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چکیده
روش هاي مدیریت آفات به ویژه مبارزه بیولوژیک از جایگاه , امروزه با گسترش مشکالت ناشی از اجراي روش هاي مبارزه شیمیایی

زنبور (کی از عوامل کنترل بیولوژیکیموثر بر همینن اساس در این تحقیق تالش گردیده تا نقش . خاص و ویژه اي برخوردار شده است
در مقایسه با ضایعات ناشی از مصرف بی رویه ) Chilo suppressalis(ساقه خوار برنجرمبر علیه کTrichogrammaتریکوگراما 

.گیردسموم در استان هاي شمالی کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار 
درصد سموم شیمیایی کل کشور در این 60بیش از ازندران و گلستان می باشد کهم,منطقه مورد مطالعه شامل استان هاي گیالن

در زراعت برنج و براي مبارزه با این . یکی از عمده ترین آفات در منطقه محسوب می شود, کرم ساقه خوار برنج. منطقه مصرف می شود
.م غالب مورد استفاده در کل منطقه می باشدنون سیه هاي مختلف استفاده می شود که دیازونوع سم با گر20آفات حدود 

بررسی هاي .طغیان کرم ساقه خوار برنج در مازندران آغاز شداهمزمان ب54- 56در کشور ما استفاده از زنبور تریکوگراما از سال هاي 
در استان مازندران . ه استدر برنامه پنج ساله دوم در شمال کشور رشد چشم گیري داشتانجام شده نشان می دهد که این نوع مبارزه 

درصد از کشاورزان از روش هاي 80با این وجود حدود ,بیشترین میزان رهاسازي زنبور تریکوگراما را در مزارع برنج داشته ایم
طرح کاهش . درصد از کشاورزان از روش مبارزه بیولوژیک اطالعاتی ندارند37شیمیایی جهت کنترل آفات استفاده می کنند و تنها 

موم شیمیایی و به کارگیري روش هاي مبارزه بیولوژیک به ویژه زنبور تریکوگراما در استان هاي شمالی کشور نسبتا موفقیت آمیز س
ایج بهتر در برنامه پنج ساله سوم تدرصد کاهش مصرف سموم شیمیایی را در بر داشته است ولی جهت دستیابی به ن60بوده و حدود 

همچنین تحقیقات انجام شده باید در دسترس کشاورزان . مایت شده و از تخصص آنها استفاده بهینه گرددمحققین باید از نظر مالی ح
.قرار گیرد

کرم ساقه خوار,زنبور تریکوگراما,مبارزه بیولوژیک:واژه هاي کلیدي

مقدمه
و جلوگیري از هش مصرف سموم تحت عناوین مختلف برنامه هایی جهت کا, در چند دهه اخیر در بسیاري از کشورهاي جهان

ایتالیا و هلند از اروپا از جمله کشورهایی , آلمان,مالزي و فیلیپین از آسیا و سوئد, دونزيان.آلودگی هاي ناشی از آن اجرا گردیده است
.هستند که در این راه موفقیت چشمگیري به دست آورده اند

یایی و جایگزینی روش هاي مدیریت آفات بویژه مبارزه بیولوژیک در امروزه هدف از سیاست برنامه هاي کاهش مصرف سموم شیم
همچنین مقاوم , پیشگیري از مخاطراتی است که این گونه مواد خطرناك در همه ابعاد محیط زیست بوجود آورده اند, سطح جهان

ولید محصوالت کشاورزي اعم از که استفاده از این سموم در جهت تشدن آفات نسبت به این سموم و نیز هزینه هاي سرسام آوري 
. غذایی و الیافی به بار می آورد از دالیل دیگر این امر است

د وابسته به کشورهاي صنعتی شده اهمراه با این هزینه هاي گزاف کشورهاي جهان سوم به دلیل نداشتن تکنولوژي ساخت این گونه مو
.و محکوم به مصرف این مواد با هر کیفیتی می شوند
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با اجراي برنامه هاي کاهش و یا حذف , رآمد ناشی از صادرات کشاورزي استاندارد که عاري از بقایاي مواد شیمیایی باشندکسب د
فیقی در جهان در حال تلتحت عنوان مبارزه روشی است که, سموم و کودهاي شیمیایی از طریق جایگزین نمودن روش هاي مناسب

علیه عوامل خسارت زا است که به نام مبارزه بیولوژیک در جهان استفاده از عوامل زنده بر یکی از ارکان مهم این روش. گسترش است
هر چند که مبارزه بیولوژیک در موارد کاربردي در اغلب موارد به تنهایی چاره ساز نیست ولی به عنوان یکی از پایه . شهرت یافته است

. هاي مهم مدیریت تلفیق می تواند مطرح باشد
ین در ایران به ویژه استان هاي شمالی آن از یک سو توانایی بالقوه در استفاده از روش هاي سالم وجود دارد و از سوي دیگر در این ب

