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 (Agrotis Noctuidae lep)خود بررسی میزان تاثیر سمپاشی و تناوب روی خسارت کرم طوقه بر ن

 3و عبا  یانیااد 8، سیو سعیو مور 7محموی، غالمرضا گ *7فاطم  شفقی

 قات کشاورزی و منابع طبیعی کردستانمرکا تحقی-3ایستگاه تحقیقات گ  و گیاه محالت  -8موسس  تحقیقات گیاا اشكی کشور -7

*azadehshafaghi@yahoo.com 

 

 چکید 

نخود ب  عنوان یكی از مهمترین حبوبات در جهان شنایت  شوه و یكی از مهمترین منابع تامین پروتئین برای میلیونها نفر از ساکنان 

ای از پروتئین است مستعو آسیب دیون اه منبع غنیاز آنجایی ک  این گی.باشوحال پیشرفت یصوصا در جنوب آسیا میاای درکشور

ر می باشو. باای طور توانو ب  این گیاه یسارت وارد آورد کرماای مختلفی می باشو. یكی از آفاتی ک  میتوس  آفات و بیماری

از آن برای  تا از نتایا حاصل  کش کارباری  و تاریر امامان آن در تناوب با گنوم بر روی این آفت مطالع  شودر این پرو ه ارر حشره

گیریهای مویریتی در مورد این حشره استفاده گردد. آزمایشات در رالب طرح بلوکهای کام  تصادفی ب  صورت بهبود تصمیک

تكرار اجرا  5تناوب در شام  تناوب با گنوم و عوم Bسم اشی و فاکتورشام  سم اشی و عوم Aفاکتوری  با دو فاکتور، فاکتور

ردیو. دان  تیماراا استفاده گدیوه توس  آفت، میاان عملكرد و مقایس  وزن صواای یسارت. و برای ارزیابی از  تعواد بوت گردیو

ای دانكن انجام شو. نتایا نشان داد اا ب  رو  آزمون چنو دامن تجای  واریانس شوه و مقایس  میانگین SASاا توس  نرم افاار داده

( کیلوگرم محصول، 32/750 ±71/7(و )66/350 ±36/72اای کردستان و مرکای با)كرد ب  ترتیب در استانک  بیشترین میاان عمل

آیش مشااوه گردیو. بنابراین می توان نتیج  گرفت آیش نگ  داشتن زمین کم  شایانی ب  کااش میاان یسارت –در تیمار سم اشی 

 یی از آن سود جست.توان در کنار مبارزه شیمیاکنو و میو افاایش محصول می

 وا ه اای کلیوی: سم اشی، کرم طور ، نخود.

 

 مقدمه

(. نخود در ایران از تولیوی معادل 7321داو )بارری و وصال، حبوبات جا اصلی ر یک غ ایی بسیاری از مردم فقیر جهان را تشكی  می

زراعی، عوم کاربرد ب ر و زمان کاشت عواملی چون عوم رعایت اصول  (FAO, 2004).کیلوگرم در اكتار بریوردار است 076

مناسب و کنترل نامناسب علفهای ارز و آفات و بیماریها در پایین بودن عملكرد نخود در کشور ما دیالت دارنو )بارری و وصال، 

عواد زیادی تباشنو. کرم اای طور  بر ب  طور  دست  ای از آفات ک  در کشور ما ب  حبوبات آسیب وارد می کنو طور  براا می(.7321

در سطح یا زیر یاك حمل  کرده و یا با ت  ی  از ناحی  طور  گیااان میابان باع  یشكیون گیاه می از گیااان تازه روئیوه 

( ب  بررسی ارر مبارزه زراعی با کرم طور  یوار پردایت نتایا نشان داد شخک زمین پس از تخمریای این 7318شونو.عولووست )

( ب  بررسی نقش تناوب زراعی حبوبات و گنوم بر 7336رواای آن مورر می باشو. محجوب و امكاران)آفت در کااش جمعیت ال

اای ب  دست آموه از دو نوا ماارا انتخابی یعنی مقایس  میانگین .روی تراکک عوام  یسارتاای مختلف در استان کرمانشاه پردایتنو

اا انجام شوه نشان داد ک  در مورد نشوه و ماارعی ک  این عملیات در آن اا انجامماارعی ک  عملیات تناوب و ح ف بقایا در آن

