
 

 

 

 ١٣٩٨، بهار و تابستان  ١سال دوم  شماره 

٤١ 

   به روش شكار انبوه در انبار زمينيسيب ديامكان كنترل ب يابيارز

  ١* اهللا احمديروح

  

سازمان  ،استان همدانپزشكي، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خش تحقيقات گياهمربي پژوهشي، ب ١

  ، ايرانهمدان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي،

  )ir.ac@areeo110rahmadil: Ema.(  الكترونيكي نويسنده مسئول: پستآدرس  *

 ٦/١٢/١٣٩٧تاريخ دريافت: 

  ٢/٧/١٣٩٨تاريخ انجام اصالحات: 

  ١٦/٧/١٣٩٨تاريخ پذيرش: 

  

    چكيده

 ٧٠تا  در بعضي كشورهاو  است شتريب ي بسيارريدر مناطق گرمس يشدت آلودگدر ايران است.  زمينيسيب آفت ترينمهم زمينيسيب بيد

زميني در دو يا چند نوبت و سمپاشي در مزرعه هاي مختلفي مانند خاكدهي بوته سيب. براي مبارزه با اين آفت از روشنيز گزارش شده است درصد

گيري با حشره ماده و قبل از بارورسازي جفت از قبل آفت نر حشره شكار زميني،بيد سيب جمعيت مبارزه با هايروش از يكي شود.ميو انبار استفاده 

اين تحقيق  است. هدفزيادي كاربرد  يدارا شود وشكار انبوه گفته مي ،شودمي انجام جنسي كاربرد فرومون وسيلهكه به اين نوع شكاربه ماده است. 

در نيز و  گوني ١٠ اتاق و در هر اتاق ٦ زميني رقم مارفونا دربود. براي اين كار سيب ايران ي درديفرومون تول لهيوسهدر انبار ب ينزميبيس ديكنترل ب

 آلودگي در اختالف مشاهدهدار فرومون جنسي و ثير معنيأي تصورت دستي قرار داده شد. نتايج نشان دهندههزميني بعدد شفيره بيد سيب ٢٠هر اتاق 

ثير تيمار حشره زنده و أهاي آلودگي به آفت بود. تداراي كمترين نشانه ١/٠و  ٢/٠، ٤/٠ثرتر شامل فرومون داخلي با غلظت ؤتيمار م بود. هااتاق بين

  فرومون خارجي در يك سطح بود. شاهد بدون فرومون نيز بيشترين آلودگي را نشان داد.

 .فرومون يي،ايميش ريكنترل غ ،شكار انبوه ،زمينيسيب ديب ن كليدي:اگواژ

 

  



 