تعیین اثرات مصرف و یا عدم مصرف سموم عالوه بر این که . می گیرداز معیارهاي فنی صورت مصرف سموم به صورت بی رویه و خارج
مصرف کنندگان و , موجب افزایش آگاهی کشاورزان, ریزان را در اعمال سیاست هاي مناسب راهبري نمایدمی تواند دیدگاه هاي برنامه 

. کل جامعه می گردد
کلی مورد مطالعه اما آثار مخرب این مواد به طور . متاسفانه علی رغم آن که بیش از نیم قرن از ورود سموم شیمیایی به کشور می گذرد

این محدودیت به ویژه از جنبه ارزیابی روش هاي آموزشی و ترویجی در ارتباط با به کارگیري سموم و عدم . تو ارزیابی قرار نگرفته اس
.  فات توسط کشاورزان شدت بیشتري داردآآگاهی از روش هاي غیرشیمیایی مبارزه با 

:روش تحقیق
:روش استفاده شده در این تحقیق مشتمل بر دو بخش است

.ابخانه اي جهت تهیه آمار و اطالعاتمطالعات کت: بخش اول
تهیه پرسشنامه به منظور بررسی آگاهی کشاورزان از نحوه استفاده از سموم شیمیایی و نگرش آنها نسبت به روش هاي : بخش دوم

.مبارزه بیولوژیک
گیالن و مازندران و نسبت ان هاي اطالعات و آمار مربوط به میزان مبارزه بیولوژیک و رهاسازي زنبور تریکوگراما در است, در بخش اول
و مراجعه به مراکز و سازمان هاي ذیربط جمع ش مورد مصرف در مزارع برنج شمال از طریق سفر به استان هاي مربوطه سموم آفت ک

. آوري و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است
سوال در زمینه طرز تفکر کشاورزان 52شتمل بر پرسشنامه اي م, از طریق بحث و گفتگو با متخصصان و صاحب نظران, در بخش دوم

ترویج و آگاهی کشاورزان از عوامل کنترل , همچنین منابع کسب این آگاهی ها و نقش آموزش, نسبت به شیوه هاي مبارزه با آفات
ري و دسته بندي اطالعات مربوطه جمع او, خانوار کشاورز123مذکور توسط هاي بیولوژیک تهیه گردید که پس از تکمیل پرسشنامه 

.گردید

:نتایج
.تولید و رهاسازي زنبور تریکوگراما, بررسی وضعیت مبارزه بیولوژیک-1

رشد , در برنامه پنجساله دوم به تفکیک برنامه) استفاده از زنبور تریکوگراما(مبارزه بیولوژیک میزان , )1(ا توجه به نمودار شماره ب
هکتار از شالیزارهاي شمال کشور تحت پوشش 12843حدود 74در سال . در برداشته استچشمگیري را در استان هاي شمالی کشور

هکتار از اراضی به وسیله این روش مبارزه 80908سطحی معادل 78مبارزه بیولوژیک قرار گرفته و این در حالی است که در سال 
.ده از سموم شیمیایی بوده استتفاسحمایت شده است و این ناشی از توجه به این نوع مبارزه در مقابل ا

تنها انسکتاریم 75نشان می دهد که تا سال ) 2نمودار شماره ( با مقایسه بخش دولتی و خصوصی , در بخش تولید زنبور تریکوگراما
.هاي بخش دولتی امر تولید را بر عهده داشته اند
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.به بعد انسکتاریم هاي بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال شدند76ا توجه به مشکالت تولید در بخش دولتی از سال ب
در این سال به عهده انسکتاریم هاي تولید درصد 82درصد از تولید به عهده بخش دولتی گذاشته شده و 18تنها 78در سال 

.تولید زنبور تریکوگراما را به عهده دارند, تاریم در بخش دولتیانسک15در حال حاضر تعداد . خصوصی بوده است

Chilo suppressalisکرم ساقه خوار برنج هژیک علیمبارزه بیولو) 1(نمودار شماره

جهت رهاسازي در مزارع برنج شمال در ) Trichogramma,زنبور تریکوگراما(نسبت تولید حشرات مفید) 2(نمودار شماره
بخش هاي دولتی و خصوصی

 

 



4

نتایج به دست آمده حاکی از این است که در استان مازندران بیشترین میزان رهاسازي را , در خصوص میزان رهاسازي زنبور تریکوگراما
هزار هکتار از شالیزارهاي برنج و در استان گیالن در 54در این استان رهاسازي در سطح1379در سال . در مزارع برنج داشته ایم 

)4و3نمودار شماره ( .هزار هکتار را در برداشته است35سطحی معادل 1378سال 

.وضعیت مصرف سموم و آگاهی کشاورزان از دیگر روش هاي مبارزه-2
عمده ترین روش مبارزه با آفات روش , نوارهاي نمونهاطالعات به دست آمده از نتایج پرسشنامه نشان می دهد که در سطح خا

. شیمیایی است
درصد باقیمانده نیز 20حتی . در صد از خانوارها این روش را تنها راه مبارزه با آفات دانسته و به آن عمل می کنند80در حال حاضر 

