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 چكيده
روي پيچك صحرايي آزمايشي  Spermophagus sericeusبه منظور تعيين دامنه ميزباني و كارايي حشره  بالغ و الرو بذرخوار 

تايج نزمون غير انتخابي  وآزمون چند گزينه اي  انجام شد. در آزمايشگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي بيرجند به دو صورت آ
يك از بذور تغذيه نكرده و كامالً اختصاصي عمل  ها از بين رفتند اما از هيچديش نشان داد كه اين حشره و الرو آن درون پتري

بوده در حالي كه در بذور تغذيه  %100تا 92كنند.آزمايش درصد جوانه زني نيز نشان داد كه درصد جوانه زني بذور شاهد بين مي
 بسيار ناچيز بوده است. شده در تمام تكرار ها
 حشره بذر خوار، علف هرز، بيوكنترل. واژه هاي كليدي:
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Abstract  
Field bindweed (Convolvulus arvensis) is a perennial plant which propagates by seeds or rhizomes. Biological 
control of weeds is to use natural enemies to combat weeds. Therefore two non-selective and multiple tests 
was conducted in research laboratory of Birjand university, to determine the possibility of reducing weed 
population to an acceptable level with biological control using natural enemies such as Spermophagus sericeus, 
and performance of its adult and larval seed feeders on field bindweed. Results Showed that mature insect and  
larvae died within the petri dishes and did not eat any of the seeds. Insects acted quite specificly. Germination 
tests also showed that germination percentage was between 92 to 100% While feeding on the seeds was very 
low in all replications. 
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 مقدمه
براي زراعت اصلي مهماني ناخوانده است كه   ها مي رويد.علف هرز گياهي خودرو است كه به طور ناخواسته در مزارع و باغ

آورد و ضمن ايجاد اختالل در عمليات زراعي، كميت و كيفيت و در نتيجه ارزش اقتصادي محصول زراعي را به شدت پائين مي
گونه  300000هرز را براي آنها انتخاب كرده، ). گياهاني كه انسان لقب علف1375اي توليد را باال مي برد (رستگار، هزينه ه

گونه از آنها  300آيند كه از اين تعداد هاي هرز مهم به شمار ميعلف %10گونه، يعني  30000باشند كه از ميان آنها گياهي مي
 ).1384شوند (منتظري، مختلف موجب زيان اقتصادي مي هايگسترش جهاني دارند و در زراعت

 ابد.يگياهي چند ساله و رونده يا پيچنده است كه توسط بذر يا ريزوم تكثير مي )Convolvulus arvensis(پيچك صحرايي 

پسول و محتوي ميوه ي آن ك هاي آن قادرند به اعماق خاك نفوذ كنند و گاهي اوقات تا عمق نه متري خاك نيز فرو روند.ريشه
 يك تا چهار بذر است.

 پرديس كشاورزي دانشگاه تهران -1392شهريور ماه                     ساير و هرز هاي علف تلفيقي و شيميايي غير مديريت
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بذر اين گياه پس از عبور از  شوند.ي ريشه ي اين گياه از عمده ترين راه هاي پراكنش آن محسوب ميبذور يا قطعات جدا شده
د تا درني غير قابل نفوذ دارند، قابذرهاي پيچك به دليل آنكه پوسته دهد.ها، قوه ناميه خود را از دست نميدستگاه گوارش دام

سال هم به حالت خواب باقي مانده و قوه ناميه خود را حفظ نمايند (راشد محصل  50سال و حتي در شرايط آزمايشگاهي تا  20
 ). 1379و همكاران،

هاي هرز مزارع و باغات و پيچك صحرايي يك علف هرز مهاجم است كه در همه جاگسترش يافته و يكي از جدي ترين علف
. پيچك صحرايي  بومي منطقه مديترانه است اما امروزه در سرتا سر مناطق )Holm et al, 1977مي شود ( ها محسوبكاريگل

هاي به آمريكا وارد شد و امروزه به يكي از بدترين علف 1700شود. اين گياه براي اولين بار در اوايل سده معتدله جهان يافت مي
ريشه هاي جانبي و ريزوم به انتشار پيچك كمك مي كنند و اين  ). (Boldt and Sobhian,1993هرز قاره تبديل شده است

 ).Rosenthal, 1983; Boldt andSobhian, 1993كنترل شيميايي و مكانيكي پيچك صحرايي را دشوار مي كند(

را  دحذف مكانيكي يا چرانيدن به وسيله ي گوسفندان به طور موقتي در حذف پيچك موثر است، اما گياه پيچك سريعاً خو
، زيرا آنها در سيستم ريشه اي خود كربوهيدرات ذخيره مي كنند ومي توانند  ) Boldt and Sobhian, 1993كند( ترميم مي

