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چکیده
کشت گندم به شیوه بیخاکورزی در چند سال اخیر در استان فارس متداول شده است .یکیی از اشیکالهیای ایی سیاماههی
کشت ،امکان طغیان گوهههایی از آفات خاکزی است .ایی ژیهوهد در فصی زرايیی  1931-1931در شهرسیتان مرودشیت
اهجام شد .هموههبرداری در چهار مرحله اصلی رشد گندم شام ژنجهزهی ،سیاههرفیت  ،خوشیهرفیت و ششیکی داهیه صیورت
گرفت .وسای هموههبرداری شام کارت زرد چسبی ،دستگاه مکد ( دیوک) و شله خاکی بودهد .در کشت بیخیاکورزی بیه-
شرشیب کنه ههوهای گندم ،ژادمان ،ينکبیوتهیا و سوسی هیای کارابییده و در کشیت متیداول ژادمیان ،جیرجییرک صیررایی و
سوس های کارابیده بیشتری جمعیت را در میان گروههای آرایهبندی بهدامافتاده شوسط شلههای خاکی داشتند .فیون آفیات و
دشمنان طبیعی در هر دو ساماهه کشت مشابه بود .گوهههای غالب جمعآوریشده با دستگاه مکد در کشیت بییخیاک ورزی
بهشرشیب زهجرک  ،Psammotethix alienusشریپس گندم  ،Haplothrip triticiبالتوریسبز  Chrysopa sp.و سی

Orius

 albidipenisو در کشییت متییداول زهجییرک  ، P.alienusبییالتوری سییبز  Chrysopa sp.و مگییس زرد سییاههی گنییدم
 Chloropus pumilionisبودهید .گوهیههیای غالییب جمیعآوریشیده بیا کیارت زرد در کشیت بییخیاک ورزی بیهشرشیییب
زهبور  ،Gonatoceruse sp.شریپس گندم  Haplothrip triticiو سوس گردهخوار  Attalus sp.و در کشت متیداول زهبیور
 ،Gonatoceruse sp.شریپس گندم  Haplothrip triticiو زهبور ساههخیوار گنیدم بودهید .در کی  ،در کشیت بییخیاکورزی
جمعیت آفاشی ماهند کنه ههوهای گندم ،شریپس گندم و زهبور ساههخوار گندم که بخشی از چرخه زهدگی خیود را در خیاک میی
گذراهند ،افزاید یافت .در مقاب  ،جمعیت شتهها در ای ساماهه خاکورزی کاهد یافت.
واژههای کلیدی :خاکورزی متداول ،ساههخوار ،شتهها ،فون بندژایان گندم
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در روش کمخاکورزی رطوبیت بیایی مزريیه سیبب

مقدمه
کشاورزی حفاظتی 1هويی ساماهه شولید است که در

میشود که مزريه در اوای بهکندی گرم شیود .در هتیجیه

آن حداه  91درصد از سطح خاک بهوسیلهی بقایای

ممک است شرایط بیرای خسیارت آفیات خیاکزی ماهنید

گیاهی ژوشیده میشود (ریدر ،0111جاسا و همکاران

کرمهای سفیدریشه ،کرمهای مفتولی ریشه و سایر آفیات

 .)0111کشاورزی حفاظتی و شرقیقات در ای زمینه در

بذرخوار و گیاه خوار مسايدشر شود (استفی و همکاران

دهه  13۶1شروع شد .ابداع بذرکارهای مخصوص در ای

 .)1330يملیات کمخاکورزی ممک است جمعیت برخی از

دهه و شولید اهواع يلف کدها دو يام اصلی شوسعه

بندژایان شکارگر را از راه افزاید جمعیت میزبانهای آن-

کشاورزی بهروش بیخاکورزی در سطوح شجاری شد

هییا افییزاید دهیید .اییی يملیییات سییبب افییزاید جمعیییت

(هوگینز و رگاهولد  .)0112خاکورزی حفاظتی شام

شکارگرهای آفاشی ماهند کیرم طوهیهبیر سییاه (Agrotis
 ipslonو کییییرم خوشییییهخییییوار

روشهای متعدد از جمله بیخاکورزی ،0شخمهواری،9

)Hufnagel,1766

شخم رویژشته 4و کمخاکورزی 5است (جاسا و همکاران

ذرت ) (Helicoverpa zea Boddie, 1850شیده اسیت

 .)0111در استان فارس خاکورزی حفاظتی بهشک جدید

(استینر و هوس .)1331

و مکاهیزه از سال  1929آغاز شد (افضلیهیا و همکاران

هییوس و اسییتینر ( )1329در بررسییی فییون بنییدژایان

 .)1923گرچه روشهای کنترل آفات در کشاورزی

مزارع سویا در دو ساماهه کشت حفاظتی و متداول هشیان

حفاظتی ماهند کشاورزی متداول است امّا مدیریت آفات و

دادهد که فراواهی جمعیت اهواع گوههها و میزان زیستشوده

يلفهای هرز در ساماهههای کشت حفاظتی ژیچیدهشر از

سوسیی هییای شییکارگر خییاکزی خییاهوادهی کارابیییده

ساماهههای کشت متداول است و برای کنترل آفات در ای

) (Carabidaeدر مزارع کشت حفیاظتی بیشیتر از کشیت

ساماهه کشت ،هیاز به دادهها و اطاليات بیشتری است
(بلومبرگ و گروسلی .)1320
ساماهه کشت حفاظتی بايث افزاید شنوعزیستی گوهه-
ها میشود (گرگوری و میوزی

