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 كنترل خسارت مگس مينوز در مزارع نخود

 5، امیر خانیزاد4،روشنک قربانی3، محمدتقی توحیدی 2، فاطمه شفقی *1زادعباس خانی
 

 ، ایراننندجسشاورزی، کبازنشسته مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  مربینویسنده مسئول و  *1
 محقق موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران 2
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران، کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاهو آموزش مربی مرکز تحقیقات  3
 ، ایرانحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آبادسازمان ت، انکشاورزی و منابع طبیعی لرستو آموزش مربی مرکز تحقیقات  4
  کردستان دانشگاه علوم دانشکده بیوتکنولوژی دانشجوی ارشد مهندسی 5

 

 چكيده

های مگسنند. زهای متعددی هستند که به طیف وسیعی از گیاهان از جمله نخود خسارت میهای مینوز دارای گونهمگس

یچ در های مارپداالن با ایجاد در مرحله الروی ریزی وها برای تخمایجاد حفرات ریز در سطح برگ مینوز در مرحله بلوغ با

 6/0به میزان )  WP 75% سیرومایزین )سیروگاردمنظـور ارزیـابی کـارایی حشـره کـش هبزا هستند. خسارت هاداخل برگ

 EC 40.8%ریفوسکلروپی،در هزار 2ه میــزان ب EC 1.8% آبـامکتین سه بامقایگرم در هکتار( در 200و  250در هزار)8/0و

که ان داد نشین بررسی ادر سه استان کردستان، کرمانشاه و لرستان انجام شد. نتایج  آزمایشی ،در هزار و شاهد 6به میزان 

موم ی سهمه داری بین تیمارها وجود نداشته وبیشتر روزهای پس از سمپاشی از نظر آماری اختالف معنی هرچند در

در 8/0سیروگارد ش کدو حشرهآید کارایی به نظر میولی ند، از عملکرد مطلوبی برخوردار بودمصرفی در مقایسه با شاهد 

 250 یرومایزینسخر فصل، های آلوده در آو کلروپایریفوس باالتر از سایر تیمارها بوده است همچنین از نظر درصد بوته هزار

ر استان لرستان دگرم در هکتار  250 به میزان کلروپایریفوس و سیرومایزین سمومشاه و گرم در هکتار در استان کرمان

گرم  250در هزار  8/0سیروگارد کش حشرهبا توجه به نتایج به دست آمده،  .کمترین آلودگی را در بین تیمارها نشان دادند

 باشد.می توصیهجهت کنترل آفت مذکور قابل در هکتار 

 کشآفت نخود، مگس مینوز، سیروگارد، كليدی:های واژه
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 بيان مسئله

ل به دلی رکشو معتدل سرد. میزان عملکرد این محصول در مناطق استیکی از مهمترین محصوالت زراعی ایران  نخود،

ی در سال دکشاورزبر اساس آمارنامه وزارت جهابسیار کم است.  ،نامناسب بودن شرایط رشد و نوسانات شدید آب و هوایی

داشته است  تن 271575هکتار بوده است در حالیکه تنها عملکردی معادل  500189سطح زیر کشت نخود در کشور  1395

مان کاشت، روش زمین، روش کشت، میزان بذر، ز سازیآماده)مدیریت ضعیف عملیات زراعی (. 1396) احمدی و همکاران، 

ستند که در پایین های هرز از جمله عوامل مهمی هعلف ها وتنش خشکی، تنش گرما و تنش سرما، آفات، بیماری، (برداشت

 لیوتیسه از بعد آفت این .باشدیکی از آفات مهم نخود می دمگس مینوز نخو د.دارن اساسی بودن عملکرد این محصول نقش

 وارده خسارت انمیز عملکرد، روی آن خسارت بودن غیرمستقیم به توجه با ولی این محصول بوده، ترین آفاتزااز خسارت

 دارد آسیا غرب و اآفریق شمال اروپا، شامل ایمدیترانه مناطق در را پراکندگی بیشترین مینوز آفت. نیست مشخص دقیقاً

این  و زرد هستند،ه متر و به رنگ سیاهای کوچکی به طول یک تا دو میلی(. حشرات بالغ، مگس1374)فاضلی و هنرپروران، 

به  باشند کهیمرنگ یبحشره دارای سه سن الروی است. الروها بدون پا و از نوع ماگوت بوده و هنگام خروج از تخم شفاف و 

