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  چكيده 

شدت . نيز گزارش شده است درصد ٧٠تا  در بعضي كشورهاو خسارت آفت  در ايران است زمينيسيب آفت ترينمهم ،زمينيسيب بيد

براي مبارزه با  تر است.در مناطق سردسير در انبار مهمو در مزارع خسارت شديد دارد اما  است ترشيب ي بسيارريدر مناطق گرمساين آفت  خسارت

. استماده  اتگيري با حشرجفت از قبل آفت نر حشرهتعداد زيادي  شكار ها،آن از يكي كهشودستفاده مياهاي مختلفي از روشزميني بيد سيب

 كنترلاز اين پژوهش، بررسي كارايي  هدفاست.  توليد شدهكه در كشور ما نيز شود مي انجام حشره نر جنسي با كمك فرومون شكار انبوه معموالً

 بومي فرومون كارايي ،مزرعه شرايط دركه  نشان داد نتايج. خارجي بود فرومون با آن مقايسه ايران و ساخت فرومون وسيلهبه در شكار زمينيسيب بيد

زميني در همدان از اواسط شهريور تا بيد سيب .باشدمون خارجي ميبرابر فرو دو تا فرومون اين شكار تعداد گاهي و است خارجي فرومون از بهتر

  پايان مهر داراي دو نسل پرجمعيت و متداخل است.

   فرومون يي،ايميش ريكنترل غ تله، ،زمينيسيب ديب واژگان كليدي:
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 مقدمه:

كشت  ريهكتار سطح ز ١٦٢,٢٤ همدان بااستان 

- از مهم ،)٥( محصول ديتن تول ٥٠٢,٨٧٤ و زمينيسيب

- سيب ديب .كشور است زمينيسيب ديتول يهااستان نيتر

 Zeller operculella Phthorimaeaنام علمي  با ١زميني

 نياول كه است ٢ي كوچك از خانواده گلخيدهپرهيك شب

شد و اكنون در كرج مشاهده و گزارش  ١٣٦٤ار سال ب

 يك آفت ديباين است.  ايران در زمينيسيب آفت ترينمهم

دارد.  گيپراكند دنيادر تمام مناطق گرمسير  است و هانيج

 .ابدييآفت از مزرعه آغاز و در انبار ادامه م نيا خسارت

خاك و  ريمزرعه در ز در زمينيمحل فعاليت بيد سيب

هم جهت تغذيه و  در انبارو است  زبانيم ياهيگ يهابافت

آثار  كند.ينفوذ م زمينيتوده سيبداخل حفاظت خود، 

هاي نامنظم صورت فتيلهبه ينيزمبيس ديب يارت اصلخس

ها مشخص كثيفي در داخل غده ياابريشمي چوب پنبه

هاي ماندهاي خوراكي آفت در داالنشود كه همان پسمي

  ). ١حركت و تغذيه است (شكل 

  

   زمينيسيب به غدهخسارت بيد  -١ شكل

                                                           
1- Potato Tuber Moth (PTM) 

