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 چكيده

و جو در ايران ترين حشره مهمPut.  Eurygaster integricepsسن گندم ي آفت گندم

كه نشان دادههاي مختلف بررسي. باشد مي و غير زندهاند محيطيي عوامل مختلف زنده

ميرا اين آفت هاي جمعيت ي موجود بين تغييرات در اين مطالعه رابطه. دهند تحت تأثير قرار

و جمعيت سن گندم با عوامل مختلف محيطي شامل متغيرهاي اقليمي، سطح زير كشت گندم

و سطح كنترل شيميايي مورد بررسي قرار گرفت و. جو همچنين تأثير احتمالي عوامل محيطي

سناي زمستانهوزن سن و مير . ها در ارتفاعات مورد مطالعه قرار گرفت گذران روي مرگ

اي طي سه سال از شش شهرستان سن خيز استان آذربايجان شرقي شامل هاي مزرعه داده

جمع بستان و هشترود كه.آوري شدند آباد، تبريز، سراب، ميانه، هريس در بين متغيرهايي

آن رابطه سني و مير گذراني بررسي شدند فقط ارتفاع از سطح هاي زمستان در محلها با مرگ

و ميزان گذران، ميانگين ماهانه هاي زمستان دريا، ميانگين وزن سن ي رطوبت نسبي كمينه

و مير سن رابطه بارندگي ماه و اسفند با مرگ ترتيببه(دار داشتندي معني هاي آذر، دي، بهمن

51/0=r،45/0=r،392/0=r،47/0=r.(و رابطه و جو ي بين تغييرات سطح زير كشت گندم

و سطح جمعيت سن گندم معني و غير طغياني سن گندم دار نبوده اما بين وضعيت طغياني

بندي نتايج حاصل، از جمع).R2=47/0(كنترل شيميايي سال قبل ارتباط نزديكي وجود داشت 

در اطالعات مفيدي بوجود خواهد آمد كه مي . هاي سن مفيد باشند بيني طغيان پيشتوانند

 سن گندم، اقليم، تغييرات جمعيت، عوامل محيطي: واژه هاي كليدي

 مقدمه
،Put.  Eurygaster integriceps،سن گندم

و جو در كشورهاي آفتي حشرهترين خطرناك  گندم
و مركز آسيا مي بيش به طوري كه هر ساله باشد، غرب

ا15از  يز مزارع اين كشورها مورد حملهميليون هكتار
در مناطق طغياني آفت ميزان. گيرند اين آفت قرار مي

و گندم30تا20خسارت وارد شده به جو  تا50 درصد
مي100 -El(شود درصد كل محصول تخمين زده

Bouhssini, 2004 .( 

ازبه جز مناطقسن گندم در ايران  هاي زميني
و ساحلي خليج فارس، درياي عمان،  درياي خزر

 كشور هاي سراسر كاري در گندمكويرهاي مركزي،
به گياهانو كيفي صورت كميو به گسترش داشته

؛Rezabeigi & Radjabi, 2004(زندميخسارت ميزبان
Radjabi, 2000 .( 

تحت نيز مانند حشرات ديگر سن گندم جمعيت
و غير زنده ي محيط قرار تأثير دو گروه عوامل زنده

 دشمنان طبيعي اين توانميعوامل زندهاز. يردگ مي
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و بيمارگرها واره آفت اعم از شكارگرها، انگل . را نام بردها
عمليات، اقليم، دما، بارندگي، رطوبت نسبي، باد غذا،

ها از جمله عوامل غيركشو كاربرد آفتكشاورزي
مي زنده  باشندي مؤثر بر پويايي جمعيت سن گندم

)Javahery, 1996؛Iranipour, 2002 ؛Radjabi, 2000؛
Rosca et al., 1996 ؛Critchley, 1998(.
ي خود به اين نتيجه ساله30هاي رجبي طي بررسي

و رسيده است كه غذا عامل كليدي نوسانات جمعيت
مي هاي دوره طغيان او معتقد است. باشد اي سن گندم

و جو، كشت مداوم توسعهكه  گندم،ي كشتزارهاي گندم
و عدم رعايت كاري يكپارچگي غله ها در سطح وسيع

به بودهتناوب در افزايش تراكم سن گندم مؤثر و  ويژه اند
تخريب مراتع علت اصلي گسترش سن در سالهاي اخير

جو. بوده است جايگزين كردن مراتع با كشت گندم يا
و دامنه ي گسترش اين آفت را افزايش ديم سرعت

&(دهد مي 2007 Radjabi, 2000.( 
به منظور آگاهي از وضعيت سن گندم، رديابي

و كانون جمعيت آفت از طريق نمونه هاي برداري از مزارع
و Amir-Moafi (2005). باشد استراحت ضروري مي

Parker et al. به نمونه(2002) برداري تصادفي را مقرون
. اند ها ذكر نموده برداري از كانون ترين روش نمونه صرفه

