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چکیده
 مگسهاي بالغ براي تامین نیازهاي حیاتی خود وابسته به. نقش مهمی در کنترل بیولوژیک شتهها دارندSyrphidae مگسهاي خانوادهي
،Episyrphus balteatus ،Eupoedes corollae  این منابع در گونههاي شکارگر.شهد و گردهي گلهاي گیاهان میزبان هستند
 سیب و درختان میوه، کلزا، در کشتبومهاي گندم1394-95  طی سالهايScaeva albomaculata  وSphaerophoria scripta
 در هر نمونه برداري ثبت، دقیقه مشاهده5  تکرار در مدت10  دفعات دیدار روي گیاهان مالقات شونده در.هستهدار کرمانشاه ارزیابی شد
. آزمایشات با توجه به درصد تاج پوشش از اوایل بهار تا زمان خشک شدن گیاهان در قالب طرح کامالً تصادفی نامتعادل انجام شد.شد
،Capsella bursa–pastoris ،Geranium tuberosum  گونههاي گیاهیE. corollae نتایج نشان داد در گونهي حشرهي
 در. بهترتیب بیشترین میزان جلبکنندهگی را دارا بودندAlyssum hirsutum  وSenecio vernalis ،Lamium amplexicaule
 وG. tuberosum ،Erodium cicutarium ،Sinapis arvensis ،C. bursa–pastoris  نیز گیاهانE. balteatus حشرهي
C. bursa–  نیز گونههاي گیاهیSph. Scripta  براي گونهي سیرفید. بهترتیب باالترین مالقات را داشتندDescurainia sophia
 همچنین براي. بهترتیب جذابتر بودندG. tuberosum  وRapistrum rugosum ،S. arvensis ،Brassica napus ،pastoris
C. bursa–pastoris ،Brassica napus ،Raphanus raphanistrum ،Cardaria draba  گونههايS. albomaculata مگس
C. ، و کیسه کشیشG. tuberosum ، به طور کلی شمعدانی وحشی. به ترتیب بیشترین گیاهان مورد بازدید بودندG. tuberosum و
. براي همه گونههاي سیرفید در کشتبومهاي مورد ارزیابی جذابیت باالتري دارا بودندbursa –pastoris

. گیاهان جاذب، گرده، شهد، شتهها، مگسهاي سیرفید:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Hoverflies can play an important role in aphid biological control. Adults are dependent on flower pollen and nectar to
survive. The plants providing these sources for species of Eupoedes corollae, Episyrphus balteatus, Sphaerophoria
scripta and Scaeva albomaculata in several agro-ecosystems including wheat, canola, apple and stone fruit trees in
Kermanshah province were studied during 2015-16. Their visit numbers on the target plants in each square meter were
recorded at each sampling time in 10 replications within 5 minutes. The experiments were carried out in a completely
randomized, unbalanced design with respect to the canopy cover percentage of each plant from early spring until the
plants were dried completely. The results showed that Geranium tuberosum, Capsella bursa-pastoris, Lamium
amplexicaule, Senecio vernalis and Alyssum hirsutum were the most attractive plants for E. corollae respectively. For E.
balteatus, the species, C. bursa-pastoris, Sinapis arvensis, Erodium cicutarium, G. tuberosum and Descurainia Sophia,
were the best attractive plants respectively. For Sph. Scripta, the plants, C. bursa-pastoris, Brassica napus, S. arvensis,
Rapistrum rugosum and G. tuberosum had the highest attraction respectively. Also for S. albomaculata, the species of
Cardaria draba, Raphanus raphanistrum, Brassica napus, C. bursa -pastoris and G. tuberosum were the highest
attractive respectively. In conclusion, G. tuberosum and C. bursa-pastoris were the most attractive plants for all studied
syrphid species in all of the agro-ecosystems.
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مقدمه
عوامل موورر رر نترورط یعی وی ت وات انوسی ور هوای
زراعی و باغی بهشمار میرونود ( Peck, 1988, Freier et
.)al. 2007, Bugg et al., 2008, Haenke et al. 2009
این گونههای شکارگر با تتوع زیوار و رروووری بوا
نقش زیاری رر ناهش جم یت شرهها و نتررط جم یت
تنهوا رارنود ( ;Freier et al. 2007; Smith et al. 2008
 .)Jalilian 2015تووانتون تيقیقووات زیوواری روی ایوون
وانواره بوه ريیول اهمیوت شوکارگری تنهوا رر نترورط
یعی ی ت ات انجام شده است.
سیر یدهای نر زموان زیواری را رر یووط روز ور
ج رجو رر میان گلهای گیاهان مخرلف مینتتود .ایون
نار رر ج رجوی متابع شهد و گرره و هو چتوین بورای
یا رن ا رار مواره رر مکوانهوای ررگول انجوام مویشوور
( .)Gilbert 1993غذای ا لی حشرات نامل مگو هوای
گل را اغلب شهد و گرره گلها تشوکیل مویرهود .شوهد
گلها غتوی از ترنیعوات نربوهیودراتی ه ورتد و نقوش
مهمی رر تويید انرژی مورر نیاز حشرات بايغ برای انجوام
ايیتهای حیاتی ایفا موینتتود .رر مگو هوای بوايغ
بهوصوص مارهها تغذیوه از گورره گولهوا بورای تکووین
جت وی یوض وورورت اجرتواپ ناروذیر اسوت (Haslett
) .1989b, Rodríguez-Gasol et al. 2019برووووی
گونههای سیر ید جت  Paragusبیشرر گیاهوان نوتواه
قدی مانتد گونههای (Galium saxatile L. )Roubiacae
و ( Potentilla erecta L )Rosacaeرا مورر مالقات قورار
راره ويی گونههای جت هوای ریگور مانتود  Eristalisو
 Volucellaبوته های بلتود و گولهوای رروروان میووه را
انرخاپ موینتتود .مااي وات روی گونوهی شوکارگر De
) E. balteatus Geer, 1776 (Dip., Syrphidaeنشوان
راره است نه گلهای زرر رنو بوا اوورال م تویراری
ن عت به بقیه گلها بیشتر مورر توجه این حشرات بوه-
ویژه ماره های جوان قرار میگیرند .همچتوین گولهوای
زرر نوچضتر با شهد و گرره بیشتور موورر عالقوه ایون
گونه ه رتد .بررسیها نشان رهتوده تن اسوت نوه ایون
حشرات رر بازریدهای روزانه وور تمایل رارند از هر گل
قط یضبار بازرید نتتود ( .)Golding 2000مگو هوای
سوویر ید گوورره ا شووانهووای بووايقوهای بوورای ب وویاری از
گیاهان وانواره نمپوزیره و چرریان و گونههای تض رایوه

