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  درخت چریش برای عصارٌ گیاَیبررسی امکان استفادٌ از 

در مساع   Cassida rubiginosa Muller(Coleoptera: Chrysomelidae)مبارزٌ با 
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 خالصٍ

اعت کِ اهزٍسُ ثِ فَرت ٍعیؼی ثزای اعتخزاج رٍغي  ثب کبرثزدّبی هختلفگلزًگ گیبّی 

 Cassida rubiginosaی ایي گیبُ هَرد حولِ عَعک ّبگیزد. اخیزاً ثزگگیبّی هَرد کؾت قزار هی

Muller  عٌگیٌی ثِ آى ٍارد ؽذُ اعت. ثب تَجِ ثِ اثزات عَء عوَم ؽیویبییقزار گزفتِ ٍ خغبرت، 

ّبی افلی هذیزیت تلفیقی آفبت ثزای تَلیذ کؼ ثب هٌؾبء سیغتی یکی اس اعتزاتضیاعتفبدُ اس عوَم آفت

کؾی گیبّی آسال کِ حؾزُي هطبلؼِ اثز کَتبُ ٍ دراس هذت ًینثبؽذ. در ایهحقَالت ارگبًیک هی

ای هَرد ثبؽذ، رٍی جوؼیت الرٍ ایي عَعک آفت در ؽزایط هشرػِهغتخزج اس هغش داًِ گیبُ چزیؼ هی

آسال در کَتبُ ارسیبثی قزار گزفت ٍ ثب عن ؽیویبیی رایج دیبسیٌَى هقبیغِ ؽذ. ًتبیج ًؾبى داد عن ًین

یٌَى اثز هٌبعجی رٍی ایي آفت ًذاؽت ٍلی ثؼذ اس یک ّفتِ تَاًغت جوؼیت آفت را ثِ هذت ثزخالف دیبس

آسال دارای پتبًغیل هٌبعجی ثزای کٌتزل دراس هذت عَعک  فَرت هَثزی کبّؼ دّذ. ثٌبثزایي عن ًین

C. rubiginosa ثبؽذ.در هشارع گلزًگ هی 

 

 پؾتیعَعک الک، گلزًگ،  آسادیزاختیي کلمات کلیذی:

 

 

 ٍمقذم

–آیذ کِ اس دیزثبس ثِ دلیل اعتفبدُ اس ثِ ؽوبر هی ثب کبرثزدّبی هختلفیک گیبُ  .Carthamus tinctorius Lگیبُ گلزًگ 

ؽَد کِ حبٍی هیشاى گزفتِ اعت ٍلی اهزٍسُ ثِ ػٌَاى یک گیبُ رٍغٌی کؾت هیّبی هَجَد در آى هَرد کؾت قزار هیریشُرًگ

اخیزاً حولِ (. 1393ٍ اس ایي ًظز اّویت اقتقبدی سیبدی دارد)یذاللْی ٍ ّوکبراى،  ّبی غیز اؽجبع ؽذُ ثَدُسیبدی رٍغي
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در هشارع گلزًگ اعتبى خَسعتبى  Cassida rubiginosa Muller (Coleotera: Chrysomelidae) عَعک ٍعیؼی اس

ّبی کبؽتِ عٌگیٌی را ثِ گلزًگ خَار ثَدُ ٍ ثب تَجِ ثِ تزاکن ثبالی آًْب، خغبرتالرٍّبی ایي حؾزُ ثزگهؾبّذُ ؽذُ اعت. 

