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اثرات حاشیهای گیاه هرز تاتوره ( )Datura starmonium L.بر تراکم آفات کلیدی گوجهفرنگی
() Lycopersicon esculentum Mill.
ملیحه رضائی ،۱قربانعلی اسدی ،*۲مجتبی حسینی
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چکیده
علفهای هرز حاشیه مزارع میتوانند بهعنوان یک عامل تأثیرگذار در پراکندگی و توزیع مکانی آفات مورد استفاده قرار
گیرند و همچنین میتوانند بهعنوان گیاهان تله و یا زیس��تگاه مناس��بی برای حشرات مفید باشند و محصول اصلی را در
برابر آفات حفاظت کنند .به منظور ارزیابی اثرات حاش��یهای گیاه هرز تاتوره بر تراکم آفات کلیدی گوجهفرنگی از قبیل
ش��ته ( ، )Myzus persicaeتریپس ( )Thrips tabaceو هلیوتی��س ( ،)Helicoverpa armigeraاین آزمایش در یکی از
مزارع گوجهفرنگی روس��تای کالته میان از توابع شهرس��تان چناران در سال زراعی ۹۳ـ۱۳۹۲انجام گرفت .این آزمایش
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  ۲تیمار (حضورعلف هرز در حاشیه مزرعه و عدم حضور
علفهرز در حاش��یه مزرعه) و در ۴س��طح (فاصله از حاشیه مزرعه) و سه تکرار انجام شد .نتایج نشان داد که آفات شته
س با استقرار گیاه گوجهفرنگی ،ظهور پیداکرده و با شمارش جمعیت آنها مشخص شد که اختالف معنیداری در
و تریپ 
کاهش جمعیت این آفات در کرتهای با حضور اثر حاشیهای گیاه تاتوره وجود دارد و در مورد میزان خسارت هلیوتیس
نیز رابطه معنیداری با حضور حاشیهای گیاه تاتوره وجود داشت .بنابراین به دلیل اینکه گیاه تاتوره دارای ترکیبات ماده
س��می داتورین اس��ت باعث دفع شتهها و تریپسها ،که حشراتی مکنده بوده و از ش��یره گیاه تغذیه میکنند ،شده است.
علف هرز تاتوره نقش تأثیرگذاری بر تراکم آفت هلیوتیس داش��ت .فاصله از حاش��یه علفهرزی نیز بر تراکم این آفات
رابطه معنیداری داش��ت .بهطوریکه با افزایش فاصله از حاش��یه علف هرزی تراکم آفات شته و تریپس افزایش و تراکم
آفت هلیوتیس کاهش یافت .بنابراین میتوان از گیاه تاتوره در برنامههای مدیریت تلفیقی آفات گوجهفرنگی استفاده کرد.
کلمات کلیدی :کشت حاشیهای ،علفهای هرز ،مدیریت آفت