 ٤٢ 

  مقدمه

كشت  ريهكتار سطح ز ١٦٢,٢٤استان همدان با 

 نيترمحصول از مهم ديتن تول ٥٠٢,٨٧٤و  زمينيسيب

 يبذر زمينيخصوص سيبهب ،زمينيسيب ديتول يهااستان

-سيب آفت ترينمهم زمينيسيب بيد .)٥( كشور است

  است. ايران در زميني

  Phthorimaea كه نام علمي آن ١زمينيسيب ديب

operculella Zellerي كوچك از يك شب پره ،است

در ايران نبود و  باشد. اين آفت قبالً مي ٢خانواده گلخيده

 ١٣٦٤در سال  شد ولياي محسوب ميجزو آفات قرنطينه

 جهاني يك آفت زمينيسيب ديب .ديار مشاهده گردب نياول

 بيدگي دارد. پراكند دنيادر تمام مناطق گرمسير  است و

 و باميه توتون، بادمجان، فرنگي،گوجه به زمينيسيب

 ٣زميني يا سوالناسهسيب اي هرز مربوط به تيرههعلف

  ).٤( كندحمله مي

- آفت در بيشتر مناطق مهم سيب نيبه ا يآلودگ

در مناطق  يشدت آلودگ ليوجود دارد و، ايران يكارزميني

 اً هاي با پائيز و زمستان نسبتخصوص در سالهي و بريگرمس

 به محصول). خسارت آن ١( است شتريب ماليم يا گرم بسيار

  ).٢( نيز گزارش شده است درصد ٧٠ تا در بعضي كشورها

سراسر سال فعال است  انبارهاي گرم درحشره  اين

 (الرو) صورت كرمينههشرايط نامناسب بطبيعت و ولي در 

ها و بقاياي بوته ،زمينيهاي سيبكامل در داخل غده

                                                           
1- potato tuber moth (PTM) 
2- Gelechiidae 
3- Solanaceae 

در پره شبسر مي برد. ها بهاهگگياهان ميزبان و ساير پناه

- زميني يا گياهان ميزبان ديگر تخمبهار روي برگ سيب

هاي گرم و خشك، خسارت آفت كند. در سالريزي مي

نسل آخر با وارد شدن از طريق  بيشتر است. حشرات كامل

هاي خود را در ، تخمسله)ناشي از ( خوردگي خاكترك

به همين دليل براي  .دهندها قرار ميخاك يا روي غده

شكني در ها يا سلهدهي پاي بوتهخاك ،مبارزه با اين آفت

توانند از روي مي الروهادو يا چند نوبت بسيار الزم است. 

 به غده مهاجرت كنند. در موقع برداشتساقه و اندام هوايي 

 ها مورد حملهنيز غده ،اندها از خاك خارج شدهكه غده

كند و گذاري ميها تخمكه روي آن گيرندميقرار  پرهشب

  ).٤( كندآلودگي به اين ترتيب به انبار سرايت پيدا مي

ريزي حشرات بالغ آلودگي با تخمشروع  ه،مزرعدر 

ها فعاليت خود را با نفوذ الرو ،هاريخ تخمگردد. با تفآغاز مي

ها، دمبرگ به داخل برگ، تغذيه از پارانشيم برگ، رگبرگ

اقي گذاشتن عالئم كنند. در ادامه با بشروع مي ساقه و

ها، اي شدن برگبه هم چسبيدگي و لوله مينوز، سوختگي،

شده و در زميني را موجب هاي سيبضعف و خشكي بوته

ند. آلودگي در شوها ميآلودگي به غدهتقال نهايت باعث ان

ها وسيله الروها بهزميني با سوراخ كردن غدههاي سيبغده

هاي خاك از محل ورود الرو روارگانيسمكشود. ميآغاز مي

- پوسيدگي غده را موجب ميو ها نفوذ يافته به داخل غده

طبق . است بدبوي  داراي به بيد هلودزميني آ. سيبگردند
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 %٥٠ مزرعه تا خسارت اين آفت در ،شدهتحقيقات انجام