مانتد ورما ه ورتد .تزموایشهوایی رر ژارون نشوان راره
است نه موهای روی بدن مگو هوای جوت Eristalis
نقش مهمی رر گرره ا شانی رروران سیب بهوسیله ایون
حشرات رارر (.)Maldonado 2003
ا وویایش نوورا بقووا زارتوری و یوووط عمور عوودهای از
رشمتان یعی ی از جمله شکارگرهای وانواره سیر ید به
وجووور گیاهووان گوولرار بووهعتوووان متووابع شووهد و گوورره
واب رگی زیاری رارر .رر موارر زیاری نا ی نعوورن ایون
متابع غذایی باعث شک ت برنامههای نترورط بیويوژیوض
ت ات نشاورزی شده است .رر ساطهای اویور بکوارگیری
گیاهان گلرار مورر عالقه حشرات رر سایر نشورها بوه-
عتوان یض اسرراتژی تقویت نترورط بیويوژیوض رر قايوب
1
مدیریت زی تبوم مورر توجه قرار گر ره است ( Barbir
 .)2015, Rodríguez-Gasol et al. 2019رر برناموههوای
مدیریری می توان با ا یایش متابع شهد و گورره گولهوا
تتوع رر نشت با ناشت گیاهان گلرار و جاذپ رر میارع
و باغات باعث جلب و حمایت از سیر یدهای شکارگر شد
(White et al. ,Kopta et al. 2009 ,Philip et al. 2014
1995, Hickman and Wratten 1996, Macleod
 .)1999نشت توام گیاهان زراعی و گیاهان گلرار جلوب

نتتدهی مگ هوای سویر ید باعوث نواهش چشو گیور
تيورگی این گیاهان به شرهها شده است ( Morris 2000,
 .)Hopper et al. 2011مااي اتی رر سوی نشان رار نه
وجور رریفهایی از علفهای هرز گلرار رر باغات سویب
به علت جذپ مگ هوای سویر ید شوکارگر توان وت رو
گونووهی شوورهی Aphis pomi (De Geer)(Hemi.,
) Aphididaeو )Dysaphis (Hemi., Aphididae
) plantaginea (Passرا به وووبی نترورط نتود (Wyss
) .1995رر ایران نیوی رر سواطهوای اویور بررسویهوایی
توسوط Sadeghi 2003, Gilasian 2002, 2004, 2005,
2007, Jalilian et al. 2010, Gilasian and Sorokina
2011, Kazerani et al. 2012 a, c, Kazerani et al.
 2014روی جتعه های مخرلف زندگی سویر یدها انجوام

شده است.
رر مااي وهی  Jalilian et al., 2010, 2016, 2019رو
گونووهی سوویر ید  E. balteatusو E. corollae
) (Fabricius, 1794) (Dip., Syrphidaeاز وراوانتورین
گونه ها رر باغات و میارع مخرلف متایق م ردط اسوران-
1 Ecosystem management
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های ایالم و نرمانشاه بورند.
هد ا لی از مااي ه روی مگ های سیر ید ن ب
ایالعات رر مورر روشهای اسرفاره عملی از گونوه هوای
شوکارگر رر نترورط بیويوژیوض اسوت ( Eckberg et al.
 .)2015ریش از اسرفاره ناربرری از ایون حشورات مفیود
روی ت ات هد بای ری از جتعوههوای مخرلوف زنودگی
تن ها ایالعات نا ی بدست تورر تا ن عت بوه اسورفارهی
عملووی و تجوواری از تنهووا اقوودام نوورر ( Donnelly and
 .)Phillips 2001ن ب این رانش نیازمتد بدسوت توررن
ایالعات نا ی از تتوع مییان نارتیی و متابع تامین شهد
و گرره تنان است تا ورت نیاز به نتررط شیمیایی ایون
عملیات با سموم انرخابی و ن وار رر زمانی انجام شور
نه عالوه بر ناهش م قوط جم یوت ت وت هود واور
ن تری را برای ان ان ميویط زی وت و موجوورات غیور
هد راشره باشد .يوذا رر ایون تيقیوق میویان جوذابیت
گیاهان گلودار موورر توجوه چهوار گونوه غايوب شوکارگر
سیر ید رر نشت بوم های مخرلف و حاشویه تنهوا موورر
بررسی قرار گر ت .گونه های گیواهی بوا جوذابیت بوا تر
برای این حشرات شکارگر شتاسایی تا از این ایالعات رر
برنامههای مدون نتررط بیويوژیض معرتی بور حفاتوت و
حمایت رر مهار جم یت شرههای ت ت اسرفاره نمور.
مواد و روشها
رر بررسیهای انجام شده نگارنده و همکاران چهار گونوه
سیر ید شکارگر Sph. L. E. balteatus E. corollae
 scriptaو ) S. albomaculata (Maquertبه عتوان گونه-
هووای غايووب نشووت بووومهووای مووذنور شتاسووایی شوودند
) .(Jalilian et al. 2010, 2011, 2014, 2016بوورای
مااي ه گیاهان و علفهایهورز بوهعتووان متوابع شوهد و
گرره مگ های سیر ید شکارگر از ابرودای صول رشود
( روررین ماه) یی ساطهای  1394-95ه زمان با تهور
مگ های بايغ از چهوار نشوتبووم گتودم نلویا باغوات
سیب باغات میوهی ه رهرار و مراتع ه جوار رر اسوران
نرمانشاه نمونهبرراری شد (جدوط  .)1رر ارزیابی گیاهان
جاذپ یض گوشه از میرعه را انرخاپ نموره از تن نقاه
 20مرر بوه مووازات یکوی از اووالع حرنوت سوپ بوا
تشکیل یض زاویه  90ررجه  20مرور بوه راوول میرعوه
حرنت شد .نقاه اوط را انرخاپ نرره و با توجه به ايگوی
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 Wبه ا له  20مرر رتج نقاه از روی تن نمونهبورراری
شد .رر هر نقاه از یض نواررات یض مرور مرب وی (اب وار
یض رر یض مرر) برای نمونه برراری اسرفاره شد .با توجه
به تران با ی علفهای هرز رر حاشیه نشوت بوومهوای
مذنور ت دار رتج نواررات نیی رر حاشیه میرعوه نمونوه-
برراری شد .بتابراین رر هور نوبوت نمونوهبورراری از هور
نشت بوم  10نواررات مورر ارزیابی قرار گر وت .رر هور
نشت بوم رتج نوبت از ابردای بهار تا زمان وشض شودن
علفهای هرز نمونه برراری شد .ن عری از سوا زموین
نه بهوسیله تصویر عمووری گیاهوان روشویده مویشوور
تاجروششمینامتد ) .(Jennings et al. 1999مقدار تواج
روشش برای گیاهان موجور رر هور نوواررات بوه وورت
رر دی از نل رالت نمونهبرراری اندازهگیری و رعت شد.
ر از تتظی هر نواررات با اسرفاره از روربین ریجیراط
بووا وووووو تصووویر  13مگاریک وول بصووورت عموووری از
گیاهان راول نواررات عکو بورراری شود .تصواویر بوا
اسوورفاره از نوورما وویار )Adobe 7.0 (Team 2002
 Photoshopبرای هر گونه گیاهی موجور رر تصویر برش
راره شد .با اندازه گیری سا برش راره شده هور گونوه
گیواهی رر نورما ویار)2010 (Walkenbach et al. 2010
 Wordسا تاج روشش هر گونه باور تقریعی مياسوعه
شد .همچتوین از تموامی گونوههوای گیواهی رر قا وات
مذنور ب د از ندگذاری رعوت ت ودار و رر ود روشوش
نمونههای هرباریومی تهیه شد .نمونوهبورراری از ايیوت
مگ های سیر ید رر ساعات اوج ايیت حشرات بايغ از
ساعت  8تا  12ع انجام شود ) .(Gilbert 1981رر هور
نمونهبرراری گیاهان موجور رر یض نواررات به مودت 5
رقیقووه مووورر مشوواهده قوورار گر رووه و ت وودار سوویر ید
بازریدنتتده از چهار گونوهی غايوب مووررنظر از گیاهوان
موجور به تفکیض گونوه رعوت شود .توقوف و تغذیوه هور
سیر ید مالقاتنتتده به عتوان یض بازرید رر نظر گر ره
شد .گونههای موررنظر تفاوتهای تاهری بارزی راشرتد
نه بر اساس این مشخصات (نقش و نگار ق ومت رشوری
شووک و انوودازه) بووه تسووانی قابوول تفکیووض بورنوود .بوورای
شتاسووایی مگوو هووای سوویر ید از نلیوودهای م رعوور
) Steyskal (1983و )Speight and Sarthou (2011
اسوورفاره شوود .ایوون گونووههووا رر موس ووهی تيقیقووات
گیوواهریشووکی نشووور توسووط تقووای ابووراهی گیالسوویان
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مرخصص رره بتدی روبا ن تأیید شودند .ب ود از اتموام-
نمونهبرراریهای میدانی تمامی گونههوا بوا ور زموان
نا ی و با اسرفاره لورهای م رعور گیواه شتاسوی ( لوورا
ایرانیکووا ) (Rechinger 1963-2007و لووور ترنیووه
) )(Davis 1965-1985توسووط وووان مژگووان وی ووی
مرخصص علوم علفهای هرز باور رقیق شتاسایی شدند.

