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مطالعهی مقدماتی ترکیب توده جمعیتی حشرات شکارشده توسط گیاه ) Silene conica (Caryophyllaceaeدر
شهرستان داراب ،استان فارس ،ایران
عباس محمدی خرم آبادی 1و عباس میرسلیمانی
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.1بخش تولیدات گیاهی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب ،دانشگاه شیراز ،داراب ،ایران.
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جنس  Sileneيکي از جنسهاي بزرگ خانواده  Caryophyllaceaeو مشتمل بر  98گونه گياهي در ايران است که  26گونه آن
اندميک ايران ميباشند .در شهرستان داراب ،گونه  ،S. conicaيک علف هرز مهم مزارع گندم محسوب ميشود که از اواسط پاييز در
مزارع سبز شده و دوران رشد و نموي آن در اواخر ارديبهشت ماه به پايان ميرسد .اين گياه در طول رشد و نمو خود و بهويژه در دوران
ساقهدهي و گلدهي ،ماده چسبناکي را روي ساقهها ،برگها و گلآذين خود توليد ميکند که باعث چسبيدن حشرات به آن ميشود .پژوهش
حاضر به بررسي ترکيب توده جمعيتي چسبيده به گياه  S. conicaدر محوطه دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي داراب پرداخته است.
بدين منظور در پنجم ارديبهشت ماه  ،1394تعداد  8بوته اين گياه به طور تصادفي برداشت و حشرات به دام افتاده در ماده چسبناک روي
هر کدام از بوتههاي اين گياه جمعآوري و شمارش شدند .سپس حشرات جمعآوري شده در سطح راسته و خانواده شناسايي گرديدند .نتايج
نشان داد که در مجموع روي اين بوتهها 264 ،حشره با ميانگين  33عدد روي هر بوته به دام افتاده بودند .حداکثر تعداد حشره روي يک
بوته 71 ،و حداقل  8عدد ثبت گرديد .افراد جمعآوري شده متعلق به پنج راسته بالغشاييان ،ناجورباالن و جورباالن ،دوباالن ،بالريشکداران
و سخت بال پوشان بودند .بيشترين تعداد افراد شکار شده مربوط به راسته بال غشائيان و پس از آن راسته جورباالن و زيرراسته جورباالن
بودند .از راسته بالغشائيان ،افراد خانوادههاي  Braconidaeو اغلب از زيرخانواده  ،Aphidiinaeمورچهها ،Formicidae
 Platygastridaeو باالخانواده  ،Chalicidoideaاز راسته  ،Hemipteraافراد باالخانواده  Aphidoideaو خانواده
 ،Anthocoridaeاز راسته دوباالن ،زيرراستههاي پشهها  Nematoceraو مگسها  ،Cyclorrhaphaاز سخت بالپوشان ،خانوادههاي
 Cerambycidae ،Coccinellidaeو  Staphylinidaeبه دام افتاده بودند .اندازه بدن در حشرات به دام افتاده از يک ميليمتر در
افراد به دام افتاده از راسته بالريشکداران تا حداکثر  10ميليمتر در راسته سخت بال پوشان ،به طور مثال کفشدوزک هفت نقطهاي متغير
بود .نتايج اين پژوهش از ديدگاههاي متفاوتي ،قابلتحليل است .از ديدگاه کنترل زيستي ،گياه  S. conicaبا ترشح ماده چسبناک يک
گياه تله براي زنبورهاي پارازيتوئيد و يکي از عوامل کاهش دهنده جمعيت آنها در طبيعت و يک تهديد محسوب ميگردد که الزم است با
کنترل اين علف هرز ،از اين دشمنان طبيعي در مزارع حفاظت و حمايت کرد .با اين حال ،جذب و شکار دوباالن و بهويژه پشهها توسط ماده
چسبناک اين گياه ،ميتواند در مبارزه با آفات بهداشتي و دوباالن مزاحم در منازل يا مکانهاي انساني به عنوان يک ماده طبيعي و کارا
مورد استفاده قرار گيرد .مطالعات ديگري به منظور شناخت ترکيبات جذاب و مواد تشکيل دهنده ماده چسبناک ترشح شده توسط اين گياه و
امکان استفاده از آن در تلههاي چسبنده ضروري ميباشد.
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