و هاي تابستان برداري، مكان در اين روش نمونه گذراني
و شدهگذراني سن در منطقه مشخص زمستان
مي ها صرفاً از اين مكان برداري نمونه بنا. گيرند ها صورت

و به توصيه ي محققين مذكور يك طرف يال كوه انتخاب
ي بوته10از هر ارتفاع. شود به چهار ارتفاع تقسيم مي

 به صورتcm  50-30گذراني با قطر تاج محل زمستان
و هاي پناه گرفته در زيرسنتعداد تصادفي انتخاب شده

مي آن سن. شوند ها شمرده  حشره به 100ها از بين اين
و پس از جدا كردن نرها صورت تصادفي انتخاب گرديده

ميو ماده . شوند ها وزن
هاي استراحت، وضعيت از روي تراكم سن در محل

مي مزارع سال آينده پيشسن در هدف اين. شود بيني
ي تغييرات جمعيت سن گندم رابطهمطالعه پيدا كردن

با متغيرهاي مختلف محيطي شامل متغيرهاي اقليمي،
و سطح كنترل شيميايي و جو  سطح زير كشت گندم

تلفات سن در ميزان همچنين با توجه به اينكه. بود
ات جمعيت آفت در نوسانگذراني هاي زمستان كانون

.)Radjabi, 2007؛Iranipour, 2002(د نقش كليدي دار
و مير تأثير احتمالي عوامل محيطي روي بنابراين، مرگ

بها در ارتفاعات سن شدنيز . ررسي

و روش ها مواد
ي مورد مطالعه منطقه

براي انجام اين مطالعه، شش شهرستان استان
تب آذربايجان شرقي شامل بستان ريز، سراب، ميانه، آباد،

و هشترود كه در چند سال اخير، سن گندم در  هريس
هاي آوري داده ها حالت طغياني داشته براي جمع آن

هاي چون محل.)1شكل(صحرايي انتخاب شدند 
هاي شهرستان تبريز در ارتفاعات بخش استراحت سن

صوفيان واقع شده بود اين منطقه هم جزء مناطق 
ماه هاي صحرايي از آبان آوري داده جمع. برداري بود نمونه
و در اسفند ماه 1386سال   به اتمام 1388 شروع شد
از. رسيد  نقطه در شش 600طي سه سال بيش

و موقعيت آن در شهرستان مورد بازديد قرار گرفتند ها
GPS)مدلGPSmap 76CSx, Garmin, Olathe, 

Kansas, USA(شد سن داده. ذخيره هاي مربوط به
دم شامل حضور يا عدم حضور آن، جمعيت آن در گن

و مزارع گندم، سطح كنترلها مكان ي استراحت
و داده گذرانيي تابستانها هاي مربوط به مكان شيميايي

و عرض جغرافياييو زمستان و طول گذراني شامل ارتفاع
بها.بودي اجراي پژوهشها براي سال طالعات مربوط

از ها در سالنوضعيت سن در اين شهرستا هاي قبل
و  شروع مطالعه از مديريت جهاد كشاورزي شهرستان

. مديريت حفظ نباتات استان گرفته شدند
 برداري نمونه

و استراحتهاي برداري از كانون براي نمونه  تابستانه
سن زمستانه  اوايل هاي مورد مطالعه، در شهرستاني

و شروع بارش وها پاييز قبل از سرد شدن هوا ي پاييزي
و 1387، 1386هايي دوم اسفند ماه سال نيز نيمه

ها كه قبالً توسط كارشناسان حفظ به اين كانون1388
شد نباتات شهرستان . ها شناسايي شده بودند، مراجعه

و وسعت منطقه به بوته30تا10بسته به ارتفاع ي گون
ازcm 30قطر تاج حدود حداقل به صورت تصادفي

آن ارتفاهفت و خاك زير ها تا عمقع مختلف انتخاب
شدcm 10حدود  تر سطح براي بررسي دقيق. بررسي
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و هاي انتخاب شده با اره بريده زير گون، بوته شدند
آن سن هاي فيلم ها به صورت جداگانه در قوطي هاي زير
و به آزمايشگاه منتقل شدند جمع موقعيت. آوري

آن ها همراه با شماره گونجغرافيايي  دري مربوط به ها

GPSي هر گون در يك تكه شماره. دستي ذخيره شد
و داخل قوطي فيلم مربوط به آن قرار كاغذ نوشته شد

.شد داده

 شرقي هاي صحرايي در استان آذربايجان موقعيت مناطق انتخاب شده براي برداشت داده-1شكل

و مرده جدا شدندهاي زند در آزمايشگاه سن .ه
هاي قبل كه محتوياتي مربوط به سال هاي مرده سن

و سر  و ضمايم بدن از جمله پاها بدنشان از بين رفته بود
و مردهسن. كنده شده بود دور ريخته شدند ي هاي زنده

و و توزين شده همان سال به تفكيك جنس شمارش
.ي مربوط نوشته شدند نتايج مقابل شماره

سنعامل مر هاي مرده نيز تا حد امكان تشخيصگ
سنه در مواردي كه اندام. داده شد اي قارچ روي بدن

