلق  -٦شکل
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 .در كشت حفاظتي و متداول (Psammotethix alienus)ساموتيتيکس روند تغييرات جمعيت زنجرك  -٧شکل

 

 

 .در كشت حفاظتي و متداول  (Haplothrips tritici )روند تغييرات جمعيت تریپس گندم -٨شکل

 

 

 .در كشت حفاظتي و متداول  (Eurygaster integriceps)روند تغييرات جمعيت سن گندم -3شکل
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 .روند تغييرات جمعيت شته در كشت حفاظتي و متداول -11شکل

 

  

 

  

 .حفاظتي و متداول ( در كشتCephus pygmaeusخوار گندم )روند تغييرات جمعيت زنبور ساقه -11شکل

 

  

 

  

   .در كشت حفاظتي و متداول Orius albidipenis )روند تغييرات جمعيت سن شکارگر)  -1٢شکل
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 .( در كشت حفاظتي و متداول .Chrysopa sp روند تغييرات جمعيت بالتوري سبز ) -1٣شکل

 

  

 

  

   .متداول حفاظتي و ها در كشتروند تغييرات جمعيت عنکبوت -14شکل

 

 بحث     

-های آفات و دشمنان طبیعی جمعگوهه بررسیدر ای       

و متداول  حفاظتی ورزیخاک ساماههشده در دو آوری

 کشاورزی ساماههد که ندهمشابه بودهد. منابع هشان می

زیستی حفاظتی بالقوه شواهایی اهجام شغییراشی در شنوع

 ،1329)هاموهد و استینر  بندژایان ی  مرصول را دارد

امّا برای رسیدن به اهداف  ،(1322اسمیت و همکاران 

 ورزی حفاظتی حداه  ژنج سال زمان هیاز است شاخاک

کشت ظاهر گردد )هوگینز و ریگاهولد  ساماههمزایای ای  

ل و مساحت ی  سای زماهی  (. بنابرای  در دوره0112

 هکتار کشت حفاظتی در ای  ژهوهد هباید اهتظار مشاهده

 آفات و دشمنان طبیعی در مزريهفون شغییرات فوری در 

 کشت حفاظتی در مقایسه با کشت متداول را داشت. 

 گوهه آفت و دشم  طبیعی از رده 41ای  مطالعه در      

( که از هظر 0و  1 هایجدول) آوری شدحشرات جمع

( 1999های برومند و همکاران )شعداد گوهه با هتایج مطالعه
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گوهه آفت و دشم  طبیعی را از مزارع گندم  44که شعداد 

خواهی زیادی دارد. در استان فارس گزارش کردهد، هم

 ماهند مگس یهایهمکاران گوهه لیست برومند و

 مگس زرد ساهه ، (Oscinella frit L. 1758)فری

 ایخوار ههوههای گرده، سوس  (C. pumilionis)ندمگ

(Cantharis sp.) و سبز(Attalus sp.)زهجرک ، 

Empoasca meridiana Zachvatkin, 1946   ،

های و سوس   Spherophoria scripta L. 1758مگس

و استافیلینده  Carabidaeaکارابیده  خاهواده شکارگر

Staphylinidae  گزارش هشده بودهد. يواملی چون شفاوت

برداری، مناطق مورد مطالعه، سطوح زماهی هموهه در دوره

برداری و شغییراشی که در طول هموهه روش برداری،هموهه

و از  ش غالترژرو و ژاهزده سال اخیر در هظام کشت

از  شواهدوجود آمده است میجمله گندم در استان فارس به

شده آوریهای جمعشفاوت شرکیب گوهههای احتمالی يلت

 در ای  دو مطالعه باشد.