زمین روشش راره شده توسط بخوشهوای هووا ی گیواه
بیان میشوور ).(Van der Maarel and Franklin 2013
مياسعات عدری مییان جلب هور گونوهی سویر ید روی
گونهی گیاهی جاذپ با اسرفاره از نرما ویار  Excelبورای
هرندام از نشتبوم های مورر بررسی گونههای گیاهوان
جاذپ و مگ های سیر ید مالقاتنتتده جداگانه انجام
شد .تزمایشات رر قايب یورو نوامال تصوار ی نامر وارط
اجرا شد .تنايیی رارهها با اسرفاره از نورما ویار SAS ver.
) 9.1.3 (2003انجام و میانگینها نیی با اسورفاره از روش
چتد رامته ای رانکن با سا ایمیتان  95رر د مقای ه
شدند.

تجزیه و تحلیل دادهها
رر تجییه و تيلیل رارهها با توجه به رر د تواج روشوش
هرگونه گیاهی به ن عت نل تاج روشوش هور نوواررات
ت دار مالقات هر گونه سیر ید روی هور گونوهی گیواهی
مياسعه شد .رر د تاج روشوش بوه وورت رر ودی از

جدوط  -1مشخصات مکانهای نمونهبرراری
Table 1- Specifications of sampling locations
Latitude
"N 34º 07' 27.84
"N 34º 07' 27.84
"N 34º 30' 47.52
"N 34º 20' 25.44

Altitude
1348
1351
1308
1311

Longitude
"E 46º 27' 54. 72
"E 46º 27' 54. 72
"E 46º 59' 13. 92
"E 47º 06' 21. 06

Sampling Location name
Islam-Abad reasearch station
Islam-Abad reasearch station
Mehregan reasearch station
Garden genetic resources

Agro-ecosystem
Wheat
Rapeseed
Apple orchard
Stone fruit orchard

نتایج

( )Senecio vernalis Waldest. and Kit.شووم دانی

گیاهان جاذب برای گونههای سیرفید ،E. corollae

وحشی ( )G. tuberosum L.نی ه نشیش

 Sph. scripta ،E. balteatusو  S. albomaculataدر

) -pastoris L.بابونووه ) )Anthemis cotula L.نتگوور

کشتبوم گندم

ابلقووی ( )Silybum marianum L.و گتوودم

نرایج نمونهبرراری های انجام شده از راول میارع گتدم و

) aestivum L.انجووام شوود .رر گونووهی

حاشیه تنها نشوان رار رر برووی مووارر نورا جوذابیت

گونه های گیواهی شوم دانی وحشوی نی وه نشویش و
گتدم بهترتیب بیش ترین میویان مالقوات از یور ایون

E.

گونه را راشرتد .حشرات بايغ این گونه بیش ترین تمایول

گیاهان بین گونههای سیر ید مذنور ررگیاهوان مخرلوف
اورال م تیرار راشت (( )P<0.01جدوط  .)2گونوه

را به سه گونه گیاه مذنور نشان رارند (
.)86.34; Pvalue< 0.0001

 corollaeبه شش گونه گیاهی تمایل بیش تری نشان رار
( .)DF= 6, 24; F= 94.83; Pvalue< 0.0001بویشتورین

(C. bursa

(Triticum

E .balteatus

=DF= 6, 24; F

مالقووات گونووهی  E. corollaeبووهترتیووب از ریرگیوواه
جدوط  -2تجییه واریان

مییان جذابیت گونههای  Sph. scripta E. balteatus E. corollaeو  S. albomaculataبه گیاهان مییبان رر
نشتبوم گتدم.