- ميلي ١٢هاي باز حدود با بال پرهاين شببدن  عرض

ي به رنگ خاكستري متمايل به يهاي جلومتر است. بال

هاي اين باشد. تخمرنگ پراكنده ميهاي تيرهاي با لكهقهوه

رنگ و داراي سطحي ناصاف سفيدحشره بيضوي شكل و 

-بهاي سيها يا روي غدهدر خاك روي برگ است و غالباً 

سفيد متمايل  ،شود. الروهاي اين حشرهزميني مشاهده مي

حداكثر طول و رنگ سياه ،رتي است. كپسول سر الروبه صو

اي و در . شفيره به رنگ قهوهباشدميمتر ميلي ٨آن حدود 

خاك آلوده و كثيف  در هاي سفيدرنگ كه غالباً داخل پيله

  .)٤( گرددتشكيل مي ،است

- بيآفت در اكثر مناطق مهم س نيبه ا يآلودگ

ر مناطق د يكشور وجود دارد و شدت آلودگ يكارينيزم

 در بعضي كشورها بيدخسارت ) و ١( است شتريب يريگرمس

حشره در  اين .)٢( نيز گزارش شده است درصد ٧٠تا 

سراسر سال فعال است ولي در شرايط در انبارهاي گرم، 

هاي صورت الرو كامل در داخل غدههب سرد و خنك، نسبتاً 

ها و گياهان ميزبان و ساير بقاياي بوته ،زمينيسيب

زميني يا برد. در بهار روي برگ سيبسر ميها بهاهگهپنا

ها كند. الروها در برگريزي ميگياهان ميزبان ديگر تخم

د و سپس وارد ساقه نكنرنگي ايجاد ميهاي سياهلكه ابتدا

 رسانند.تغذيه خود را به پايان مي ،هفته ٣تا  ٢ طي وه شد

داخل هاي خشك و بقاياي گياهي يا پيله در داخل برگ

  شود. ساقه و غده تشكيل مي

شفيرگي از پيله  ،روز بعد ١٠حشره كامل يك هفته تا 

هاي گرم، خسارت آفت بيشتر است. شود. در سالخارج مي

خوردگي حشرات كامل نسل آخر با وارد شدن از طريق ترك

2- Gelechiidae 
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ها قرار هاي خود را در خاك يا روي غده، تخم(سله) خاك

از  توانندو اندام هوايي مي ي روي ساقهالروها .دهندمي

ها ساقه به غده مهاجرت كنند. در موقع برداشت نيز غده

 ديبه ب يآلودگ .)٤( ممكن است مورد حمله قرار بگيرند

همدان استان  يكارينيزمبيدر اكثر مناطق س ينيزمبيس

 است بيشتر نياللجو  بهار در يآلودگ شدت يوجود دارد ول

 سبك بودن بافتو  يب زراعتناو تيعلت عدم رعابه كه

منطقه بسطام در نيز ر استان سمنان ). د٣( است خاك

-بيس ديبه ب يعنوان كانون آلودگشهرستان شاهرود به

  ).٨( شناخته شده است ينيزم

بايد از مبارزه با آفت در مزرعه، پيشگيري و  براي

ها در راستاي اين روش كه استفاده شود يهاي مختلفروش

دادن پاي بوته از نفوذ آفت خاكهستند.  كمك به يكديگر

كشت ارقام زودرس و  كند.به داخل خاك جلوگيري مي

كاهد. چند روز برداشت هرچه زودتر از شدت خسارت مي

زميني بايد چيده و قبل از برداشت، ساقه و برگ سيب

بايد هرچه زودتر از مزرعه خارج  را سوزانده شود. محصول

توان از بين ببرند. مي را كامالًزميني كنند و بقاياي سيب

دهي زميني گازسيب يپاشي و در انبارهامزارع آلوده را سم

ناگهاني  مردادماه اواخر از زمينيبيد سيب جميعت كرد.

