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 یالمر کنترل آفات نخود در استان اد  Bracon hebetor  یتوئیدزنبور پاراز یکارائ یزانم یبررس

 8یگیب یام و س *7جوزیان عسگر

 یالمحفظ نباتات ا یریتمو  - 8یالم ا یاا اشكیبخش تحقیقات گایئت علمی  -7
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 چکید 

ز غالت دومین سطح زیر کشت را در شهرستانهای سیروان ، نخود یكی از محصوالت مهک شهرستانهای  شمالی استان بوده و بعو ا 

و ملكشاای ب  آن ایتصای دارد و در تناوب معمول منطق ) غالت، حبوبات( نقش کلیوی دارد. یكی از  چرداول ، ایوان ، ایالم 

وتیس( ب  عنوان آفت اای پیل  یوار نخود) الیآور بوده و کرمعوام  محوود کننوه کشت این محصول وجود یسارت عوام  زیان

 Braconگیرد. از طرف دیگر زنبور کلیوی آن مطرح استنو و ار سال  برعلی  آنها در سطوح وسیع مبارزه شیمیایی انجام می

hebetor  طبیعی در نقا( مختلف باع  پارازیت  شون الرواای آفت شوه ومویریت حفظ نباتات نیا از طریق پرور  زنبور  ب  طور

کنو ل ا با توج   ب  اامیت پارازیتوئیو م کور ب  منرور بررسی میاان کارائی ی اروام ب  کنترل بیولو ی  آفت میم کور و رااساز

آن در مناطق بوون راا سازی و راا سازی شوه، با شمار  الرواای سالک و پارازیت  میاان کارایی آن ب  موت دو سال ارزیابی گردیو، 

و حواکثر  %2/5و در ماارا شااو متوس   %05و حو اکثر  %00پارازیتیسک در ماارا راا سازی شوه نتایا نشان  می داو متوس  میاان 

 بوده است. 8/2%

 وا ه اای کلیوی: زنبور پارازیتوئیو، آفات، نخود.

 

 مقدمه 

ای اهرستاننخود یكی از محصوالت مهک شهرستانهای  شمالی استان ایالم  بوده و بعو از غالت دومین سطح زیر کشت را در ش

و ملكشاای ب  یود ایتصای داده و در تناوب معمول منطق ) غالت، حبوبات( نقش کلیوی دارد.  شیروان چرداول ، ایوان ، ایالم 

اكتار می باشو.  یكی از عوام  محوود کننوه کشت این محصول وجود  78666سطح زیر کشت نخود در استان ایالم در حوود 

باشو ک  ارسال  بر علی  آنها در یوار نخود)الیوتیس( ب  عنوان آفت کلیوی آن میاای پیل و کرم آور بودهیسارت عوام  زیان

گیرد. امروزه ب  دلی  اررات نامطلوب سموم روی مواد غ ایی و اامیت حفظ کیفیت تولیوات سطوح وسیع مبارزه شیمیایی انجام می

کنترل  ویژه کنترل بیولو ی  برایاای غیر شیمیایی ب کارگیری رو ب  گیاای، میاان استفاده از این سموم رو ب  کااش بوده و

ب  دلی  کارایی باالی آن  Bracon hebetor آفات در حال گستر  است.  در بین عوام  کنترل بیولو ی  الرواای آفت  زنبور 

 ای بریوردار است. در کنترل این آفت از اامیت ویژه

-(. تال 77کننو)مث  انو،مكای ، استرالیا، ایران و آمریكا ب  محصول نخود یسارت وارد می کرم پیل  یوار نخود در کشوراایی

 اای مختلف الیوتیس در محصوالت مختلفاای مبارزه برای گون اای مختلف نمون  برداری و رو اای بسیاری برای بررسی جنب 

( و در بررسی مقاومت 78انو)کردهو توصی   کور را آزمایشم سموم مختلف جهت کنترل آفتانجام گردیوه است. بریی از محققین

(. در ی  بررسی دیگر مشخب 77وجود دارد ) Icc 5006اررام مشخب گردیوه ک  ی  منبع مقاومت یوب در  رم پالسک 

ایالم س   زراعت نخود استان(. در78گردیو ک  حشرات ماده ایچ  نوتیپ یاصی از نخود را برای تخک ریای ترجیح نواده است )

 گون  الیوتیس ب  اسامی :

7 – Helicoverpa viriplaca   8 – H . armigera     3 – H . peltigera   
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فراوانی نسبت ب  سایر گون  اا، گون  غالب در زراعت نخود بوده  %30با H. viriplacaگردنو. گون  باع  کااش عملكرد آن می

اان یسارت این آفت گاار  نموده ک  در استان کرمانشاه میانگین تراکک الرواا بر (در مورد تراکک و می7327(. بهرامی )8) است