-می مترمیلی د به سهآیند. طول بدن الروها در حداکثر رشد خوتدریج در سنین بعدی به رنگ زرد متمایل به نارنجی در می

 ج در مسیرند و به تدریکنها شده و از بین دو اپیدرم برگ تغذیه می. الروهای این حشره وارد بافت برگ(1395رسد )نامور، 

ک رت لکه خشه و به صوها به هم متصل شدآورند که ابتدا مارپیچی است، ولی بعدا تونلی خود تونلی را به وجود میتغذیه

 (.1387نوری،  یابد)صادقی وها خشک شده و محصول کاهش میشود که در نتیجه آن برگای رنگ روی برگ دیده میقهوه

های مینوز به کنند مگسیحمله مسطح سبز زیادی است. در بین آفاتی که به نخود  اصوال نخود گیاهی پر برگ و دارای

ر کلی به طو .(1393)چنگیزی و همکاران، سطح فتوسنتز، اهمیت زیادی دارند ها و کاهش دلیل ایجاد داالن در برگچه

ان یاهان میزبهای گگهای مینوز از مهمترین آفات سبزیجات، حبوبات و گیاهان زینتی در ایران هستند. چرا که اگر برمگس

 .شودصدمه ببینند، خسارت جدی به محصول وارد می

ن ن بزرگ شدآ یتنها نتیجه و های مینوز نتیجه رضایت بخش نداشته استکشها برای کنترل مگسمصرف حشرهتا کنون 

 با .ع استدر مزار ویژه پارازیتوییدها و طغیان جمعیت آفتثانوی از جمله کاهش تراکم جمعیت دشمنان طبیعی به مشکالت

 هبیشتر ب توجه دنیا، توجه به باال بودن سطح زیر کشت نخود نسبت به سایر حبوبات در ایران و اهمیت تولید این محصول در

با  ،یکسیستم ی استکشحشرهسیرومایزین در مناطق نخودکاری غرب کشور ضروری است.  مدیریت این محصول به ویژه

 ترکیبات تنظیم کننده رشد .باشدمی هاآزینانواده تریو از خ های رشد حشراتکنندهگوارشی از گروه مختل-خاصیت تماسی

هرمی، طالبی جشوند )نمو حشرات می های ترشحی داخلی باعث اختالل در روند رشد وبا برهم زدن فعالیت عادی سیستم

ین آفت و ل رشد ارو مگس مینوز موجب عدم تکمیل مراحالل در رشد و نمو الاز طریق ایجاد اخت (. سیرومایزین نیز1390

-رهی و معرفی حشحاضر در راستای شناسایی و بررسی کارای بررسیبا توجه به نکات ذکر شده،  .شوددر نتیجه مرگ آن می

 تر جهت کنترل این آفت مهم مزارع نخود کشور انجام شد.های موثرکش
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 : خسارت مگس مینوز روی برگ گیاه نخود1تصویر

ای کردستان، کرمانشاه، لرستان در مزارع هاستانتکرار در 4تیمار و 5های کامل تصادفی با پروژه در قالب طرح بلوکاین 

در  8/0و  6/0یزان مبه  WP 75%سم مورد درخواست سیرومایزین )سیروگارد( از  بودند آمد. تیمارها عبارتر به اجرا دنخود 

زار)شرکت هدر  2ه میــزان ب EC 1.8% آبـامکتین ()بازرگانان سرای سپند پارس(در هکتارگرم 250گرم و  200هزار) 

 پاشی(.آب)شاهد  ودر هزار)شرکت سپند( بر اساس کالیبراسیون مزرعه  6به میزان  EC 40.8%کلروپیریفوس ،اگریمن( 

لیات ه شد. کلیه عمها یک متر در نظر گرفتها دو متر و فاصله بین کرتمتر مربع ، فاصله بین بلوک 15ها اندازه کرت

ب و آه شرایط با توجه به این که شروع فعالیت این آفت بهای هرز طبق عرف منطقه انجام شد. کوددهی و کنترل علف

-ن نشانهشاهده اولیو م گیری هفتگیبا نمونهدر هر منطقه  اجرای طرح آزمایشی بنابراین ،شت، منطقه بستگی داهر هوایی 

 ستفاده ازایشی با اهای آزمحلولپاشی کرتم گرفت.ی زمانی اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد انجام بازه در های ظهور آفت

ر داشـتن یــک منظـوشد. به  لیتر در هکتار، پس از کالیبراسیون، انجام 300سمپاش پشتی موتوری با پایه آب مصرفی 