 .)139۶شناوب زرايی،

ژاید ،ششخیص درست گوهههای آفت و استفاده از ارهام
مقاوم از اصول مدیریت آفات در کشاورزی حفاظتی است
(م گویری  .)0111یکی از هگراهیهای مهم در ارشباط با
کشاورزی حفاظتی ،امکان افزاید خسارت برخی از گوهه-
های آفات ،يلفهای هرز و بیماریها است (هایاکاشاوا و

متداول است.
هدف از ای

ژهوهد مقایسه فوهستی

و شعیی

فراواهی جمعیت آفات گندم و دشمنان طبیعی آنها در
مزارع کشت حفاظتی و متداول است که
اساسی برای شهیه و شدوی ی
شلفیقی آفات برای ح

از اهدامات

برهامه يملیاشی مدیریت

چالدهای هاشی از بهکارگیری

هظام کشاورزی حفاظتی در مرصول گندم در استان
فارس می باشد.
مواد و روشها

ردی .)0111

ای مطالعه در فص زرايیی  1931-1931در روسیتای
کمرزرد واهع در  05کیلومتری غرب شهرستان مرودشیت
1

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

اهجیییام شییید .شهرسیییتان مرودشیییت بیییا مختصیییات
جغرافیییایی 03/21درجییه شییمالی و  50/92درجییه شییرهی،
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ارشفاع  1۶15متیر از سیطح درییا ،متوسیط رطوبیتهسیبی

آزمایشی بهشیوه یکسان بود .هموههبرداری معمویً سايت

سییایهه  43درصیید ،متوسییط دمییای سییایهه  19/9درجییه

 3/91صبح آغاز و سايت  10ژایان مییافت .ای کار اغلب

ساهتیگراد و میاهگی بارهیدگی سیایهه  911میلییمتیر در

هر دو هفته ی بار بهمنظور شام کردن همه مراح
رشدی گندم (مراح

شمال شهر شیراز واهع شده است.
دو مزريه گندم مجاور هم که یکی بهروش متداول و

سبزشدن ،ژنجهزهی ،ساههدهی،

خوشهدهی و ششکی داهه) شکرار گردید.

دیگری بهروش بیخاکورزی کشتشده بود اهتخاب

برای هموههبرداری از بندژایان خاکزی از شلههای

شدهد .مزريه گندم کشتشده با شیوه بیخاکورزی به

خاکی استفاده شد .شیشههای مربا به حجم  511میلیلیتر

هکتار از

اهتخاب و حدود  051میلیلیتر آب حاوی فرمالی چهار

مساحت شقریبی  01هکتار بود که مساحت ی

وسط آن برای اهجام ای مطالعه منظور گردید .در ای

درصد (خاهجاهی و خلقاهی  )1929داخ آنها ریخته شد.

هطعه حداه  91درصد بقایای گیاهی مرصول هب (گندم)

در هر هطعه چهار شیشه با فواص  05متر از یکدیگر

حفظ و هیچگوهه يملیات خاکورزی هب از کاشت بذر در

روی مرزهای وسط مزريه و همسطح با ییه خاک

مزريه اهجام هشد .بذر مصرفی از هوع چمران (011

سطری درون خاک کشت گردید .برای جلوگیری از ریزش

کیلوگرم در هکتار) بود .کاشت بذر در اول آذرماه با

باران و گرد و خاک به درون شیشهها ،ژوشد مرافظ

استفاده از دستگاه بذرکار کشت مستقیم (اس-فوجیا)

متشک از دو آجر و ی

ساخت کشور ایتالیا اهجام گردید .ساماهه آبیاری از هوع

شد (شک )1

سطری (هواری) بود .بهدلی

موزایی

روی هر شله هرار داده

طغیان شدید کنه ههوهای

گندم ) (Petrobia latens Muller, 1776در مرحله
ژنجهزهی ،مزريه در دهه دوم فروردی آبیاری و با کود
ازشه شغذیه شد .همچنی يملیات کنترل يلفهای هرز ژه -
برگ و هازکبرگ در ای

هطعه بهشرشیب با استفاده از

يلفکد شو -فور -دی و شاژی

صورت گرفت .مزريه-

گندم کشت متداول به مساحت شقریبی سه هکتار بود که
مساحت ی

هکتار وسط آن برای اهجام مطالعه اهتخاب

شد .ای مزريه در فص زرايی  1923-1931بهصورت

شکل -1تله خاكي براي بهدام انداختن بندپایان خاك(اصلي)

آید هگهداری شده بود .فاصله بی دو مزريه حدود 15

شلهها معمویً هر دو هفته ی بار بازدید و مرتوی

برگرداندار و

درون آنها به ظروف ژالستیکی منتق و ژس از هصب

متر بود .شهیه بستر کاشت با گاوآه
دیس

اهجام و کاشت هم زمان با کاشت هطعه بیخاک-

برچسب به آزمایشگاه اهتقال مییافت .سپس هموههها با

ورزی با ژاشیدن بذر بهصورت دستژاش و ايمال دیس

استفاده از استریومیکروسکوپ با بزرگهماییهای مختلف

و مرزبندی صورت گرفت .هوع ،میزان بذر مصرفی و

بر اساس صفات ریختشناسی شفکی و فراواهی هر آرایه

ساماهه آبیاری ماهند هطعه بیخاکورزی بود .آبیاری در

ثبت شد .هموههها برای شناسایی و شعیی هام يلمی به

هطعه بیخاکورزی در چهار مرحله و در هطعه متداول در

شیشههای حاوی الک اشیلی  91درصد منتق شدهد.

