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 مید نخود مزارع در برطوقهکرم کنترل در ییایمیش و یزراع روش از استفاده ریتاث

                                                        

 4زادیخان عباس و  3یآباد نجف مدرس دیسع دیس ، 2یاشتر قهیصد ، *1یشفق فاطمه

 

  ایران تهران، کشاورزی، ترویج و آموزش قات،یتحق سازمان کشور، یاهپزشکیگ قاتیتحق مؤسسهعضو هیات علمی*1

 ایران اراک، کشاورزی، ترویج و آموزش قات،یتحق سازمان ،یمرکز استان یعیطب منابع و کشاورزی آموزش و قاتیتحق مرکزمیعل اتیه عضو 2

 یرانا بندرعباس، کشاورزی، ترویج و آموزش قات،یتحق سازمان هرمزگان، استان یعیطب منابع و کشاورزی آموزش و قاتیتحق مرکزمیعل اتیه عضو 3

 ایران سنندج، کشاورزی، ترویج و آموزش قات،یتحق سازمان ،کردستان ن استا یعیطب منابع و کشاورزی آموزش و قاتیتحق مرکز  بازنشستهمیعل اتیه عضو  4

 

 چکیده 

 این دانه رد موجود مرغوب پروتئین توجه قابل مقادیر که چرا. باشدیم جهان مردم از بسیاری غذایی رژیم اصلی جز حبوبات

 به که هستند یآفات برطوقه هایکرم. نماید فراهم غذایی ارزشمند زیستی ترکیب یك تواندمی غالت با ترکیب در محصوالت

 بر گندم با ناوبت در آن همزمان تاثیر و نونیازید کشحشره اثر پروژه این در. زنندمی خسارت نخود جمله از مختلف محصوالت

 در بتوان آن از حاصل جینتا از هک یطور به شد مطالعه 1391-92 یزراع سال در کردستان  و یمرکز استان دو در آفت این روی

 دو با توریلفاک صورت به تصادفی کامل بلوکهای طرح قالب در هاشیآزما. نمود استفاده آفت نیا یقیتلف تیریمد یهابرنامه

. گردید جراا تکرار 5 در( شیآ)تناوب عدم و گندم با تناوب شامل  Bفاکتور و سمپاشی عدم و سمپاشی شامل Aفاکتور فاکتور،

 نشان نتایج. شد دهاستفا مارهایت دانه صد وزن مقایسه و عملکرد زانیم آفت، توسط دیده خسارت هایهبوت تعداد از ارزیابی برای

 در مرکزی و دستانکر هایاستان در بیترت به مربع متر در گرم98/154 و 60/95 با ترتیب به عملکرد میزان ترینبیش که داد

 خسارت زانمی کاهش به شایانی کمك زمین داشتن نگه آیش گرفت نتیجه توانمی بنابراین. شد مشاهده آیش -سمپاشی تیمار

 .جست سود آن از شیمیایی  کنترل کنار در توانمی و کندمی محصول افزایش و

 یسمپاش تناوب، ش،یآ نخود، ،برطوقه کرم های کلیدی:واژه
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 بیان مسئله 

 سطح درصد 63 از شیب رانیا در و دارد حبوبات نیب در را تیاهم سوم رتبه ینخودفرنگ و ایلوب از پس نخود یجهان اسیمق در

 نیا کشت ریز سطح جهادکشاورزی، وزارت آمار اساس بر( 1392 همکاران، و یگنج) ردگییم بر در را کشور حبوبات کشت ریز

 با نخود اهیگ(  1398 همکاران، و یاحمد) است بوده تن 300548 آن دیتول و هکتار 561029 رانیا در 1397 سال در محصول

 و ادیز ییغذا ارزش دارای حبوبات خشك و دهیرس بذور. داراست انسان هیتغذ در ادییز ارزش نیپروتئ از ییباال درصد بودن دارا