-هـای میانی بوتهه از برگاندازبرگ نسبتا هم 10تعداد  در هر کرت، ها،برداری روش نمونــه بـرداری واحـد در کلیــه نمونه

 طه گذاشتهار مربوشخصات تیمار و تکرهای جداگانه با ذکر مو در داخـل کیسـه نایلون شده ها به صورت تصادفی برداشت

کـولر زیـر بینو هـای برگـی در. در آزمایشگاه نسبت به شمارش الروهـای زنـده درون داالنشدندو به آزمایشگاه منتقل  هشد

ین به منظور تعیین روز پس از محلولپاشی انجام شد. همچن21و  14، 7، 3و  قبلبـرداری یـک روز نمونـه گردید.اقـدام 

د بوته چندفی به طور تصاارایی آفت کشهای مورد بررسی، در آخر فصل،در دو استان، سه ردیف وسط هر پالت آزمایشی ک

 .های سالم و آلوده جهت تعیین درصد آلودگی شمارش گردیدتعداد بوته انتخاب و
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 راهكارهای حل مسئله

 ها در استان كرمانشاهنتایج آزمایش-1

ن و کلروپایریفوس، به گرم در هکتار،آبامکتی 250گرم در هکتار، سیرومایزین  200تیمارهای سیرومایزین میانگین تاثیر در 

ن داد که در درصد بود. مقایسه میانگین تلفات نشا 18/28±00/12و 71/21±93/11، 51/60±73/16، 51/52±47/7ترتیب 

 ایر تیمارها، بیشترینسدار با کتار ، بدون اختالف معنیگرم در ه 250روز بیست و یکم  پس از سمپاشی،  تیمار سیرومایزین 

 (.1کارائی را در کنترل این آفت، در این استان نشان داده است )جدول 

 در استان کرمانشاهدر تیمارهای مختلف مگس مینوز نخود ( % تلفات  جمعیت SE±مقایسه میانگین ) -1جدول 

تيمار/ نوبت نمونه 

 برداری

روز بعد از  3

 سمپاشی
 روز بعد از سمپاشی 7

روز بعد از  14

 سمپاشی

روز بعد از  21

 سمپاشی

گرم در  200سیروگارد 

 هکتار

 

a67/5±45/84 a40/2±98/95 a80/8±95/56 a47/7±51/52 

گرم در  250سیروگارد 

 هکتار

 

a 63/3±27/94 a 82/1±17/98 a 58/6±60/80 a 73/16±51/60 

 آبا مکتین

 
a 63/6±82/90 a 91/3±45/93 a 20/5±46/70 a 93/11±71/21 

 a 05/3±71/94 a 83/8±17/83 a 54/9±53/63 a 00/12±18/28 کلروپایریفوس

 .داری با یکدیگر ندارندحروف مشابه در هر ستون از نظر آماری تفاوت معنی

 ها در استان لرستاننتایج آزمایش-2

ار، آبامکتین و گرم در هکت 250گرم در هکتار، سیرومایزین  200 میانگین تاثیر در تیمارهای سیرومایزیندر لرستان 

سه میانگین درصد به دست آمد. مقای100و 16/81±89/13، 08/95±87/2، 78/88±44/4کلروپایریفوس، به ترتیب معادل 

سمپاشی  س ازپهفته  دو گرم در هکتار در 250تلفات نشان داد که تیمارهای کلروپایریفوس و پس از آن  سیرومایزین 

ه از سمپاشی کارایی در استان لرستان پس از گذشت سه هفت (.2اند)جدول بیشترین تاثیر را در کنترل این آفت نشان داده

ده شپاشی لولهای محکدام از کرتای در هیچی تیمارهای مورد بررسی صد در صد به دست آمد و هیچ الرو زندهکلیه

 (.2مشاهده نشد)جدول 
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 در استان لرستاندر تیمارهای مختلف مگس مینوز نخود ( % تلفات  جمعیت SE±مقایسه میانگین ) -2جدول 