ّب ثِ فَرت ٍعیؼی در هٌطقِ پبلئبرتیک گغتزػ داؽتِ ٍ اخیزا در ایزاى پزاکٌذُ ؽذُ عبسد. ایي عَعکؽذُ ٍارد هی

ی ّزس هؾخـ ؽذ ّبّبی هیشثبًی ایي آفت رٍی گیبّبى هختلف اس جولِ ػلف. در ثزرعی تزجیح(Asadi et al., 2013)اعت

ّبی اعبعی در یکی اس اعتزاتضی .(Asadi et al., 2013)ّبی هْن ایي آفت ثبؽذتَاًذ اس هیشثبىَُ هیقگلزًگ ثِ فَرت ثبل

الجتِ اعتفبدُ اس عوَم ؽیویبیی دارای اثزات عَئی هبًٌذ ثِ خطز افتبدى ثبؽذ. ّب هیکؼهذیزیت تلفیقی آفبت اعتفبدُ اس حؾزُ

-هَجَدات غیزّذف ٍ غیزُ هی فذهِ ثِ، درجِ دٍمر آفبت، طغیبى آفبت عالهتی اًغبى، آلَدگی هحیط سیغت، ثزٍس هقبٍهت د

ثبؽذ. اعتفبدُ اس عوَم کن خطز ثزای هحیط سیغت ٍ عبسگبری آى ثب کٌتزل ثیَلَصیک یکی اس اّذاف افلی هذیزیت تلفیقی 

عوَم یکی اس پبراهتزّبی  کؾی، ارسیبثی کبرایی کَتبُ ٍ دراس هذتدر اعتفبدُ اس ّز حؾزُ (.Pedigo, 2002ثبؽذ )آفبت هی

  Neemّبی اخیز، خَاؿ هَاد هغتخزج اس گیبُ طی عبلثبؽذ. هْن ثزای تَفیِ آًْب ثزای اعتفبدُ در هذیزیت تلفیقی آفبت هی

ّبی هختلف ثِ ٍیضُ هغش هَاد هغتخزج اس قغوتؽٌبعبى هختلف قزار گزفتِ اعت.  تَجِ ؽیویذاًْب ٍ حؾزُ یب چزیؼ هَرد

اس  .Azadirachta indica Jussثبؽذ. چزیؼ ثب ًبم ػلوی هجبرسُ ثب آفبت هی ای ثزایرخت دارای پتبًغیل ٍیضُّبی ایي دداًِ

ّب کٌٌذگی رؽذ آىکؾی یب تٌظینّبی ثبًَیِ هختلفی ثب خبفیت حؾزُایي گیبُ دارای هتبثَلیت اعت. Meliaceaeخبًَادُ 

 .(Abedi rt al., 2012) ثبؽذتزیي آى آسادیزاختیي هیثبؽذ کِ هْنهی

 ػقبرُ گیبّی چزیؼ )حبٍی هبدُ هَثزُ آسادیزاختیي(کؼ ٍ دراس هذت حؾزُ حبد ّذف اس ایي تحقیق ثزرعی اثزات

ٍ هقبیغِ آى ثب عن ؽیویبیی دیبسیٌَى ثزای ارسیبثی پتبًغیل آى در هذیزیت تلفیقی ایي آفت  C. rubiginosaرٍی الرٍّبی 

)ثِ دلیل جذیذ  ثب تَجِ ثِ ثزرعی هٌبثغ فَرت گزفتِ َجِ ثِ ػذم هطبلؼِ رٍی هجبرسُ ثب ایي آفتثبؽذ. ثب تدر هشارع گلزًگ هی

ّبی رٍغٌی هبًٌذ گلزًگ، ًتبیج ایي تحقیق در تَعؼِ تَلیذ ثَدى آى( ٍ خطز ثقبیبی عوَم ؽیویبیی در رٍغي حبفل اس داًِ

 ارد.ّبی ارگبًیک ثب حذقل ثقبیبی عوَم ؽیویبیی، اّویت خبفی درٍغي

 

 َامًاد ي ريش

هتز هزثغ ٍاقغ در داًؾگبُ کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی راهیي خَسعتبى ثزای اًجبم  450اس یک هشرػِ تحقیقبتی ثِ هغبحت 

تقغین ثٌذی ؽذ. اس ثذر گلزًگ هحلی اففْبى )ثب فبفلِ یک هتزی ثیي ّز کزت( کزت  45ّب اعتفبدُ ؽذ. هشرػِ ثِ آسهبیؼ

کؼ طجیؼی ثزگزفتِ اس هغش داًِ چزیؼ حبٍی یک )حؾزُآسال ّبی هَرد اعتفبدُ ؽبهل ًینکؼحؾزُ ثزای کبؽت اعتفبدُ ؽذ.