سه مرحله اهجام شد .هموههبرداری از هر دو مزريه
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برای هموههبرداری از بندژایان فعال روی اهدام هوایی
گیاه گندم ،از کارتهای چسبی زردرهگ و دستگاه

مکد1

استفاده شد .در مواردی هیز اهدامهای گیاهی (خوشه،
برگ و ساهه) جمعآوری شد .در هر هطعه خاکورزی از
چهار کارت چسبی زردرهگ استفاده شد .کارتها ساخت
شرکت راس و به ابعاد  05×11ساهتیمتر بودهد .در هر
هطعه دو ژایه چوبی به ارشفاع  101ساهتیمتر و با فاصله
 01متر از هم روی مرز وسط هر هطعه هصب شدهد .روی
هر ژایه سوراخهایی با فواص  01ساهتیمتر شعبیه گردید
طوریکه همزمان با رشد گیاه گندم بتوان ارشفاع مر

شکککل -٣دسککتها مککک

بککراي جمککعآوري بنککدپایان انککدام هککوایي

گندم(اصلي).

هموهههای جمعآوریشده در هر هطعه آزمایشی به

استقرار کارتها را شنظیم کرد .روی هر ژایه چوبی دو

کیسههای ژالستیکی بزرگ منتق و ژس از هصب برچسب

کارت زردرهگ بهصورت طولی و در جهتهای شرهی -

(شاریخ ،هام هطعه ،مرحله رشدی) به آزمایشگاه منتق شد.
کیسههای حاوی هموهه به مدت ی

غربی هصب شد (شک .)0
با شروع مرحله ساههدهی ،برای جمعآوری بندژایان
اهدامهای هوایی گندم در هر دو مزريه آزمایشی از
دستگاه مکد (وارداشی شوسط شرکت مهندسی ژارس
ایران ،اصفهان با هشان 2846 CDC Back Pack
 )Aspiratorاستفاده شد .هطر دهاهه لوله مکنده ای
دستگاه  19ساهتی متر بود (شک  .)9هموههبرداریها در
هر دو مزريه در مسیر ثابت (مرز طولی وسط هر مزريه)
و بهطول  151متر اهجام شد .فواص هموههبرداریها دو
هفته ی بار بود.

سايت درون فریزر با

دمای  12درجه ساهتیگراد زیر صفر هرار گرفت شا هموهه-
های درون آن کشته شوهد .از استریومیکروسکوپ با
بزرگهماییهای مختلف برای شفکی  ،شناسایی و شمارش
هر ی

از هموههها استفاده شد .هموههها بر حسب هوع

راسته ،اهدازه و ظرافت مطابق با روشهای متداول و
استاهدارد ذکرشده در منابع هگهداری شدهد (ملکی میالهی
 .)1991هموهههایی که هیاز به ششخیص هطعی یا شأیید
داشتند به موسسه شرقیقات گیاهژزشکی کشور ارسال
شدهد.
شجزیه و شرلی

دادهها با استفاده از روش آمار

شوصیفی و استنباطی اهجام شد .فراواهی مطلق جمعیت
گروههای مختلف آرایهبندی ،میاهگی

فراواهی آفات و

دشمنان طبیعی و همچنی روهد شغییرات جمعیت گوهههای
غالب آفات و دشمنان طبیعی در طول فص رشد گندم در
دو ساماهه کشت با رسم همودار با کم
اکس ) (Excel 2007صورت گرفت.
شکل -٢كارتهاي چسبي براي جمعآوري بندپایان اندام هوایي(اصلي)
D-vac

1.

هرمافزار
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گونههای غالب آفات و دشمنان طبیعی در مراحل مختلف

نتایج
گونههای زیانآور در دو سامانه کشت :در مجموع 01
گوهه آفت مربوط به هشت راسته حشرات و ی

راسته از

کنهها در هر ی از ساماهههای خاکورزی جمعآوری شد.
بیشتری شعداد گوهههای آفت به دو راسته Coleoptera
و  Hemipteraو به شرشیب با شد و ژنج گوهه آفت شعلق
داشت (جدول .)1
دشمنان طبیعی در دو سامانه کشت :در مجموع  01گوهه
دشم

5

طبیعی از رده حشرات و هه خاهواده از رده

ينکبوشیان جمعآوری شد .در میان دشمنان طبیعی جمع-
آوریشده ينکبوتها و سوس های شکارگر خاهواده-
کارابیده بیشتری شنوع گوههای را داشتند (جدول .)0
بندپایان جمعآوریشده با تله خاکی :در کشت حفاظتی
بهشرشیب کنه ههوهای گندم ،ژادمان ،ينکبوتها و سوس -

رشدی گندم :برخی از گوههها ماهند زهجرک P. alienus
در اغلب مراح رشدی گندم و گوهههایی ماهند زهبور
اهگ واره میمارید فقط در ی مرحله رشدی (ششکی داهه)
گندم با جمعیت بای دیده شدهد (جدول .)9
نوسانهای جمعیت گونههای مهم آفات و دشمنان طبیعی

در دو سامانه خاکورزی :روهد شغییرات جمعیت گوهههای
غالب آفات و دشمنان طبیعی در دو ساماهه کشت و در
مراح مختلف هموههبرداری در شک های  9شا  14هشان
داده شده است .اوج اهبوهی جمعیت شریپس گندم در
مرحله ژنجهزهی ،س گندم و زهجرک  P. alienusدر
مرحله ششکی داهه ،شتهها در مرحله خوشهرفت و زهبور
ساههخوار گندم در مراح ساههرفت و خوشهرفت
O.
مشاهده شد .اوج اهبوهی جمعیت ينکبوتها ،س
 albidipenisو بالتوری سبز  Chrysopa sp.در مرحله
ششکی داهه دیده شد.

