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 91-45، صفحات: 9911، پاییز 2ای، جلد سوم، شماره مجله ترویجی سبزیجات گلخانه

 

های بادمجانگلخانهدر  سیاه باقالکنترل شته  های مناسب برای کشحشره  
 

 2، کاظم محمدپور9*پیمان نامور

پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج تحقیقات گیاهبخش  -9

 کشاورزی، جیرفت، ایران

پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانآور، موسسه تحقیقات گیاهبخش تحقیقات حشرات زیان -2  

 p.namvar@areeo.ac.ir مسئول:نویسنده  پست الکترونیکی*

  3/3/9933تاریخ پذیرش:                                                    8/7/9933تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

شته سیاه باقال از آفات بسیار  .شودانجام میجنوب استان کرمان  درای کشور کشت بادمجان گلخانهبخش مهمی از 

های زند. با وجود استفاده از روشای نیز خسارت میهای گلخانهمهمی است که عالوه بر بادمجان، به سایر سبزی

شود. نظر ها محسوب مییک روش اصلی در مدیریت شته عنوان بههمچنان  کش آفتمختلف کنترل، کاربرد ترکیبات 

و حفاظت از موجودات  ستیز طیمحها نسبت به سموم، آلودگی اه بروز مقاومت در شتهبه اهمیت این موضوع از دیدگ

کش گیاهی امری ضروری است. حشره ،مؤثرغیر هدف و حشرات مفید، مطالعه کارایی و معرفی ترکیبات جدید و 

بر اساس خطر قرار دارد که و در فهرست ترکیبات و مواد ارگانیک و بی چندمنظورهیک ترکیب  9هماگروپراد

کش فلونیکامید نیز ترکیب دیگری باشد. حشرهمی مؤثرآن در کنترل این شته  درهزار 91مطالعات کاربرد غلظت 

ها، از نظر اثرات نامطلوب روی موجودات غیر هدف بسیار مطلوب شناخته است که عالوه بر کارایی باال در کنترل شته

 شود.آن توصیه می درهزار 25/1شده و کاربرد غلظت 

 

  گلخانه جالیزی، جنوب کرمان کش گیاهی، کنترل شیمیایی،بادمجان، شته سیاه باقال، حشره واژگان کلیدی:
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 دوم / جلد سوم / شماره9911مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 مقاله متن

 :بیان مسأله

های سبزی ژهیو بهای و های گلخانهتوسعه کشت     

ترین راهبردها در یکی از اصلی عنوان بهای گلخانه

وری و کارایی مصرف آب و مقابله جهت افزایش بهره

ها و مناطق در دشت ژهیو بهبا پدیده تغییر اقلیم 

شود. جنوب کشور محسوب می خشک مهینخشک و 

هکتار سطح زیر کشت بادمجان  915استان کرمان با 

درصد سطح کل کشور( یکی از  45ای )معادل گلخانه

ای گلخانه حصول مهای اصلی کشت و تولید این قطب

شود )آمارنامه کشاورزی، در کشور محسوب می

9911 .) 

ای در جنوب استان کرمان کشت بادمجان گلخانه    

 ادامه دارد. ماه بهشتیارد اخرآغاز شده و تا او پاییزاز 

 در هکتارتن  995واحد سطح  آن در میزان عملکرد

در طول دوره رشد  (.9911آمارنامه کشاورزی، است )

بادمجان آفات متعددی به این محصول خسارت و نمو 

های فرنگی، کنهتوان به بید گوجهمی ازجملهزنند. می

خوار نظیر کرم برگ خوارها برگ، هادبالکیسفتارتن، 

؛ نامور، 9934)نامور،  شاره نموداها و شته چغندرقند

9913.) 

آفات بسیار مهم محصوالت  ازجملهها شته     

ساالنه سبب خسارت و کاهش  بوده وکشاورزی 

  انجامبر اساس مطالعات  .شوندعملکرد محصول می

های های مهم فعال در سطح گلخانهیکی از شته شده

و خیار جنوب استان کرمان، شته سیاه باقال بادمجان 

  .(9913)نامور، است 

های مختلف کنترل نظیر کنترل روش باوجود    

-زراعی و بیولوژیک، همچنان کنترل آفاتی نظیر شته

ها وابسته است. استفاده از کش، به استفاده از آفتها

آگاهانه صورت پذیرد تا از بروز  ها بایدکشآفت

ی از دالیل ناموفق بودن روش کنترل مقاومت که یک

الزم  رو نیا ازشیمیائی است، جلوگیری به عمل آید. 