 همکاران، و هیمهد) باشندمی درصد 32 تا18 نیپروتئ از سرشار ییغذا منابع نیمهمتر از یکی و دارند یخوب یانبارمان تیقابل

1394) 

 قبیل از زراعی اصول رعایت عدم به توانمی آنها از که دارند دخالت ما کشور در نخود عملکرد بودن پایین در مختلفی عوامل

 و هرز یهاعلف نامناسب کنترل و مناسب کاشت زمان رعایت عدم مناسب، بذر کاربرد عدم دیم، شرایط در بستر سازی آماده

 با ظهور ابتدای در اگر که است یفاژ پلی آفات جمله از آگروتیس(. 1395 همکاران، و جوانمرد) داشت اشاره هابیماری و آفات

 معروف هایگونه که است متعددی هایگونه دارای Agrotis جنس. گردد مزرعه کامل نابودی باعث توانندمی نشود مبارزه آن

 و ایمنطقه بطور آنها جمعیت انبوهی تغییرات ولی است  .Agrotis segetum schiff , Agrotis ipsilon L شامل ایران در آن

 پراکندگی ترینبیش از Agrotis segetum schiff گونه که رسدمی نظر به و است زیاد گونه دو این در میزبان نوع با ارتباط در

 تهران، زنجان، ،یغرب جانیآذربا ،یشرق جانیآذربا شامل مختلف هایاستان از  ها گونه نیا حاضر حال در است برخودار تراکم و

 زد،ی سمنان، الن،یگ گلستان، کردستان، بلوچستان، و ستانیس کرمان، البرز، هایکوه بوشهر، هرمزگان، لرستان، فارس، مازندران،

 و ایران نقاط اغلب در اکنون هم آفت این(.  1393 پور، یضیف) است شده گزارش همدان و اصفهان الم،یا کرمانشاه، ل،یاردب قم،

 از ،یزراع اهانیگ نیب در متعدد هایزبانیم دارای و دارد فعالیت صنعتی و صیفی سبزی، محصوالت روی جهان نقاط اغلب در

 از ادییز تعداد و جیهو ،یفرنگ گوجه بادنجان، کدو، ار،یخ ،ینیزم بیس کنجد، آفتابگردان، ا،یسو ذرت، چغندرقند، پنبه، جمله

 طوقه و برگ از تغذیه با که است الروی مرحله به مربوط حشره این خسارت(.1397 آزاد، یافشار) باشندمی هرز یهاعلف

 رفتن نیب از باعث و دهیجو را آن نیریز قسمت و طوقه یهیناح بزرگتر الروهای. گیردمی صورت بوته قطع و میزبان گیاهان

 شود اهیگ کامل مرگ و یپژمردگ سبب واندتیم که کنند قطع کامل طور به را ساقه است ممکن و شوندمی جوان هایاهچهیگ

 (2011 همکاران، و آکل)

 زمینی در محصول یك مداوم کشت. است یکساله یهاعلف و حشرات جمعیت کاهش هایراه بهترین از یکی زراعی تناوب  

 جمعیت نتیجه در و گردد فقیر زمین  و رفته کاهش به رو سرعت به خاک معدنی مواد و عوامل از بعضی که شودمی سبب خاص

 معدنی مواد دیگر از هم تا نمود استفاده کشت برای دیگر خانواده گیاهان از باید نقیصه این رفع برای رود باال هابیماری و آفات

 زراعی تناوب. نباشند منطقه و خاک در موجود بیمارگرهای و حشرات میزبان ساله همه طور به گیاهان هم و شود استفاده خاک

می را زراعی محصول دو متوالی فصول در. شود گرفته نظر در مکان جای به زمان سراسر در بینابینی کشت صورت به تواندیم

 به نسبت دوری خویشاوندی اگر ویژه به دیگر محصول به محصول یك از فصل تغییر کرد کشت پی در پی منطقه یك در وانت