زدگي به عنوان عامل مرگ يادداشت قارچشدمي ديده 

ها اين تعداد قابل توجه شد كه در برخي از شهرستان
سن. بود  در اثر سرمازدگي به رنگ هاي مرده بدن

آنآمده بود متمايل به ارغواني در ها حفظو ضمايم بدن
و هيچ گونه آثار مربوط به عوامل ديگر مانند شده بودند

و شكارگرها روي بدن آن ها وجود نداشت بيمارگرها
).2شكل(

سنموجود بيني رابطه و مير ها با متغيرهاي مرگ
برداري،ي نمونه ها، ارتفاع منطقه مختلف شامل وزن سن

و بيشينهي ميانگين، كمي ماهانهميانگين ي دماي نه
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و بيشينه ي مطلق دماي هر ماه، ميزان روزانه، كمينه
و ارتفاع برف، ي ميانگين، كمينه ماهانهميانگينبارندگي

و تعداد روزهايو بيشينه ي رطوبت نسبي روزانه
و اسفند سال يخبندان ماه هاي هاي آذر، دي، بهمن

شد1388 تا 1386 ن. بررسي تايج اين متغيرها بر اساس

و تا حدي برداشت هاي تجربي تحقيقات محققين ديگر
؛ Radjabi, 2000؛ Javahery, 1996(انتخاب شدند 

Radjabi, 2007 .(هاي هواشناسي از مركز تحقيقات داده
شرقي دريافت هواشناسي كاربردي استان آذربايجان

.شدند

)پايين(و سرمازده) باال(زدهي قارچ اي مردههسن-2شكل

هاي اقليمي ذكر شده براي هر ماه به طور متغير
و از چهار عدد  مربوط به چهارماهجداگانه محاسبه

شدميانگينحاصل در مورد بارندگي، ارتفاع برف. گرفته
 از مجموع ميانگينو تعداد روزهاي يخبندان به جاي 

شداعداد چهار ماه استفاد .ه
رسيد در مورد اين متغيرها، بزرگي چون به نظر مي

متغير بهتر از ميانگين آن جمعيت را تحت تأثير قرار 
سن. دهد مي هاي مرده در اثر عوامل غير زنده درصد

و رابطه با محاسبه و مير ي لگاريتم درصد مرگ
ي رگرسيون خطي متغيرهاي مذكور با استفاده از تجزيه

ش از.دچندگانه بررسي تمامي متغيرهاي فوق با استفاده
 براي (maxX - minX) / (Xi - minX)فرمول استاندارد 

،)Merrill et al., 2009(سازي شدند نرمالiتمام نقاط
 مقدار maxXمقدار متغير مورد نظر، Xiكه در آن

و مي مقدار كمينهminxبيشينه همان متغير . باشدي آن
و يك قرار متغيراين تبديل، تمام مقادير ها را بين صفر

و امكان مقايسه آن داد . ها را فراهم نمودي بزرگي اثرهاي
و نرم افزار براي انتخاب مدل، از رگرسيون گام به گام

SAS 9.1داري ورودي سطح احتمال معني. استفاده شد
شد15/0و خروجي متغيرها  . تعيين
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ي تغييرات جمعيت سن گندم با متغيرهاي رابطه
 محيطي

با بررسي رابطه ي تغييرات جمعيت سن گندم
و سطح و جو شرايط اقليمي، سطح زير كشت گندم

مدت چندان مفيد نبوده كنترل شيميايي در كوتاه
)Radjabi, 2007 (آن اي ها در دورهو بايستي نوسانات

مي تر از محدوده طوالني .شدي زماني اين مطالعه بررسي
سه برداري هاي حاصل از نمونههبنابراين عالوه بر داد

از ساله، اطالعات مربوط به سال هاي قبل از مطالعه،
به داده. ادارات مربوط دريافت گرديدند هاي مربوط

در شهرستان و مراغه كه هاي اهر، ورزقان، ملكان
آن سال ها حالت طغياني هاي گذشته، سن گندم در

ب داشته اما در حال حاضر فروكش نموده يه عالوهاست،
اطالعات شهرستان مرند از مديريت حفظ نباتات سازمان

و مسئولين حفظ نباتات اين  جهاد كشاورزي استان
اطالعات به دست آمده شامل. ها تهيه شدند شهرستان

و غير طغياني بودن(وضعيت سن گندم  طغياني، متوسط
، سطوح كنترل شيميايي، ليست روستاهاي)جمعيت

در زمان طغيان، اقدامات انجام شدهي شهرستان آلوده
و در زمان طغيان، نوع حشره كشهاي مورد استفاده

وضعيت سن گندم. هاي استراحت بودند موقعيت كانون
و سال در شهرستان به هاي مختلف شاخص ها دهي شد

و به حالت  اين ترتيب كه به حالت طغياني، شاخص سه
و تراكم  ديگر هاي غير طغياني، شاخص صفر داده شد