های کارابیده و در کشت متداول ژادمان ،جیرجیرک و
سوس های کارابیده ،بیشتری

فراواهی جمعیت را در

میان آرایههای بهدامافتاده شوسط شلههای خاکی داشتند
گونههای زیانآور و دشمنان طبیعی جمعآوریشده با

ميانهين فراواني جمعيت

(شک .)4

كشت متداول

كشت حفاظتي

150
100

کارتزرد :در کشت حفاظتی بهشرشیب زهبور میمارید،

50

شریپس گندم و سوس های گردهخوار و در کشت متداول

0

زهبور میمارید ،شریپس گندم و زهبور ساههخوار گندم
بیشتری فراواهی مطلق جمعیت را در میان آفات جمع-
آوریشده داشتند (شک .)5
گونههای زیانآور و دشمنان طبیعی جمعآوریشده با

دیوک :در هطعه کشت بیخاک ورزی بهشرشیب زهجرک P.
 ،alienusشریپس گندم ،بالتوری سبز و س Orius
 albidipenis L, 1758و در کشت متداول ،زهجرک P.
 ،alienusبالتوری سبز  Chrysopa sp.و مگس زرد
ساههی گندم Chloropus pumilionis Bjerkander,
 1778بیشتری فراواهی جمعیت را داشتند (شک .)۶

گرو آرایه بندي

شکل -4ميانهين فراواني مطلق جمعيت گرو هاي آرایهبندي در
كشت حفاظتي و متداول

نعمتی و پژمان
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1٣31 -1٣31  فون آفات در كشتهاي حفاظتي و متداول گندم در روستاي كمر زرد (مرودشت) در فصل زراعي-1جدول
كشت

كشت

متداول

حفاظتي

+

+

Hemiptera

Scutelleridae

Eurygaster integriceps Puton 1881

سن گندم

+

+

Homoptera

Aphididae

Diuraphis noxia Kurdjumov 1913

شته روسی

+

+

Homoptera

Aphididae

Schizaphis graminum Round 1852

شته سبز گندم

+

+

Thysanoptera

Phloeothripidae

Haplothrips tritici Kurdjumov 1912.

+

+

Hymenoptera

Cephidae

Cephus pygmaeus L 1767

+

+

Hemiptera

Cicadellidae

Psammotethix alienus Dahlbom 1850

زنجرک

+

+

Hemiptera

Cicadellidae

Empoasca meridiana Zachvatkin 1947

زنجرک

+

+

Coleoptera

Carabaeidae

Anisoplia leucaspis Cast 1840

+

+

Coleoptera

Carabidae

Zabrus tenebrioides Goeze 1771

+

+

Diptera

Chloropidae

Oscinella frit L 1758

+

+

Diptera

Chloropidae

Chlorops pumilionis Bjerkander 1778

+

+

Lepidoptera

Scythiridae

Syringopais temperatella Lederer 1855

پروانه مینوز گندم

+

+

Prostigmata

Tetranychidae

Petrobia latens Muller 1776

کنه قهوهای گندم

+

+

Orthoptera

Acrididae

------

+

+

Orthoptera

Gryllidae

Gryllus desertus Pall 1771

+

+

Coleoptera

Elateridae

Drasterius bimaculatus Rossi 1790

کرم مفتولی

+

+

Coleoptera

Elateridae

Agriotes iranicus Platia Furlan and
Gudenzi 2002

کرم مفتولی

+

+

Coleoptera

Melyridae

Attalus sp.

+

+

Coleoptera

Cantharidae

Cantharis sp.

+

+

Hymenoptera

Formicidae

Formica sp.

راسته

خانواد

نام علمي

نام فارسي

تریپس گندم
زنبور ساقهخوار گندم

سوسک قهوهای گندم
سوسک سیاه گندم
مگس فری
مگس زرد ساقه گندم

ملخها
جیرجیرک صحرایی

سوسک سبز گردهخوار
سوسک قهوهای گرده
خوار
مورچه
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... مقایسه فونستیک و تعیین گونه های غالب آفات گندم و دشمنان طبیعی آن ها

1٣31 -1٣31  فون دشمنان طبيعي در كشت هاي حفاظتي و متداول گندم در روستاي كمر زرد (مرودشت) در فصل زراعي-٢جدول
كشت متداول

كشت حفاظتي

راسته

خانواد

نام علمي

نام فارسي

+

+

Neuroptera

Chrysopidae

Chrysopa sp.

بالتوری سبز

+

+

Hemiptera

Anthocoridae

Orius albidipenis L 1758

سن اوریوس

+

+

Diptera

Syrphidae

Eupeodes corollae Fabricius 1794

مگس سیرفید

+

+

Diptera

Syrphidae

Sphaerophoria scripta L 1758

مگس سیرفید

+

+

Coleoptera

Coccinellidae

Coccinella septempunctata L 1758

+

+

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.

+

+

Hymenoptera

Vespidae

Vespa orientalis L 1771

+

+

Hymenoptera

Vespidae

Polistes hebraeus Fabricius 1787

زنبور زرد

+

+

Hemiptera

Nabidae

Nabis capsiformis Germar 1838.

سن نابیس

+

+

Coleoptera

Coccinellidae

Adalia bipuctata L 1758

+

+

Coleoptera

Coccinellidae

Scymnus sp.

+

+

Hymenoptera

Mymaridae

Gonatoceruse sp.