  (1385 زاد،یخان) کندمی جلوگیری اختصاصی آفات افزایش از( غالت و نخودیان)باشند داشته هم
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 این(. 1372 وست،د عدل) پرداخت غربی آذربایجان دیم مزارع در نخود خوارطوقه کرم با زراعی مبارزه اثر بررسی به وستدلعد

 حمله آنها به هابوته شدن سبز محض به و شوندمی دیده خاک در الروی اولیه سنین صورت به محصول رویش از پیش آفات

 خاک داخل در گذرانینتازمس و شده تفریخ بعد به آبان اواسط از هاتخم. کنندیم ریزیتخم پاییز اوایل در بالغ حشرات. کنندمی

 هایپالت بین روهاال انبوهی داد، نشان ریزیتخم از پس شخم اثر آزمایش اطالعات این اساس بر. گیردمی انجام برف پوشش زیر

 این ریزیمتخ از پس زمین شخم دیگر عبارت به. باشدمی دارمعنی آماری نظر از اختالف و نبوده یکسان خورده شخم و شاهد

  .باشدمی موثر آن الروهای جمعیت کاهش در آفت

 پرداختند کرمانشاه استان در مختلف زایخسارت عوامل تراکم روی بر گندم و حبوبات زراعی تناوب نقش بررسی به نیمحقق 

 طور به هرز یهافعل و گروه چهار در بیماریزا عوامل گروه، پنج قالب در مختلف، آفات اینکار برای(. 1390 همکاران، و محجوب)

 یعنی انتخابی ارعمز نوع دو از آمده دست به هایمیانگین مقایسه و نتایج بندیجمع از پس. گرفتند قرار بررسی مورد جداگانه

 در که شد شاهدهم شده انجام هاآن در عملیات این که 2 مزارع و نشده انجام هاآن در بقایا حذف و تناوب عملیات که 1 مزارع

 آفاتی وردم در البته که است داشته هاآن تراکم کاهش در مطلوبی تاثیر زراعی عملیات گندم، آفات مختلف هایهگرو مورد

 زراعی بارزهم اثر بررسی منظور به. است بوده بهتر و بیشتر تاثیر این گندم تریپس و ایقهوه سوسك سیاه، هایسوسك همچون

 نتایج. گردید اجرا مایال استان در یپژوهش دیم، شرایط در نخود خوارپیله یهاکرم خسارت میزان بر رقم و کاشت تاریخ اثر شامل

 وجود شتریبی خسارت هاشم رقم در و است بوده بهاره کشت از بیشتر پاییزه کشت تاریخ در خسارت درصد که داد نشان بررسی

 از بتوان ات  بود آگروتیس شیمیایی و زراعی کنترل همزمان تاثیر بررسی حاضر، پژوهش از هدف(. 1390 ان،یجوز)است داشته

 .نمود استفاده مهم آفت این تلفیقی مدیریت در آن جینتا

 در متر 120حتمسا با  یك هر بلوک 5 آزمایشی تیمار هر برای. شد انجام  کردستان و مرکزی استان در سال دو یط  پروژه نیا

 یکدیگر از متریسانت 15 فواصل با را نخود هایبوته کاشت خط هر در و بوده  متر سانتی 30 کاشت خطوط فاصله. شد گرفته نظر

 بذر و دش گرفته نظر در متر 4 آفت الروهای وانتقال تردد از جلوگیری جهت بعدی هایکرت از کرت هر فاصله و شده کشت

 ایشگاهآزم توصیه طبق نیز نیاز مورد کود و کرده عفونی ضد هزار در 2 نسبت به کش قارچ با کاشت از راقبل نظر مورد

 یرو زیر یالروها نینخست مشاهده با و رشد فصل یابتدا در سمپاشی تیمارهای برای و گرفت قرار استفاده مورد خاکشناسی

 : شامل تیمارها. دیگرد استفاده هکتار در تریل 5/1 تا 1میزان به  EC 60% نونیازید از  هابوته