 شهريورماهاوايل  از هاپروانه تراكم ترينبيش و شودزياد مي

 و بوته به وارده خسارت حداكثر. باشدمي مهرماه اواخر تا

چهارم و پنجم آفت  ايهنسل به زميني، مربوطبسي غده

در افتد. از اواخر مردادماه به بعد اتفاق مي است كه معموالً 

 ١٥اسفند و تاريخ برداشت  ١٥تاريخ كشت اي در مطالعه

ترين حد از نظر كممشاهده و ثبت مردادماه سال بعد ضمن 

                                                           
3- Mass Trapping 

عملكرد محصول نيز در حد  ،زميني به آفتآلودگي سيب

  .)٦( بود بيشترهاي ديگر داري نسبت به تاريخمعني

، ١٣٧٣نسل و در سال  نهتا  ١٣٧٢در سال  اين آفت

 ،در استان فارس زمينيبيد سيب.  نسل داشته است يازده

صورت الروهاي سنين ني آن بهاگذرنسل دارد و زمستان ٧

شود. زميني در داخل خاك سپري ميهاي سيبباال در غده

 شودطبيعت در اواسط اسفندماه ظاهر ميپروانه آفت در 

- شكار تلهكه  آزمايش در شاهرود نشان داديك نتايج  .)٧(

از اواسط شهريورماه روند زميني بيد سيبهاي فروموني 

 رسد.خود مي اوجماه به و در اوايل آبان ردافزايشي دا

تواند با نمونه وارداتي در جلب مي ايران ساختفرومون 

ه از زميني رقابت نمايد و امكان استفاديبپروانه نر بيد س

وجود دارد جهت كنترل آفت و كاهش مصرف سم  در آن

 ريو غ يسنت يانبارها زميني درنگهداري سيبعلت به ).٥(

 تيجمع شيموجب افزا ،آفت در انبار رشد و نمواستاندارد، 

. رددگيم ترعيبه سال بعد در ابعاد وس يآفت و انتقال آلودگ

 يريدر نسل و جلوگ يدگيموجب بر ،فت در انباركنترل آ

 اريبس دگاهيد نياز پراكنش آن در سال بعد خواهد شد و از ا

  ).٩( مهم است

 شكار زميني،بيد سيب جمعيت مبارزه با هايروش از يكي

 گيري با حشره ماده ياجفت از قبل آفت نر تعداد زيادي حشره

جنسي  كمك فرومون است. شكار انبوه معموًال با  ٣شكار انبوه

   .استشود كه در ايران نيز توليد شده مي انجام حشره نر

هاي تلهوسيله بهدر مزرعه تعداد شكار  ،در يك بررسي

هاي سبز پالستيكي قيفي تله برابر بيشتر از ٨چسبي دلتا 

اين . بوددلتا چسبي برابر بيشتر از تله  ٤ يهاي آبتلهبا و 
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هاي فروموني توانستند آلودگي محققان با استفاده از تله

 كاهش دهنددرصد  ٧٤ -٩١ ،زميني را در مزرعهبيد سيب

استفاده از است.  ١:١ زمينيجنسي بيد سيب نسبت). ١٠(

 زمينيجمعيت بيد سيبطرز آشكاري تله در هكتار به ٨٤

بهترين فاصله  ،گذاري. براي تلهدهدرا در مزرعه كاهش مي

از اين مقدار  مترفاصله ك .شدورد متر برآ ٥ -١٠ها بين تله

كه دريافتند محققان  ).١١( كاهش شكار گرديد باعث

 زمينيگرم فرومون بيد سيبميلي ١/٠ حاوي هايكپسول

 يهاي فروموننصب تله. خوبي شكار داشته استهماه ب ٦تا 

 درصد ٩٧ كاهش با كاهش جمعيت آفت، باعث در مزرعه

د. هر تله شماده باكره آبي حاوي  هايتلهدر ساير شكار 

  ). ١٢كند (ميپروانه شكار  ٨٣٧تعداد فروموني 

  نتايج كاربردي

نتايج نشان داد كه كارايي فرومون داخلي مطلوب و 

مقايسه تعداد باشد. نيز خوب مي فرومون خارجيكارايي 

ايراني  كه عملكرد فرومون نشان داد ،هادر تله شدهشكاربيد 

(شكل است خارجي  فرومونداراي  هايگاهي تا دو برابر تله

كه  استاين مطلب  گوياي). كارايي باالتر فرومون داخلي ٢

تر زمان بر تازگي و فاصله كم توليد ايران عالوه فراورده

 دارد. هم توليد تا مصرف، كيفيت باالتري

باال، وجود دو برآمدگي در  شكلنكته مهم ديگر در 

و تداخل دو نسل از كه بيانگر وجود  بودتعداد شكار آفت 

روز در  ٢در شكل  آفت نسل اصلياوج جمعيت  .آفت است

كه اوج آن در روز آفت  ديگرنسل  .شودديده مي پانزدهم

-قبل از پايان نسل اصلي آفت بهباشد، مي هشتمبيست و 

بدين ترتيب  .است و با نسل اصلي تداخل كرده وجود آمده

شهريور  ١٥د از حدو ،زمان شروع و پايان نسل اصلي آفت

مهر تا  ٥، از بعديمهر و زمان شروع و پايان نسل  ١٥تا 

  اول آبان تخمين زده شد.