+

+

Hymenoptera

Scelionidae

Trissolcus grandis Thomson 1861

کفشدوزک هفت نقطهای

سوسک
زنبور حنایی

کفشدوزک آدالیا
کفشدوزک ریز سیاه
زنبور میماریده
زنبور تریسولکوس

نعمتی و پژمان
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1٣31 -1٣31  فون عنکبوتهاي كشت حفاظتي و كشت متداول گندم در روستاي كمرزرد در فصل زراعي-٢ادامهجدول
كشت حفاظتي كشت متداول

راسته

خانواد

نام علمي

نام فارسي

+

+

Aranea

Theiridiidae

Theridion hemerobium Sima 1914

عنکبوت

+

+

Aranea

Lycosidae

Trochosa sp.

عنکبوت

+

+

Aranea

Lycosidae

Paradosa sp.

عنکبوت

+

+

Aranea

Philodromidae

Philodromus sp.

عنکبوت

+

+

Aranea

Philodromidae

Thanatus sp.

عنکبوت

+

+

Aranea

Oxyopidae:

Oxyopes sp.

عنکبوت

+

+

Aranea

Araneidae

--------

عنکبوت

+

+

Aranea

Gnaphosidae

--------

عنکبوت

+

+

Aranea

Thomisidae

---------

عنکبوت

+

+

Aranea

Clubionidae

--------

عنکبوت

+

+

Aranea

Salticidae

---------

عنکبوت

 گونههاي غالب آفت و دشمن طبيعي در مراحل مختلف فنولوژیک رشد گندم در دو سامانه كشتحفاظتي و متداول-٣جدول
جمعآوري با كارت زرد

جمعآوري با ديوك

كشت حفاظتي

كشت متداول

كشت حفاظتي

كشت متداول

H. tritici
Attalus sp.

H. tritici
Attalus sp.

P. alienus
H. tritici

P. alienus
H. tritici

C. pygmaeus
Attalus sp.

C. pygmaeus
H. tritici

H. tritici
P. alienus

P. alienus
H. tritici

Attalus sp.
C. pygmaeus
H. tritici

H. tritici
C. pygmaeus
Attalus sp.

P. alienus
Chrysopa sp.

S. graminum
D. noxia
Chrysopa sp.
P. alienus

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.
pumilionis.C

مرحله رشدي
پنجهزنی
ساقهرفتن

خوشهرفتن

تشکیلدانه

1

مقایسه فونستیک و تعیین گونه های غالب آفات گندم و دشمنان طبیعی آن ها ...

كشت حفاظتي

كشت متداول

50
0

آفات و دشمنان طبيعي

شکل -٥ميانهين فراواني مطلق جمعيت گونههاي آفات و دشمنان طبيعي جمعآوريشد با كارت زرد چسبي.

140

120
80
60
40
20
0

آفات و دشمنان طبيعي

شکل -٦ميانهين فراواني مطلق جمعيت گونههاي آفات و دشمنان طبيعي جمعآوريشد با ديوك.

ميانهين فراواني جمعيت

كشت حفاظتي

كشت متداول

100

ميانهين فراواني جمعيت

100

نعمتی و پژمان
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كشت متداول

تعداد زنجرك ساموتيتيکس

كشت حفاظتي

600
400
200
0

تاریخهاي نمونهبرداري

شکل -٧روند تغييرات جمعيت زنجرك ساموتيتيکس ) (Psammotethix alienusدر كشت حفاظتي و متداول.

کشت متداول

کشت حفاظتی

300
200
100
0

تعداد تریپس گندم

400

تاریخهاي نمونهبرداري

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

كشت متداول

كشت حفاظتي

تعداد سن گندم

40
30
20
10
0

تاریخهاي نمونهبرداري

شکل -3روند تغييرات جمعيت سن گندم ) (Eurygaster integricepsدر كشت حفاظتي و متداول.

مقایسه فونستیک و تعیین گونه های غالب آفات گندم و دشمنان طبیعی آن ها ...
كشت متداول

11

كشت حفاظتي

80
40
20

تعداد شته

60

0

تاریخهاي نمونهبرداري

شکل -11روند تغييرات جمعيت شته در كشت حفاظتي و متداول.

كشت متداول

100
50
0

زنبور ساقهخوار گندم

كشت حفاظتي

150

تاریخهاي نمونهبرداري

شکل -11روند تغييرات جمعيت زنبور ساقهخوار گندم ( )Cephus pygmaeusدر كشت حفاظتي و متداول.

80
60
40
20
0

تعداد سن اوریوس

کشت متداول

کشت حفاظتی

100

تاریخهاي نمونهبرداري

شکل -1٢روند تغييرات جمعيت سن شکارگر(  ( Orius albidipenisدر كشت حفاظتي و متداول.

نعمتی و پژمان
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کشت حفاظتی

كشت متداول

300
200
100

تعداد بالتوري سبز

400

0

تاریخهاي نمونهبرداري

شکل -1٣روند تغييرات جمعيت بالتوري سبز (  ) Chrysopa sp.در كشت حفاظتي و متداول.

کشت متداول

20
10

تعداد عنکبوت

کشت حفاظتی

30

0

تاریخهاي نمونهبرداري

شکل -14روند تغييرات جمعيت عنکبوتها در كشت حفاظتي و متداول.