 آیش -سمپاشی -1

 تناوب – سمپاشی -2

 آیش– سمپاشی عدم -3

 تناوب – سمپاشی عدم -4

 لیاوا) آفت این فعالیت دوره طی در. شد گرفته نظر در تکرار 5 آزمایش مورد تیمار 4 از یك هر برای منظور  بدین و بودند

 هر از زمین هر در موجود کاشت خطوط از که ترتیب بدین و دیبازد مزارع از یکبار روز 4هر فاصله به(  خرداد اواخر تا نیفرورد

 دیدهآسیب هایهبوت شمارش به وسط هایردیف  در و شده گرفته نظر در ایهحاشی اثر حذف منظور به کاشت خط 3 طرف

 خاک متر،سانتی 10 عمق تا و دیبازد مورد دیده آسیب یهابوته کلیه برداریهنمون دوره طی در. دیگرد اقدام آگروتیس توسط
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 خسارت، میزان نظر از آزمایش تحت مزارع نخود رشد دوره پایان در. گرفتند قرار بررسی مورد آفت وجود نظر از هابوته پای

 مقایسه و شده واریانس تجزیه SAS افزار نرم توسط هاداده. دندیگرد مقایسه یکدیگر با نخود دانه 100 وزن و محصول عملکرد

  . شد انجام دانکن ایدامنه چند آزمون روش به هامیانگین

 
 مزرعه نخود آزمایشی برای انجام پروژه -1شکل

 راهکارهای ارایه شده برای حل مساله

 یمرکز استان به مربوط جینتا-1

 درصد یك سطح در شده بررسی معیارهای بر سمپاشی اثر که داد نشان استان این در واریانس تجزیه جدول از حاصل نتایج

 مقایسه(. 1 جدول)نیامد دست به دارمعنی یکدیگر با فاکتور دو متقابل اثر و دوم فاکتور تاثیر حالیکه در باشدمی دارمعنی

 و عملکرد میزان ترینبیش گرم 9/154±17/1 با آیش_سمپاشی تیمار که داد نشان نخود عملکرد میزان روی مختلف تیمارهای

 _سمپاشی تیمار از بعد عملکرد میزان ترینبیش. بودند دارا را عملکرد کمترین گرم 2/126±07/3 با آیش -سمپاشی عدم تیمار

 استان این در دیده آسیب هایبوته تعداد کمترین. آمد دست به گرم 75/152±11/3 با تناوب _سمپاشی تیمار به مربوط آیش

 بوته 6/12±36/3 با تناوب _سمپاشی تیمار به مربوط آن از پس و بوته 2/10±46/1 با آیش_سمپاشی تیمار به مربوط نیز،

 هر در. شد مشاهده بوته 35±03/3 با آیش -سمپاشی عدم تیمار در دیده آسیب هایبوته تعداد ترینبیش. باشدمی دیده آسیب

 دو این بین اما. نشد مشاهده یدارمعنی اختالف آماری نظر از تناوب _سمپاشی عدم و آیش -سمپاشی عدم تیمار بین مورد دو

 تیمارهای اینکه ضمن آمد دست به دارمعنی آماری اختالف تناوب _سمپاشی و آیش_سمپاشی تیمارهای و  تیمار

 تیمار در دانه صد وزن ترینبیش. ندادند نشان را یدارمعنی آماری اختالف یکدیگر با تناوب _سمپاشی و آیش_سمپاشی

 (2 جدول)نگردید مشاهده یدارمعنی اختالف نظر این از مختلف تیمارهای بین اما. شد دیده تناوب _سمپاشی
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 یمرکز استان در نخود دانه صد وزن و عملکرد میزان رفته، بین از یهابوته مجموع روی بر تناوب و یسمپاش تاثیر واریانس تجزیه-1جدول