عبارت مديريتي است به آفت كي زمينيسيب ديب

با استفاده از تنها يك روش مبارزه مانند: شكار انبوه  ديگر،

هاي شود بلكه با استفاده از روشبا فرومون، كنترل نمي

معيت انبوه آن را كنترل نمود. براي بايد ج مختلف موجود

گوناگون  يكشاورز اتيعمل يد با استفاده ازبامديريت بيد 

آلوده يا  از كاشت در زمينمانند: تناوب زراعي، پرهيز 

دهي پاي بوته، برداشت و فروش كاشت بذر آلوده، خاك

هاي آلوده و نگهداري محصول در تر محصول زمينسريع

  كاهش داد. كرد و تيريدآن را م تيجمعسردخانه، 
 

  
  )Y( فرومون داخلي و خارجي در محور عموديوسيله به زمينيتعداد شكار بيد سيب -٢ شكل
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  دستورالعمل كاربردي

، در زمينيبيد سيبدانش ساخت فرومون ايراني 

و در اين  )٣(شكل پزشكي كشور است اختيار مؤسسه گياه

داخل  ز ساخت،فرومون پس ا باشد.مقاله مورد بحث نمي

مزيت پوشش  .شودهاي آلومينيومي قرار داده ميبسته

ت آن نسبت به نور، آب، هوا و مقاوم آلومينيومي طعمه،

هر طعمه  ي،ظاهراز نظر  .باشدميمحيط مواد موجود در 

كوچك در حدود يك  پالستيكي كپسولتكه لوله يا  يك

 متر است كه جنس آن در ابعاد ميكروسكوپي دارايسانتي

. اين پالستيك چون مدت معيني داخل باشدميتخلخل 

-ميلي ١/٠، مقدار كمي (شودميداري مواد شيميايي نگه

و اگر بسته كند مي) از مواد فروموني را جذب گرم

در مدت  تدريج (مثالًآلومينيومي باز شود، اين فرومون به

  د.گرديك ماه) در معرض هوا آزاد مي

- ميلي ١/٠ون ايراني (با غلظت در اين بررسي، كارايي فروم

شركت راسل  توليد فرومون خارجيبا  گرم براي هر طعمه)

ابتدا  ،كار نيا برايشد.  سهيمقا )،چپ ٣(شكل  ١آي پي ام

با مساحت حداقل  زمينيسيب آلوده به آفت بيد مزرعهيك 

روي  در سطح خاكبايد ها تلهالزم است.  يك يا دو هكتار

د.ونده شزميني قرار داپشته سيب

 

  

   زمينيبيد سيب )چپ( خارجي بسته فرومونو  )راستايراني ( فرومونبسته  -٣ شكل

  

 ٥٠×٥٠در ابعاد  يكيپالست تشتك آب كي شاملهر تله 

آن با نصف كه باشد ميمتر يسانت ٢٢ متر به ارتفاعيسانت

فروموني گفته ـ  يآبها، تله اين نوع تلهبه  است.آب پر شده 

 .باشد متر ٢٠الي ١٥از يكديگر بايد ها فاصله تله شود.مي

ها طوري باشد كه همه مزرعه را پوشش بايد چينش تله

هاي ها و مسير رفت و آمد ماشينبدهد ولي در حاشيه

                                                           
1- Russell IPM 

چند قطره مايع آب داخل كشاورزي نباشند. بهتر است، 

حشرات زودتر داخل تا  گردداضافه  يا صابون شوييظرف

 ولي بايد قرار داد تله داخلدر ه را بايد طعم د.نشوغرق  آب

توان براي اين كار مي. باشد تا زير آب نرود روي يك پايه

در وسط  عنوان پايهطور وارونه بهبهرا يك گلدان كوچك 

  .)٤(شكل  ظرف تله قرار داد
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 فروموني مورد استفاده براي ـ تله آبي -٤ شكل
   زمينيشكار بيد سيب

  

داده قرار فرومون  عدد دوك يا ي بايد داخل هر تله

تازه ي هافرومون بايد ،بعد هفتهالي چهار سه . شود

توان از وسط براي شكار حشرات نر مي. دگرد نيگزيجا

گذاري را شروع كرد و يا فقط در زمان اوج تابستان، تله

هر روز پرواز آفت كه شهريور است، اين كار را انجام داد. 