سن. بين اين دو مقدار قرار گرفتند براي تعيين وضعيت
و غير طغياني بودن در سال هاي گندم از لحاظ طغياني

در برداري اجراي پژوهش از نتايج نمونه هاي انجام شده
و سطح كنترل شيميايي محل و مزارع هاي استراحت

 نيز هاي قبل از مطالعه در مورد سال. استفاده شد
م و ميانگين اطالعات وجود شامل بيشينه، كمينه

و سطح جمعيت سن در محل و مزارع هاي استراحت
ها مورد استفاده كنترل شيميايي انجام شده در آن سال

. قرار گرفت
هايي كه ايستگاه هواشناسي در مورد شهرستان

هاي هواشناسي از مركز تحقيقات داشتند داده
ي دريافت شرق هواشناسي كاربردي استان آذربايجان

تأثير متغيرهاي اقليمي چهار فصل بهار، تابستان،. شدند
و زمستان به صورت جداگانه روي طغيان سن گندم پاييز

و رطوبت. بررسي شد براي متغيرهاي مربوط به دما
 ميانگينهاي هر فصل نسبي از مقادير مربوط به ماه

و تعداد گرفته شد، اما در مورد بارندگي، ارتفاع برف
 اي يخبندان مجموع مقادير مربوط به سه ماهروزه

ها مورد استفاده قرار در تجزيهمربوط به هر فصل
و ميانگين دماي روزانه، ميانگين. گرفتند  كمينه، بيشينه

و و بيشينه مطلق دماي هر ماه، ميزان بارندگي كمينه
و ميانگين رطوبت ميانگينارتفاع برف،   كمينه، بيشينه

و تعدا د روزهاي يخبندان هر ماه محاسبه نسبي روزانه
و قدمت ايستگاه. شد بسته به وضعيت سن گندم

و چند  هواشناسي متغيرهاي فوق براي چند سال قبل
براي برآورد. سال بعد از طغيان سن گندم برآورد شدند

و(تأثير اين متغيرها روي وضعيت سن  طغياني، متوسط
 از رگرسيون خطي نيز)غير طغياني بودن جمعيت

. چندگانه استفاده شد
و سطح كنترل رابطه و جو ي سطح زير كشت گندم

براي اين. شيميايي نيز با وضعيت سن گندم بررسي شد
و جو شهرستان ها براي منظور سطح زير كشت گندم

ي نه ساله از سازمان جهاد كشاورزي دريافت يك دوره
. شد

و بحث  نتايج
و پرونده م بررسي سوابق وجود در هاي سن گندم

مديريت حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي استان 
و  آذربايجان شرقي نشان داد كه خسارت اقتصادي

 سال10كنترل شيميايي سن گندم در اين استان حدود 
و طي دهه ي اخير پيش در شهرستان ملكان شروع شده

و پراكنش در شهرستان هاي مختلف از نظر جمعيت
در اغلب.ي داشته استهاي قابل توجه استان نوسان

ي كوتاه طغيان جمعيت ها بعد از يك دوره شهرستان
. است كه دليل آن دقيقاً مشخص نيست فروكش نموده
به هاي انجام مطالعه در سال ي حاضر حين مسافرت

و شش شهرستان  انتخاب شده، موقعيت مزارع
مي روستاهايي كه سن گندم در آن در ها خسارت زد

GPSدر. ذخيره شد اطالعات مربوط به روستاهاي آلوده
و براي سال ساير شهرستان از ها  از 1386هاي قبل

از مجموع اين. مسئولين حفظ نباتات دريافت شد
و نوساناتي نقشه اطالعات براي تهيه ي پراكنش
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 ArcMap 9.3 در نرم افزار جمعيت سن در استان
و روستاهاي آلود3شكل. استفاده شد ه موقعيت مناطق

 1379آذربايجان شرقي از سال به سن گندم را در استان

مي1388تا و سطح. دهد نشان بر حسب تراكم جمعيت
كمسمپاشي، مناطق آلوده به  و زياد دو سطح با آلودگي

. تقسيم شدند

 1388 تا 1379هاي زراعي موقعيت مناطق آلوده به سن گندم در استان آذربايجان شرقي در سال-3شكل



 171 ...ي نوسانات جمعيت سن گندم رابطه:و همكاران زاده كريم

 1388 تا 1379هاي زراعي موقعيت مناطق آلوده به سن گندم در استان آذربايجان شرقي در سال-3ي شكل ادامه

هـايي متغيرهاي محيطي با تلفات سن در كانون رابطه
 گذراني زمستان
مي همان وازييرفت درصد باال طور كه انتظار  مـرگ

و در نمونه هـاي مير بعد از سپري شدن سرماي زمستان
شد برداشت شده در نيمه  درصـد.ي دوم اسفند مشاهده