 -۱کارشناسیارشد اگرواکولوژی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
 -۲استادیار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
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مقدمه
گوجهفرنگي ( ،)Lycopersicon esculentum Mill.يكي از یک روش مدیریت زراعی در جهت حفظ تنوع زیس��تی و
محصوالت مهم اقتصادي اس��ت كه در بسياري از كشورها کاهش استفاده از سموم بود.
كش��ت ميش��ود ( )۱و گیاهی مهم برای تأمین ویتامینها،
مواد معدنی و فیبر در رژیم غذایی انس��ان در سراسر جهان مواد و روشها
است .عوامل متعددی به ویژه حشرات آفات باعث کاهش این آزمایش در سال زراعی  ۱۳۹۳-۱۳۹۲در یکی از مزارع
عملکرد گوجهفرنگی در مزرعه میش��وند .در بس��یاری از گوجهفرنگی روستای کالته میان از توابع شهرستان چناران
کش��ورهای گرمس��یری ،تولید گوجهفرنگی توسط هجوم در  ۵۰کیلومتری ش��مال غربی مش��هد انج��ام گرفت .این
آفات ب��ا کاهش عملک��رد میوه و کیفیت مواجه میش��ود آزمای��ش بهص��ورت فاکتوریل در قالب ط��رح بلوکهای
( .)۱۹آفات متداول گوجهفرنگی در مناطق استوایی شامل کامل تصادفی با  ۲تیمار ،اثرات حاشیهای علف هرز تاتوره
مینوزهای برگی ) ،) Lyriomyza sp.کرم میوه گوجهفرنگی ( )Pو عدم حضور حاش��یهای علفهرز تاتوره ( )Aدر دو
(،)Helicoverpa armigeraآف��ت تریپ��س پیاز ( Thripsس��طح بهعنوان تیمار اصلی و  ۴س��طح (فاصله از حاش��یه
،)tabaceeکنهها ( ،)Tetranychu sp.مگس سفید(� Bemisمزرعه) و س��ه تکرار انجام ش��د .سیس��تم کشت در چهار
 )ia tabaceو ش��تهها ( )Aphis sp.میباشد ( .)۱۹کاهش سطح شامل ( )۱تیمار مجاور حاشیه علفهرز )۲( ،تیمار
محصول بهمیزان باال تا حدود ٪۱۰۰با توجه به آسیبهای با فاصله  ۵متر از حاش��یه علفه��رز )۳( ،تیمار با فاصله
آفات گزارش شده اس��ت ( .)۳اگرچه طیف گستردهای از  ۱۰متر از حاش��یه علفه��رز )۴(،تیمار با فاصله  ۱۵متر از
آفت کشها در صنعت کنترل آفات وجود دارد ،امروزه در حاش��یه علفهرز ،انجام ش��د .مراحل آمادهسازی زمین و
حال افزایش آگاهیهای عمومی با توجه به عوارض جانبی آرایش کرته��ا در نیمه دوم فروردین  ۱۳۹۲انجام ش��د.
این مواد ش��یمیایی بر س�لامت انس��ان ،خاک ،و منابع آب پ��س از تهیه نقش��ه طرح ،قطعه زمینی به مس��احت ۱۴۵۰
میباش��یم عالوه بر این ،توس��عه مقاومت بسیاری از آفات متر مربع در نظر گرفته ش��د و جهت آمادهسازی زمین ابتدا
بهدلیل اس��تفاده مکرر از این مواد ش��یمیایی خاص ،باید از عملیات ش��خم انجام گرفت .س��پس برای تسطیح زمین از
روشهای سازگار با محیطزیست کنترل آفت استفاده کرد دیسکو لولر استفاده شد .پس از آمادهسازی زمین جوی و
پشتههایی به کمک فاروهایی به فاصله۱متر در زمین ایجاد
(.)۹
يكي از اين روشهاي كنترل كم خطر افزایش تنوع در بوم شد .س��پس بلوکبندی جهت اعمال تیمارها انجام گرفت.
نظامهای کشاورزی است که میتواند بر توانایی آفات جهت ابع��اد مزرعه ۲۱×۲۱متر مربع و ابعاد کرتها  ۹×۲۱متر در
پیداک��ردن گیاه زراعی میزبان و ایجاد کلونی روی آنها اثر نظر گرفته ش��دند که هر سه تکرار در داخل یک مزرعه با
گذارد و یا این که میتواند حش��رات مفید را جهت کنترل رعای��ت فاصله  ۳متر در بین هر تک��رار و علفهرز نیز به
آفات جلب کند ( .)۲گیاهانی که در حاشیه کشت میشوند شکل نواری به عرض  ۱متر از مزرعه آزمایشی کشت شد.
به افزایش جمعیت حش��راتی که در حال توس��عه هستند ،مرز بین کرتهای م��ورد مطالعه در مزرعه عالمتگذاری
صدمه میزنند و این حش��رات احتم��اال ناقل بیماریهای ش��د که هر کرت ب��ه ۳قس��مت  A, B, Cبهمنظور انجام
گیاهان خواهند بود که در حاش��یه مزرعه پناهنده ش��دهاند نمونهبرداری دقیق تر با اس��تفاده از میخ و طناب تقس��یم
بنابراین آن دس��ته ازعلفهای هرزی که پتانس��یل غذایی گردی��د و همچنین در فواصل مجاورحاش��یه علفهرزی
باالیی دارند یا خاصیت حشرهکشی دارند ممکن است عمدا  ۱۰،۵و  ۱۵متری از حاشیه علفهرز ،برای برآورد جمعیت
در حاش��یه گیاهان زراعی کشت ش��وند ،که این گونههای آفات در این فواصل نیز عالمتگذاری گردید.
علفهرز ممکن است پناهگاه آفات مهم یاعوامل بیماری قبل از انجام آزمایش بذور علفهرز مورد نیاز از بوتههای
زا باش��ند بنابراین باید با ق��درت انتخاب برچیده یا حذف س��ال گذش��ته در منطقه جم��عآوری و در محل مناس��ب
شوند که بدین ترتیب با آگاهی به این خصوصیات میتوان نگهداری ش��دند .بذور علفهرز تاتوره در اول اردیبهشت
خود را برای ایجاد یک اس��تراتژی مدیریت علفهای هرز با تراکم مناس��ب با دس��ت پاشیده ش��دند و بعد از کاشت
با توجه به اثرات رقابت��ی علفهایهرز ،تولیدات زراعی ،اولی��ن آبیاری بهمنظور س��بز ش��دن بذر گیاه ه��رز تاتوره
کنترل آف��ات و ویژگیه��ای گونه علفه��رز اختصاصی انجام گرفت .همزمان با کاش��ت بذور علفهرز ،نش��اهای
آماده کرد ( .)۱۱هدف از انجام این تحقیق بررس��ی اثر گیاه گوجهفرنگی که در خزانه کشت شده بودند ،پس از مساعد
حاش��یهای تاتوره در مدیریت آفات گوجهفرنگی بهعنوان شدن شرایط ،نش��اهای گوجهفرنگی در مرحله  ۴-۶برگی
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ب��ه زمین اصلی ک��ه قبال آبیاری ش��ده بود منتقل ش��دند.
نشاکاری به فاصله  ۱متر بین ردیفها و  ۲۰سانتیمتر روی
ردیف انجام ش��د .به این ترتیب برای کاشت گوجه فرنگی
ابتدا روی ردیفها شیاری به عمق پنج سانتیمتر ایجاد شد
سپس نش��اهای گوجهفرنگی به فاصله روی ردیف بیست
س��انتیمتر در داخل شیارها قرار داده ش��دند .آبیاریهای
بع��دی گوجهفرنگی و علفهرز تات��وره ،به فاصله  ۹روز
تنظی��م گردید .در طول تحقیق،کرته��ای گوجهفرنگی از
علفهرز عاری گردید و س��ایر علفه��ای هرز در کرت
علفه��رز تاتوره نی��ز حذف میش��دند .با اس��تقرار گیاه
گوجهفرنگ��ی و آغاز مرحله  ۶-۸برگی و رس��یدن ارتفاع
گیاه به  ۱۵سانتیمتر ،آفات شته و تریپس ظهور پیدا کردند
که این مرحله همزمان بارسیدن گیاه تاتوره به مرحله ۲-۴
برگی و ارتفاع  ۶سانتیمتر بود .شمارش آفات مورد نظر از
بین پنج بوته در هر قس��مت که عالمتگذاری شده بود و
از بین پنج برگ جوانتر گیاه گوجهفرنگی در تیمار ش��اهد
و حاشیه و در فواصل مشخص نزدیک حاشیه ۱۰،۵ ،و ۱۵
متری از حاش��یه مزرعه صورت گرفت و پس از محاس��به
میانگین جمعیت شتهها و تریپسها در هر قسمت ،میانگین
کل ب��رای هر ک��رت در فواصل مد نظر یادداش��ت گردید.
در مراحل مختلف از رش��د دو گیاه نمونهبرداری از آفات،
متناسب با آفتهای موجود و تعداد نسلهایی که هر آفت
دارا میباشد ،انجام گرفت.
در مورد آفت هلیوتیس همزمان با آغاز مرحله میوهدهی در
گوجهفرنگی و رسیدن ارتفاع گیاه تاتوره به ۵۰سانتیمتر که
همزمان با آغاز مرحله گلدهی گیاه تاتوره بود نمونهبرداری
انجام شد .در سه زمان برداشت گوجهفرنگی شمارش تمام
میوههای س��الم و میوههای آلوده ب��ه هلیوتیس در فواصل