Table 2- Analysis of variance attraction rate of species E. corollae E. balteatus Sph. scripta and S.
albomaculata to host plants in wheat agro-ecosystem.
S. albomaculata
**0/15
0/007
10/20

S. scripta
**

3/34
0/0061
5/81

E. balteatus
**

Ms
E. corollae
**

4/52
0/047
7/09

3/050
0/035
14/11

ns: Nonsignificant

گونهی  Sph. scriptaه یی بررسیهای انجام شوده

Df
6
24

Sources of variations
Treatment
Error
)CV (%

**: Significant at 1% probability level

به ترتیب از گیاهان نی ه نشویش شوم دانی وحشوی و
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گتدم با ترین مالقات رعت شوده را انجوام رار (
 .)24; F= 543.24; Pvalue< 0.0001رر گونووهی S.
 albomaculataگونه های شوم دانی وحشوی و غربیلوض
) (Lamium amplexicaule L.بهترتیب بیشترین مییان
DF= 6,

5

مالقات از یر این گونه را راشرهانود (
 .)20.19; Pvalue< 0.0001همچتین رر بیشرر موارر بوین
این گونهها رر مییان جذابیت برای چهار گونوه سویر ید
مورر بررسی تفاوت م تیراری وجور راشت (شکل .)1
=DF= 6, 24; F

c
c
b

b b
d d d d a b
b b b

c

a b

5
4

bc

3

e e
bc c c c a

)Attraction rate (Syrphid species/plant species

6

2

a b

1
0

Anthemis cotula
Capsella bursa
Geranium tuberosum
Senecio vernalis
Silybum marianum
Triticum aestivum
Anthemis cotula
Capsella bursa
Geranium tuberosum
Lamium amplexical
Senecio vernalis
Silybum marianum
Triticum aestivum
Anthemis cotula
Capsella bursa
Geranium tuberosum
Lamium amplexical
Senecio vernalis
Silybum marianum
Triticum aestivum
Anthemis cotula
Capsella bursa
Geranium tuberosum
Lamium amplexical
Senecio vernalis
Silybum marianum
Triticum aestivum
S.albomaculata

E. balteatus

S.scripta

E.corollae

شکل  -1مییان جذابیت ) (±SDگونههای  Sph. scripta E. balteatus E. corollaeو  S. albomaculataبه گیاهان مییبان رر نشتبوم
گتدم وجور حرو مرفاوت نشانگر وجور اورال م تی رار براساس تزمون رانکن است.
Figure 1: Attraction rate (±SD) of species E. corollae, E. balteatus, Sph. scripta and S. albomaculata to host
plants in wheat agro-ecosystem, the presence of different letters indicates a significant difference based on
the Duncan test.

گیاهان جاذب برای گونههای سیرفید ،E. corollae
balteatus

scripta ،E.

 Sph.و albomaculata

S.

وحشی غربیلض ) (L. amplexicauleقدومه

)hirsutum

 (A.و جوو موشوکی ( )Hordeum murinum L.بوور نوه

درکشتبوم کلزا

چهار گونهی اوط رهنبور

نرایج تجییه و تيلیل رارههای جذپ گونههوای سویر ید
به گیاهان مخرلف این نشت بوم نیی رر سوا  1رر ود
م تی رار بور (( )P<0.01جودوط  .)3نمونوهبورراریهوای
انجام شده از راول میارع نلیا و حاشیه تنها رر متوایق
مورر بررسی نشان رار رر این نشت بوم از لوور گیواهی
موجور رر تن نه گونهی گیاهی جلب نتتدهی این چهوار

( .)DF= 8, 34; F= 2084.29; Pvalue< 0.0001رر گونوه

گونه سیر ید شکارگر بورند .گونوه  E. corollaeبوه روتج
گونووهی گیوواهی تمایوول بووا تری نشووان رار .بوویشتوورین
مالقووات گونووهی  E. corollaeبووهترتیووب از شووم دانی

و تووری باریوضبور

بوور

 E. balteatusمالقات مگ های بايغ این گونوه از شوش
گونه گیاه موجور رر این نشتبوم بور .گونههای گیواهی
نلویا ( )Brassica napus L.نی وه نشویش غربیلوض
قدومه و گتدم به ترتیب بیش ترین مییان مالقات مربوو
بوه ایون گونوه را راشورهانود ( ;DF= 8, 34; F= 124.92
 .)Pvalue< 0.0001رر بررسی متابع شهد و گورره گونوهی
 Sph. scriptaیی بررسویهوای انجوام شوده ایون گونوه
به ترتیب از گیاهان نلیا نی ه نشیش گتدم و شم دانی

... بررسی جذابیت گیاهان گلدار برای حشرات شکارگر:جلیلیان و همکاران

قدومه بهترتیب بیش ترین میویان مالقوات از یور ایون
DF= 8, 34; F= 1494.14; Pvalue< ( گونوه را راشورهانود
 ترجی به قدومه غربیلض و نی ه نشیش نیوی.)0.0001
.)2 رر سه گونهی سیر ید مورر بررسی وجور راشت (شکل

6

( وحشی با ترین مالقات رعت شده را انجام رار
S.  ه چتین رر گونه.)34; F= 985.79; Pvalue< 0.0001
Raphanus (  گونههوای تربچوه وحشویalbomaculata
) نلیا غربیلض شوم دانی وحشوی وraphanistrum L.
DF= 8,

 به گیاهان مییبان ررS. albomaculata  وSph. scripta E. balteatus E. corollae مییان جذابیت گونههای
نشتبوم نلیا

 تجییه واریان-3 جدوط

Table 3- Analysis of variance attraction rate of species E. corollae ،E. balteatus ،Sph. scripta and S.
albomaculata to host plants in canola agro-ecosystem.
Ms
Sources of variations

Df

Treatment
Error
Cv (%)

E. corollae

8
34

c

a
f f a

b b b

c

e
d

e

e

a b

e

a

d

d
d d d

d
a

b

c

e

Achillea millefolium
Alyssum sp
Capsella bursa
Geranium tuberosum
Hordeum murinum
Lamium amplexical
Raphanus raphanistrum
Triticum aestivum
Achillea millefolium
Alyssum sp
Brassica napus
Capsella bursa
Geranium tuberosum
Hordeum murinum
Lamium amplexical
Raphanus raphanistrum
Triticum aestivum
Achillea millefolium
Alyssum sp
Brassica napus
Capsella bursa
Geranium tuberosum
Hordeum murinum
Lamium amplexical
Raphanus raphanistrum
Triticum aestivum
Alyssum sp
Brassica napus
Capsella bursa
Geranium tuberosum
Lamium amplexical
Raphanus raphanistrum
Triticum aestivum