ها مورد آلودگي اين آفت غده %٧٠و در انبار بيش از  است

  ).٤( ندگيرقرار مي

علت از به زمينيسيب ديآلوده به آفت ب غده بذري

تواند يخود پس از كاشت نم يشيرو يهادادن جوانهدست

-يبس ديخسارت ب نيكند، بنابرا ديبوته الزم را تولساقه و 

در  يبذر زمينياگر سيب است. بسيار مهمبذر  يرو زميني

خيلي رشد و نمو و خسارت آفت  ،شود يسردخانه نگهدار

مورد سنتي  يانبارهاسفانه أ. متاست كم و ناچيز

 .هستند يبرودت يو فاقد ابزارها يفن ريغ ي،برداربهره

ايجاد و  مناسب نيست ،موجود يانبارهااغلب وضعيت 

ن ها از محيط بيرون به دروپرهوسيله پرواز شبهآلودگي ب

  ).٤( انبار است

 زميني،سيب بيد با خوب مبارزه هايروش از يكي

روش  اينبه . است گذاري آفتتخم از قبل نر حشرات شكار

 فرومون وسيله به كه شودمي گفته ٤انبوه شكار مبارزه،

  .است وسيع كاربرد داراي و شودمي انجام جنسي

 ننشا زميني در ايتالياآزمايشات مزرعه و انبار سيب

شكار بيشتري  تله آبي نوع شكل مختلف تله، ٥از كه  داد

 دياز ب يبردارنمونه يهاروش مطـالعـه ).٨( داشته است

-روش نيروش از ب نيكه بهتـر دكرمشخص  ينيزمبيس

- يم جنسي -ياستفاده از تله فرمون ،يبردارنمـونه يهـا

هاي سبز تله برابر بيشتر از ٨ ،هاي چسبي دلتاتله). ٩( باشد

                                                           
- Mass Trapping 

برابر بيشتر از تله دلتا  ٤ ،يهاي آبپالستيكي قيفي و تله

   ).١٠( ندنكزميني را شكار ميپروانه بيد سيب

زميني در انبار در كنترل جمعيت بيد سيب براي

در . شدزميني استفاده گاالي هند از فرمون بيد سيبام

 ٦٥/١٩، ٧٥/٨فقط  ترتيبهب ماه انبارداري ٦ و ٤، ٢فواصل 

 زميني در مقايسه با شاهدهاي سيباز غده درصد ٢٥/١٨ و

صدمه  درصد خسارت ديده بود، ٧٥/٦٢ و ٧٦/ ٥/١٧،٢ كه

استفاده از فرمون جنسي براي كنترل  بنابراينديدند. 

وسيله كشاورزان هزميني در انبار بجمعيت بيد سيب

  ).١١( استخطر و اقتصادي مناسب، بي

در  نوع تله آبي و قيفي دودر آزمايشات انباري هر 

 ،دو نوع تله. هر زميني مؤثر استخسارت بيد سيبكاهش 

ل آهتله قيفي ايد ،براي شكار انبوه ليو رنددا خوبيشكار 

تله  كرت باها ميزان خسارت در . با استفاده از اين تلهاست

 ٦٠خسارت از  نبارو در ا كاهش داشته درصد ٢٣ي فرمون

ر آزمايشات در مزرعه و انبا). ١٢( رسيد درصد ٨ بهدرصد 

تله آبي از  نوعكه  كردمراكش ثابت كشور زميني در سيب

  ).١٣( انواع ديگر تله بهتر است

  ضرورت و اهميت

منطقه بهار  ،به آفت ياستان همدان كانون آلودگ در

- علت تداوم كشت سيبمنطقه به نياست. در ا نياللج و

 سبك بودن بافتو  يتناوب زراع تيو عدم رعا زميني

بسيار باال است. مزارع رزن، اسدآباد، آفت آلودگي به خاك، 



 