 (Boydston and Williams, 2004). ترميم و رشد مجدد استفاده كنند از اين ذخيره براي

 با رابطه در آنها خطرات نيز و محيطي زيست هايآلودگي ايجاد به توجه با هرز هايعلف شيميايي كنترل هايروش در

 وكنارگذاشتن جديد هايعلفكش معرفي كند ها، روندعلفكش به هرز گياهان مقاومت پديده فزآينده گسترش انسان، سالمت

 هرز هايعلف بيولوژيكي كنترل مانند جايگزين  مؤثر هايروش از استفاده لذا دارد وجود مشكالتي قديمي، هايكشعلف

 ).1386است (نجفي،  روز افزوني قرارگرفته توجه ردمو

اي هرز ههاي هرز استفاده از دشمنان طبيعي براي مقابله با علف هاي هرز به منظور كاهش جمعيت علفكنترل بيولوژيكي علف
 حشرات از ادهاستف هرز، يهاعلف كيولوژيب كنترل دگاهيد از). 1371تا سطح قابل قبول يك روش اقتصادي است (راس،مريل.ا.،

 عامل نينخست حشرات. )1378راشد محصل و وفابخش، (است  دهيرس اثبات به ي،عيطب دشمنان گروه نيبهتر و نيجالبتر عنوان به
 يستيز كنترل نظر از موجودات بالقوه ييتوانا بررسي در. )1375رحيميان و بنان، ( ندوشيم گرفته نظر در اهانيگ يفراوان ميتنظ

 مربوط هرز يهاعلف كنترل زيآم تفقيمو يهابرنامه اكثر نيهمچن. است شده معطوف حشرات به توجه نيشتريب هرز، يهاعلف
 ).1385راشد محصل و همكاران، ( است حشرات به

 
 ها مواد و روش

روي پيچك صحرايي   Spermophagus sericeusبه منظور تعيين دامنه ميزباني و كارايي حشره بالغ و الرو بذرخوار 
ايشي در آزمايشگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي بيرجند به دو صورت آزمون غير انتخابي و آزمون چند گزينه اي انجام آزم

 بذر گندم، جو، ذرت، عدس، ماش، نخود، لوبيا قرمز و كپسول بذر پيچك 10پتري ديش حاوي  9شد. در آزمون غير انتخابي 

پتري حاوي همه بذور و از هر  1ه شد. آزمايشي چند گزينه اي يا انتخابي نيز شاملتكرار قرار داد 4به عنوان شاهد كه از هر بذر 
حشره رهاسازي شدند.  5ها تكرار انجام شد. درون هر يك از پتري ديش 4كپسول بذر كه اين آزمايش نيز در  3عدد و  3بذر 

رز هدف، وزن هزار دانه بذور تغذيه شده در همچنين براي تعيين كارايي ويا ميزان خسارت عامل كنترل بيولوژيك روي گياه ه
 Datطبيعت و شاهد و همچنين درصد جوانه زني بذور شاهد و تيمار اندازه گيري و با هم مقايسه شد و سپس داده ها با نرم افزار

stat   آناليز شد ونمودارها با استفاده از نرم افزارEXCEL .رسم شد 
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 نتايج و بحث
 الرو حشره بالغ نمونه ها

 - - نخود
 - - عدس
 - - ماش
 - - لوبيا
 - - ذرت
 - - گندم
 - - جو

 + - بذر پيچك
 - + كپسول بذر پيچك

 
 نتايج نشان داد كه اين حشره و الرو آن ظروف پتري مردند اما از هيچيك از بذور تغذيه نكرده و كامال اختصاصي عمل ميكند.

بوده در حالي كه بذور تغذيه شده در  %100تا 92د جوانه زني بذور شاهد بين آزمايش درصد جوانه زني نيز نشان داد كه درص
با توجه به نمودار  وزن هزار دانه بذور تغذيه شده تقريبا نصف وزن هزار دانه بذور شاهد بوده است. تمام تكرار ها صفر بوده است.

ه ده است و با توجه به اينكه از گياهان زراعي مهم كدرصد جوانه زني بذور در بذوري كه مورد تغذيه قرار گرفته بود صفر بو 1
 Spermophagusتوان از كند بنابراين ميتوان گفت كه اختصاصي عمل ميدر اختيار حشره قرار داده شده تغذيه نكرده مي

sericeus  كرد استفاده پيچك براي مناسب بيولوژيك كنترل عاملبه عنوان يك. 
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