(، دیبسیٌَى )عبخت ثِ ًغجت یک در ّشار آلوبى Trifolio-M GmbHآسادیزاختیي عبخت ؽزکت  هَثزُگزم در لیتز هبدُ 

تیوبر ؽذ. در اٍاخز فزٍردیي هبُ ٍ ّوشهبى ثب افشایؼ  در ّشار( ٍ تیوبر ؽبّذ ثَد. تیوبر ؽبّذ تَعط آة 2ؽزکت گیبُ ثِ ًغجت 

 َهبیشر پؾتی )هبرک هبتبثی ثب فؾبر خزٍجیتپبػ اعن پبؽی ثب اعتفبدُ اس، ػول عنC. rubiginosaجوؼیت الرٍّبی عَعک 

20 PSI )  .حؾزُ ثزداری جْت پبیؼ ٍ تخویي ًغجی تزاکن جوؼیت الرٍّب ٍ ثزرعی اثزات کَتبُ هذتًوًَِفَرت گزفت-

پبؽی فَرت گزفت. ثزای هؾخـ ؽذى اثزات دراس هذت عبػت قجل ٍ ثؼذ اس عن 24ّبی ّبی هَرد آسهبیؼ در سهبىکؼ

پبؽی ًیش تکزار ؽذ. ثزداری یک ّفتِ ثؼذ اس عنّبی هَرد اعتفبدُ ٍ هقبیغِ آًْب ثب یکذیگز ٍ تیوبر ؽبّذ ػول ًوًَِکؼحؾزُ

 )عٌیي هختلف(کزت اًتخبة ٍ تؼذاد الرٍّبی سًذُ آفت تقبدفی اس  هالکبثَتِ ثِ فَرت  2ثزداری، تؼذاد در ّز تبریخ ًوًَِ

تکزار اًجبم ؽذ. اس آسهَى تحلیل ٍاریبًظ  15قبلت طزح کبهال تقبدفی ٍ ثب  درّب . آسهبیؼهَجَد رٍی آى ؽوبرػ ؽذ
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(ANOVAثب کوک ًزم ) افشارSPSS  ِالرٍّبی عَعک ثزای هقبیغِ تزاکن  16ًغخC. rubiginosa  در تیوبرّبی هختلف

 ثزداری اعتفبدُ ؽذ.در ّز تبریخ ًوًَِ

 

 وتایج ي بحث

 ًؾبى دادُ ؽذ.  1ثزداری در جذٍل ّبی هختلف ًوًَِتیوبرّبی هختلف آسهبیؾی در تبریخ ؽذُ در هیبًگیي تزاکن آفت ؽوبرػ

 
 یمارَای مختلف آزمایشیدر تدر َر بًتٍ  C. rubiginosaتراکم الري سًسک  SE ±میاوگیه  -1جذيل 

 ثزداریتبریخ ًوًَِ آسادیزاختیي دیبسیٌَى ؽبّذ

2/0±33/0 a 18/0±3/0a  1/0±2/0a
*

 عبػت قجل اس تیوبر 24 

4/0±53/0b 06/0±06/0a 14/0±2/0ab 24 عبػت ثؼذ اس تیوبر 

09/0±14/0b 09/0±14/0b 06/0±07/0a یک ّفتِ ثؼذ اس تیوبر 

 آسهَى داًکي( اعتثبؽذ )درفذ هی 5ح طدار در عگز ػذم ٍٍد اختالف هؼٌیًحزٍف هؾبثِ در ّز عطز ثیب*

 

در تیوبرّبی هختلف  C. rubiginosaالرٍّبی عَعک  تزاکنداری در ًؾبى داد تفبٍت هؼٌی ANOVAآسهَى 

-ت هؼٌیپبؽی دیبسًَى ثِ فَرعبػت ثؼذ اس عن 24(. df=2,44; F=0.932; P=0.4آسهبیؾی قجل اس تیوبر ٍجَد ًذاؽت )

آسال داری ثیي تیوبر ًینکِ تفبٍت هؼٌیدر حبلی( df=2,44; F=3.73; P<0.001)داری جوؼیت الرٍّبی آفت را کبّؼ داد 

گذارد. آسادیزاختیي اس طزیق اختالل در عیغتن َّرهًَی در تغییز ؽکل ٍ ثبرٍری حؾزات تأثیز هیٍ تیوبر ؽبّذ ٍجَد ًذاؽت. 