() Lycopersicon esculentum Mill.
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مش��خص نزدیک حاشیه ۱۰،۵ ،و  ۱۵متری انجام گرفت و
سپس نسبت میوههای آلوده به هلیوتیس به میوههای سالم
بدین ترتیب برحس��ب درصد در هر کدام از س��طوح و در
هر کدام از تیمارها تعیین گردید که در مرحله دوم برداشت
ارتفاع تاتوره  ۱۰۰س��انتیمتر و همزمان با شروع میوهدهی
در گی��اه تاتوره بود و در مرحله س��وم ارتف��اع آن به ۱۵۰
سانتیمتر رسیده بود .دادههای حاصل از آزمایش به وسیله
نرمافزار  SAS ۹/۱آنالیز ش��د و میانگین تیمارهای مختلف
توس��ط آزمون  LSDدر س��طح احتمال پنج درصد مقایسه
گردید .همچنین رس��م نمودار و ش��کلها بوسیله نرمافزار
 Excelانج��ام گرفت .دادههای مربوطه بهصورت فاکتوریل
مورد تجزیه و آنالیز قرار گرفت.
نتایج و بحث

کشت حاشیهای علفهرز و جمعیت شته

حض��ور حاش��یه علفه��رزی و ع��دم حضور حاش��یه
علفهرزی بر تعداد ش��ته در هر ب��رگ تأثیرمعنیداری را
نشان داد ( ،)۰P≤/۰۵بهطوریکه در شرایط حضور حاشیه
علفهرزی گیاه تاتوره جمعیت ش��تهها کاهش معنیداری
نس��بت به شرایط عدم حضور حاش��یه علفهرزی داشتند
(ش��کل .)۱ش��ته آفتی اس��ت که با تغذیه از شیره گیاهی،
انتقال ویروسهای بیماریزایی و با تولید عسلک خسارات
کم��ی و کیفی فراوانی ب��ه گیاهان وارد میکن��د ( .)۱۳در
آزمایشهای مزرعهای نشان داده شد که در کشت حاشیهای
ذرت و دس��مودیوم برگ نقرهای( (�Desmodium uncina
 ،)tumب��ه این دلیل که این گی��اهدارای ترکیبات 1نوناترین
و 2اوس��مین میباش��د و آن را ترش��ح میکند ،باعث دور
ش��دن ساقهخوارها میش��ود و ترکیبات دیگری مانند 3آلفا