خاهواده ينکبوت گزارش شدهد. ای   مطالعه ما، ههدر      

از جمله  ها از مزارع گندم سایر مناطق کشورخاهواده

خوزستان، خراسان، کهکیلویه و شهران، گلستان، ایالم، 

)مظفریان و  .اهدبویراحمد و اصفهان هیز گزارش شده

 (. 1921همکاران 

 در کشت حفاظتیراواهی جمعیت بندژایان در مجموع ف     

فراواهی  ۶شا  4های . در شک تر از کشت متداول بودبیش

های مختلف های مختلف بندژایان و گوههجمعیت گروه

طبیعی هشان داده شده است. ای  یافته با آفات و دشمنان 

 های متعدد مرققان مبنی بر افزاید فراواهیگزارش

خواهی دارد همهای حفاظتی ژایان در کشتجمعیت بند

، وینتر 0111شرستا و ژاراجولی  ،1329 )هاموهد و استینر

 (.1331و همکاران

بر  حفاظتی و متداول ورزیاثر خاک ای  مطالعه در

های آفت و دشمنان طبیعی جمعیت هر ی  از گوههفراواهی 

بیشتری   (.۶و  5های )شک  بود در زرايت گندم متفاوت

مشاهده ی یهاورزی حفاظتی بر گوههخاک ساماههشأثیر 

زهدگی خود را در خاک و  که شمام یا بخشی از چرخه شد

-ههوه  ها، کنهشری  آناز مهم وگذراهند یا بقایای گیاهی می

های خوار، سوس گندم، زهبور ساهه گندم، شریپس یا

 ورزیخاک شوان هام برد.میرا ها کارابیده و ينکبوت

-گاه زیستریزحفاظتی با شأثیر بر خواص فیزیکی خاک و 

جمعیت آفات گیاهان زرايی، دشمنان  های ها بر هوسان

 گذاردهای هرز اثر میجمعیت يلف ها وطبیعی آن

در د که ندهمنابع هشان می. (0111)شرستا و ژاراجولی 

طور شخم و حذف بقایای گیاهی به ،کشت متداول ساماهه

-مستقیم شلفات زیادی به جمعیت آفات خاکمستقیم و غیر

 .(0111)رویر و همکاران  کندزی وارد می

وک، در هر دو روش هموهه برداری با کارت زرد و دی     

 از بیشترکشت حفاظتی  در هطعه گندم جمعیت شریپس

و اوج اهبوهی جمعیت  (۶و  5 های)شک  کشت متداول بود

مرحله ژنجه دهی گندم مشاهده  فروردی  ماه و در  آن در

 فصول گندم شریپس. با شوجه به ای  که ( 2شد )شک  

 مدوهای س  صورت ژورهبه را یز و زمستانیشابستان، ژا

مرصول  ماهدهکاه و کلد و باهییی هبدرون خاک و ی

شخم و حفظ  حذف (1993 )باهری و رجبی بردسر میبه

شواهد يام  مهمی در حفاظتی می در هطعه ندمبقایای گ

ای  حفاظتی باشد.  افزاید جمعیت ای  حشره در هطعه

مبنی بر  (0111) مالسچی و همکاران همطالع ،هتیجه

ورزی را خاکبی گندم در کشت افزاید جمعیت شریپس

کشت حفاظتی  چنی  هتایجی در مزريه ژنبه کند.یید میأش

بورمستر و  ،1335هیز مشاهده شده است )برادلی 

 (.1335همکاران 

ورزی سبب افزاید خاکیگر آفاشی که روش بیداز       

خوار غالت و مگسساههشوان زهبور ها شد میجمعیت آن

آفتی است که ژس از  خواراههس هام برد. زهبوررا فری 

گندم زهدگی  رون طوههصورت یرو دهبرداشت گندم ب
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از چرخه زهدگی خود را  یفری هیز بخش کند. مگسمی

 ساماهه(. در 1921)بهداد  گذراهددرون بقایای گیاهی می

هدن مزارع ااثر سوز برمتداول حذف بقایای گندم  کشت

بندی بقایای آوری و بستهژس از برداشت، چرای دام، جمع

کردن بقایا در شر شخم مزريه و مدفونگندم و از همه مهم

 شابستاهه و زمستاهه زیر خاک، شلفات زیادی به ذخیره

شخم  دهد کهنابع هشان میکند. مآفات ذکرشده وارد می

 31یز سبب شلفات بید از یسطری مزارع گندم در ژا

)استفی و همکاران  شودخوار گندم میساهه درصد زهبور

1330.)  