 
٤٤ 

آلوده هستند  هنگ و شهرستان همدان نيز نسبتاًاكبودر

ولي آلودگي در مالير، تويسركان، فامنين و قهاوند كم است 

زميني شت سيبكم ك علت سطح نسبتاً كه ممكن است به

منطقه بسطام در شهرستان  ،ر استان سمناند ).٣( باشد

شناخته  زمينيسيب ديبه ب يعنوان كانون آلودگشاهرود به

  ).٦( شده است

زميني هم در مزرعه و هم در انبار خسارت بيد سيب

است. خسارت اصلي اين آفت در همدان و مناطق سردسير، 

ولي انتقال آفت به  بيشتر پس از برداشت و در انبار است

شود. خسارت آفات ممكن است به انبار، از مزرعه شروع مي

دو صورت كمي و يا كيفي باشد. در خسارت كمي وزن 

محصول مهم است ولي در خسارت كيفي، بيشتر كيفيت و 

- بازارپسندي محصول مطرح است. خسارت آفت بيد سيب

يد زميني تركيبي از اين دو است. خسارت كيفي در مورد ب

زميني از نوع بذري است، زميني، در مواقعي كه سيبسيب

هاي بسياركم نيز باعث بسيار مهم است يعني وجود آلودگي

  ).٤( گرددمردود شدن محصول از نظر بذري مي

  دستورالعمل كاربردي

 با آب داراي از يك ظرف پالستيكيدر اين تحقيق 

عنوان تله به مترسانتي ١٥ ارتفاع و ٢٦ عرض و طول

شد  حل آب داخل ظرفشويي مايع قطره چند شد. استفاده

 و وسط در فرومون. هاي بيد زود غرق شوندتا شب پره

 آزمايش اين. شد داده قرار پايه يك روي آب سطح نزديك

 .شد اجرا تكرار ١٠ و تيمار ٦ با تصادفي كامالً طرح قالب در

  .شد استفادهرقم مارفونا  زمينيسيبدر اين آزمايش، 

 انباركردن آغاز زمان يعني آزمايش شروع زمان

 مهر اول از انبار، در زمينيسيب قراردادن و زمينيسيب

 جداگانه) اتاق( انبار شش در آزمايش. بود روز ٩٠ مدتبه

 در. شد انجام بود، مشابه عمومي و فني شرايط نظر از كه

 ٢٠ كافي، و يكسان آلودگي وجود از اطمينان براي انبار هر

 كامل حشره به تبديل تا شد داده قرار آفت شفيره عدد

 عنوانبه گوني هر و گوني ١٠ ،انبار هر در سپس. گردند

گرم كيلو ٢٠( زمينيسيب غده كيلوگرم ٢٠ با كرت يك

 كيلوگرم ٢٠٠شامل مجموع در كه شد داده قرار) گوني ١٠×

  ).١ شكل(بود  زمينيسيب

  
تكرار (در هر اتاق)  ١٠ ي قرار گرفتننحوه -١ شكل

  زميني در انباربراي شكار انبوه بيد سيب
  

  

  :از بودند عبارت تيمارها 

دو،  ماريت بود. حشره مادهفرومون طبيعي  يك، ماريت

 يبه ازا) كه ٢شكل بود ( ايرانيفرومون شامل  چهار، سه و

 ٢/٠ ،طعمه ١/٠ ترتيب حاويبه انبار يهر مترمكعب از فضا

 تجاري فرومون پنج، ماريت. بودند طعمه ٤/٠و  طعمه

ها فرومونبود.  شاهد بدون فرومون شش، ماريتي و خارج
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 ٩٠و  ٤٥در دو مرحله  يبردارنمونه ند.دشميهر ماه عوض 

از هر  بيترت نيسازي انجام شد. بدروز پس از آغاز ذخيره

 يطور تصادفهب زمينيسيبغده عدد  ٥٠ ،)گونيكرت (

صفات مورد نظر در اين بررسي شد.  يانتخاب و بررس

  شرح زير بود:به

  غده ٢٠در سطح  الرو يو خروج يورود هايتعداد سوراخ -الف

  غده ٢٠موجود در درون  يهاتعداد الرو -ب

ي عدد غده تصادف ٢٠داخل  در يالرو يهاطول داالن -ج

 ،با استفاده از يك سيم نازك و نرم متريليم بر حسب كه

  و ثبت شد. يريگاندازه
  

  

زميني حاوي فرومون بومي بيد سيب بسته -٢ شكل
   ايرانپزشكي سسه گياهؤتوليدي م

  

  نتايج كاربردي

بين تيمارها، تفاوت كه نشان داد  ،دست آمدهنتايج به

ها و دار وجود دارد يعني فرومون در شكار شب پرهمعني

چنين ثير دارد. همأزميني به آفت تكاهش آلودگي سيب

هر سه صفت مورد بررسي يعني تعداد كه مشخص شد 

ورود و خروج الرو، تعداد الرو درون غده و طول  سوراخ

  دار در سطح يك درصد دارند.داالن الروي تفاوت معني

ثير در أفرومون ساخت ايران داراي بيشترين ت

زميني در انبار بوده و هر سه كاهش جمعيت بيد سيب

بندي تيمارها باعث كاهش گروهغلظت اين فرآورده در 

هاي مختلف خوب در جمعيت آفت گرديد. بين غلظت

در يك و  دار وجود نداشتتفاوت معني ،فرومون داخلي

). بنابراين غلظت كم ١(جدول  بودند) خوبسطح (گروه 

ثر است ؤم كامالً هاي بيد، در جلب پروانهفرومون داخلي نيز 

باال و قدرت كنترلي تواند به كيفيت كه اين موضوع مي

  خوب اين فرومون مربوط باشد.