Attraction rate (Syrphid species/plant
species)

c

e

10/60**
0/007
4/68

9/560
0/0097
5/73

ns: Nonsignificant

f

b

S. albomaculata

**

1/590
0/012
6/71

d

a

S. scripta

**

18/080
0/086
3/83

**: Significant at 1% probability level

7
6
5
4
3
2
1
0

E. balteatus

**

E.corollae

E. balteatus

S.scripta

S.albomaculata

 به گیاهان مییبان ررS. albomaculata  وSph. scripta E. balteatus E. corollae ( گونههای±SD)  مییان جذابیت-2 شکل
.نشت بوم نلیا وجور حرو مرفاوت نشانگر وجور اورال م تی رار براساس تزمون رانکن است
Figure 2: Attraction rate (±SD) of species E. corollae E. balteatus Sph. scripta and S. albomaculata to host
plants in canola agro-ecosystem, the presence of different letters indicates a significant difference based on
the Duncan test.

به گیاهان مخرلف رر این نشوتبووم نیوی م تویرار بوور
 نرایج نمونهبورراریهوا از گیاهوان.)4 ) (جدوطP<0.01(
جاذپ باغات رر متایق مورر بررسوی نشوان رار رر ایون
نشت بوم از لور گیاهی موجور ره گونهی گیاهی جلوب

،E. corollae گیاهان جاذب برای گونههای سیرفید
 درS. albomaculata  وSph. scripta ،E. balteatus
کشتبوم سیب
نرایج تجییه و تيلیل رارههای جذپ گونههوای سویر ید
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نتتدهی چهوار گونوهی سویر ید بورنود .گونوههوای
 corollaeو  E. balteatusهر یض به رتج گونهی گیواهی
تمایل بیشتری نشان رارند .بیشتورین مالقوات گونوهی
 E. corollaeبوهترتیوب از شوم دانی وحشوی وانشوی
شویرین ( (Descarania Sophia L.ووررط وحشوی (L.
 )Sinapis arvensisنی ه نشیش ) (C. bursaسوییاپ
ایرانی ( (V. persicaو جو موشکی بور نه چهوار گونوهی
اوط رهنبر و توری باریوضبور بورنود ( ;DF= 8, 34
 .)F= 1499.31; Pvalue< 0.0001رر گونوه E .balteatus
مالقات حشرات بايغ این گونه از رتج گونهی گیاه موجور
رر باغات مورر بررسی بور.
گونههوای گیواهی نی وه نشویش ووررط وحشوی
وانشی شویرین رتیور( ( )Malva neglecta W.و جوو
موشکی بهترتیب بیشترین مییان مالقات مربو به ایون
گونوه را راشورهانود ( <DF= 8, 34; F= 403.59; Pvalue
 .)0.0001رر بررسووی متووابع شووهد و گوورره گونووه Sph.
 scriptaیی بررسیهوای انجوام شوده رر وصووص ایون
گونوه گیاهوان ازموض ( )Cardaria draba L.و تاتواری
( )Cardus picnocephalus L.بیشترین گیاهان مالقات
شده توسط این گونوه بورنود ( ;DF= 8, 34; F= 403.59
.)Pvalue< 0.0001
ه چتین رر گونه  S. albomaculataگونههای ازمض
شم دانی وحشی و نی ه نشیش بهترتیوب بویش تورین
مییان مالقات از یر این گونوه را راشورهانود ( DF= 8,
 .)34; F= 27381.1; Pvalue< 0.0001شم دانی وحشوی و
نی ه نشیش توسط چهوار گونوه از مگ وهای سویر ید
مورر بررسی ترجی راره شد (شکل .)3
E.

گیاهان جاذب برای گونههای سیرفید ،E. corollae
 Sph. scripta ،E. balteatusو  S. albomaculataدر
کشتبوم درختان هستهدار
نرووایج تجییووه رارههووا نشووان رار نووه بووین شووکارگرهای
سیر ید مورر بررسی از نظر جلب به گیاهوان مخرلوف از
يياظ تماری رر سا  1رر د تفاوت م تی راری وجوور
راشت (( )P<0.01جدوط  .)5نمونه برراری هوا از گیاهوان

7

جاذپ باغات ه ره راران رر متایق مورر بررسوی نشوان
رار رر این نشتبوم از لوور گیواهی موجوور رر تن 11
گونهی گیاهی جلب نتتده ی ایون چهوار گونوه سویر ید

بورند.
گونووههووای  E. corollaeو  E. balteatusهوور یووض
به ترتیب به نه و ره گونهی گیاهی تمایل بیشتری نشان
رارند .بیشترین مالقات گونهی  E. corollaeبهترتیب از
شم دانی وحشی ( )G. tuberosumشلمی ( Rapistrum
) )rugosum (L.وانشووی شوویرین ((D. Sophia L.
سوزن يوض يکوی () )Erodium cicutarium (L.ووررط
وحشی ( )B. nigraر یوون ( Euphorbia helioscopia
 )L.نی ه نشیش ) (C. bursaازمض ( )C. drabaو جو
موشووکی ( )H. murinumبووور نووه هشووت گونووهی اوط
رهنبر و توری باریضبور بورنود ( =DF= 13, 58; F
 .)2014.30; Pvalue< 0.0001رر گونووه E .balteatus
مالقات حشرات بايغ این گونه از ره گونه گیاه موجوور رر
باغات مورر بررسی بور .گونههای گیاهی نی ه نشویش
سوزن يوض يکوی شوم دانی وحشوی وانشویشویرین
ازمض شلمی وررط وحشی وانشی شویرین رتیور(
ریرگیاه و جو موشکی بهترتیب بیشترین مییان مالقوات
مربوو بوه ایون گونوه را راشورهانود ( =DF= 13, 58; F
.)807.40; Pvalue< 0.0001
رر بررسی متابع شوهد و گورره گونوه Sph. scripta
یی بررسی های انجام شده رر وصوص این گونه گیاهان
نی ه نشیش ازمض شلمی ووررط وحشوی وانشوی
شیرین و شم دانی وحشی بهترتیب بویشتورین گیاهوان
مالقات شده توسط این گونوه بورنود ( =DF= 13, 58; F
 .)880.22; Pvalue< 0.0001هوو چتووین رر گونووه S.
 albomaculataگونه های ازمض نی ه نشیش وانشی
شیرین ووررط وحشوی سووزن يوض يکوی و شوم دانی
وحشی بهترتیب بیش ترین مییان مالقوات از یور ایون
گونه را راشورهانود ( <DF= 13, 58; F= 1134.02; Pvalue
 .)0.0001شووم دانی وحشووی نی ووه نشوویش وانشووی
شیرین وررط وحشی و سوزن يض يکوی موورر تورجی
تمام گونههای سیر ید مورر بررسی بور (شکل .)4