الرو  3/1درصو بوده است.میاان تراکک در منطق  بیستون  0/75و میاان آلودگی پیل  اا  0/1بوت  نخود در منطق  دروفرامان  86روی 

نخود در ایالم مشخب گردیو ک  وجود  دی کرم اای پیل درصو بوده است. در بررسی آستان  یسارت ارتصا 8/70و میاان آلودگی 

 (.3باشو)یا نقط  شروا مبارزه معیار مناسبی می E.Tعنوان چهار الرو در مترمربع ) یا چهار ردیف طولی ی  متری ( ب 

(. 5کارائی داشت  انو ) %33زنبوراای پارازیتوئیو الرو کرم اای پیل  یوار نخود در ماارا نخود دیک آذربایجان شرری ب  طور متوس  

بر علی  کرم میوه گوج   Bracon hebetorو زنبور پارازیتوئیو  Bacillus thuringiensis باکتریدرارزیابی تلفیقی استفاده از 

در ماارا گوج  فرنگی استان یوزستان در مقایس  با سک دلتامترین ، نتایا نشان داده ک  تیمار   Helicoverpa armigera فرنگی

پس  Trichogramma pintoiو  Bracon hebetorدر ماارا ذرت م ان زنبوراای . (0ترل بیولو ی  موفق تر بوده است)کن

از تخک  %11اای کام  تصادفی بر علی  آفات ذرت مورد ارزیابی ررار گرفتنو نتایا نشان داده ک  حوود از تكثیر در رالب طرح بلوك

( گاار  نموده انو ک  زنبور 7323(. علی یانی و امكاران)0پارازیت  گردیوه انو) sp  Helicoverpaاز الرواای   %00اا و 

حمل  می کنو و توانایی باالیی برای کنترل   pyralidaeب  طور عموه ب  الرو اای یانواده  Bracon hebetor اکتوپارازیتوئیو

در شرای  آزمایشگاای  Bracon hebetor  زنبور  ( طول عمر حشرات کام7323آفات انباری دارد. در بررسی فروزان و امكاران)

یكی از پارازیتوئیو اای مهک در مبارزه  Bracon hebetorروز محاسب  گردیوه است. زنبور  83درج  سانتیگراد حوود  36

ه ررار مورد استفاد  Pyralidaeو   Noctuidaeبیولو یكی است ک  بر علی  الرو بسیاری از آفات بخصوی پروان  اای یانواده 

در ماارا گوج  فرنگی یوزستان ام  سال  راا سازی می  sp  Helicoverpaمیگیرد و ب  منرور کنترل بیولو یكی الرواای 

 (.3شود)

 

 مواد و روشدا

 یبهشت، در ارد گردیو اجرا سال دو موت ب  7337 – 38 یسال اا یط یالمچراول  و ا یشهرستان اا یکدر ماارا نخود د یبررس ینا

 ماه) زمان ظهور حواکثر یبهشتشوه و شااو انتخاب واز دا  سوم ارد یحفظ نباتات استان مناطق راا ساز یریتمو یا اماانگماه ب

شونو  یس مقا tدر رالب آزمون  یگرو با امو یوهشوه شمار  گرد یت پاراز یاسالک و  ی آفت ب  تفك یالرواا( ب  طور مرتب الراا

 .یوگرد یس مقا یگربا امو یمارو تد ینا یحساب یاا یانگینم ینامچن

 

 بحث و نتایج

درصو بوده و  8/2درصو  و حواکثر   2/5زنبور براکون ب  طور متوس    یعیطب ییکارا یاانداو ک  م ینشان م یدو سال بررس نتایا

مربو( ب   یکارائ یاانم یشترینشوه ب یزنبور انجام نگرفت  بود. در ماارا رااساز یرااساز یاو  یگون  سم اش یچمارع  ا یندر ا

زنبور از زمان  ییکارا یااندرصو   بوده است الزم ب  ذکر است م   05 ییکارا یاانبا م  73/3/37ن در مورخ  یدر منطق  وربل ایمارع 

در  ییاکار یاان. متوس  مگرددیم یشترب ییکارا یااندای  شون الرو ب  درون غالف نخود راب  مشااوه بوده و با گ شت زمان م

از ماارا رب   ی. الزم ب  ذکر در برییودرصو محاسب  گرد 00 یحساب یانگیناز م ستفادهبا ا یابیدو سال مورد ارز یک  مناطق در ط

کنترل  یناسب برام یگاینیتوانو جا یاز دو عام  م کور م یقیاستفاده تلف ینبنابرا یگردداستفاده م یان B.t یزنبور از باکتر یاز رااسا

 زراعت نخود استان باشو.  در یمیاییش
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