بيشترين تعداد شكار در هفته اول و سپس هفته 

تدريج در طي زمان و هفته سوم و چهارم، دوم بود و به

). از هفته پنجم ٤و  ٣(شكل  تعداد شكار كاهش پيدا كرد

  به بعد تعداد شكار به صفر رسيد.

مقايسه كارايي فرومون بومي ساخت ايران با 

فرومون بومي نسبت كه فرومون تجاري خارجي نشان داد 

د مراتب بهتري داركارايي به ،به فرومون تجاري خارجي

نيازهاي تمام فرومون ساخت داخل، پاسخگوي  ).٣(شكل 

كشور در اين زمينه خواهد بود و نيازي به استفاده از 

ين ا .زيرا كارايي آن بهتر است باشدفرومون خارجي نمي

ي توليد ايران يد اين مطلب باشد كه فراوردهؤتواند ممي

كيفيت  دليل فاصله زماني كمتر از مرحله توليد تا مصرف،به

باالتري دارد. توليد اين نوع فرومون با كيفيت از منظر 

شود يك دستاورد روشن و مثبت تلقي مي ،اقتصاد مقاومتي

ند سال پيش چنين توانايي در كشور وجود چرا كه تا چ

ملي براي رفع هاي سرمايهاز نداشت و ساالنه مبالغ زيادي 

  شد.نيازهاي كشور صرف مي

  



 

 ٤٦ 

    

  زميني در انباربندي ميانگين صفات مورد بررسي بيد سيبمقايسه و گروه - ١جدول 

  طول داالن(ميليمتر) تعداد الرو تعداد حفرات تيمار

  ٠/٩٠ متوسط   ٦٥/١ متوسط    ٣٠/٨ متوسط حشره زنده
 ٥/١٧ خوب  ٣٥/٠ خوب   ٦٥/١ خوب طعمه فرومون ايراني ١/٠

 ٠/١٠ خوب  ٢٥/٠ خوب   ١٥/١ خوب طعمه فرومون ايراني ٢/٠

 ٥/٧ خوب  ٢٠/٠ خوب   ٦٥/٠ خوب طعمه فرومون ايراني ٤/٠

 ٥/٧٦ متوسط  ٨٥/١ متوسط   ٦٠/٧ متوسط فرومون خارجي

 ٠/٣٠١ اثركم  ١٠/٧ اثركم   ٤/٣٥ اثركم شاهد
  صورت يك رنگ نشان داده شده است.ي اثر هر فرومون است كه بهدهندهاثر (ضعيف) نشان* خوب (قوي)، نسبتًا خوب (متوسط) و كم

  

 

  (غلظت فرومون برحسب ميليگرم) انبارزميني در طي زمان در تعداد شكار بيد سيب نمودار -٣ شكل

 

  
   با تله محتوي آبزميني شكار بيد سيب -٤ شكل
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 ١٣٩٨، بهار و تابستان  ١سال دوم  شماره 

٤٧ 

  

اقدامات براي كنترل و مديريت  نيتراز مهم يكي

از  يريجلوگ زميني،) بيد سيبIPM( انبوهي جمعيت

 گريبه سال د يآفت از سال تيو اتصال جمعنسل امتداد 

معتدل  ايو  ريخصوص در مناطق سردسهكار ب نياست. ا

 يسرما لهيوسهمزرعه ب طيآفت در مح جمعيتسرد كه 

به سال  يشود و ادامه نسل آفت از سالمحدود مي ديشد

قابل انجام است و  يراحتهبذر است، ب لهيوسهببيشتر  گريد

 نيانطباق ا تيقابل .داشته باشد يدرخشان جيتواند نتايم

در خاك  ينيزمريز ياز جمله زندگ يطيمح طيآفت با شرا

و ضايعات حاصل از جداسازي،  يانبار يهاغدهداخل و 

   .گردديباعث حفظ آفت تا سال بعد مساز است و مشكل
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