1 1-Nonatrine
2-Osmine
3-α-sedren

شکل .۱تأثیر حاشیه ای علف هرز تاتوره بر جمعیت شته (تعداد در هر برگ)
*میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون  LSDاختالف معنی داری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
1- Nonatrine
2-Osmine
2-α-sedren
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– سدرن که توسط گیاه دسمودیوم برگ نقرهای و به میزان
زیادی ترشح میشود ،باعث ش��د که در میزان پارازیتیسم
افزایش قابل توجهی مشاهده نش��ود ( .)۱۴بهنظر میرسد
بهدلیل اینکه گیاه تاتوره دارای ترکیبات ماده سمی داتورین
اس��ت و داتورین از س��ه آلکالوئید 4آتروپین5،هیوس��یامین
و6اس��کوپوالمین تش��کیل یافته اس��ت .این آلکالوئیدها به
حالت ترکیب با اسید مالیک ،اسید اتروپیم و اسید داتوریک
وجود داش��ته که در بین آنها مقدار آلکالوئید هیوسیامین از
س��ایرین بیشتر اس��ت و با توجه به اینکه گیاه شدیدا ً سمی
و برگها حاوی آلکالوئیدهای تروپان س��می به مقادیر ۰/۵
درصد بوده ( ،)۴باعث دفع ش��تهها میش��وند که حشراتی
مکنده بوده و از ش��یره گیاه تغذیه میکنند لذا بدین ترتیب
انتظ��ار میرود که باعث کاهش جمعیت ش��ته و در نهایت
کاهش خسارت آن شود.
فاصله از حاش��یه نیز تأثی��ر معنیداری ب��ر روی جمعیت
ش��تهها داشت (( )۰P≤/۰۵ش��کل .)۲بهطوریک ه در تیمار
حاشیه و شاهد بیش��ترین وکمترین جمعیت شته ،بهترتیب

حاشیه بررسی گردید و مشخص شد که در حضور حاشیه
جمعیت حش��رات آفت در فاصله  ۱متر از  ۲/۵متر بیش��تر
اس��ت ولی در تیمار شاهد حش��رات آفت بیشتر در درون
مزرعه هس��تند بهطوریکه ،در فاصله  ۲/۵متر بیش��تر از ۱
متر بودند (.)۱۵
بنابراین چنین بهنظر میرس��د که در مزارع با اثر حاشیهای،
جمعیت آفات بیشتر در فاصله نزدیک به حاشیه است ولی
در سایر مزارع (بدون حاشیه) ،در درون مزرعه و بیشتر در
مرکز زمین پراکنده میشوند ولی در این مطالعه با توجه به
سمی بودن گیاه تاتوره این گیاه منجر به دورشدن این آفت
از اثر حاشیهای مزرعه شده و در نهایت باعث پراکنش این
آفت در س��طح مزرعه و دور از گیاه حاش��یهای میگردد و
در تیمار ش��اهد نیز این آفت در سطح مزرعه پراکنده شده
بهطوریکه در فواصل  ۱۵و  ۱۰متری تراکم این آفت بیشتر
است ولی بهدلیل اثر حاشیهای تاتوره جمعیت این آفت در
مقایس��ه با شاهد کاهش یافته اس��ت و حشرات کمتری به
مزرعه وارد شدهاند.

شکل .۲تأثیر فاصله از حاشیه علف هرزی بر جمعیت شته (تعداد در هر برگ)
*میانگینهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

در فاصله  ۱۵متری و فاصله نزدیک به حاشیه بهدست آمد.
در آزمایشی تأثیر فاصله از حاشیه علف هرزی را بر میزان
و جمعیت حشرات نابالغ ()Lissorhoptrus oryzophilus
در فواصل  ۳۰ ،۴/۵و  ۶۰متری از حاش��یه علفهرزی در
مقایس��ه با ش��اهد در مزارع برنج بررس��ی شد و مشخص
ش��د که جمعیت این آفت در فاصله  ۴/۵متری از حاش��یه
علفهرزی نسبت به سایر فواصل بیشتر است لذا میتوان
با سمپاش��ی حاش��یه مزارع که منبع مهمی از آفات مزرعه
اس��ت نس��بت به کنترل آفات اقدام ک��رد ( .)۸در تحقیقی
دیگر جمعیت حشرات آفت در فاصله  ۱و  ۲/۵متری از لبه
4-Atropvine
5-Hyocyamin
6- Escopolamine