مزایای ای ساماهه کشت ظاهر گردد (هوگینز و ریگاهولد

بحث
در ای بررسی گوهههای آفات و دشمنان طبیعی جمع-
آوریشده در دو ساماهه خاکورزی حفاظتی و متداول
مشابه بودهد .منابع هشان میدهند که ساماهه کشاورزی
حفاظتی بالقوه شواهایی اهجام شغییراشی در شنوعزیستی

 .)0112بنابرای در دوره زماهی ی سال و مساحت ی
هکتار کشت حفاظتی در ای ژهوهد هباید اهتظار مشاهده
شغییرات فوری در فون آفات و دشمنان طبیعی در مزريه
کشت حفاظتی در مقایسه با کشت متداول را داشت.

مرصول را دارد (هاموهد و استینر ،1329

در ای مطالعه  41گوهه آفت و دشم طبیعی از رده

اسمیت و همکاران  ،)1322امّا برای رسیدن به اهداف

حشرات جمعآوری شد (جدولهای  1و  )0که از هظر

خاکورزی حفاظتی حداه ژنج سال زمان هیاز است شا

شعداد گوهه با هتایج مطالعههای برومند و همکاران ()1999

بندژایان ی

13

مقایسه فونستیک و تعیین گونه های غالب آفات گندم و دشمنان طبیعی آن ها ...

که شعداد  44گوهه آفت و دشم طبیعی را از مزارع گندم

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

استان فارس گزارش کردهد ،همخواهی زیادی دارد .در

شأثیر ساماهه خاکورزی حفاظتی بر گوهههایی مشاهده

لیست برومند و همکاران گوهههایی ماهند مگس

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

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

یا بقایای گیاهی میگذراهند و از مهمشری آنها ،کنه ههوه-

گندم ) ،(C. pumilionisسوس های گردهخوار ههوهای

ای گندم ،شریپس گندم ،زهبور ساههخوار ،سوس های

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

کارابیده و ينکبوتها را میشوان هام برد .خاکورزی

، Empoasca meridiana Zachvatkin, 1946

حفاظتی با شأثیر بر خواص فیزیکی خاک و ریززیست گاه-

مگس  Spherophoria scripta L. 1758و سوس های

ها بر هوسان های جمعیت آفات گیاهان زرايی ،دشمنان

شکارگر خاهواده کارابیده  Carabidaeaو استافیلینده

طبیعی آنها و جمعیت يلفهای هرز اثر میگذارد

 Staphylinidaeگزارش هشده بودهد .يواملی چون شفاوت

(شرستا و ژاراجولی  .)0111منابع هشان میدهند که در

در دوره زماهی هموههبرداری ،مناطق مورد مطالعه ،سطوح

ساماهه کشت متداول ،شخم و حذف بقایای گیاهی بهطور

هموههبرداری ،روش هموههبرداری و شغییراشی که در طول

مستقیم و غیرمستقیم شلفات زیادی به جمعیت آفات خاک-

ژاهزده سال اخیر در هظام کشت و ژرورش غالت و از

زی وارد میکند (رویر و همکاران .)0111

جمله گندم در استان فارس بهوجود آمده است میشواهد از

در هر دو روش هموهه برداری با کارت زرد و دیوک،

يلتهای احتمالی شفاوت شرکیب گوهههای جمعآوریشده

جمعیت شریپس گندم در هطعه کشت حفاظتی بیشتر از

در ای دو مطالعه باشد.

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

در مطالعه ما ،هه خاهواده ينکبوت گزارش شدهد .ای
خاهوادهها از مزارع گندم سایر مناطق کشور از جمله
شهران ،گلستان ،ایالم ،خوزستان ،خراسان ،کهکیلویه و
بویراحمد و اصفهان هیز گزارش شدهاهد( .مظفریان و
همکاران .)1921
در مجموع فراواهی جمعیت بندژایان در کشت حفاظتی

آن در فروردی ماه و در مرحله ژنجه دهی گندم مشاهده
شد (شک  .) 2با شوجه به ای که شریپس گندم فصول
شابستان ،ژاییز و زمستان را بهصورت ژورههای س دوم
درون خاک و یبهیی کاه و کلد و باهیماهده مرصول
بهسر میبرد (باهری و رجبی  )1993حذف شخم و حفظ
بقایای گندم در هطعه حفاظتی میشواهد يام مهمی در
افزاید جمعیت ای حشره در هطعه حفاظتی باشد .ای

بیشتر از کشت متداول بود .در شک های  4شا  ۶فراواهی

هتیجه ،مطالعه مالسچی و همکاران ( )0111مبنی بر

جمعیت گروههای مختلف بندژایان و گوهههای مختلف

افزاید جمعیت شریپس گندم در کشت بیخاکورزی را

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

شأیید میکند .چنی هتایجی در مزريه ژنبه کشت حفاظتی

گزارشهای متعدد مرققان مبنی بر افزاید فراواهی

هیز مشاهده شده است (برادلی  ،1335بورمستر و

جمعیت بندژایان در کشتهای حفاظتی همخواهی دارد

همکاران .)1335

(هاموهد و استینر  ،1329شرستا و ژاراجولی  ،0111وینتر
و همکاران.)1331
در ای

از دیگر آفاشی که روش بیخاکورزی سبب افزاید
جمعیت آنها شد میشوان زهبور ساههخوار غالت و مگس

مطالعه اثر خاکورزی حفاظتی و متداول بر

فری را هام برد .زهبور ساههخوار آفتی است که ژس از

فراواهی جمعیت هر ی از گوهههای آفت و دشمنان طبیعی

برداشت گندم بهصورت یرو درون طوهه گندم زهدگی
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میکند .مگس فری هیز بخشی از چرخه زهدگی خود را

