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مقدمه:
آبدزدك كه در اصفهان به آن زمين سنبانک يا مارسنبانک گفته ميشود ،در گذشته هاي دور در ايران انتشار داشته و يک آفت
پلي فاژ (همه چيز خوار) است و به سبزيكاريها ،گل كاريها و چمنكاريها خسارت زيادي وارد مي كند  .اين حشره در
زمينهاي نرم شخم خورده و كود داده شده كانالهايي افقي حفر مي كند كه ازخارج به صورت برآمدگيهايي در سطح زمين

ديده مي شود و چون از اين طريق گاهي باعث انحراف آب از مسير اصلي مي شود آبدزدك ناميده مي شود.
معرفی حشره:
آبدزدك با نام علمي  Gryllotalpa gryllotalpaحشرهاي است از خانواده  Gryllotalpidaeو راسته راست باالن
 Orthopteraكه از جمله حشرات زيانبار در نقاط مختلف دنيا و ايران محسوب ميگردد.

مرفولوژی یا شکل شناسی:
حشره كامل  06-06ميليمتر طول دارد و به رنگ قهوهاي است .پاهاي جلويي قوي و بزرگ بوده و داراي دندانههاي
مخصوصي است كه براي كندن خاك و حفر داالنهاي زيرزميني به كار مي رود .شكل ظاهري پوره ها (نوزادها) شباهت
زيادي به حشره كامل دارد و فقط از نظر جثه كوچكتر هستند .تخم ها به رنگ شيري بيضي شكل و به طول  3-4ميليمتر و
در حفره عميقي كه توسط حشره ماده در  06سانتي متري عمق خاك ايجاد مي شود در دسته هاي  366-066تايي گذاشته
مي شود .اين حشره دگرديسي ناقص دارد و مراحل زندگي آن شامل تخم ،پوره و حشره كامل است.
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نحوه ایجاد خسارت:

2

حشره

آبدزدك معمولي از ريشه و طوقه عده زيادي از گياهان زراعي به ويژه سبزي ،صيفي ،گياهان زينتي و چمن تغذيه مي كند.
اين حشره به گياهاني كه داراي ريشه ضخيم هستند و نيز گياهان غدهاي عالقه فراوان دارد .در ضمن به بذر گياهاني مانند
كدو ،خيار و هندونه كه تازه كاشته شده آسيب زيادي وارد مي كند.

بیولوژی یا زیست شناسی حشره:
اين حشره زمستان را به صورت پوره يا حشره كامل در خاك به سر مي برد .در بهار پس از جفتگيري ،تخم ريزي درخاك
صو رت مي گيرد .ماده ها معموالً در زمين هاي غير زراعي تخم ريزي مي كنند  .در شرايط كرج تخم ها پس از  00-06روز
تفريخ مي شوند .پوره ها ابتدا از حشرات زيرزمين و كرم ها تغذيه مي كنند و هم خواري هم در بين آنها ديده مي شود .اين
حشره  0سن پورگي دارد .آبدزدك تمام روز ر ا در زمين و داخل داالنهاي ايجاد شده به سر مي برد و هنگام شب از خاك
بيرون آمده و به اطراف محل خروج خود حركت مي كند .در شب هاي گرم تابستان حشرات كامل به سمت نور ،پروازهاي
كوتاه و سنگين دارند .اين حشره هر سال يک نسل دارد.
مدیریت تلفیقی آفت:

كنترل اين آفت به روش هاي مختلف مكانيكي ،زراعي و شيميايي امكانپذير است.
 -0روش مكانیكي :قراردادن برگ يا توده هاي كود حيواني در نقاط مختلف باغچه يا مزرعه در پائيز ،باعث تجمع آبدزدك
در آنها شده و ميتوان در اوايل بهار و قبل از گرم شدن هوا ،اين توده ها را از خاك خارج كرده و آبدزدك را از بين برد.
پرندگان خانگي از الشه اين حشرات به خوبي تغذيه ميكنند  .براي اين كار مي توان دور تا دور عرصه آلوده را كانالهايي
به ابعاد  06×06سانتيمتر حفر نموده و داخل آن را با مخلوطي از خاكبرگ و كود دامي پر نمود(در پاييز) .حجم كود
داخل كانال بايد به اندازه اي باشد كه حداقل  06سانتي متر باالتر از سطح زمين قرار گيرد .يا مي توان در چند نقطه از
عرصه آلوده به آبدزدك گودالهايي به ابعاد  36×36سانتيمتر حفر نموده و داخل آن را با تركيب فوق الذكر پر كرد به
طوري كه سطح كود كمي از سطح خاك باالتر باشد.
 -2روش زراعي:
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 -0-0شخم زدن عميق زمين آلوده و غرقاب نمودن آن موجب انهدام تخم ها و پوره ها مي شود.
 -0-0در بهار ميتوان با شناسايي و تخريب محل آشيانه هاي گلي حشره در زير خاك كه محتوي تخم و حشره كامل مي
باشد باعث كاهش جمعيت قابل توجهي از حشره شد چرا كه هر آشيانه مي تواند حاوي  366-466آبدزدك يا تخم آن
باشد.
 -3-0تهيه محلول صابوني رقيق و ريختن آن در سوراخ خروجي حشره در روي خاك در زمان مشاهده خسارت آفت.
در نتيجه ميتوان نسبت به جمع آوري و از بين بردن آبدزدكهاي خارج شده از داالنها اقدام نمود .اين كار بايد در چند
مرحله تكرار شود.
-

 -3-3در منازل و باغچه ها مي توان در كنار و قسمتهايي از باغچه  ،قوطيهاي حلبي خالي روغن يا كنسرو داخل خاك
قرار داد و كمي از لبه آن را بيرون گذاشت و مقداري روغن يا گازوئيل داخل آن ريخت تا آبدزدك شب و حين
حركت داخل اين تله ها بيفتد.

 -3روش شیمیايي :
اين كار از طريق ضدعفوني كردن خاك و نيز استفاده از طعمه مسموم انجام مي گيرد.
فرمول تهيه طعمه مسموم عبارتست از :سبوس  06 + 066 kgليتر آب  +حشره كش (پودر وتابل سوين%50

 0kgيا

امولسيون دورسبان %46/5معادل يک ليتر)
موقع طعمه پاشي هنگام غروب آفتاب و پس از آبياري ميباشد و مقدار طعمه مسموم  46-06كيلوگرم در هكتار و به روش
پخش يكنواخت در عرصه آلوده خصوصاً در اطراف داالنهاي حشره است.
براي تهيه طعمه مسموم ابتدا سم را در آب حل كرده ،سپس سبوس را به آن اضافه مي نمايند و مخلوط را كامال به هم مي-
زنند تا خمير دانه دانه به دست آيد .در هنگام تهيه و پخش طعمه مسموم حتماً بايد كارگر از دستكش و ماسک مناسب
استفاده كند.
-

منابع مورد استفاده:
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آزمايشفرد ،پروانه  ،اسماعيلي ،مرتضي ،ميركريمي ،اسداهلل .0300 ،حشره شناسي كشاورزي ،انتشارات دانشگاه تهران006 ،صفحه.

-

بهداد ،ابراهيم .0300 ،آفات و بيماريهاي درختان و درختچه هاي جنگلي و گياهان زينتي ايران ،چاپ نشاط اصفهان 568 ،صفحه.

-

بهداد ،ابراهيم .0350 ،حشره شناسي مقدماتي و آفات مهم گياهي ايران ،انتشارات نشر يادبود 504 ،صفحه.

-

زاهدي ،كاظم .0385 ،آفات گياهان زينتي و صيفي در ايران و روشهاي مبارزه با آنها .مركز نشر دانشگاهي 044 ،صفحه.

-

حاتمي ،بيژن،خواجه علي ،جهانگير ،عبادي ،رحيم ،نيكويي ،پريسا .0350 ،بررسي اثر سه طعمه مسموم در شرايط كنترل شده ي مزرعهاي
در آزمايشگاه .خالصه مقاالت هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ،جلد اول ،صفحه .004
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