کشت حفاظتی در مقایسه با  ها در هطعهجمعیت شته     

ای   .(۶) شک   شوجهی هشان دادکشت متداول کاهد هاب 

منابع  .سازگار  است (0111)گویر م  همطالع با هتیجه

بقایای  بدونمزارع سبز گندم  شتهد که ندههشان می

استفی ، 1329بورشون و همکاران) دهدگیاهی را شرجیح می

 (.1330و همکاران 

 مگس شعدادمیاهگی   وک،آوری با دیدر روش جمع     

 9/1 شرشیبگندم در کشت حفاظتی و متداول بهساهه زرد 

. ای  (۶)شک   متر طول( بود 151مگس )در هر  14/92 و

کشت، يوام   ساماهه دهد که يالوه برهتیجه هشان می

مستقیم بر فراواهی صورت مستقیم یا غیرهدیگری هیز ب

خود  هدر مطالع( 0111 )گویر ثرهد. م ؤجمعیت آفات م

اهبوهی  برورزی خاکشأثیر روش کم هشان داد که دامنه

جمعیت مگس کاه و کلد که از هظر رفتار و بیولوژی 

کاهد  های مگس غالت دارد ازبه گوهه یشباهت زیاد

 متفاوت است. ا افزاید بسیار زیادجمعیت ش

 جمعیییییت دشییییمنان طبیعییییی چییییون بییییالتوری         

 کهیای سییرفید و کفشیدوز   گیس م  (.Chrysopa sp)سبز

متیداول   حفاظتی در مقایسه با هطعیه  ای در هطعههقطههفت

هییای میزبییان معیییتر جتفراواهییی بیشیی کییاهد هشییان داد.

کشیت   هیا در هطعیه  مربوط از جمله اهواع شیته و زهجیرک  

شغذیه و شولیدمث  ای   برایمتداول ممک  است يام  مهمی 

احتمیال دارد  چنی  کشت متداول باشد. هم ها در هطعهگوهه

 کشت حفیاظتی  ها در هطعهفراواهی بیشتر جمعیت ينکبوت

هیا و  ککفشدوز ها از یرو و شفیرهآن و شغذیه (14)شک  

 بیرای يامی  دیگیری    سیبز  بیالتوری سنی  آخیر  یروهای 

کشت حفاظتی  کاهد جمعیت ای  دشمنان طبیعی در هطعه

 و .Chrysopa sp سبز بالتوریها، جمعیت ينکبوت باشد.

در ينوان دشیمنان طبیعیی غالیب    به O. albidipenisس  

(. 14شیا  10هیای  )شیک   افیزاید یافیت   ششکی  داهیه  مرحله

جمعییت   که بی  افزاید اهبیوهی  ه استهشان دادها همطالع

مسییتقیم وجییود دارد و  آفییات و دشییمنان طبیعییی رابطییه 

-جمعییت میزبیان   دهبال افیزاید به جمعیت دشمنان طبیعی

اوج  هقیاط  (. 0119)گاهگوردی  ابدیمیهای مربوط افزاید 

اغلب آفات کلیدی و میزبان دشمنان طبیعی اهبوهی جمعیت 

 9 های)شک دهی و ششکی  داهه بود فوق در مراح  خوشه

هییای شییکارگر يلییت بییایبودن جمعیییت سوسیی  .(11الییی 

وجیود ژناهگیاه و منیابع غیذایی     شوان بیه را هیز میکارابیده 

- کشیت حفیاظتی در مقایسیه بیا کشیت      ساماههبیشتر در 

هعمتیی و   همطالع یجهمتداول مرشبط داهست. ای  هتیجه با هت

کند. هیوس و آل  در کشت ذرت مطابقت می (1931)ژهمان 

هیای کارابییده   سوس  فراواهی( هیز هشان دادهد که 1321)

کشت بیدون شیخم اغلیب     ساماههها در آن یاو شنوع گوهه

 .کشت متداول است ساماههچندی  برابر 
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Abstract 

Wheat production using no tillage system has recently gained considerable attention in Fars province, 

Iran. One of the important disadvantages of this system is providing the favorable condition to increase 

population of some soil inhabitant pests. The present study was carried out during 2011 to 2012 in 

Marvdasht region of Fars Province (Iran). Sampling was done using pitfall traps, yellow sticky cards 

and D-vac machine in various developmental stages of wheat crop including tillering, stem elongation, 

flowering and grain development. Wheat brown mite, springtails, spiders, and carabid beetles in no 

tillage system and springtails, crickets and carabid beetles in conventional tillage systems were the 

dominants soil arthropods respectively. Pests and natural enemies' fauna were same in both systems. 

Dominant species collected by D-vac in no-tillage system were: Psammotitix alienus, Haplothrips 

tritici, Chrysopa sp. and Orious albidipenis respectively, while in the conventional tillage system were: 

P.alienus, Chrysopa sp. and Chlorops pumilionis respectively. Dominant species collected by yellow 

sticky cards in no- tillage system were: Gonatoceruse sp., H. tritici and Attalus sp. respectively, while 

in the conventional tillage system were Gonatoceruse sp., H. tritici and Cephus peygmeous respectively. 

In conclusion, in the no-tillage system population of some soil related pests such as P. latens, H. tritici 

and C. peygmeous was increased. In contrast, the population of D. noxia and S. graminum was 

decreased in this system. 

Key Words: Aphids, Conventional tillage, Stem borer, Wheat arthropods fauna 