جمعیییییت دشییییمنان طبیعییییی چییییون بییییالتوری

درون بقایای گیاهی میگذراهد (بهداد  .)1921در ساماهه

سبز ) (Chrysopa sp.مگیسهیای سییرفید و کفشیدوزک

کشت متداول حذف بقایای گندم بر اثر سوزاهدن مزارع

هفتهقطهای در هطعه حفاظتی در مقایسه با هطعیه متیداول

ژس از برداشت ،چرای دام ،جمعآوری و بستهبندی بقایای

کییاهد هشییان داد .فراواهییی بیشیتر جمعیییت میزبییانهییای

گندم و از همه مهمشر شخم مزريه و مدفونکردن بقایا در

مربوط از جمله اهواع شیته و زهجیرکهیا در هطعیه کشیت

زیر خاک ،شلفات زیادی به ذخیره شابستاهه و زمستاهه

متداول ممک است يام مهمی برای شغذیه و شولیدمث ای

آفات ذکرشده وارد میکند .منابع هشان میدهد که شخم

گوههها در هطعه کشت متداول باشد .همچنی احتمیال دارد

سطری مزارع گندم در ژاییز سبب شلفات بید از 31

فراواهی بیشتر جمعیت ينکبوتها در هطعه کشت حفیاظتی

درصد زهبور ساههخوار گندم میشود (استفی و همکاران

(شک  )14و شغذیه آنها از یرو و شفیره کفشدوزکهیا و

.)1330

یروهای سنی آخیر بیالتوری سیبز يامی دیگیری بیرای

جمعیت شتهها در هطعه کشت حفاظتی در مقایسه با
کشت متداول کاهد هاب شوجهی هشان داد ( شک  .)۶ای
هتیجه با مطالعه م گویر ( )0111سازگار است .منابع
هشان میدهند که شته سبز گندم مزارع بدون بقایای
گیاهی را شرجیح میدهد (بورشون و همکاران ،1329استفی
و همکاران .)1330

کاهد جمعیت ای دشمنان طبیعی در هطعه کشت حفاظتی
باشد .جمعیت ينکبوتها ،بالتوری سبز Chrysopa sp.و
س  O. albidipenisبهينوان دشیمنان طبیعیی غالیب در
مرحله ششکی داهیه افیزاید یافیت (شیک هیای  10شیا.)14
مطالعهها هشان داده است که بی افزاید اهبیوهی جمعییت
آفییات و دشییمنان طبیعییی رابطییه مسییتقیم وجییود دارد و
جمعیت دشمنان طبیعی بهدهبال افیزاید جمعییت میزبیان-

در روش جمعآوری با دیوک ،میاهگی شعداد مگس

های مربوط افزاید مییابد (گاهگوردی  .)0119هقیاط اوج

زرد ساهه گندم در کشت حفاظتی و متداول بهشرشیب 1/9

اهبوهی جمعیت اغلب آفات کلیدی و میزبان دشمنان طبیعی

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

فوق در مراح خوشهدهی و ششکی داهه بود (شک های 9

هتیجه هشان میدهد که يالوه بر ساماهه کشت ،يوام

الییی  .)11يلییت بییایبودن جمعیییت سوسی هییای شییکارگر

دیگری هیز بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر فراواهی

کارابیده را هیز میشوان بیهوجیود ژناهگیاه و منیابع غیذایی

جمعیت آفات مؤثرهد .م گویر (  )0111در مطالعه خود

بیشتر در ساماهه کشیت حفیاظتی در مقایسیه بیا کشیت -

هشان داد که دامنه شأثیر روش کمخاکورزی بر اهبوهی

متداول مرشبط داهست .ای هتیجه با هتیجه مطالعه هعمتیی و

جمعیت مگس کاه و کلد که از هظر رفتار و بیولوژی

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

شباهت زیادی به گوهههای مگس غالت دارد از کاهد

( )1321هیز هشان دادهد که فراواهی سوس هیای کارابییده

جمعیت شا افزاید بسیار زیاد متفاوت است.

و شنوع گوههای آنها در ساماهه کشت بیدون شیخم اغلیب
چندی برابر ساماهه کشت متداول است.