ی است. در بررسی دیگری ارر مبارزه زراعاا داشت گرواهای مختلف آفات گنوم، عملیات زراعی تاریر مطلوبی در کااش تراکک آن
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تر از صو یسارت در تاری  کشت پاییاه بیششام  ارر تاری  کاشت و ررک بر میاان یسارت کرمهای پیل  یوار نخود مشخب کرد در

 (. 7336کشت بهاره بوده است )جوزیان، 

 

 هامواد و روش

در ایستگاه   Agrotis spp.(Lep., Noctuidae)ب  منرور بررسری میاان تاریر سرم اشی و تناوب روی یسارت  کرم طور  بر نخود

متر مربع انتخاب شروو در نتیج  برای ار تكرار مساحتی  786تبلوك ار ی   با مسراح 5اای مرکای و کردسرتان تحقیقاتی اسرتان

سرانتی متر در نرر گرفت  و در ار ی  کاشت بوت  اای نخود را با  36متر مربع در نرر گرفت  شرو. فاصرل  یطو( کاشرت  78حوود 

 0آفت  وانتقال الرواایفاصل  ار کرت از کرتهای بعوی جهت جلوگیری از تردد  سانتی متر از یكویگر کشت نموده و 75فواص  

کیلوگرم  3لیتر آب+  86کیلو سرربو  گنوم + 766در نرر شررو. برای تیماراای سررم اشرری از طعم  مسررموم کارباری  )ب  نسرربت  متر

شررام   Aکیلوگرم در اكتار اسررتفاده گردیو. آزمایشررات ب  صررورت فاکتوری  با دو فاکتور، فاکتور 0تا  3(  ب  میاان %25کارباری  

شام  تناوب با گنوم، عوم تناوب  در رالب طرح بلوکهای کام  تصادفی انجام و بوین  منرور Bعوم  سم اشی و فاکتور سرم اشری ،

روز یكبار از ماارا  0تكرار در نرر گرفت  شررو.در طی دوره فعالیت این آفت ب  فاصررل  ار   5تیمار مورد آزمایش  0برای ار ی  از 

ی  کاشرررت ب  منرور ح ف ارر حاشررری  ای در نرر  3شرررت موجود در ار زمین از ار طرف بازدیو و بوین ترتیب ک  از یطو( کا

گرفت  شرروه و در  ردیف اای وسرر  ب  شررمار  بوت  اای آسرریب دیوه توسرر  آگروتیس اروام گردیو. در طی دوره نمون  برداری 

ز نرر وجود آفت مورد بررسی ررار گرفتنو. در سانتی متر، یاك پای بوت  اا ا 76کلی  بوت  اای آسریب دیوه مورد بازدیو و تا عمق 

 پایان دوره رشو نخود ماارا مورد آزمایش با یكویگر مقایس  گردیونو. 

 

 نتایج و بحث

نتایا حاص  از جوول تجای  واریانس در استان مرکای  نشان داد ک  ارر سم اشی بر معیاراای بررسی شوه در سطح ی  درصو 

در این استان مقایس    .تاریر فاکتور دوم و ارر متقاب  دو فاکتور با یكویگر معنی دار ب  دست نیامومعنی دار می باشو در حالیك  

گرم بیشترین میاان عملكرد و تیمار  3/750±71/7آیش با _تیماراای مختلف روی میاان عملكرد نخود نشان داد ک  تیمار سم اشی

آیش  _ا دارا بودنو. بیشترین میاان عملكرد بعو از تیمار سم اشیگرم کمترین عملكرد ر 8/780±61/3آیش با  -عوم سم اشی

اای آسیب دیوه در این استان نیا، مربو( گرم ب  دست آمو.کمترین تعواد بوت  15/758±77/3تناوب با  _مربو( ب  تیمار سم اشی

باشو. بوت  آسیب دیوه می 0/78±30/3تناوب با  _بوت  و پس از آن مربو( ب  تیمار سم اشی 8/76±00/7آیش با _ب  تیمار سم اشی

بوت  مشااوه شو. در ار دو مورد بین تیمار عوم  35±63/3آیش با  -اای آسیب دیوه در تیمار عوم سم اشیبیشترین تعواد بوت 

تناوب از نرر آماری ایتالف معنی داری مشااوه نشو. اما بین این دو تیمار  و تیماراای  _آیش و عوم سم اشی -سم اشی