 F C.V میانگین مربعات منابع تغییرات مورد بررسی صفت

از بین  مجموع بوته های

 رفته

 62/7**  95/132 تکرار

08/18 

 89/156**  80/2737 )سمپاشی(Aفاکتور 

 ns 29/0 05/0 )تناوب(Bفاکتور 

 A×B 80/9 ns 56/0اثر متقابل

  45/17 خطای آزمایش

 میزان عملکرد

 62/7**  23/124 تکرار

03/3 

 89/156**  64/3608 )سمپاشی(Aفاکتور 

 ns 29/0 49/0 )تناوب(Bفاکتور 

 A×B 34/18 ns 56/0اثر متقابل

  15/18 خطای آزمایش

 وزن صد دانه نخود

 ns 16/1 58/1 تکرار

03/4 

 ns 62/3 96/4 )سمپاشی(Aفاکتور 

 ns 05/0 07/0 )تناوب(Bفاکتور 

 A×B 57/4 ns 33/3اثر متقابل

  37/1 خطای آزمایش

 دار می باشد.نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی ns باشد.می %1دار در سطح نشان دهنده اختالف معنی ٭٭

 

  یمرکز استان در مختلف تیمارهای میانگین مقایسه-2جدول         

 تعداد بوته های آسیب دیده وزن صد دانه نخود میزان عملکرد)گرم در متر مربع( تیمار

 b 07/3 ±20/126 a 20/3±93/28 b 03/3± 00/35 آیش -سمپاشی

 b 80/4±80/127 a 85/2±10/28 b 84/4± 60/34 وبتنا -سمپاشی 

 a 17/1±98/154 a 46/1±97/28 a 46/1± 20/10 آیش-عدم سمپاشی

 a 11/3±75/152  a 71/3±05/30 a 36/3± 60/12 ناوبت -عدم سمپاشی

 

 کردستان استان به مربوط جینتا-2

 دارمعنی خودن دانه صد وزن و عملکرد میزان بر سمپاشی اثر که داد نشان استان این در واریانس تجزیه جدول از حاصل نتایج

 روی بر آیش-تناوب فاکتور تاثیر.  آمد دست به دارمعنی یکدیگر با فاکتور دو متقابل اثر و دوم فاکتور تاثیر حالیکه در باشدنمی

 بر بررسی مورد رفاکتو دو متقابل شدتاثیر دارمعنی %5 سطح در شده ذکر فاکتور دو متقابل اثر و %1 سطح در عملکرد میزان

 (3 جدول. )آمد دست به دارمعنی %1 سطح در نخود دانه صد وزن روی
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  باشندمی گندم با درتناوب یاراض از شتریب ساله كی شیآ یاراض یهاکرت در عملکرد زانیم که دیگرد مشخص استان نیا در

 مربوط عملکرد گرم 5/46با زانیم ترینکم و یشیآزما کرت در گرم 6/95 با شیآ _ یسمپاش ماریت در  عملکرد زانیم ترینبیش

 و زانیم نیشتریب گرم 77/51 با شیآ _یسمپاش عدم کرت در محصول دانه صد وزن. باشدیم تناوب، -سمپاشی عدم ماریت به

 _یسمپاش عدم ماریدرت دانه صد وزن نیهمچن است داشته را وزن ترینکم گرم 51/35 با گندم با تناوب_ یسمپاش کرت در

 که تیمارهایی در نابود هایبوته تعداد نظر از. است شده وردرآب گرم 74/42 شیآ _ یسمپاش ماریت در و گرم 7/44 تناوب

 آیش -سمپاشی عدم تیمار در و نداشت وجود باشد رفته بین از کامل طور به که ایبوته هیچ بود، گرفته صورت سمپاشی

 (4 جدول)گردید مشاهده شده نابود یهابوته میزان ترینبیش

 کردستان استان در نخود دانه صد وزن و عملکرد میزان رفته، بین از یهابوته مجموع برروی تناوب و یسمپاش تاثیر واریانس تجزیه-3جدول