15

... مقایسه فونستیک و تعیین گونه های غالب آفات گندم و دشمنان طبیعی آن ها

منابع
 کشاورزی حفاظتی (ضرورت یا.1923 ، هاهید ن و هکویی م، میرزاوهد ج، طلعتی م ح، دستفال م، دزفولی ا،افضلی هیا ص
. سازمان جهاد کشاورزی فارس،)اهتخاب
 و برآورد اثر سمژاشیهایHaplothrips tritici  ارزیابی خسارتهای کمی و کیفی شریپس گندم.1993 ، و رجبی غ،باهری م ر
، خالصه مقایت چهاردهمی کنگره گیاهژزشکی ایران.1۶  صفره، جلد اول.رایج يلیه س گندم در کاهد جمعیت آن
.اصفهان
 جمعآوری و.1999 ، سرافرازی ع و جوادزاده م، مقدم م، ژرچمی م، ابراهیمی ا، رضواهی ع، هاشمی ع، ژازوکی ع،برومند ه
. گزارش ههایی طرح شرقیقاشی مؤسسه شرقیقات گیاهژزشکی،شناسایی فون آفات گندم و جو و دشمنان طبیعی آنها در ایران
.  اهتشارات هشاط. آفات و بیماریهای گیاهان زرايی ایران.1921 ،بهداد ا
. آموزش و شرویج کشاورزی،سازمان شرقیقات. .) اصول کنترل آفات (حشرات و کنهها.1929 ،خاهجاهی م و خلقاهی ج
. بررسی فون ينکبوتهای مزارع غالت ایران.1921 ، کمالی ه و سعیدی ک، خواجهزاده ی، رودسری ح، مبشری مق،مظفریان ف
. مؤسسه شرقیقات گیاهژزشکی،گزارش ههایی طرح شرقیقاشی
. اهتشارات ژیشتاز يلم. هگهداری و بررسی حشرات، روشهای جمعآوری.1991 ، ملکی میالهی ح
 شنوع زیستی بند ژایان خاکزی در دو شیوه خاکورزی متداول و بیخاکورزی در زرايت ذرت.1931 ،هعمتی س و ژهمان ح
. شیراز، خالصه مقالههای بیستمی کنگره گیاهژزشکی ایران، 1۶2  صفره،1  جلد.داههای
Bradley JF, 1995. Success with no-till cotton. Pp. 46–48. In McClelland MR Valco TD and Frans RE
(eds.) Conservation Tillage Systems for Cotton. A review of research and demonstration results from
across the Cotton Belt. Arkansas Agricultural Experiment Station. Special Report. 160.
Blumberg AY and Grossely DA, 1982. Comparison of soil surface arthropods in conventional tillage, no
tillage and old field systems, Agro –ecosystems, 8: 247-253
Burmester CH, Patterson MG and Reeves DW 1995. Challenges of no-till cotton production on silt clay
soils in Alabama. Pp. 5-7. In McClelland MR Valco TD and Frans RE (eds.) Conservation Tillage
Systems for Cotton. A review of research and demonstration results from across the Cotton Belt.
Arkansas Agricultural Experiment Station. Special Report. 160
Burton RL, Jones OR, Burd JD, Wicks GA and Krenzer EG, 1987. Damage by green bug (Homoptera:
Aphididae) to grain sorghum as affected by tillage, surface residues, and canopy. Journal of Economic
Entomology 80: 792–798.
Gangurde S, 2007. Above ground arthropod pests and predators diversity in irrigated rice production
systems of the Philippines, Journal of Tropical Agriculture 45(1-2) 1-8.
Gergory WW and Musik GJ, 1976. Insect management in reduced tillage system, Bulletin of
Entomological Society of America 22: 302-304.

نعمتی و پژمان

16

Hammond RB and Stinner BR, 1987. Seed corn maggots (Diptera: Anthomyiidae) and slugs in
conservation tillage systems in Ohio. Journal of Economic Entomology 80:680-684.
House GT and All JN, 1981. Carabid beetles in soybean agro ecosystems, Environmental
Entomology10:194-196.
House GJ and Stinner BR, 1983. Arthropods in no-tillage soybean agro-ecosystems: community
composition and ecosystem interactions. Journal of Environment Management 7: 23-28.
Huggins DR and Reganold P, 2008. No-till: the quiet revolution, Scientific American, INC. 70-77.
Jasa P, Siemens J, Hoffman V and Shelton D, 2000. Tillage system definitions, Pp. 5-9 In: Reeder R (ed.)
Conservation tillage system and Management, second edition Midwest Plan Service. Iowa State
University, Ames, IA.
Malschi D, Muresanu F, Ivas A, Mircea I, Nicolae T and Cornel C, 2011. Integrated pest management in
wheat with no- tillage soil technology, Bulletin of the University of Agricultural Sciences &
Veterinary 68 (1) 416
McGuire A, 2010. The effects of reducing tillage on pest management, Washington State University
Extension, Grant-Adams Area, Lauzier Agricultural Systems Educator.
Nayakatawa EZ and Reddy KC, 2000. Tillage, cover cropping and poultry litter effects on cotton.I.
Germination and seedling growth. Journal of Agronomy 92: 992-999.
Reeder R, 2000. Conservation tillage systems and management, Midwest Plan Service, Iowa State
University, Ames. IA.
Royer TA, Leonard BR, Bagwell R, Leser J, Steffey K, Gray M and Weinzier R, 2000. Insect's
management, Pp 139-154 in: Reeder R (ed.) Conservation tillage systems and management. Midwest
Plan Service, Iowa State University, Ames, IA.
Shrestha RB and Parajulee MN, 2010. Effect of tillage systems and planting date on seasonal abundance
of predacious ground beetle in cotton. Journal of Insect Science 10: 1-17
Smith AW, Hammond RB and Stinner BR, 1988. Influence of rye-cover crop management on soybean
foliage arthropods. Journal of Environmental Entomology17: 109-114
Steffey K, Gray M and Weinzierl R, 1992. Insect management. Pp. 67–74. In: Reeder R (ed.)
Conservation tillage systems and management. Midwest Plan Services, Iowa State University, Ames,
Iowa.
Stinnner BR and House GJ, 1990. Arthropods and other invertebrates in conservation tillage agriculture.
Annual Review of Entomology 35: 299-318.
Winter JP, Voroney RP and Alnsworth DA, 1990. Soil microarthropods in long-term no- tillage and
conventional tillage corn production. Canadian Journal of Soil Science 70:641-653.

17

... مقایسه فونستیک و تعیین گونه های غالب آفات گندم و دشمنان طبیعی آن ها

Comparing the pests and natural enemies fauna and determining the prevailing
species in wheat fields under no-tillage and conventional tillage systems in
Marvdasht region (Fars Province, Iran)
S Nemati1 and H Pezhman2*
1

MSc Student, Dept of Entomology, Fars Science and Research Branch, Azad Islamic University, Shiraz, Iran
Assistant Professor of Research, Dept of Plant Protection, Fars Research Center for Agriculture and Natural Resource,
Shiraz, Iran
*
Corresponding author: Hossein.pezhman @ yahoo.com
2

Received: 1 May 2013

Accepted: 15 Apr 2014

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