... بررسی جذابیت گیاهان گلدار برای حشرات شکارگر:جلیلیان و همکاران
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 به گیاهان مییبان ررS. albomaculata  وSph. scripta E. balteatus E. corollae مییان جذابیت گونههای
باغات سیب

 تجییه واریان-4 جدوط

Table 4- Analysis of variance attraction rate of species E. corollae E. balteatus Sph. scripta and S.
albomaculata to host plants in apple orchards
Sources of variations

Ms
E. corollae

Df

Treatment
Error
Cv (%)

8
28

9/59
0/023
6/65

a
a

a a
d

E. balteatus

S.scripta

brassica nigra

Hordeum murinum

Capsella bursa

Geranium tuberosum

bbbbbbbb

Descarania sophia

Veronica persica

b c c c c c c c

e

Malva neglecta

e

Geranium tuberosum

Capsella bursa

Veronica persica

Malva neglecta

Geranium tuberosum

E.corollae

Cardus picnocephalus

b c

g

e
d

Malva neglecta

f

Geranium tuberosum

g

Cardaria draba

g

a

Cardus picnocephalus

9/68**
0/003
1/78

4/42
0/001
5/13

ns: Nonsignificant

d

b c

S. albomaculata

**

e

brassica nigra

Attraction rate (Syrphid species/plant species)

S. scripta

**

31/57
0/021
4/14

**: Significant at 1% probability level

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

E. balteatus

**

S.albomaculata

 به گیاهان مییبان رر باغاتS. albomaculata  وSph. scripta E. balteatus E. corollae ( گونههای±SD)  مییان جذابیت-3 شکل
.سیب وجور حرو مرفاوت نشانگر وجور اورال م تی رار براساس تزمون رانکن است
Figure 3: Attraction rate (±SD) of species E. corollae ،E. balteatus ،Sph. scripta and S. albomaculata to host
plants in apple orchards, the presence of different letters indicates a significant difference based on the
Duncan test.

 به گیاهان مییبان ررS. albomaculata  وSph. scripta E. balteatus E. corollae مییان جذابیت گونههای
باغات ه رهرار

 تجییه واریان-5 جدوط

Table 5- Analysis of variance attraction rate of species E. corollae ،E. balteatus ،Sph. scripta and S.
albomaculata to host plants in stone fruit trees
Ms
Sources of variations
Treatment
Error
Cv (%)

Df
13
58

**: Significant at 1% probability level

E. corollae
20/49**
0/01
3/42

E. balteatus
24/48**
0/03
5/53

ns: Nonsignificant

S. scripta
6/05**
0/006
5/13

S. albomaculata
6/53**
0/005
5/18
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250
c
200

a

b

100
d
c

c

Sinapis arvensis

Rapistrum rugosum

c

a
d

Geranium tuberosum

d

b

b

a

c

c

b
b

d

c

a

50
0

Raphanus raphanistrum

Geranium tuberosum

Cardaria draba

Capsella bursa

Brassica napus

Capsella bursa

Brassica napus

Sinapis arvensis

Geranium tuberosum

Erodium cicutarium

Descurainia sophia

Capsella bursa

Senecio vernalis

Lamium amplexical

Geranium tuberosum

Capsella bursa

S.scripta
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Figure 4: Attraction rate (±SD) of species E. corollae E. balteatus Sph. scripta and S. albomaculata to host
plants in stone fruit trees, the presence of different letters indicates a significant difference based on the
Duncan test.

گیاهان جاذب برای گونههای سیرفید ،E. corollae
balteatus

scripta ،E.

 Sph.و albomaculata

S.

اطراف کشتبومهای مورد ارزیابی
نرایج تجییوه رارههوا نشوان رار نوه رر ایتجوا نیوی بوین
شکارگرهای سیر ید مورر بررسی از نظر جلب به گیاهان
مخرلف از يياظ تماری تفاوت م تویراری وجوور راشوت
(( )P<0.01جدوط  .)6نمونهبرراری ها از گیاهوان جواذپ
ایرا نشتبوومهوای موورر بررسوی نشوان رار رر ایون
زی ووتبوووم از لووور گیوواهی موجووور رر تن  15گونووهی
گیاهی جلب نتتده ی ایون چهوار گونوه سویر ید بورنود.
گونههای  E. corollaeو  E. balteatusهر یض بهترتیوب
به  12و  7گونهی گیاهی تمایل بیشتری نشوان رارنود.
بویشتورین مالقوات گونوهی  E. corollaeبوهترتیوب از
ر یووووون ( )Euphorbia helioscophia L.متووووداپ
) )Eruca sativa Millerنی ه نشیش وررط وحشوی

قدومه شم دانی وحشی رتیر( والط رنودان (
 )visnaga L.سییاپ ایرانوی و جوو موشوض بوور نوه ره
گونهی اوط رهنبر و توری باریضبور بورنود ( =DF
 .)14, 38; F= 508.34; Pvalue< 0.0001رر گونووه E
 .balteatusمالقات حشورات بوايغ از هفوت گونوه گیواه
موجور رر ميلهای مورر بررسی بور .گونههوای گیواهی
وررط وحشی نی ه نشیش سوزن يض يکوی رتیور(
والط رندان شم دانی وحشی و جو موشوکی بوهترتیوب
بیشترین مییان مالقات مربو به این گونه را راشرهاند
( .)DF= 14, 38; F= 492.33; Pvalue< 0.0001رر بررسی
متابع شهد و گرره گونه  Sph. scriptaیی بررسویهوای
انجام شده رر وصوص این گونه گیاهان نی ه نشویش
غربیلض سوزن چوروان ()Scandix pecten-veneris L.
وررط وحشی و شم دانی وحشی بوهترتیوب بویشتورین
گیاهان مالقات شده توسط این گونوه بورنود ( DF= 14,
Ammi
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 وS.albomaculata E. corollae E .balteatus
 گونه گیاه بازریود شوده5  و5 7 12  هرندام باscripta
 شوم دانی وحشوی و نی وه.رر مراتب ب دی قرار رارنود
نشیش مورر ترجی تمام گونههای سیر ید مورر بررسی
.)5 رر این بخش از تيقیق بور (شکل
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 ه چتین رر گونه.)38; F= 566.39; Pvalue< 0.0001
L.(  گونههوای ازموض سووزن يوضيکویalbomaculata
lactuca L.( ) گوواو چووا نوونErodium cicutarium
) شم دانی وحشی و نی ه نشویش بوهترتیوبserriola
بیشترین مییان مالقات از یر این گونه را راشورهانود
 گونههوای.)DF= 14, 38; F= 410.56; Pvalue< 0.0001(

Sph.