. را به همراه روش هاي مبارزه شیمیایی انجام می دهندکه به استفاده از روش هاي مبارزه بیولوژیک و زراعی اشاره داشته اند این کار
.درصد از کشاورزان سموم را از طریق تجربه شخصی خود می شناسند60حدود ) 1,2,3(با توجه به جدول شماره

میزان رهاسازي زنبور تریکوگراما در استان مازندران) 3(نمودار شماره

میزان رهاسازي زنبور تریکوگراما در استان گیالن) 4(نمودار شماره
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.درصد از کشاورزان نحوه انتخاب سموم را از طریق مرکز خدمات حمایت کشاورزي اعالم کردند65حدود 

درصدفراوانیشرحردیف
67/7مطالعه برچسبها1
2532راهنمایی از کارشناسان2
473/60تجربه شخصی3

123100جمع

درصدفراوانیشرحردیف
312/25تجربه شخصی1
18/0دوستان و همکاران2
8065مرکز خدمات کشاورزي3
119فروشگاه سموم4

123100جمع

درصدفراوانیشرحردیف
464/37بیش از اندازه مصرف1
776/62به میزان نیاز2

123100جمع

درصد از کشاورزان منطقه بیش از نیاز خود سم خریداري می کنند که علت این امر نگرانی از افزایش قیمت سموم و 37حدود 
.اول سمپاشی استکمبود آن در سال بعد و عدم نتیجه گیري مطلوب از نوبت 

درصد از سموم کلره استفاده می 8/0درصد از سموم فسفره و 33منطقه حدود از میان انواع سموم حشره کش مورد استفاده در 
)5نمودار شماره ( بقیه کشاورزان سموم مختلف را مورد استفاده قرار می دهند . کنند

با توجه به تمامی مشکالتش ) وسیله زنبور تریکوگراما و روش بهزراعیهک بمبارزه بیولوژی(استفاده از روش هاي مبارزه غیرشیمیایی
216به 73هکتار در سال 600به طوري که این نوع مبارزه از , در استان هاي شمالی کشور در دهه اخیر سیر صعودي داشته است

به 73هزار هکتار در سال 403یمیایی از استفاده از این روش باعث شده که سطح مبارزه ش. رسیده است78هزار هکتار در سال 
و در نهایت اگر برنامه ریزي دقیق و منسجم در راستاي اجراي طرح ) 6نمودار شماره ( تقلیل یابد 78هزار هکتار در سال 293

مصرف درصد کاهش 90شاهد بیش از , در برنامه پنجساله سوم انجام پذیردکاهش مصرف سموم با استفاده از عوامل بیولوژیک 
.سموم در شمال کشورخواهیم بود

چگونگی روش هاي شناخت سموم) 1(جدول شماره 

نحوه انتخاب سموم توسط بهره برداران) 2(جدول شماره 

میزان خریداري سموم توسط کشاورزان) 3(جدول شماره 
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: بحث
.ارزیابی نقش استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک به ویژه زنبور تریکوگراما-1

تجربیات به دست آمده از برنامه هاي مبارزه بیولوژیک در شمال کشور کلیه دست اندرکاران برنامه ریز استفاده از زنبور تریکوگراما را 
. موظف به رعایت دقیق و کامل اصول مورد نیاز نماید تا بتوان موفقیت کامل برنامه را تضمین نمودباید

. از زنبور تریکوگراما می باشداجراي تحقیقات و استفاده از محققین متخصص در این زمینه اساس برنامه ربزي صحیح و موفق استفاده 
شنهادي توصیه می گردد با تنظیم زمان بندي شده متناسب با نیروي فنی داوطلب در با توجه به این موارد جهت اجراي برنامه هاي پی

.بخش خصوصی نسبت به واگذاري انسکتاریم و کار تولید انبوه مواد بیولوژیک اقدام گردد
ارزیابی نقش استفاده از سموم افت کش-2

کشور توسط انواع سموم حشره کش مورد استفاده در شمال) 5(نمودار شماره
1378کشاورزان در سال

سطح مبارزه شیمیایی و سطح مبارزه - مقایسه سطح زیر کشت) 6(نمودار شماره
کرم ساقه خوار برنج در شمال کشورغیرشیمیایی علیه
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ر مبارزه با آفات و عدم آگاهی کافی مصرف کنندگان آلودگی محیط زیست در منطقه مورد مطالعه به دلیل مصرف سموم شیمیایی د
افزایش روش هاي مبارزه بیولوژیک و مبارزه , در جهت رفع این معضل. سموم و رعایت نکردن نکات فنی و ایمنی در کاربرد آنهاست

.تلفیقی آفات در دراز مدت حایز اهمیت است
وم باید ارتباط مستقیم بین محققین و کشاورزان ایجاد گردد و برگزاري بنابراین براي موفقیت آمیز بودن هر چه بیشتر طرح کاهش سم

مشارکت روستائیان در مورد کاهش مصرف سموم و آگاهی آنان از روش هاي مبارزه بیولوژیک و تفهیم این کارگاه هاي آموزشی براي 
.ضروري است, نکته به آنان که استفاده از روش بیولوژیک به نفع آنهاست
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