اًذاسد. ایي ػول در تَلیذ َّرهَى را ثِ تأخیز هیدّذ ٍ یب تزؽح آى غشی حؾزات را کبّؼ هیایي هبدُ هیشاى تزؽح َّرهَى ه

(. ثٌبثزایي تبثیز Kauser & Koolman, 1983گزدد )اًذاسی ثتباکذایغَى اثز گذاؽتِ ٍ هبًغ اس تغییز ؽکل حؾزات هیپَعت

ی رؽذ آى ٍ در ًتیجِ اثز آّغتِ ٍ تذریجی ایي گزٍُ اس تَاًذ ثِ هبّیت تٌظین کٌٌذگکؼ ًین آسال هیتبخیزی ٍ آّغتِ حؾزُ

عوَم ثبؽذ. ایي درحبلی اعت کِ دیبسیٌَى یک عن ػقجی ثبسدارًذُ اعتیل کَلیي اعتزاس ثَدُ ٍ هبًٌذ ثغیبری اس ایي گزٍُ اس 

ٌذ عن دیبسیٌَى هَجت آسال ًیش ّوبًیک ّفتِ ثؼذ اس تیوبر، هؾبّذُ ؽذ کِ عن ًینثبؽذ. عوَم دارای عویت حبد ٍ عزیؼی هی

 . (df=2,44; F=4.21; P<0.001) دار تزاکن آفت ًغجت ثِ تیوبر ؽبّذ ؽذکبّؼ هؼٌی

 C. rubiginosaآسال ثزای کٌتزل دراس هذت عَعک ًتیبج ایي هطبلؼِ ًؾبى دٌّذُ پتبًغیل هٌبعت عن گیبّی ًین
سهیٌی دیگز ًظیز عَعک کلزادٍی عیتّبی کزیشٍهلیذ ّبی دیگز کِ رٍی عَعکدر هشارع گلزًگ ثَد. آسهبیؼ

Leptinotarsa decemlineata Say. ُکؼ هغتخزج اس گیبُ چزیؼ ثزای کٌتزل الرٍ ٍ اًجبم ؽذ اس پتبًغیل ثبالی حؾز

هؾبّذُ ؽذُ اعت ّوچٌیي  . (Zabel et al., 2002; Trisyono and Whalon, 1999) حؾزات کبهل ایي آفت داؽت

 Epilachna varivestris (Mul)بعی اس رؽذ الرٍّبی عَعک هکشیکی لَثیب طزیق توکِ ػقبرُ چزیؼ ثِ

(Col., Chrysomelidae ) ثغیبری اس الرٍّب قبدر ثِ تؼَیض جلذ خَد  ٍ کٌذ یهدر عٌیي عَم ٍ چْبرم جلَگیزی

ی ثَدُ ٍ تؼذادی اس اًذ، دارای ؽکل غیزطجیؼٍجَد آهذُاًذ. ضوٌبً حؾزات کبهلی کِ اس ایي الرٍّب ثِطَر کبهل ًجَدُ ثِ

 (.Steets et al., 1975ّب افالً هَفق ثِ خزٍج اس ؽفیزُ ًگزدیذًذ )عَعک
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-غیز ّذف ٍ ػذم عویت ثزای اًغبى ٍ هحط سیغت، ایي حؾزُکؼ رٍی هَجَدات تَجِ ثِ کبرایی خَة ٍ اثزات کن ایي حؾزُ

 ثبؽذ.هی گلزًگٍ تَلیذ هحقَالت ارگبًیک در هشارع  IPMّبی کؼ گشیٌِ ثغیبر خَثی ثزای ثزًبهِ
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