S.

 به گیاهان مییبان ررS. albomaculata  وSph. scripta E. balteatus E. corollae مییان جذابیت گونههای
ایرا نشتبومهای مورر ارزیابی

 تجییه واریان-6 جدوط

Table 6- Analysis of variance attraction rate of species E. corollae E. balteatus Sph. scripta and S.
albomaculata to host plants in margin of agro-ecosystems
Sources of variations

Ms
E. corollae

Df

Treatment
Error
Cv (%)

E. balteatus

**

8
28

S. scripta

**

5/92
0/011
4/04

4/42
0/008
4/77

**: Significant at 1% probability level

S. albomaculata

**

1/53**
0/0037
5/21

2/33
0/0041
4/52

ns: Nonsignificant

8
e

7

c

c
e

f

E.corollae

f

f

E. balteatus

S.scripta
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gg gg

Cardaria draba

Erodium cicutarium

Ammi Visnaga

d f
g

Capsella bursa

Malva neglecta

a

Veronica persica

Eruca sativa

Geranium tuberosum

Cardaria draba

0

Alyssum sp

1

hi i
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2
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c
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f

Lamium amplexical
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i
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d
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b

Hordeum murinum

d
3

g

e

Veronica persica

c

Lamium amplexical

4

cc

a

Euphorbia helioscophia

5

brassica nigra

Attraction rate (Syrphid species/plant)

6

S.albomaculata

 به گیاهان مییبان رر ایراS. albomaculata  وSph. scripta E. balteatus E. corollae ) گونههای±SD)  مییان جذابیت-5 شکل
.نشتبومهای مورر ارزیابی وجور حرو مرفاوت نشانگر وجور اورال م تی رار براساس تزمون رانکن است
Figure 5: Attraction rate (±SD) of species E. corollae E. balteatus Sph. scripta and S. albomaculata to host
plants in margin of agro-ecosystems, the presence of different letters indicates a significant difference based
on the Duncan test.
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مکتده راشره

بحث
براساس مااي ات قعلی نگارنده و همکاران رر بررسی
جتعههای مخرلف مگ های سیر ید ون این
شکارگرها رر بروی از نشتبومهای زراعی و باغی غرپ
نشور مااي ه شده است .چهار گونه مورر ارزیابی از
گونههای غايب این نشت بوم ها بشمار می-
روند ) .(Jalilian et al. 2010رر وصوص مییان جذپ
این شکارگرها به گیاهان متابع شهد و گرره نرایج این
تيقیق نشان رار رر نشتبوم گتدم گونهی E. corollae
ت دار بیشرری گونهی گیاهی را مورر مالقات قرار می-
سیر ید
رهد .رر میارع گتدم هفت گونهی مگ
شکارگر وجور رارر نه گونهی  E. corollaeبه عتوان
گونه غايب میارع گتدم شتاوره میشور ( Jalilian et al.
.)2012گونهی مذنور ن عت به سایر گونههای سیر ید
ت دار بیشرری از گونههای گیاهی را مالقات مینتد .رر
میارع گتدم اسران نرمانشاه از  112گونه علف هرز
گونههای بیتی راا وررط وحشی علف هفتبتد و
سلمهتره بیشترین شاوص غايعیت را رارا ه رتد
) .(Veisi et al. 2012ترجی

به شم دانی وحشی و

نی ه نشیش رر چهار گونهی سیر ید رر گتدم بیشرر
از سایر گونههای گیاهی بور .رر میارع نلیا گونهی
سیر ید  E .balteatusتتوع بیشرری را رر اسرفاره از
گیاهان گلدار ن عت به سایر گونهها رارا است .رر میارع
نلیای ه از  11گونهی مگ سیر ید شکارگر گونهی
 E. corollaeبه عتوان گونه غايب جم یت بیشرری
ن عت به سایر گونههای سیر ید رارا است .رر این میارع
شم دانی وحشی و نی ه نشیش جیو گیاهان مورر
ترجی چهار گونهی سیر ید مورر بررسی بور .شم دانی
وحشی و نی ه نشیش از جمله علفهای هرز غايب
میارع نلیا نیی مي وپ میشوند (Salimiy and Sajedi
) .2004رر باغات سیب تانتون ت دار ره گونه سیر ید
شکارگر گیارش شده است ( .)Jalilian et al. 2019رر
این باغات گونههای شکارگر  E. corollaeو E
 .balteatusن عت به سایر گونهها بیشترین تتوع گیاهی
مورر مالقات را راشرتد .تيقیقی رر يه ران نشان رار
نه وجور علفهای هرز و ررورچهها رر حاشیه باغات
سیب باعث جلب شکارگری  20گونه مگ سیر ید
شکارگر به این باغات شده و تاریر مهمی رر نتررط ت ات