کشت حاشیهای علف هرز و جمعیت تریپس
حضور حاش��یه علفهرزی و عدم حضور حاش��یه علفهرزی
ب��ر جمعی��ت تریپس در هر ب��رگ تأثیر معنیداری را نش��ان داد
( )P≥۰/۵۰بیشترین و کمترین جمعیت آفت تریپس به ترتیب در
عدم حضور حاشیه علفهرزی و حضور حاشیه علفهرزی بوده
اس��ت (شکل .)۳تریپسها عالوه بر خسارت مستقیم میتوانند با
انتقال بیماریهای ویروسی نظیر ویروس پژمردگی گوجهفرنگی
خسارتهای جبرانناپذیری را بگذارند ( .)۶در طی مطالعهای که
در مزارع گوجهفرنگی کنیا انجام گرفت تأثیرات کشت مخلوط
ب��ر روی جمعیت تریپس تحت کش��ت مخل��وط گوجهفرنگی
با ذرت ،پیاز وکلم مورد بررس��ی قرار گرفت .نتایج نش��ان داد
که کش��ت مخلوط ذرت با گوجهفرنگ��ی بهطور کافی جمعیت
تریپس رانس��بت به سایر کش��تها کاهش داده است ( ،)16که
بهدلیل داش��تن ارتفاع زیاد گیاه ذرت به نحوی موجب ممانعت

اثرات حاشیهای گیاه هرز تاتوره ( )Datura starmonium L.بر تراکم آفات کلیدی گوجهفرنگی

از ورود حشرات آفت به همراه جریان باد به مزارع میگردد
و بدین ترتیب جمعیت آفت را کاهش میدهد.
در ط��ی تحقیق��ی دیگر پراکندگی مکانی حش��ره تریپس با
اس��تفاده از تلههای چسبنده اندازهگیری شد و مشخص شد
که این آفت تا ارتفاع زیر  70سانتیمتر توسط تلهها جلب و
شکار میشود (.)۵
ب��ا توجه ب��ه ارتفاع  ۱۵۰س��انتیمتری گیاه تات��وره چنین
انتظار میرود که حش��ره تریپس تا این ارتفاع قدرت پرواز
نداش��ته و تا حدودی منجر به کاهش جمعیت این آفت در
مزرعه میگردد .بنابراین ،ممکن اس��ت که اوالً ارتفاع زیاد
گی��اه حایل بتواند تا ح��دودی ورود تریپسها را که پرواز

() Lycopersicon esculentum Mill.
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کنندههای خوبی نیس��تند اما مسافت زیادی را در باد پرواز
میکنند ( ،)۱به مزرعه کاهش دهد و مانند یک سد و مانع
فیزیک��ی از حضور آفت در مزرع��ه جلوگیری کند و دوم
اینکه کش��ت حاشیهای و افزایش تنوع ،توانایی آفت را در
مورد حمله مؤثر به میزبان خود در هم میش��کند و باعث
میشود که حش��ره در شناسایی میزبان خود ناتوان شود و
بدین ترتیب از میزان فعالیت آفت کاسته شود(.)۱۰
در این مطالعه تاتوره توانس��ته اس��ت مانند دیوار حایلی از
ورود ای��ن آفت به مزرعه جلوگیری کند و تأثیر معنیداری
در کاه��ش این آفت داش��ته باش��د و تن��وع گیاهی ابتدای
مزرعه ،تریپسها را در شناسایی میزبان خود ناتوان میکند.

شکل  .۳تأثیر حاشیهای علفهرز تاتوره بر جمعیت تریپس (تعداد در هر برگ)
*میانگینهای دارای حروف مشترک براساس آزمون LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

فاصله از حاش��یه تأثیر معن��یداری بر روی جمعیت تریپس
داش��ت ( ،)P≥۰/۰۵ب��ا ای��ن وج��ود بیش��ترین و کمترین
جمعیت تریپس در تیمار دارای حاشیه علفهرزی و بدون
حاش��یه علفهرزی بهترتیب مربوط به فاصله  ۱۵متری و
نزدیک حاشیه بدست آمد (ش��کل .)4در طی مطالعهای دو
گیاه س��ورگوم و س��ودان گراس بهصورت حاشیهای با گیاه
کدو کش��ت ش��د و با اندازهگیریهای انجام ش��ده از میزان
جابهجایی آفت بوسیله کارتهای چسبنده تعیین گردید که
گیاهان حاشیهای بر جابهجایی آفت در مزرعه تأثیر داشته اند
و در تیمار شاهد که حاشیه مزرعه هیچگونه پوشش گیاهی
نبوده است میزان پراکندگی آفت بیشتر بوده است (.)۱۰
بنابرای��ن این چنین میتوان نتیجه گرفت ک��ه گیاه تاتوره با
داش��تن ارتفاع زیاد میتواند بهعنوان یک گیاه سد کنندهعمل