و مير سن  از نر در مكـان هاي مرگ هـاي اسـتراحت بعـد

سن برابر ماده84/1سپري شدن زمستان  و وزن هـاي ها
سن%66سرمازده حدود  ي ذخيـره. هـاي زنـده بـود وزن

و به تبع آن وزن بـدن سـن گـذران هـاي زمـستان چربي
 در ميـزان تحمـل ايـن حـشره بـهاي نقش تعيين كننده 

و مير در اثر سرما در سن هـاي دماهاي پايين دارد؛ مرگ
به.)Critchley, 1998(با وزن كمتر بيشتر است  با توجه
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باسني چربي اينكه ذخيره هـاي سـن هاي نر در مقايسه
و پايين است، بنـابراين ميـزان ماده عازم ارتفاعات  مـرگ

ي سن گندم بعـد تغذيه. ها بود مير در نرها بيشتر از ماده 
ويـژه بـا پـايين آمـدن دمـاي از استقرار در ارتفاعـات بـه

و ذخاير چربـي تنهـا منبـع محيط كامالً متوقف مي  شود
و  تأمين نيازهاي متابوليكي بدن حشره در حالـت ديـاپوز

هـا وزن سن ميانگين به همين دليل. باشند استراحت مي 
ه كـاهش يافتـ%11ي استراحت حـدود بعد از طي دوره 

 همخواني دارد رجبي هاي اين نتايج با نتايج پژوهش. بود
)Radjabi, 2000 & 2007.(

آن متغيري كه رابطه13از باي و مير ميزان ها مرگ
گـذراني بررسـي شـد فقـط چهـار سن در اماكن زمستان 

15/0P(دار بودنـدي معنـي متغير داراي رابطـه  در)> و
 متغيرهايي كه در سطح احتمال.داده شدند مدل شركت

دار نداشـتند از مـدل حـذفي معنـي تعيين شده رابطـه
:شدند

از بهRو E،W،RHminكه در آن ترتيب ارتفاع منطقـه
گــذران، هــاي زمــستان ســطح دريــا، ميــانگين وزن ســن

و ميـزان ماهانه ميانگين ي رطوبت نسبي كمينـه روزانـه
ا بارندگي مـاه و  باشـند سـفند مـي هـاي آذر، دي، بهمـن

.)r،45/0=r،392/0=r،47/0=r=51/0ترتيــــب بــــه(
هاي مدل مـشخص اسـت درصـد همانطوركه از فراسنجه

و مير با ارتفاع رابطه   يعني با افزايش،ي مثبت دارد مرگ
و مير نيز افزايش مـي از. يابـد ارتفاع درصد مرگ ارتفـاع

طريق تـأثير بـر اقلـيم روي جمعيـت سـن مـؤثر اسـت 
)Radjabi, 2000 .( با افزايش ارتفـاع دمـاي هـوا كـاهش

ازو اين امر مـي) Critchley, 1998(يابد مي توانـد يكـي
.ي حاصل باشد داليل نتيجه

و مير با وزن سـن گـذران هـاي زمـستان درصد مرگ
اي كـامالً مـورد چنـين نتيجـه.ي معكوس داشـت رابطه

ن سـن انتظار بود زيرا همانطوركه در منابع ذكر شـده وز 
ثابـت شـده كـه. باشـدي چربي بدن مـي تابعي از ذخيره

هايي كه وزن بيشتري دارند ذخاير چربي بدنشان نيز سن
افرادي كه هنگام پرواز ). Salavatian, 1991(بيشتر است 

و ذخيره  ي چربـي به ارتفاعات وضعيت جسماني مناسب
بــااليي داشــته باشــند، دماهــاي پــايين را بهتــر تحمــل

ي در منطقـه،(Radjabi, 2007)هـاي ژوهشپـ. كنند مي

هـاي اصفهان نشان داد كه تلفات ناشي از سرما در سـال
و از  كنـد تجاوز نمـي%10-20عادي چندان زياد نيست

ي كافي برخوردار هايي كه سن گندم از تغذيه اما در سال 
و با ذخيره مي نيست گـرددي چربي پايين عازم ارتفاعات

بو به شدت آسيب  و تلفـات شـديدي پذير را%)65تـا(ده
.شود متحمل مي

هـاي رطوبت نسبي عامل بسيار مهمي در بقاي سـن
و ) Critchley, 1998(گذران عنـوان شـده اسـت زمستان
و مير با رطوبت نسبي ايـن رابطه ي معكوس درصد مرگ

از نقش بارندگي هـم مـي. كند موضوع را تأييد مي توانـد
و تأثير آن مـشابه تـأثير طريق تأثير بر رطوبت هوا باش  د

. باشد رطوبت نسبي مي
و متغيرهاي اقليمي  تغييرات جمعيت سن گندم

هـاي همانطوركه ذكـر گرديـد دليـل اصـلي طغيـان
در كوتـــاه و خاموشـــي جمعيـــت ســـن گنـــدم مـــدت

و. هاي مختلف نامشخص بـود شهرستان شـرايط اقليمـي
و هوايي شهرستان  بـه ها، تغييـرات مربـوط تغييرات آب

