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 چکیده

های زیادی را برای توليدكنندگان و كشاورزان در پی داشته است. یكی از این  ای چالش گلخانه هایتوسعه كشت

ای  برای محصوالت گلخانه ژهیو بهی آفات، یشيميا. كنترل استای های گلخانه ها كنترل آفات در محيط چالش

ی فناورپيشرفت هرچند ضروری است.  كامالً خطرتر كمهای  مخاطرات بسياری را در پی دارد. لذا استفاده از روش

ی ها یفناوری اغلب ريكارگ بهزیاد  نسبتاًهای  ده است. البته هزینهشهای جدیدی برای كنترل آفات  سبب گشودن راه

. این در حالی است كه است تر تحمل قابلداران نيست ولی برای گلخانه صرفه بههنوز ها  سطح مزارع و باغ جدید در

، بلكه به اطالعات و دقت كافی نياز دارد. در این مقاله ها رساختیزبه  تنها نهی جدید ها یفناوری ريكارگ بهموفقيت 

و های مختلف استفاده از نور  های نوری و روش ه طيفالعمل آفات ب ثير نور و رنگ آن بر رفتار حشرات، عكسأت

از بين  است. گرفته قرارهای كاربردی، مورد بررسی  بر جنبه ديتأكها، با  برای مدیریت آفات در گلخانههای نوری  تله

شوند.  های نوری با نور ماوراءبنفش بيشتر جلب می فرنگی به طرف تله ها اهميت دارند، بيد گوجه آفاتی كه در گلخانه

شوند. این در حالی است كه فقدان  چسبنده شكار می های رنگی  ها به وسيله تله ها و تریپس كه سفيد بالک در حالی 

آگاهی كشاورزان از افشان تأثير نامطلوبی داشته باشد.  نور ماوراءبنفش ممكن است بر فعاليت زنبورهای گرده

برای استفاده از نور در كنترل آفات در  ازين موردنكات  شيپ از  شيبتواند در دقت و رعایت  می ،شده مطرحهای   جنبه

 تر برای جامعه كمک كند.  تواند به توليد محصول سالم خود می نوبه  به. این امر باشدها مفيد شرایط گلخانه

 

 چسبنده رنگیهای تله تر، ای، كنترل غيرشيميایی، توليد محصول سالم محصوالت گلخانه   واژگان کلیدی: 
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 اول / شماره چهارم/ جلد 1011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 متن مقاله

 :بیان مساله

های كشور روی  آفات مهمی كه در گلخانه

كنند شامل میایجاد ای خسارت  گلخانه هایسبزی

ها،  ها، شته بالک سفيد  ها، ی، تریپسفرنگ گوجهبيد 

ند. استفاده از نور در هستهای مينوز  ها و مگس كنه

 ی، سفيدفرنگ گوجهمدیریت این آفات بيشتر برای بيد 

 های مينوز موفق بوده استها و مگسها، تریپس بالک

 . (.1311)ارده، 

مينوز یكی از آفات  پره شبی یا فرنگ گوجهبيد  

خسارت این آفت . استی در دنيا فرنگ گوجهكليدی 

از  وه،يمصورت كاهش رشد، كاهش كمی و كيفی  به

 111تا  11 ني)ب یو كاهش بازارپسند اهيرفتن گ نيب

از  یكیعنوان  به ینور های تله. استفاده از است درصد(

شكار حشرات بالغ  یخطر برا و كم نهیهز كم های روش

خصوص با هروش ب نی. امطرح استفرنگی  بيد گوجه

ها )كه كمتر تحت  الرو یدرون بافت یتوجه به زندگ

 تياهم با اري( بسرندگي قرار می یطيمح طیشرا رثيأت

-یم یريجلوگنيز  ی حشرات كاملزیر بوده و از تخم

های  كنترل این آفت با چهار تله نوری با المپ. كند

 51كه حدود ( مترمربع)در هر هزار  ماوراءبنفش

است  ریپذ امكان ،نصب شده ها بوتهباالی  متر سانتی

مدرن  یها نهالبته در گلخا (.1311( )ارده، 1)شكل 

 کيبه طور اتومات یسقف یها چهیبا باال رفتن دما، در

 یوجود هر نوع منبع نور طیشرا نیا شوند. در یباز م

شود.  یآفات به درون گلخانه م تیگلخانه باعث هدا در

 نیبا توجه به ا دیبا ینور یها بودن تله لذا زمان روشن

 .ردينكته صورت گ

 