کند و مانع از پراکنش این آفت در س��طح مزرعه و در نتیجه
کاهش میزان خسارت آن به محصول شود و همچنین با توجه
به مکنده بودن تریپسها و سمیت گیاه تاتوره باعث اغتشاش و
پراکندگی آن در قسمت های دور از حاشیه مزرعه گردد و بدین
ترتی��ب این گیاه هرز تأثیر معنیداری بر تحرک و جابهجایی
این آفت در مزرعه گذاشت ه است ولی در فواصل دور از حاشیه
علف هرزی میزان جمعیت این آفت افزایش مییابد که بدلیل
ورود این آفت از اطراف مزرعه به داخل میباش��د وکش��ت
ت تا فاصله  ۵متر از حاشیه
حاشیهای این گیاه فقط توانسته اس 
از ورود ای��ن آفت ممانعت نماید و تأثیری بر تریپسهایی که
از حواشی دیگر مزرعه وارد میشوند ندارد که مستلزم کاشت
این گیاه در اطراف مزرعه میباش��د چون این آفت بهراحتی
توسط باد منتقل و به مزرعه وارد میگردد.

شکل .4تأثیر فاصله از حاشیه علفهرزی مزرعه بر جمعیت تریپس (تعداد در هر هر برگ)
*میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
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دو فصلنامه بومشناسی علفهای هرز
جلد ،3شماره ،2پاییز و زمستان 1394

کشت حاشیهای علفهرز و خسارت هلیوتیس

حضور حاشیه علفهرزی و عدم حضور حاشیه علفهرزی
بر میزان خس��ارت هلیوتیس در هر گی��اه تأثیر معنیداری
را نش��ان داد ( .)P≥۰/۰۵البته مقایس��ه میانگینها نشان داد
که میزان خس��ارت هلیوتیس در ش��رایط حضور حاش��یه
علفهرزی در مقایسه با عدم حضور حاشیه علفهرزی به
نسبت بیشتر اس��ت و بدین ترتیب این علفهرز بی تأثیر
در کاهش خس��ارت هلیوتیس میباشد و برعکس حضور
این گیاه ه��رز باعث افزایش جمعی��ت آفت و در نهایت
خس��ارت بیش��تر آن به محص��ول گوجهفرنگی میش��ود
(شکل .)5هلیوتیس از طریق حفرهای که در دم میوه ایجاد
میکند وارد میوه ش��ده و شروع به تغذیه و ایجاد خسارت
میکند .در طی تحقیقی گیاه س��ویا به همراه علفهای هرز
که تولید کننده ش��هد هستند کشت شده بود ،اندازهگیریها
نش��ان داد که در حضور اینگونه علفهای هرز افزایشی را
در جمعیت آفت غالفخوار سوی ا (�Anticarsia gemma
 )talisایج��اد کرده بود بهطوریکه تعداد الرو این آفت در
زمانی که س��ویا با علفهای هرز کشت شده بودند ۱۶۳/۳
و در ع��دم حضور حاش��یه علف ه��رزی  ۸۶/۷بود .بدین
ترتیب اس��تراتژی مدیریت علفهای هرز س��ودبری کمی
ب��رای آفات تغذیه کننده از گله��ا دارد و منجر به افزایش
جمعیت آفت میش��ود ( .)۷همچنین با توجه به اینکه در
زمان هج��وم این آفت ،تاتوره در مرحله گلدهی اس��ت و
همانن��د گوجهفرنگی از خانواده س��یبزمینی میباش��د و
بهنحوی میزبان این آفت میباشد ( ،)۲۰بهطوریکه عالیم
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خسارت این آفت و تغذیه الرو هلیوتیس بر روی میوههای
گیاه تاتوره نیز مش��اهده ش��ده بود و بدین ترتیب حضور
این علف هرز در حاش��یه به دلیل میزب��ان بودن آن باعث
جل��ب این آفت میگردد و به دلیل ق��رار گرفتن گیاه هرز
تاتوره در مرحله تولید گل و میوه باعث کشش حشره بالغ
این آف��ت جهت تغذیه و تخمگذاری میش��ود بنابراین به
دلی��ل وجود این آفت از قبل در گیاه تاتوره و انجام مراحل
تخمگ��ذاری و تفریخ تخمها و ش��روع تغذیه الروهای آن
ب��ه محض تولید می��وه در گوجهفرنگی چون میزبان اصلی
این آفت میباشد و تغذیه از گوجهفرنگی را بیشتر ترجیح
میدهد الروهای آن به درون مزرعه س��وق داده میش��وند
و میتوانند بر میزان خس��ارت این آفت بیفزایند .بنابراین،
تأثی��ری بر کاهش جمعی��ت این آفت نداش��ته و بهتر این
اس��ت که در زمان هجوم آفت هلیوتی��س به گوجهفرنگی
چنانچه علف هرز تاتوره و س��ایر علفهای هرزی که هم
خانواده گوجهفرنگی میباش��ند و بهنحوی میزبان این آفت
در مزرعه هس��تند حذف گردند تا باعث تش��دید و طغیان
این آفت نگردند و یا با سمپاش��ی علفه��ای هرز تاتوره
که به نحوی پناهگاه هلیوتیس هس��تند میزان خس��ارت آن
را در طی نس��لهای بعدی کاهش داد و از تکرار سمپاشی
در مزرع��ه جلوگیری گردد ولی درص��ورت عدم حضور
حاش��یهای تاتوره به دلیل آماده نکردن شرایط برای فعالیت
هلیوتیس توسط میزبان دیگری جمعیت آفت در مقایسه با
حضور حاش��یهای تاتوره کمتر اس��ت و میزان خسارت آن
کاهش مییابد.