استPiekarska-
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and

(Trzciński

) .Boniecka 2013رر مااي ات انجام شده رر باغات
سیب نشمیر هتد شم دانی وحشی و نی ه نشیش
باعث جلب گونه  E. balteatusشده نه نقش مهمی رر
گررها شانی و شکارگری رارر ).(Paray et al. 2014
چهار گونه سیر ید شکارگر مورر ارزیابی از گونههای
غايب رروران ه رهرار ه بشمار میروند .(Jalilian et
) al. 2010رر این باغات شکارگر  E. corollaeو E
 .balteatusت دار بیشرری گونه گیاهی را بازرید نررند.
رر بررسی انجام شده رر برزیل  3گونه شکارگر سیر ید
نقش مهمی رر ناهش و ت ارط جم یت شرههای روی
رروران هلو رارند ) .(Schuber et al. 2012همچتین رر
بررسی حاشیه میارع و باغات مورر بررسی گونههای
مذنور ت دار بیشرری گونه گیاهی را مورر بازرید قرار
رارند .تتوع با تری از گیاهان به علت عدم نتررط
نشاورزان رر حاشیه میارع و باغات وجور رارر .براساس
این تيقیق و بررسیهای قعلی این تران و تتوع
بیشرری از گیاهان جاذپ باعث جلب جم یت بیشرری
از این حشرات وواهد شد به همین ريیل حشرات بايغ
ن ل روم گونههای سیر ید مورر ارزیابی میارع را رر
زمان برراشت و وشض شدن تر( و به سوی گیاهان
سعی حاشیه میارع مهاجرت مینتتد ( Jalilian et al.
 .)2014رر وصوص اهمیت وجور متابع شهد و گرره رر
باغات مااي اتی رر سوی نشان رار نگهداری علفهای
هرز گلرار رر باغات به علت جذپ مگ های سیر ید
شکارگر توان ت رو گونه شرهی )Aphis pomi (DeGeer
و ) Dysaphis plantaginea (Passرا به ووبی نتررط
نتد ) .(Wyss 1995باور نلی رو گونهی گیاهی
شم دانی وحشی و نی ه نشیش رر تمام نشتبومهای
مورر بررسی و حاشیه تنها برای چهار گونه سیر ید
شکارگر مورر ارزیابی جذابیت با تری رر مقای ه با سایر
گیاهان مورر مااي ه راشرتد (شکل  .)6این گیاهان جیو
مه ترین گونههای گیاهی لور میارع نرمانشاه ه
مي وپ میشوند ) .(Veisi et al. 2012نقش گیاهان
جاذپ رر ميدور نررن جم یت ت ات با ایجار رتاهگاه و
نگهداری ی مههای جایگیین رر مااي ات قعلی ارعات
شده است ;Burgio et al. 1997, Lanzoni et al. 2003
) .)Bostanian et al. 2004متابع شهد و گرره همانتد
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وجور ی مه برای سیر یدهای شکارگر مه و حیاتی
ه رتد ) .(Pfiffner and Wyss 2004يذا اسرفارهی از

اسرراتژی مه رر مهار زی ری ت ات رر زی تبومهای
نشاورزی و باغی است (.)Colley and Luna 2000

گیاهان ا یایش رهتدهی جم یت حشرات مفید یض

شکل  -6نی ه نشیش ( C. bursa-pastorisراست) و شم دانی وحشی ( G. tuberosumچپ) (ا لی).
Figure 6: C. bursa-pastoris (Right) and . G. tuberosum (Lefth) (Original).

برای گیاهان با ارزش اقرصاری با غیرميرمل است
نه حشرات مفید به تتهایی جایگیین متاسعی برای
ت تنشها باشتد هرچتد حضور اط تنها اگر نرواند
نتررط قا ی ت ت را راه نتد موجب ناهش ر ات
سمپاشی وواهتد شد ) .(Barbir 2015یض اسرراتژی
ریگر رسرکاری هد متد نشت بوم است .رر این روشها
نشت توام گیاهان زراعی به همراه گیاهان جلب نتتده-
ی حشرات نامل مگ های سیر ید باعث ناهش
چشمگیر تيورگی گیاهان زراعی به شرهها شده است
( .)Morris 2000, Hopper et al. 2011رازیانه و بابونه از
گیاهان جلب نتتده این حشرات مفید ه رتد
) Kareim et al. 2019ریدا نررن ارتعا بین گیاهان
جاذپ و سیر یدهها میتواند رر تويید ميصو ت
.(El-

ارگانیض به نشاورزان نمض نتد ).)Rossi et al. 2006
رر نايیفرنیای تمریکا از رران یل مگ های سیر ید رر
تويید ناهوی ارگانیض اسرفاره ناربرری میشور
( .)Eckberg et al. 2015رر برنامههای مدیریری میتوان
با ا یایش متابع شهد و گرره گلها تتوع رر نشت با
ناشت گیاهان گلرار جاذپ و ررنتار ميصو ت زراعی

رر میارع و باغات باعث جلب و هدایت رشمتان یعی ی
ت ات بویژه سیر یدها شد این گیاهان و ررچینهای
ایرا میارع و باغات باعث با به وجور توررن یض میکرو
نلیما برای حفاتت از بار شرایط نامتاسب ميیای
ميلی برای زم رانگذرانی و رر اوریار قرار رارن ی مه
(برای

روهای) میشوند ( ;Kopta et al. 2009 ,Philips

et al. 2014

White et al, 1995, Hickman and

 .)Wratten 1996, Macleod 1999رر زی ت بومهای
نشاورزی نشور ما زارعین باور م موط عملیات نترريی
روی علفهای هرز حاشیه میارع و باغات انجام نمی
رهتد (هرچتد نارشتاسان مرتعط با زارعین وواسرار
نتررط علفهای هرز بخصوص رر حاشیه میارع و باغات
ه رتد) .يذا میتوان با تموزش به نارشتاسان حفظ-
نعاتات و نشاورزان از اسرراتژی مدیریت زی ت بوم بدون
ر

هییتههای گیا

اسرفارهی بهیته نمور .يذا

اسرفاره از رران یل گیاهان گلداری مانتد شم دانی
وحشی ونی ه نشیش نه با جم یت با یی رر راول
زی تبومهای نشاورزی و حاشیه تنها وجور رارند رر
جلب و با بررن جم یت حشرات مفید مانتد مگ های
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ميیای ناشی از مصر سموم ت رکشهای شیمیایی را
ا یایش تتوع انويوژیکی و اقرصاری.ناهش میدهد
موجب ا یایش عملکرر رر واحد سا و اسرفاره
نارتمدتر از متابع موجور شده و به بهعور تغذیه ان ان
نمض میکتد و با ناهش مصر ت تنشها به تامین
- بتابراین می.اهدا نشاورزی رایدار نیی نمض میکتد
توان از این گیاهان جاذپ نه مصر وورانی و رارویی
راشره و رارای ارزش اقرصاری ه رتد رر باغات ما نیی
نشت ورر مدیریت علفهای هرز گلدار حاشیه میارع و
.راول باغات تجدید نظر اساسی نمور

.سیر ید شکارگر جییی از مدیریت تلفیقی ت ات است
نشت گیاهانی جاذبی مانتد گشتیی بومارران رازیانه و
11 ن تاع رر ایايت اورگان تمریکا باعث ا یایش جم یت
گونه سیر ید شکارگر شرهها رر میارع شده است
( از سویی ریگر نشت مرتوعColley and Luna 2000)
گیاهی رر نتار یکدیگر به ريیل تفاوت رر مرابويیتهای
تنها باعث گیج شدن حشرات ت ت و عدم رسررسی
(Koocheki et متاسب تنها به گیاه مییبان وواهد شد
 همچتین رر این نوع نشت از رشمتان.al. 2012)
یعی ی حفاتت میشور نه رر نهایت متجر به ا یایش
تتوع گونه حشرات مفید رر میرعه میشور و اررات زی ت
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