 

نصب تله نوری برای شكار حشرات كامل  -1شكل 

 فرنگی در گلخانه  گوجه بيد 

 ،ها روزپرواز هستند بالکها و سفيد تریپس

های رنگی چسبنده بهتر از استفاده  بنابراین نصب تله

. اما باید ستها آنهای نوری برای شكار  مستقيم از تله

از این دو آفت به یک رنگ  كدام هردقت داشت كه 

هایی به  تله لهيوس به گل پسیتر. شوند یمخاص جلب 

ی جلب كبالتو سبز  ماوراءبنفشرنگ نزدیک به 

 (.8)شكل  (8112و همكاران،  1)سامپسون شود می

 

 ها برای شكار تریپس رنگ یآبتله چسبنده  -8شكل 

رنگ شكار  چسبنده زردهای  تلهبا  ها بالک ديسف

حال در عمل تنها تله چسبنده زرد  نیبا ا. شوند یم

 یفرنگ گوجه ليپس و پسیبالک، تر ديسف یابیرد یبرا

                                              
1
 Sampson et al. 
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استفاده از تله های نوری در مدیریت  محمد جواد ارده و همكاران،

  آفات گلخانه

 
 

 

 

 

مورد اقبال  كمتر یو تله چسبنده آب شود یاستفاده م

 یآب یكه براق بوده و نورها یهای تلهالبته  است.

 یبرا ،كنندیبه بنفش را كمتر منعكس م لیمتما

شده مشخص  راًياخحتی  ها بهترند. دبالکيجلب سف

یی كاراها  كه وجود نوارهای تيره روی این تلهاست 

)سامپسون و  معمولی داردهای  بهتری نسبت به تله

ها شباهت  رسد این طرح به نظر می .(8112همكاران، 

سبب و ها را به محيط طبيعی بيشتر كرده  تله

 (.3)شكل شده است  ها آنیی كاراافزایش 

 
های زرد ایجاد شده و  هایی كه بر روی تله طرح -3شكل 

 شده است. ها آنیی كاراسبب افزایش 

 

محل  جمله از دیگریعوامل ، موج  طولعالوه بر 

 زانيدر منيز ها  تلهسطح چسبنده  تيفينصب و ك

های چسبنده  در این راستا بهتر است تله شكار مؤثرند.

 ها نصب شوند.  تر از بوته كمی باال رنگ زرد

ها  ها، مگس مينوز و كنه ثير نور بر سه آفت شتهأت

كه است  گرفته قرارها كمتر مورد بررسی  در گلخانه

. است ها آنثير نور بر رفتار أدليل آن ناچيزبودن ت

ی در بسياری از نيزم بيسی و فرنگ گوجهپسيل 

ی فرنگ گوجهكشورها آفت بسيار خطرناكی برای كشت 

. این آفت هنوز برای كشور استها  در گلخانه ژهیو به

ما حالت قرنطينه دارد ولی در صورت نفوذ به كشور، 

تواند برای  ی، میفرنگ گوجههمانند بيد مينوز 

 (. 0زا باشد )شكل توليدكنندگان این محصول خسارت

 

 