 F C.V میانگین مربعات منابع تغییرات صفت مورد بررسی

مجموع بوته های از 

 بین رفته

 ns 36/2 80/14 تکرار

34/16 

 45/165 ** 20/259 )سمپاشی(Aفاکتور 

 72/28**  45/0 )تناوب(Bفاکتور 

 A×B 45/0 ** 72/28اثر متقابل

  80/18 خطای آزمایش

 میزان عملکرد

 ns 38/1 07/74058 تکرار

87/22 

 ns 0733/0 00/3920 )سمپاشی(Aفاکتور 

 039/20**  00/107184 )تناوب(Bفاکتور 

 A×B 20/952  *017/0اثر متقابل

  94/53486 خطای آزمایش

 وزن صد دانه نخود

 ns 1035/1 15/411 تکرار

44/18 

 ns 1117/1 23/414 )سمپاشی(Aفاکتور 

 ns 6845/0 04/255 )تناوب(Bفاکتور 

 A×B 026/0  **0001/0اثر متقابل

  06/372 خطای آزمایش

 .باشدمی دارمعنی اختالف وجود عدم دهنده نشان ns. باشدیم %5 و %1 سطح در دارمعنی اختالف دهنده نشان  ٭و ٭٭

 

 کردستان استان  در مختلف تیمارهای میانگین مقایسه -4جدول   

 های آسیب دیدهتعداد بوته وزن صد دانه نخود میزان عملکرد تیمار

 a 43/10±60/95 a 50/9±76/42 a 0 آیش -سمپاشی

 b 89/1±920/47 a 83/0±52/35 a 0 تناوب-سمپاشی

 a 18/38±42/91 a 46/12±78/51 c 5/3 ±20/10 آیش -عدم سمپاشی

 b 3/4±50/46 a 73/7±70/44 b 83/0±2/4 تناوب-عدم سمپاشی
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 به مربوط یمارهایت از یریگجهینت  امکان اول سال در نکهیا علت به اما گرفت انجام استان دو در یمتوال سال دو یط یبررس نیا

 نشان بررسی ردمو استان دو هر در دوم سال در آمده دست به نتایج. دینگرد لحاظ اول سال هایداده نداشت وجود تناوب و شیآ

 کمك ینزم داشتن نگه آیش گرفت نتیجه توانمی که گردیده مشاهده آیش_سمپاشی تیمار در عملکرد ترینبیش که داد

 آفات چون د،بکارن زمینی در متوالی سال چند در را محصولی چنانچه. کندمی محصول افزایش و خسارت میزان کاهش به شایانی

 طغیان موجب زمین شدن ضعیف علت به محصول برکاهش عالوه کنند،می سازییکلن و شده مستقر آنجا در هرز یهاعلف و

 استان رد چنانکه دارد، هرز یهاعلف و بیمارگرها و حشرات جمعیت کاهش جهت در مفیدی اثرات آیش. گرددمی نیز آفات

 که آمد دست به یسمپاش با یتناوب یاراض از شتریب عملکرد زانیم یسمپاش عدم صورت در یحت شیآ یاراض در کردستان

 راعیز هایروش. است بوده مناسب ییغذا منبع نبودن خاطر به گذشته سال از حشرات تیجمع کاهش امر نیا علت احتماال

 ولی شوندمین سبب را کاملی کنترل اگرچه زراعی هایروش.  هستند موثری ولی هزینه کم بسیار هایروش گیاهی، آفات کنترل

 اکولوژیکی هایوشر داشت نگه اقتصادی زیان سطح زیر در را آفت انبوهی توانمی کنترل، هایروش دیگر با همراه آنها اعمال با

 (1390 سراج،)شوند محصوالت زیانبار حشرات جمعیت کننده کم یا و بازدارنده توانندمی

 زیست یطمح نساختن آلوده و تحمل قابل حداقل یك به آفات تراکم کاهش زراعی، هایروش از استفاده از هدف کلی طور به

 صورتی در و دارد را کننده پیشگیری نقش بیشتر که است آفات علیه هزینه کم هایروش از یکی زراعی کنترل بنابراین،. است