شکل.5تأثیر حاشیه ای علف هرز تاتوره بر میزان خسارت هلیوتیس در هر گیاه
*میانگین های دارای حروف مشترک بر اساس آزمون LSDاختالف معنی داری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

فاصله از حاشیه نیز تأثیر معنیداری بر روی میزان خسارت
هلیوتی��س در ه��ر گی��اه داش��ت ( ،)P≥۰/۰۵بهطوریکه
بیش��ترین و کمترین میزان خس��ارت این آفت در حضور
حاش��یه علفهرزی و ع��دم حضور حاش��یه علفهرزی
بهترتیب در نزدیک حاش��یه و فاصله  ۱۵متری بدست آمد
(ش��کل .)6در طی مطالعهای تراک��م الرو هلیوتیس را در

کش��ت ذرت با گیاه حاش��یهای گوجهفرنگ��ی و با فاصله
گرفت��ن از گیاه حاش��یهای مورد بررس��ی ق��رار گرفت و
مشخص ش��د که تراکم الروها با فاصله از گیاه حاشیهای
افزایش مییابند که ای��ن افزایش تا فاصله  ۵متری از گیاه
حاشیه مشاهده شده است (.)۱۷
در هندوستان با کشت متراکم چند ردیف ازگیاهان خاردار

اثرات حاشیهای گیاه هرز تاتوره ( )Datura starmonium L.بر تراکم آفات کلیدی گوجهفرنگی

در حاش��یه مزرعه مان��ع حمله آفات به مزرعه میش��وند
( .)18بنابراین ب��ه این دلیل که این گیاه در زمان اوج آفت
هلیوتی��س در مرحله میوهدهی ب��وده و دارای میوههایی به
ش��کل کپسولهای خاردار میباشد و چون این آفت بیشتر
از می��وه تغذیه میکند لذا میوه گی��اه گوجهفرنگی را برای
تغذیه بیشتر ترجیح میدهد و مسئله رجحان غذایی باعث
تجم��ع و تراکم ای��ن آفت برروی بوتهه��ای گوجهفرنگی

() Lycopersicon esculentum Mill.
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میگردد و در نهایت باعث تجمع بیش��تر این آفت و تغذیه
الروه��ا از میوهای گوجهفرنگی ک��ه در مجاورت گیاه هرز
تاتوره اس��ت ،میشود و جمیت آفت نسبت به سایر فواصل
بیشتر میشود بطوریکه این آفت بیشتر در نزدیک حاشیه و
فاصله  ۵متری ازحاش��یه مزرعه متمرکز ش��ده و در فواصل
بعدی از میزان خس��ارت آفت کاسته میشود ولی در تیمار
شاهد آفتدر مرکز مزرعه متمرکز شده و تجمع یافته است.

شکل .6تأثیر فاصله از حاشیه علفهرزی مزرعه بر میزان خسارت هلیوتیس در هر گیاه
*میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون  LSDاختالف معنی داری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