تيمار/ نوبت نمونه 

 برداری

روز بعد از  3

 سمپاشی

روز بعد از  7

 سمپاشی
 روز بعد از سمپاشی 14

روز بعد از  21

 سمپاشی

گرم در  200سیروگارد 

 هکتار

 

 b08/8±25/42  b69/11±50/53 a44/4±78/88 a0±100 

گرم در  250سیروگارد 

 هکتار

 

b 00/15±67/48  ab38/5±12/81 a87/2±08/95 a0±100 

 آبا مکتین

 
b 42/7±49/19 ab 96/12±18/68 a89/13±16/81 a0±100 

 a 85/2±14/97 a31/7±03/90 a0±100 a0±100 کلروپایریفوس

 .یکدیگر ندارندداری با حروف مشابه در هر ستون از نظر آماری تفاوت معنی

 ها در استان كردستاننتایج آزمایش-3

 100یریفوس ، معادل گرم در هکتار و کلروپا 250گرم در هکتار، سیرومایزین  200میانگین تاثیر در تیمارهای سیرومایزین

سمپاشی ته از در استان کردستان پس از گذشت دو و سه هف .درصد به دست آمد00/98±0/2در صد و در تیمار آبامکتین 

پاشی ولهای محلکدام از کرتای در هیچی تیمارهای مورد بررسی صد در صد به دست آمد و هیچ الرو زندهکارایی کلیه

 (3شده مشاهده نشد)جدول 

 در استان کردستاندر تیمارهای مختلف مگس مینوز نخود ( % تلفات  جمعیت SE±مقایسه میانگین ) -3جدول 

تيمار/ نوبت نمونه 

 برداری

روز بعد از  3

 سمپاشی

روز بعد از  7

 سمپاشی
 روز بعد از سمپاشی 14

روز بعد از  21

 سمپاشی

گرم در  200سیروگارد 

 هکتار

 

 ab95/3±85/86 a0±100 a0±100 a0±100 

گرم در  250سیروگارد 

 هکتار

 

a 32/2±15/96 a0±100 a0±100 a0±100 

 آبا مکتین

 
b 04/6±65/83 a 0/2±00/98 a0±100 a0±100 

 a 52/3±92/93 a0±100 a0±100 a0±100 کلروپایریفوس

 .حروف مشابه در هر ستون از نظر آماری تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند

 های آلوده در تيمارهای آزمایشیبررسی تعداد بوته -4

گرم در هکتار،  250سیرومایزین گرم در هکتار،  200های آلوده در یک متر مربع در تیمارهای سیرومایزین درصد بوته

، 79/37±64/5، 27/26±46/5، 08/29±47/10آبامکتین ،کلروپایریفوس و شاهد در آخر فصل به ترتیب معادل 

 06/3±83/0، 72/6±06/1، 72/3±96/1، 067/7±78/1درصد در استان کرمانشاه و معادل  58/68±55/5، و 60/6±82/30
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گرم در هکتار در استان کرمانشاه و  250، تیمار سیرومایزین به دست آمد. بنابراینر استان لرستان درصد د05/49±09/13و 

گرم در هکتار در استان لرستان بهترین عملکرد را در بین تیمارها نشان  250تیمارهای کلروپایریفوس و سیرومایزین 

 (.4داد)جدول 

 های کرمانشاه و لرستانع در استانهای آلوده در هرمترمربدرصد بوته( % SE±: مقایسه میانگین )4 جدول

 استان لرستان استان كرمانشاه تيمار/ نوبت نمونه برداری

 b 47/10±08/29 b78/1±067/7 گرم در هکتار 200سیروگارد 

 b 46/5±27/26 b 96/1±72/3 گرم در هکتار 250سیروگارد 

 b 64/5±79/37 b 06/1±72/6 آبا مکتین

 b 60/6±82/30 b 83/0±06/3 کلروپایریفوس

 a 55/5±58/68 a 09/13±05/49 شاهد

 .درصد تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند1حروف مشابه در هر ستون از نظر آماری در سطح احتمال 

 توصيه ترویجی

ین ند ، با اوثر بودکش نسبت به شاهد، در کنترل مگس مینوز نخود منتایج این تحقیق نشان داد که تمامی تیمارهای حشره

ینوز نخود  نشان متری در کنترل مگس گرم در هکتار کارایی قابل قبول 250حال تیمارهای کلروپایریفوس و سیرومایزین 

وها حتماال الراندازی شفیره و اهای رشد حشرات بوده و در پوستکنندهگروه مختلاین کـه سـیرومازین از ه بـ توجهبا دادند. 