و سـطح كنتـرل شـيميايي  و جـو سطح زير كشت گندم
شد سن گندم از جمله عواملي بودند كه احتمال داده مي 

ي ايــن بـا ايــن موضـوع مــرتبط باشـند، بنــابراين رابطـه
و غير طغيـاني(متغيرها با وضعيت سن طغياني، متوسط

شد) بودن جمعيت . بررسي
ق فقط دماي كمينـه مطلـ متغير مورد مطالعه11از
و ارتفاع بـرف باريـده(Tmin)ي سه ماه فصل بهار ماهانه

 در اين فصل بـا تـراكم جمعيـت سـن(S)متر به سانتي
ي مـدل زيـر رابطـه.دار نشان دادنـدي معني گندم رابطه

خطي بين اين دو متغير را با وضعيت سـن گنـدم نـشان
.دهد مي

در بين متغيرهاي فصل تابستان فقط دماي بيـشينه
م باي معني رابطه(Tmax)اهانهمطلق  سـن وضـعيت دار

و در نهايت مدل زير حاصل شد :داشت

ــه ــق ماهان ــه مطل ــاي كمين ــدگي(Tmin)دم و بارن
دار تنهـا متغيرهـاي داراي همبـستگي معنـي(r)پاييزي
.بودند
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ــدگي ــي بارن ــستان يعن ــصل زم دو ويژگــي اصــلي ف
ــي  ــسب ميل ــر ح ــستان ب ــر زم ــاي(r)مت ــداد روزه و تع

.ن بودندـــــس وضعيت متغيرهاي مؤثر بر(f)دانيخبن
و هاي مربوط به مدل فراسنجه1جدول هاي حاصـل

مــوح احتمــسط نشــوطـــربــال مــه را .دــدهيـان

باي معني متغيرهاي اقليمي داراي رابطه-1 جدول  سن گندموضعيتدار

R2 P SE 
ي فراسنجه
تخمين

 زده شده
 فصل متغير

0/25  بهار دماي كمينه مطلق 0/15 0/07 0/04
0/17  ارتفاع برف 0/02 0/01 0/04

 عرض از مبدأ 0/41- 0/57 0/48
0/16  تابستان دماي بيشينه مطلق 0/12 0/07 0/09

 عرض از مبدأ 2/59- 2/00 0/20
0/47  پاييز ميزان بارندگي 0/08 0/05 0/12
0/16  دماي كمينه مطلق 0/01- 0/01 0/05

 عرض از مبدأ 1/35 0/43 0/00
0/21  زمستان ميزان بارندگي 0/01 0/01 0/08
0/19  تعداد روزهاي يخبندان 0/02 0/01 0/08

 عرض از مبدأ 0/02- 0/97 0/98

ي شرايط هر كدام از فصول توسط تأثير جداگانه
Salavatian (1991) به نقل از پژوهشگران روسي

و استاروستين)1941(رادزيسكايا  ) 1982(و ارشنيكوف
در در سال. توضيح داده شده است هاي طغيان سن، هوا

و به دماي  و خشك است و در تابستان گرم بهار ماليم
و هواي. شود آن به تدريج افزوده مي هواي پاييز خنك

و تغييرات  و همراه با ريزش برف است زمستان آرام
و بي . سابقه ندارد ناگهاني
كه اين شرايط چند سال تكرار شوندتيدر صور

و سن  و سن متقارن خواهند بود مراحل رشدي گندم
و تخم بيشتري مي و وضعيت مطلوبي داشته ريزد

هاي در سال. يابد جمعيت آن همه ساله افزايش مي
و ناآرام است و باراني هواي. خاموشي هواي بهار سرد
گ و رشد و داراي بارندگي است ندم با تابستان معتدل

و هواي. باشد سن هماهنگ نمي هواي پاييز ماليم
و اوايل. زمستان بدون ريزش برف است در اواخر زمستان

و توأم با وزش باد است اگر اين. بهار نيز دماي هوا متغير
شرايط دو يا سه سال تكرار شود جمعيت سن به سوي 

1همانطور كه در جدول. خاموشي گرايش خواهد يافت
و بيشينهمي مشاهده هم شود دماهاي كمينه مطلق بهار

ي مستقيم با جمعيت سن دارند مطلق تابستان رابطه
مي يعني با افزايش آن . يابد ها جمعيت سن نيز افزايش

. هاي محققين روسي مطابقت دارد كه اين نتايج با يافته
Radjabi (2007) و هوايي بهار را در  نيز شرايط آب

و نوسانات جمعيت سن مهم دا و بيان كرده سرما نسته
و تغذيه بارندگي ي هاي شديد فصل بهار در جفتگيري

و تلفات سنگيني به پوره ها سن مادر اختالل ايجاد كرده
.كند وارد مي

و دماي كمينه مطلق پاييز به ترتيب  بارندگي
و معكوس با جمعيت سن نشان دادند . ارتباط مستقيم