بار و یا حتی ساالنه میزان سال یک هرچنداست 

نسبت به سموم متداول حساسیت آفات مهم کشور 

با توجه به پتانسیل  (.9911)نوربخش، بررسی گردد 

کش، باالی مقاومت این حشره به ترکیبات حشره

های جدید با نحوه کشآفتکارایی و معرفی بررسی 

 ناپذیر است. عمل متفاوت امری ضروری و اجتناب

 معرفی یافته

 شته سیاه باقال

ای چندخوار و دارای پراکنش جهانی این شته گونه    

در تمامی مناطق کشور ازجمله  باًیتقراست. در ایران 

. سواحل شمالی، مناطق مرکزی و غیره گسترش دارد

 211بر اساس گزارشات موجود این حشره  به بیش از 

گیاهان دو خانواده اسفناج و  ازجملهگونه گیاهی 

(. 9113، 9زند )ولکل و استچمانحبوبات خسارت می

گونه گیاهی  51در ایران تاکنون تغذیه این حشره از 

گزارش شده که عالوه بر گیاهان فوق، مرکبات، 

باشند مشاد نیز میزمینی، خیار، بادمجان و شسیب

؛ آقاجانزاده 2119، 9؛ کاپینرا2111، 2)رزمجو و فالحی

 (. 9911و غالمیان، 

-، بال5/2 -9به طول بال این شته افراد ماده بی    

تر از متر  و نرها قدری کوچکمیلی 2 -5/2دارها 

ها بوده و بدن بیضوی شکل و به رنگ زیتونی تا ماده

از طول بدن و دارای  ترها کوتاهسیاه است. شاخک

یک دم مثلثی شکل بوده که پوشیده از موهای کوتاه 

 ها کهساق جز بهباشد. پاها متمایل به سیاه هستند می

                                              
1
 Volkl and Stechmann 

2
 Razmjou and Fallahi 

3
 Capinera 
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سیاه کنترل شته  های مناسب برای کشنامور و محمدپور، حشره

های بادمجانگلخانهدر  باقال  

 
 

 

 

ها بال، داردر افراد بال( و 9به رنگ روشن بوده )شکل 

؛ کاپینرا، 9939)غدیری،  (2)شکل  باشندشفاف می

2119.) 

 
باقال )اقتباس از  یاهشته س بال یافراد ماده ب -9شکل

 (2119 ینرا،کاپ

 

 
باقال )اقتباس از  یاهشته س دارالبافراد ماده  -2شکل

 (2119 ینرا،کاپ

 

 - 3/1های این حشره بیضوی شکل به ابعاد تخم    

و سپس به رنگ سیاه  سبزرنگمتر، ابتدا میلی 4/1

ی این شته تنها گذار تخمدهند. براق تغییر رنگ می

ی و روی میزبان اولیه صورت زمستان گذرانجهت 

سن  4یا  9( دارای پورگی) نوزادیگیرد. مرحله می

 4ولی در سطح پشتی شکم دارای بوده، به رنگ تیره 

عرضی  درنگیسفای شکل های میلهجفت اندامک

 (.2119( )کاپینرا، 9هستند )شکل 

ای دو میزبانه است. این شته سیاه باقال، شته       

حشره زمستان را به صورت تخم روی میزبان اولیه 

-باشد سپری میخود که شمشاد و یا گیاه ترشک می

-ها افراد بی. در بهار از این تخم(2119کند )کاپینرا، 

ها افراد بالدار در بین آن جیتدر بهبال خارج شده و 

ها و مزارع دیگر که پدیدار شده و به سمت بوته

های کنند. روی بوتهمیزبان ثانویه آن هستند پرواز می

ها مستقر شده با شیوه میزبان در قسمت پشت برگ

کثیر پرداخته و زایی بدون دخالت حشرات نر به تزنده

آورند. این روش تا پایان هایی را به وجود میکلنی

 (.9939یابد )غدیری، تابستان ادامه می

 
 اییلهم یهاباقال با اندامک یاهافراد نوزاد شته س -9شکل

 (2119 ینرا،بدن )اقتباس از کاپ یسطح پشت یدرنگسف

 