و  زيتله تم ،آنپس از  ه وشدو ثبت  ارششمتعداد شكار 

  .شودميپاك 

  
  

  

مراج

-بيس رقم ١٤ يآلودگ زانيم سهي. مقا١٣٨٤ .ا. ر ،ياحمد -١
 ي:قاتيتحق پروژه يي. گزارش نهاينيزمبيس ديبه ب ينيزم

مركز  ،يكشاورز جيآموزش و ترو قات،يسازمان تحق
شماره  استان همدان. يعيو منابع طب يكشاورز قاتيتحق

  .٥١١/٨٤ثبت 

-بيس ديب يعيدشمنان طب يي. شناسا١٣٨٥ ر. ا. ،ياحمد -٢
 پروژه يي. گزارش نهايو انبار ييصحرا طيدر شراي نيزم

 ،يكشاورز جيآموزش و ترو قات،يسازمان تحق ي:قاتيتحق
استان همدان،  يعيو منابع طب يكشاورز قاتيمركز تحق

  .١٠٩٧/٨٥ شماره ثبت

 ١/٠ رتروميپودر پكش حشره يابي. ارز١٣٨٦ ر. ا. ،ياحمد -٣
. در همدان در انبار زمينيسيب ديدرصد در كنترل ب

آموزش  قات،يسازمان تحقي: قاتيتحق پروژه ييگزارش نها
و منابع  يكشاورز قاتيمركز تحق ،يكشاورز جيو ترو

  استان همدان. يعيطب

 .١٣٧٠ ، پ.فردو آزمايش، ا. ميركريمي .،م ،اسماعيلي -٤
- ها، جوندگان و نرمكنه ت،(حشرا شناسي كشاورزيحشره

 تهران ها. انتشارات دانشگاهمبارزه با آن و آور)تنان زيان
  صفحه. ٥٥٢

و  ريال س.تابكنظري ، ر.،مرزبان ، ا.،دزيانيان .،تبريزيان، م -٥
زميني . بررسي كارايي فرومون بيد سيب١٣٨٥ ، ا.جاللي

 ييش نهارساخت داخل در مقايسه با نوع وارداتي. گزا
آموزش و  قات،يسازمان تحق ي:قاتينگ طرح تحقهماه

  پزشكي.ي، مؤسسه تحقيقات گياهكشاورز جيترو

. ١٣٧٠ .، عاحمدآبادي و نيلي ج. ا. حبيبي .،حسان، ع -٦
زميني بر ميزان هاي مختلف كشت سيبثير تاريخأبررسي ت

 زميني در منطقه كرج. خالصه مقاالتآلودگي به بيد سيب
  .٢٤ صفحه كرمان، ،شكي ايرانپزدهمين كنگره گياه

و  ي. بررس١٣٧٧ .، حچي لنگروديو ميوه. ر. ح ،يديخورش -٧
 ديبه ب تيحساس ايتحمل  زانيم نييعملكرد و تع سهيمقا
رقم بادمجان. خالصه مقاالت  ١٠ يبر رو ينيزمبيس
  ، كرج.رانيا ياهپزشكيكنگره گ نيزدهميس

ان. ستان سمنا ينيزمبي. آفات مهم س١٣٧٧ا.  ان،يانيدز -٨
آموزش  قات،يسازمان تحقي: قاتيتحق پروژه ييگزارش نها

 سمنان يكشاورز قاتيمركز تحق ي،كشاورز جيو ترو
  صفحه. ٧٠ ،(شاهرود)

 يابي. ارز١٣٨٧ ، ع.ريمالم و ، ر. ا.ياحمده.،  ،يسلطان -٩
در مزرعه و  ينيزمبيس ديب يقيتلف تيريمد يكارهاراه

در  اهي: آب، خاك و گيورز. پژوهش كشاينيزمبيانبار س
  .١-١٢، صفحه ١٣٨٧ (ب)، ١شماره  ٨ دوره ،يكشاورز
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