 سمپاشی استان ود هر در(. 1390 سراج،)بگذارند اجرا به را آن وسیع سطح در و بسیجی طور به کشاورزان که باشد موثر تواندمی

 کل به ایهبوته فاقد شده سمپاشی تیمارهای کردستان استان در که طوری به گردید دیده آسیب هایبوته تعداد کاهش موجب

 .مدآ دست به آیش -سمپاشی تیمار در دیده آسیب هایبوته تعداد کمترین زین مرکزی استان در. بودند شده نابود

 زراعی ناوبت اجرای که داد نشان نتایج. پرداخت دیم گندم زراعی تناوب در نخود و عدس جایگاه بررسی به( 1384) یقتیحق 

 گندم تولید ایشافز برای و گردد،می زمین از اقتصادی سود افزایش و گندم تولید افزایش باعث لگوم محصوالت از یکی با گندم

 دیم راعتز در را ماشك یا نخود عدس، مثل لگوم محصوالت با گندم تناوب اجرای زارعین، درآمد افزایش و دیم، زراعت در

 بر  گندم متدم کشت به نخود-گندم و آیش-گندم زراعی هایتناوب تغییر اثر بررسی به( 1389) همکاران و رحمتی. نمود توصیه

 -گندم و آیش-گندم هایتناوب تغییر داد نشان نتایج که پرداختند خاک پذیری فرسایش فاکتور با مرتبط فیزیکی خصوصیات

.  رسدنمی ظرن به درستی اقدام و شده منجر خاک فرسایش و رواناب افزایش به مطالعه مورد مزارع در گندم ممتد کشت به نخود

 شخم تناوب، شامل مختلف زراعی شرایط تحت سال سه طی در ذرت مزارع در Agrotis ipsilon هجوم میزان تحقیقی طی

 را برطوقه کرم توسط شده وارد آسیب یدارمعنی بصورت فاکتور سه هر. گرفت قرار بررسی مورد هرز یهاعلف مدیریت و زدن

 میزان یشافزا به هرز یهاعلف وجود و ورزیکخا عملیات کاهش گندم، و سویا از پس ذرت کاشت. دادند قرار تاثیر تحت

 (1984 همکاران، و تیموتی) بود شده منجر مزارع در برطوقه یهاکرم

 چهارچوب این در  باشدمی آفات تلفیقی مدیریت از گیریبهره حشرات کنترل مطلوب هایروش از یکی امروزه اینکه به توجه با

 ضروری که شودمی توصیه زمانی تنها هاکشتآف کاربرد که هرچند دارد خاص اهمیتی زراعی و شیمیایی مبارزه نوع دو ترکیب

 .نگذارد جای به بیولوژیك کنترل عوامل روی سو آثار و بوده
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 توصیه ترویجی

 از مقاوم، ارقام و هاپیژنوت ظهور باعث آفات کنترل جهت یکشاورز سموم از معقول نا ای و حد از شیب استفاده نکهیا به باتوجه

 و آفات مجدد انیطغ نیهمچن و یکشاورز محصوالت در ماندهیباق جادیا ست،یز طیمح یآلودگ ،یعیطب دشمنان رفتن نیب

 آفات کنترل جهت یزراع یهاشرو از استفاده لذا. افتدمی خطر به کنندگانمصرف سالمت تینها در و شودمی هاهنیهز شیافزا

 در کاهش باعث نیهمچن و دارد زین را یکنترل یهاروش ریسا با قیتلف امکان یحت که باشدمی کنترل راه نیترارزان و نیترسالم

 در یزراع یهاروش و ییایمیش کنترل کنار در نیزم داشتن نگه شیآ صورت در لذا. گرددمی هاشکآفت مصرف دفعات تعداد

 تیامن یطرف از گرددمی ییجوصرفه زین هانهیهز در یحت و رسدمی حداقل به هاکشتآف مصرف هم آفات یقیتلف تیریمد قالب

 .شد خواهد نیتام زین کنندهمصرف سالمت و ستیز طیمح
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