س از روز پ 1تا  9بال دار یا بیهای بالغ بالشته    

ورود به مرحله بلوغ قادر به تکثیر شده و هر شته در 

روز است،  21 - 25خود که حدود  دمثلیتولدوره 

کند. بیشترین نوزاد تولید می 35 - 11متوسط  طور به

درجه  24این شته در دمای باالتر از  دمثلیتول

این شته افتد. طول دوره نوزادی سلسیوس اتفاق می
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 دوم / جلد سوم / شماره9911مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 - 91درجه سلسیوس حدود  91 - 23 در بازه دمایی

 (.2119روز برآورد شده است )کاپینرا،  5

-به میزبان مجدداًدار های بالاز اواخر تابستان شته    

های اولیه خود بازگشته و با ظهور افراد نر در داخل 

ریزی برای ی و تخمریگ جفتجمعیت اقدام به 

 (.9939کنند )غدیری، گذرانی میزمستان

سیاه باقال به دو شیوه مستقیم با تغذیه از  شته    

های آبکش و گیاه و مکیدن شیره گیاهی آوند

زای های بیماریاز طریق انتقال ویروس میرمستقیغ

گیاهی، ترشح عسلک و کاهش میزان فتوسنتز در 

کند که منجر به گیاهان میزبان خسارت ایجاد می

کاهش میزان محصول و حتی خشکیدگی و مرگ 

 (.   9911شود )امینی جم، یگیاه م

ها و کاهش ها باعث پیچیده شدن برگتغذیه شته    

شود. بعالوه در هنگام تغذیه میزان شیره گیاهی می

شود سم موجود در بزاق شته به داخل گیاه تزریق می

ها، کوتاه پیچیدگی شدید برگ ،العمل گیاهکه عکس

ها است. ، پژمردگی و خشک شدن برگشدن بوته

به مناسبی برای حشره  پناهگاهها ی برگدگیچیپ

سموم تماسی  لهیوس بهآورد که کنترل آن را می وجود

 (.9939کند )غدیری، بسیار مشکل می

های جوان را مورد حمله ها بیشتر برگکلنی شته    

کند. در ها را مختل میقرار داده و رشد طبیعی آن

ز حین تغذیه مایع غلیظ و چسبناک عسلک نیز ا

-ها را میشود که سطح شاخ و برگها ترشح میشته

های ساپروفیت پوشاند و شرایط را برای رشد قارچ

مولد دوده )فوماژین( فراهم کرده و این شرایط 

کند را در گیاه با مشکل مواجه می فتوسنتزعملیات 

 (.9939)غدیری، 

شته سیاه باقال،  میرمستقیغشکل دیگر خسارت     

زای گیاهی است. بر اساس های بیماریانتقال ویروس

توسط محققان مختلف این شته  شده انجاممطالعات 

نوع ویروس مختلف گیاهی  11تا  51سبب انتقال 

 چغندرقند کییموزاویروس زردی و ویروس  ازجمله

 (.9113شود )ولکل و استچمن، می

 هاکشحشره

یکی از %(، 51، گرانول وتابل ®فلونیکامید )تپکی    

است که در اواخر  کیستمیس های جدید کش هحشر

به بازار معرفی  9ژاپنی شرکتیک توسط  9111دهه 

های مختلف  شد.  این ترکیب کارایی باالیی علیه گونه

گندم و  ،زمینی ها روی سیب، هلو سیب شته

بر محصوالت سبزی و صیفی از خود نشان داده است. 

های  ها این ترکیب روی گونه آخرین بررسی اساس

مفید و دشمنان طبیعی اثر سوئی از خود نشان نداده 

( در تحقیقی اثر 2111) 2فانجیلو و همکاراناست. 

ید، تیامتوکسام و اید، ایمیداکلوپراپرترکیبات استامی

روی  شده هیتوصفلونیکامید را در حداکثر دز 

نتایج تحقیق  بررسی نمودند. 9افشان زنبورهای گرده

روز  94کش فلونیکامید تا  ایشان نشان داد که حشره

پس از کاربرد دارای کمترین اثر سوء روی این حشره 

از سایر ترکیبات  این ترکیب اثیرتمفید بود. نحوه 

کش مانند نئونیکوتنوئیدها متفاوت است.  شته

ها  تغذیه در شته ریناپذ برگشتفلونیکامید سبب مهار 

گردد و اثر کنترلی نده میو سایر آفات مک

                                              
1
( ISK  ( Ishihara Sangyo Kaisha 

2
 Fanigliulo et al. 

3
 Bumbus terrestris 

http://www.iskweb.co.jp/eng/index.html
http://www.iskweb.co.jp/eng/index.html
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سیاه کنترل شته  های مناسب برای کشنامور و محمدپور، حشره