كم دماي پايين در پاييز بخصوص زماني كه بارندگي
و پوشش برف كافي وجود نداشته باشد موجب  باشد

و مير در سن مي هاي زمستان افزايش مرگ . شود گذران
و ارتفاع تأثير مثبت تعداد روزهاي يخبندان در زمستان

هاي فوق جاي برف در بهار روي جمعيت سن در مدل
و بررسي دارد مي؛بحث رفت روزهاي چون انتظار
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و ارتفاع برف در بهار، روي جمعيت يخبندان در زم ستان
. سن اثر منفي داشته باشند

ي نوسانات جمعيت سن گندم با سطح زير كشت رابطه
و جو  گندم

نتايج حاصل نشان دادند كه بين تغييرات سطح زير
و جمعيت سن گندم در دوره و جو نه كشت گندم ي

1/0P(دار وجود نداردي معني رابطه ساله در ).<
ي ساله30 بر اساس مطالعات Radjabi (2007)كهليحا

خود، غذا را عامل كليدي مؤثر در نوسانات جمعيت سن
ي احتماالً كوتاه بودن سابقه. گندم ذكر كرده است

و دوره ي مطالعه در استان يكي از داليل طغيان سن
و عدم وجود رابطه نتيجه دوي معنيي حاصل دار بين

ه. متغير باشد ي مستقيمي بين سطحم واقعاً رابطهشايد
و طغيان و جو هاي سن گندم وجود زير كشت گندم

كه. نداشته باشد انجام مطالعات تكميلي در مناطقي
ميي طوالني ها سابقه طغيان سن در آن به تر دارد تواند

. كمك كند ديدگاهتأييد يا رد اين
دار بين سطح زير كشتي معني باوجود نبود رابطه

ميگن و نوسانات جمعيت سن به نظر و جو رسد دم
سطح زير كشت غالت آبي نقش قابل توجهي در حفظ 

و تداوم طغيان كه به طوري. ها داشته باشد جمعيت آفت
مي3در شكل سني شهرستان شود در همه مالحظه ها

مدت فروكشي طغيان كوتاه گندم بعد از يك دوره
و تبريز جمعيت باال است اما در دو شهرستان مرن نموده د

و. همچنان تداوم دارد و جو آبي  سطح زير كشت گندم
و نسبت سطح زير كشت آبي به ديم براي سه ديم

و  . ارايه شده است2 جدولدر شهرستان11سال زراعي

و ديم-2جدول و جو آبي  شرقي شهرستان استان آذربايجان11در) هكتار( سطوح زير كشت گندم

نسبت سطح
ر كشت آبي به زي

 ديم

سطح
زير كشت جو 

 ديم

سطح
زير كشت 
 جو آبي

نسبت
سطح زير كشت 

 آبي به ديم

سطح
زير كشت 
 گندم ديم

سطح
زير كشت 
 گندم آبي

سال
 زراعي

 شهرستان

 اهر 85-86 2700 27000 0/10 1700 13000 0/13
0/14 12000 1700 0/13 21000 2700 86-87 
0/15 12000 1800 0/10 28300 2800 87-88 
 آباد بستان 85-86 4100 15000 0/27 1540 4140 0/37
0/39 4260 1670 0/27 15000 4100 86-87 
0/41 4240 1750 0/27 15000 4100 87-88 
 تبريز 85-86 10258 4000 2/56 1764 1097 1/61
1/41 1310 1850 2/50 4000 10000 86-87 
2/07 1110 2300 2/40 4400 10540 87-88 
 سراب 85-86 13400 20200 0/66 4718 5640 0/84
1/07 4424 4752 0/60 20000 12000 86-87 
0/95 4000 3800 0/63 20050 12700 87-88 
 مراغه 85-86 3000 30000 0/10 600 1150 0/52
0/48 1050 500 0/09 27000 2500 86-87 
0/27 1650 450 0/09 29000 2700 87-88 
 مرند 85-86 11500 6000 1/92 2050 1300 1/58
2/00 1500 3000 4/60 2500 11500 86-87 
1/64 1950 3200 1/78 6000 10700 87-88 
 ملكان 85-86 7600 15000 0/51 1050 2450 0/43
0/36 2950 1050 0/50 14000 7000 86-87 
0/56 1950 1100 0/46 14200 6500 87-88 
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و ديم-2جدول ادامه و جو آبي  شرقي شهرستان استان آذربايجان11در) هكتار( سطوح زير كشت گندم

نسبت سطح زير كشت غالت آبي به ديم در دو
ت و اي بيشتر بريز به ميزان قابل مالحظهشهرستان مرند

مي از شهرستان وسعت نسبتاً باالي. باشد هاي ديگر
تواند يكي از داليل كشت آبي در اين دو شهرستان مي

 Radjabi (2007)مطالعات. حفظ جمعيت آفت باشد
هاي طغيان مزارع نشان دادند كه سن گندم در سال