 _یآیش و سم اش_تناوب ایتالف آماری معنی دار ب  دست آمو ضمن اینك  تیماراای سم اشی _آیش و سم اشی_سم اشی

و. اما بین تناوب دیوه ش _تناوب با یكویگر ایتالف آماری معنی داری را نشان نوادنو. بیشترین وزن صو دان  در تیمار سم اشی

 .ی مشااوه نگردیوتیماراای مختلف از این نرر ایتالف معنی دار
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 مقایس  میانگین تیماراای مختلف در  استان مرکای7-جوول

 تعواد بوت  اای آسیب دیوه وزن صو دان  نخود میاان عملكرد تیمار

 66/35 ±63/3 33/82±86/3 86/780±61/3 عوم سم اشی-آیش

 06/30 ±20/0 76/82±25/8 26/781 ±26/0 عوم سم اشی-تناوب

 86/76 ±00/7 31/82±00/7 32/750 ± 71/7 سم اشی-آیش

 06/78 ±30/3 65/36±17/3 15/758 ±77/3 سم اشی-تناوب 

 

نتایا حاصر  از جوول تجای  واریانس در اسرتان کردسرتان نشان داد ک  ارر سم اشی بر میاان عملكرد و وزن صو دان  نخود معنی 

آیش بر -ور با یكویگر معنی دار ب  دسرررت آمو . تاریر فاکتور تناوبدار نمیباشرررو در حالیك  تاریر فاکتور دوم و ارر متقاب  دو فاکت

معنی دار شو تاریر متقاب  دو فاکتور مورد بررسی  %5و ارر متقاب  دو فاکتور ذکر شروه در سطح  %7روی میاان عملكرد در سرطح 

اای آسیب دیوه در ار تیمار  تاریر ار  معنی دار ب  دست آمو. اما در ارتبا( با تعواد بوت %7بر روی وزن صرو دان  نخود در سرطح 

دار گردیو.  در این اسرتان مشرخب گردیو ک  میاان عملكرد در کرتهای اراضری آیش ی  سال  دو فاکتور و ارر متقابلشران معنی

زمایشی و گرم در کرت آ 0/350آیش با  _بیشتر از اراضی درتناوب با گنوم  می باشنو  بیشترین میاان عملكرد  در تیمار سم اشی 

 _تناوب، میباشو امچنین میانگین عملكرد در تیمار  سم اشی -گرم عملكرد مربو( ب  تیمار عوم سرم اشی 0/000کمترین میاان با

گرم  می باشو ک  این ایتالف در سطح احتمال ی  درصو معنی دار  8/370آیش -گرم و در تیمار عوم سرم اشری 8/013تناوب 

حتی در صرورت عوم سرم اشی میاان عملكرد بیشتر از اراضی تناوبی با سم اشی می باشو.  شروه اسرت .امچنین در اراضری آیش

 57/35تناوب با گنوم با _گرم بیشترین میاان و در کرت سم اشی  11/57آیش با  _وزن صو دان  محصول در کرت عوم سم اشی

آیش  _گرم و در تیمار سم اشی  1/00ناوب ت _گرم کمترین وزن را داشرت  اسرت امچنین وزن صرو دان  درتیمار عوم سرم اشری

ی ک  ب  طور ااای نابود در تیماراایی ک  سرم اشی صورت گرفت  بود، ایچ بوت گرم براورد شروه اسرت. از نرر تعواد بوت  10/08

 ردیو.ه گآیش بیشترین میاان بوت  اای نابود شوه مشااو -کام  از بین رفت  باشو وجود نواشت و در تیمار عوم سم اشی
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 مقایس  میانگین تیماراای مختلف در  استان کردستان 8-جوول

 میاان عملكرد اای آسیب دیوهتعواد بوت  وزن صو دان  نخود تیمار

 86/013±36/72 6 58/35±23/6 سم اشی –تناوب 

 66/350±31/760 6 10/08±56/3 سم اشی-آیش

 66/005±66/03 8/0±25/6 16/00±13/1 عوم سم اشی -تناوب

 86/370±20/723 86/76±5/3 12/57±00/78 عوم سم اشی -آیش

 