های بادمجانگلخانهدر  باقال  

 
 

 

 

دارد. تاکنون مقاومت تقاطعی بین این  مدت یطوالن

کش با سایر ترکیبات گزارش نشده است. از  حشره

ها استفاده شده آفاتی که فلونیکامید برای کنترل آن

ها،  ها، سنک ها، عسلک، زنجرک توان به شته است می

ها روی گیاهان مختلف زراعی  ها و تریپس شپشک

و درختان  ، نخودفرنگیزمینی، پنبه د جالیز، سیبمانن

 .(2121، 9)محمدپور و همکاران میوه اشاره کرد

-کش و قارچکنه - کشیک حشره، 9هماگروپراد    

کش جدید با طیف گسترده و اثر تماسی و نوعی 

کش، این حشره. فعالیت سیستمیک موضعی است

 باشد وروغن آویشن می مؤثرهگیاهی و حاوی ماده 

. گلیسیرین است و مواد حامل آن شامل آب، مالس

و در  2شرکت آمریکایییک ساخت کش حشرهاین 

خطر، قرار فهرست سموم و ترکیبات ارگانیک و بی

 ،تریپس، شته کش برای کنترلدارد. کاربرد این حشره

 توصیه شده است ،های برگیو مینوز هاسفیدبالک

 .(2121)محمدپور و همکاران، 

 دستورالعمل    

در یک گلخانه  شده انجامبر اساس نتایج مطالعات     

بادمجان آلوده به شته سیاه باقال در جنوب استان 

با  9کش فلونیکامید و هماگروپرادکرمان، دو حشره

درصد طی  31و بیش از  911میزان تاثیر به ترتیب 

پاشی، نسبت به سایر ترکیبات مورد روز بعد از سم 94

بودند.  مؤثرترنظیر سایپرمترین و پریمیکارب مقایسه 

 باشد:روش کاربرد این دو ترکیب به شکل زیر می

 فلونیکامید:  -الف

                                              
1
 Mohammad pour et al. 

2
HUMAGRO  

کش با فرموالسیون و غلظت سم: این حشره -9

فرموالسیون گرانول قابل تعلیق در آب تهیه شده و به 

 25شود. لذا مقدار توصیه می درهزار 25/1غلظت 

پاشی لیتر تانکر سم 911هر  گرم از این ترکیب در

 رود. بکار می

نحوه تهیه محلول سمی: برای این منظور ابتدا  -2

و  موردنظرحجم تانکر  برحسبرا  ازیموردنمقدار سم 

درهزار( محاسبه نموده و سپس این  25/1دز فوق )

لیتر  4تا  9مقدار را در سطل آبی جداگانه با حجم 

شود. سپس آب مخلوط نموده خوب به هم زده می

ریخته شده  و با  موردنظراین مخلوط به تانکر خالی 

اضافه نمودن آب به داخل تانکر، حجم آن به حد 

 شود. نهایی خود رسانده می

پاشی باید قبل از پاشی: عملیات سمنحوه سم -9

اینکه جمعیت شته در تمام سطح گلخانه منتشر شود، 

کش انجام گردد. با توجه به سیستمیک بودن حشره

کامل  طور بهها فلونیکامید، الزم نیست تمام سطح بوته

توسط محلول سم پوشش داده شود. لذا جهت کاهش 

ها و میزان آلودگی بهتر است تنها مصرف سم، هزینه

 صورت به هم آنها و های باالیی بوتهاز بخش طرف کی

های اطراف آن ای روی بوته آلوده و تعدادی از بوتهلکه

 پاشی شوند.متری، سمتا شعاع یک 

 : 9هماگروپراد -ب

کش با فرموالسیون و غلظت سم: این حشره -9

فرموالسیون امولسیون )مایع روغنی( تهیه شده و به 

لیتر از  9شود. لذا مقدار توصیه می درهزار 91غلظت 

-پاشی بکار میلیتر تانکر سم 911این ترکیب در هر 

 رود. 
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کش د این حشرهنحوه تهیه محلول سمی: در مور -2