نتیجهگیری
نتایج نش��ان داد که تراکم ش��تهها در زمان حضور حاش��یه
علفهرزی گیاه تاتوره نسبت به عدم حضور اثر حاشیهای
این علف هرز کمتر بوده و این گیاههرز توانسته باعث دفع
شتهها احتماال به دلیل تولید یکسری مواد شیمیایی شود و
بدینوسیله باعث کاهش جمعیت آفت گردد.
براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق اثر حاشیهای گیاه
تاتوره بر میزان جمعیت تریپس تأثیر معنیداری داش��ته که
با وجود داش��تن ارتفاع زیاد این گیاه هرز در زمان حضور
ای��ن آفت در مزرعه میتوان��د از ورود این آفت به مزرعه
جلوگیری کند.
از نظر میزان خس��ارت هلیوتیس نیز اثر حاشیهای این گیاه
تأثیر معنیداری داش��ته اس��ت که بهدلی��ل رجحان غذایی،
آفت هلیوتی��س میوه گوجهفرنگی را نس��بت به میوه گیاه
هرز تاتوره که بهعنوان میزبان وحش��ی این آفت محسوب
میش��ود ،ترجیح میده��د .ولی با توجه ب��ه اینکه این که
هلیوتیس بر روی علفهای هرز مزارع تخمگذاری میکند،
این گیاه هرز باعث جلب آفت ش��ده و با ایجاد پناهگاهی
برای آن باعث میگردد که در مرحله میوهدهی گوجهفرنگی
موجب هجوم شدید وافزایش خسارت این آفت گردد.
گی��اه هرز تات��وره بر پراکندگی و انتش��ار آف��ات مختلف
گوجهفرنگی تا فاصله  ۵۱متری که در این تحقیق بررس��ی
ش��د ،تأثیرگذار ب��وده بهطوریکه در فواص��ل مختلف در

جمعیت آفات مختلف تغییر معنیداری مش��اهده میش��ود
بنابرای��ن ،باید در زمان حضور آفت تریپس کش��ت نواری
این علف هرز را درتمام حواشی مزرعه انجام داد تا از تمام
جهات از ورود این آفت به مزرعه جلوگیری ش��ود اما باید
ذکر ش��ود که از تولید ب��ذر و پراکنش بذور این علف هرز
باید جلوگیری ش��ود تا باعث افزایش آلودگی مزارع به این
علف هرز نشود و به منظور کنترل شتهها از فاصله 10متری
مجدد یک ردیف دیگر کشت کرد تا تأثیر سمیت این گیاه
باعث دفع شتهها شود.
بنابرای��ن از این مطالعه میت��وان نتیجه گرفت که مدیریت
علفه��ای هرز تاتوره اطراف حاش��یه مزارع گوجهفرنگی
ممکن اس��ت اس��تراتژی مؤثری برای کاهش آفات کلیدی
گوجهفرنگی باش��د و با توجه ب��ه تأثیر مثبت آن بر کاهش
جمعیت ش��تهها و تریپسها ،آفاتی که به گوجهفرنگی در
مراحل ابتدایی رش��د آس��یب میرسانند و در صورت عدم
نظارت و کنترل به گیاه خس��ارات ج��دی وارد میکنند و
باید حتم ًا کنترل گردند .بنابراین با کاش��ت حاش��یهای گیاه
تاتوره که از دیرباز به عنوان یک گیاه سمی معرفی میشود
( )12و با توجه به مکنده بودن شتهها و تریپسها و تغذیه
آنها از ش��یره گیاه و اینکه در زم��ان ظهور این آفات هنوز
نش��اهای گوجهفرنگی کوچک و ضعی��ف بوده ،این آفات
به س��مت گیاهان حاشیه مزارع سوق داده میشود بنابراین
با کاش��ت گیاهان تله در حاشیه مزارع و یا حفظ علفهای
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و کاهش جمعیت این آفات میشود و با توجه به اینکه در
مورد میزان خس��ارت هلیوتیس نیز تأثیر معنیداری داشته
ول��ی باعث افزایش میزان خس��ارت هلیوتیس در ش��رایط
حض��ور گیاه هرز تاتوره میش��ود و تأثیر گ��ذاری مطلوبی
ن میتوان در این
 در کاهش خس��ارت این آفت ندارد بنابرای
مرحل ه نس��بت به ح��ذف این علفهرز اق��دام کرد تا بدین
ترتیب منابع غذایی بیش��تر در دسترس محصول اصلی قرار
.گیرد و باعث طغیان این آفت در طی نسلهای بعدی نگردد

دو فصلنامه بومشناسی علفهای هرز
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هرز حاش��یه میتوان بدین ترتیب پناهگاهی برای حشرات
 ولی میتوان.آفات در مراحل اولیه رش��د گیاه ایج��اد کرد
این فرضیه را با کاشت گیاهانی که شیره گیاهی سمی دارند
مانند تاتوره به دور کردن این آفات از محصول اصلی تغییر
 ش��تهها و تریپسها بر اثر، بدینگونه که در این تحقیق.داد
اغتشاش ناشی از ماده شیمیایی گیاه تاتوره مجاور منحرف
میش��وند و با کاش��تگیاه تاتوره در حاش��یه مزارع منابع
غذایی برای این آفات کاهش و در نتیجه باعث دور ش��دن
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