ر تیمار اای یسارت دیوه  دنتایا ب  دست آموه در ار دو استان مورد بررسی نشان داد ک  بیشترین عملكرد و کمترین میاان بوت 

فاایش ب  کااش میاان یسارت و ا آیش مشااوه گردیوه ک  می توان نتیج  گرفت آیش نگ  داشتن زمین کم  شایانی_سم اشی

اای ارز در آنجا مستقر شوه و کلنی کنو. چنانچ  محصولی را در چنو سال متوالی در زمینی بكارنو، چون آفات و علفمحصول می

گردد. آیش اررات مفیوی در جهت کننو، عالوه برکااش محصول ب  علت ضعیف شون زمین موجب ط یان آفات نیا میسازی می

اای ارز دارد، چنانك  در استان کردستان در اراضی آیش حتی در صورت عوم سم اشی معیت حشرات و بیمارگراا و علفکااش ج

ک ااین  ولی اای بسیار کاای زراعی کنترل آفات گیاای، رو میاان عملكرد بیشتر از اراضی تناوبی با سم اشی ب  دست آمو. رو 

توان اای کنترل، میشونو ولی با اعمال آنها امراه با دیگر رو رل کاملی را سبب نمیاای زراعی اگرچ  کنتمورری استنو.  رو 

 -(. بیشترین وزن صودان  در استان مرکای در تیمار سم اشی7336انبوای آفت را در زیر سطح زیان ارتصادی نگ  داشت )سراج، 

ان توان تاریر مثبت آیش را در ار دو استاینجا نیا میآیش ب  دست آمو ک  در -آیش و در استان کردستان در تیمار عوم سم اشی

اای زراعی، کااش تراکک آفات ب  ی  حوار  راب  تحم  و آلوده نسایتن مشااوه نمود ب  طور کلی اوف از استفاده از رو 

ننوه را دارد و در کاای کک ااین  علی  آفات است ک  بیشتر نقش پیشگیری محی  زیست است. بنابراین، کنترل زراعی یكی از رو 

(. رحمتی و 7336توانو مورر باشو ک  کشاورزان ب  طور بسیجی و در سطح وسیع آن را ب  اجرا بگ ارنو)سراج، صورتی می

تب  نخود ب  کشت ممتو گنوم بر یصوصیات فیایكی مر-آیش و گنوم-( ب  بررسی ارر ت ییر تناوبهای زراعی گنوم7323امكاران)

ممتو گنوم در  نخود ب  کشت -آیش و گنوم-اای گنومری یاك پردایتنو ک  نتایا نشان داد ت ییر تناوببا فاکتور فرسایش پ ی

رسو.با توج  ب  اینك  امروزه یكی از ماارا مورد مطالع  ب  افاایش رواناب و فرسایش یاك منجر شوه و اروام درستی ب  نرر نمی

فیقی آفات می باشو  در این چهارچوب ترکیب دو نوا مبارزه شیمیایی و روشهای مطلوب کنترل حشرات بهره گیری از مویریت تل

زراعی اامیتی یای دارد ارچنو ک  کاربرد آفت کشها تنها زمانی توصی  می شود ک  ضروری بوده و آرار سو روی عوام  کنترل 

شها شونو میاان استفاده از حشره ک بیولو ی  ب  جای نگ ارد. اما از آنجایی ک  الرواای آگروتیس در یاك استنو و محافرت می

در حالت اس ری باال می رود استفاده از طعم  مسموم ب  یصوی زمانی ک  منابع غ ایی محوود استنو و انوز محصول اصلی  ظاار 
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رتر طامچنین اگرچ  کاربرد طعم  مسموم مشكلتر می باشو اما ب  علت اینك  مورر و کک ی (Hill, 1983)نشوه است موررتر می باشو

 .(Shakur et al., 2007)پیشنهاد می گردد IPMمی باشو برای استفاده در 

 منابع

صفح  . انتشارات جهاد  583(. وضعیت و نقش حبوبات در کشاورزی. در پارسا،م وبارری،ا. حبوبات.7321بارری،ا و وصال،  . )

 دانشگاای مشهو.

اای پیل  یوار نخود در شرای  دیک. چكیوه مقاالت چهارمین یسارت کرم. بررسی ارر تاری  کاشت و ررک بر میاان 7336جوزیان، ا..

 -816,3امایش ملی حبوبات ایران. صفح  
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