در خصوص فلونیکامید بیان شد، ابتدا  آنچهنیز مانند 

و  موردنظرحجم تانکر  برحسبرا  ازیموردنمقدار سم 

درهزار( محاسبه نموده و سپس  91) شده نییتعدز 

 911لیتر برای تانکر  9طور مثال آن مقدار را )به

لیتر آب مخلوط  4تا  9لیتری( جداگانه با حجم 

ز ریختن در تانکر،  با اضافه نمودن آب نموده و پس ا

 شود. به حجم نهایی خود رسانده می

پاشی: با توجه به تماسی بودن این نحوه سم -9

کش و موضعی بودن خاصیت سیستمیک آن، حشره

-پاشی قبل از اینکه تجمع شتهباید عملیات سم حتماً

-ها افزایش یافته و سبب پیچیدگی و لوله شدن برگ

 که یدرصورتها شوند، انجام شود. در این شرایط 

ای لکه به شکلپاشی آلودگی گسترش نیافته، سم

در مورد سم فلونیکامید ارائه شد انجام  آنچهمطابق 

کش الزم شود. باید توجه داشت در مورد این حشره

-زیر برگ ازجملهها و های آلوده بوتهاست تمام بخش

نده شود. در این توسط محلول سم پوشا کامالًها 

پاش با سرالنس کج مناسب حالت استفاده از سم

 است.

 ترویجی هایتوصیه

ها در انتقال شته مؤثربا توجه به نقش بسیار     

های ویروسی و نیز اثرات جانبی دیگر نظیر بیماری

ها و کاهش ارزش ترشح عسلک و تجمع مورچه

داران همواره است گلخانهی محصول، الزم بازارپسند

ها و کنترل وضعیت حضور و نسبت به پایش بوته

که ها اقدام نمایند. نظر به اینمیزان جمعیت شته

شود توصیه ای آغاز میصورت لکهها بهآلودگی شته

شود با بازدیدهای منظم روزانه و مشاهده اکید می

ها از طریق ها نسبت به کنترل آناولین تجمع شته

-پاشی موردی )لکههای آلوده و یا سمتک بوتهحذف 

شود عملیات ای( اقدام نمایند. همچنین توصیه می

پاشی بعد از برداشت محصول و هنگام صبح سم

صورت گرفته و شرایط تهویه داخل گلخانه بعد از 

 پاشی فراهم گردد.سم

 

 مورد استفاده منابع

ها(. کمیته شناسی و مدیریت کنترل آن)شناسایی، زیستهای مرکبات شته .9937آقاجانزاده، س. و غالمیان، ا. 

 صفحه. 91های نیمه گرمسیری. انتشارات پژوهشکده مرکبات و میوه

ریزی و اقتصادی، جلد سوم، محصوالت باغبانی. وزارت جهاد کشاورزیف معاونت برنامه .9937آمارنامه کشاورزی، 

 صفحه. 951مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات، 

 :.Aphis fabae Scopoli (Hemهای گیاهی دایابون و پالیزین روی شته کشاثر حشره .9931جم، ن.  امینی

Aphididae) و واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید آن Lysiphlebus fabarum Marshal (Hym.: Braconidae).  مجله

 .99 - 23: 4تحقیقات آفات گیاهی دانشگاه گیالن، شماره 
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سیاه کنترل شته  های مناسب برای کشنامور و محمدپور، حشره

های بادمجانگلخانهدر  باقال  

 
 

 

 

آفت مهم چغندر بذری.  Aphis fabae Scopoli (Homoptera –Aphididae)شته سیاه باقال  .9989غدیری، و. 

 .19 -14  صفحه، بهار و تابستان، 9، شماره 93مجله چغندر قند، دوره 

های خیار در منطقه جیرفت و کهنوج. نخستین همایش ملی خوار گلخانهمعرفی آفات برگ .9980نامور، پ. 

 .91 -91 صاردیبهشت، ساری، ص 23 – 21، ایمحصوالت گلخانه

در   Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae)کش گیاهی روی شته جالیز کارایی چند حشره .9938نامور، پ. 

   .49 – 41، 9ای، جلد دوم، شمارهمجله ترویجی سبزیجات گلخانه. های  خیارگلخانه

های هرز مهم محصوالت عمده کشاورزی، سموم و روش هایها و علففهرست آفات، بیماری .9931نوربخش، س. 

 صفحه. 213ها. انتشارات سازمان حفظ نباتات. توصیه شده جهت کنترل آن
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