و نتا ميزبان را به علفزار تبديل مي ج خود را با كند
مي كم و در نتيجه غذايي شديد مواجه ي اثرهاي كند

و كيفي اين پديده دچار كاهش شديد جمعيت كمي
به قدر مسلم اين كه در ديم. شود مي در زارها ويژه
هايي كه ميانگين بارندگي پايين است شدت اين سال

در چنين. پديده به مراتب بيشتر از مزارع آبي خواهد بود
س و حتي برداشت مزارع ديم مقرون به شرايطي مپاشي

 كه 1387در سال. شود صرفه تشخيص داده نمي
خشكسالي شديدي حاكم بود چنين شرايطي در

و هشترود مشاهده شد كه اغلب شهرستان هاي ميانه
و برداشت  مزارع ديم خسارت ديده به علفزار تبديل

 هاي آبي به دليل باال بودن در زراعت. نشده رها شدند
و در دسترس بودن آب براي سمپاشي اغلب مزارع توليد

از از نابودي كامل حفظ مي و به اين ترتيب افرادي شوند
و يا از مزارع ديم وارد آفت كه به داليلي زنده مي مانند

شوند منبع غذايي كافي براي حفظ مزارع آبي مي
. جمعيت آتي خود دارند

ت سن تأثير كنترل شيميايي روي نوسانات جمعي
 گندم

و رابطه ي بين وضعيت سن گندم از نظر طغياني
خاموش بودن جمعيت با سطح كنترل شيميايي در

سن شهرستان شكل هاي  نشان داده4خيز استان در
سنميمشاهدهكه چنان. شده است شود بين وضعيت

و سطح كنترل شيميايي سال قبل رابطه ي گندم
در.)R2،001/0<P=47/0(تنگاتنگي وجود دارد

هايي كه جمعيت سن حالت طغياني داشته با انجام سال
و قمع شده است سمپاشي يكي. هاي وسيع جمعيت قلع

ي خوب از كنترل شيميايي اين از داليل حصول نتيجه
و سمپاشي است كه در آذربايجان طغيان ها براي اولين ها

و متغيرهاي ديگر ذكر شده از جمله  بار رخ داده است
يم آذربايجان نيز به رخ دادن اين پديده كمك كرده اقل

سن در حالي. است كه در مناطقي همچون ورامين كه
هاي وسيع فقطي طوالني دارد سمپاشي گندم سابقه

اند تا حدودي جلوي خسارت اقتصادي را بگيرند توانسته
 جمعيت عموميو موجب كاهش قابل توجه سطح تعادل

ا. اند سن نشده هاي ها طغيان ثر اين سمپاشيبالعكس در
و آفت هر سال طغيان دوره اي سن گندم متوقف شده
كه شرايط براي درصورتي). Radjabi, 2007(كند مي

هاي استاني سن در شهرستان طغيان دوباره
شرقي مساعد شود احتماالً كنترل شيميايي آذربايجان

نسبت سطح 
 به زير كشت آبي

 ديم

سطح
زير كشت جو 

 ديم

سطح
زير كشت 
 جو آبي

نسبت
سطح زير كشت 

 آبي به ديم

سطح
زير كشت 
 گندم ديم

سطح
زير كشت 
 گندم آبي

سال
 زراعي

 شهرستان

 ميانه 85-86 11000 62000 0/18 1100 2500 0/44
0/20 1500 300 0/18 62000 11000 86-87 
0/55 1100 600 0/17 63000 10500 87-88 
 ورزقان 85-86 1530 16000 0/10 625 3817 0/16
0/17 3800 650 0/09 16000 1500 86-87 
0/18 3817 670 0/09 16000 1500 87-88 
 هريس 85-86 4700 16300 0/29 1269 2185 0/58
0/34 2900 1000 0/29 16300 4700 86-87 
0/34 2313 780 0/33 11550 3840 87-88 
 هشترود 85-86 1650 59000 0/03 350 2100 0/17
0/17 2100 350 0/03 58000 1650 86-87 
0/13 2250 300 0/03 59000 1650 87-88 
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به.ي سابق را نخواهد داشت نتيجه از مجموع نتايج
آيد كه هرچند اطالعات مفيدي آمده چنين برميدست 

دست آوردن نتايج از اين مطالعه حاصل شد اما براي به
از مفيدتر بهتر خواهد بود مطالعه ي مشابهي در يكي

مناطق با جمعيت باالي سن مثل ورامين يا استان
تري داردي طوالني ها سابقه فارس، كه طغيان سن در آن

 مدت در دسترس است، انجامو اطالعات براي طوالني
.گيرد

و سطح كنترل شيميايي رابطه-4شكل ي بين وضعيت سن گندم

 سپاسگزاري
و آقاي از آقاي مهندس قراملكي مدير محترم سابق

مهندس هاشمي كارشناس محترم حفظ نباتات استان 

و مساعدت آذربايجان شرقي به خاطر راهنمايي هاي ها
مي ارزنده و قدرداني . شود شان تشكر
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