لـذا ایـن  دارد،اوت فت و کلروپایریفوس آبـامکتین هایکـشحشرهبامکانیسم تاثیر،  و از بابت کندنیز اختالل ایجاد می

ز ااستفاده . باشد موثر هاکشهای کنترل تلفیقـی و بـویژه در تناوب قرار دادن با این حشرهتوانـد برنامهکـش مـیحشـره

وز ری از برمنظور جلوگی س مینوز نخود بههای متداول برای کنترل مگکشکش سیرومایزین در کنار سایر حشرهحشره

ی حیطی کمتررات زیست مخطتواند ، با توجه به نحوه اثر آن، میرسد عالوه بر ایننظر میه بوده و ب، موثر مقاومـت در آفت

 .نیز دربرداشته باشد

ند اما موثر بودهای بکار رفته در کاهش جمعیت و خسارت آفت کشهر چند تمامی حشره توان گفت،در خاتمه می

 باشد،می یشنهاد شدنپگرم در هکتار در هکتار، نسبت به سایر تیمارها کارآیی قابل قبولی داشته و قابل  250سیرومایزین 

 اما ضروری است اثرات جانبی آن روی دشمنان طبیعی مورد مطالعه قرار گیرد. 

 فهرست منابع

(. آمارنامه کشاورزی. جلد اول 1396عبدشاه، ه. کاظمیان،آ. و رفیعی، م. ) پور، ر.زاده، ح. عبادزاده، ح.حسیناحمدی،ک. قلی -

 صفحه. 117محصوالت زراعی. وزارت جهاد کشاورزی. 

رحله رشدی محساسیت سه (. یوسفی پرشکوه، آ. 1388ظ. ) .اصغری طبری، ب. شیخی گرجان، ع. شجاعی، م. رجبی، م -

 .34-23(:1)1.فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی .آزمایشگاهی های بیورشنال در شرایطکشمگس مینوز به حشره

ر داستامیپراید و بامکتین آبررسی تاثیر غلظتهای مختلف سیرومازین در مقایسه با (. 1393و بنی عامری، و. ) .جوادزاده، م -

 .99-92(:2)2. پزشکیآفت کشها در علوم گیاه. ایگلخانه ،در خیار Liriomyza trifolii کنترل مگس مینوز جالیز ،



  1398، پاییز و زمستان  1دوره دوم،  شماره، نشریه ترویجی حبوبات دیم
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ه کارایی قایس(. م1393چنگیزی، س. گلدسته، ش. وفایی شوشتری، ر. چنگیزی، م. و مدرس نجف آبادی، س. س. ) -

. Agromyza sp. (Dip., Agromyzidae)در کشت نخود در منطقه خمین کارتهای چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز

 .241-233: (3)6شناسی. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره

در  ی آزادایراکتین کش گیاهمطالعه کارایی حشره (.1394پور، ع. کوپی، ن و فصیحی، م. ت. )حسینی قرالی، ع. محمدی -

. ایلخانهدر شرایط گ ، Liriomyza sativae و Liriomyza trifoliiدر کنترل مگس مینوز سبزیجاتمقایسه با آبامکتین ،

 .144-137(:2)3ها در علوم گیاهپزشکی.آفتکش

 منطقه در نآ های پارازیت شناسایی و نخود برگ مینوز بیواکولوژی بررسی(. 1382خانیزاد، ع. و کانونی،ه. ) -

 صفحه. 11.گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان.کردستان

 صفحه. 507دانشگاه تهران. ها.انتشارات کش(. سم شناسی آفت1390طالبی جهرمی، خ. ) -

 خالصه. آن ترلکن در کاشت تاریخهای تاثیر و نخود برگ مینوز مگس بیولوژی بررسی. (1374) هنرپروران. م. م فاضلی،

 .کرج. ایران گیاهپزشکی کنگره دوازدهمین مقاالت

 و آفات تتحقیقا بخش پژوهشی گزارش. دیم نخود مزارع در نخود برگ مینوز بیولوژی بررسی. (1373) .ح عدلدوست،

 .غربی آذربایجان گیاهی بیماریهای

ی قات گیاهپزشکهای مینوز برگ سبزیجات. دستورالعمل اجرایی. انتشارات موسسه تحقی(. مدیریت مگس1395نامور، پ. )

 صفحه. 13کشور.

نوز برگ سبزی أثیر ترکیب تجاری چریش در کنترل مگس می(.. ت1390زاده، م. ح. و بنی عامری، و )نامور، پ.صفرعلی

Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae) ون .علوم و فنو مقایسه آن با آفتکشهای شیمیایی متداول

 .96-89(:7)2ایهای گلخانهکشت
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