ی و فرنگ گوجهپوره و حشره كامل پسيل  -0شكل 

 در سطح مزرعه ها آنخسارت 

كه با كاهش نور است ها نشان داده  بررسی

ی نيزم بيسی و فرنگ گوجهفعاليت پسيل  ماوراءبنفش

 . شود یمدر گلخانه كم 

 ایاثرات جانبی نور بر محصوالت گلخانه

ای برای توليد  گلخانه تمحصوالبرخی از 

امروزه  رو  نیا ازی دارند. افشان نياز به گرده یحداكثر

ی در توليد ینقش بسزا افشان گرده هایزنبور

 و یفرنگ گوجه جمله ازای ) محصوالت گلخانه

این زنبورها  كه یطور به (.1فرنگی( دارند )شكل  توت

رتبه دوم را از لحاظ اقتصادی در  عسل زنبوربعد از 

های  (. پوشش8111 ،1ند )گيولسونهستدنيا دارا 

جلوگيری  ماوراءبنفشها كه از عبور نور  گلخانه

كنند، باعث اخالل در بازگشت این زنبورها به  می

به سمت  افشان گردهشوند و گاهی زنبورهای كندو می

دیواره جانبی  ودر سقف  معموالًهای تهویه )كه  دریچه

بنفش را فراهم ءشوند و عبور نور ماورا گلخانه نصب می

سازد( رفته و از محيط گلخانه خارج و یا در  می

ها به دام  در این قسمت شده نصب رهحشتورهای ضد

 (.8112 ،و همكاران 8)بلكگيور افتند یم

 

 

                                              
1
 Goulson 

2
 Blacquiere et al. 
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ی از كندوهای تجاری ا نمونه، و افشان گردهزنبور  -1شكل 

 ها آن

داران و  نكته دیگر كه اغلب مورد غفلت گلخانه 

های  نصب سيستم ،گيرد حتی كارشناسان قرار می

كه  به طوری .استروشنایی در خارج و اطراف گلخانه 

نورهای فوق نه تنها ممكن است سبب جلب آفات به 

ها و  نور از دریچه نفوذ باطرف گلخانه شوند، بلكه 

پوشش گلخانه سبب افزایش فعاليت و خسارت آفات 

در د. بر این اساس موفقيت شودرون گلخانه 

نياز به  تنها  نهی مربوطه ها یفناوری از نور و ريكارگ به

 ه به اطالعات و دقت كافی الزم دارد.، بلكها رساختیز

 های ترویجی  توصیه

استفاده از روش كنترل شيميایی نتيجه بسيار  

كردن روش  سریع و قاطعی دارد و امكان مطرح

با آن بسيار دشوار است. اما ارائه  رقابت  قابلجایگزین 

تواند راهكار های مختلف كنترل تلفيقی می روش

برای كنترل جمعيت آفت و كاهش خسارت  یمناسب

های كنترل جمعيت آفت،  باشد. در این روش تمام راه

 هم بابيولوژیكی  و های زراعی، فيزیكی شامل روش

است تا استفاده از تركيبات شيميایی به  مدنظر

 حداقل برسد. 

 

های تلفيقی نياز به دانش  البته استفاده از روش 

است بتوان از یک صفحه كافی دارد. برای مثال ممكن 

تله چسبنده ساخت ولی رنگ  ظاهر  به رنگ زرد

شكار آفت  آن برای جلب و لهيوس به شده منعكس

یی نداشته باشد. كاراها(  )سفيدبالک نظر مورد

منبع نوری مناسب را در تله است همچنين ممكن 

نصب كرد ولی محل نصب تله برای شكار حداكثری 

نصب نادرست  طور  نيهممناسب انتخاب نشود. 

از برخی  ماوراءبنفشپوشش گلخانه سبب ورود اشعه 

ها به درون گلخانه شده و بر فعاليت  قسمت

این  ،ثير منفی بگذارد. بر این اساسأها ت افشان گرده

و كارشناسان  داران گلخانه مدنظرنكات باید بيشتر 

  :ای قرار گيرد توليد محصوالت گلخانه نهيزم درفعال 

 

های نوری و رنگی استاندارد  از تلهاستفاده  -1

 برای پایش، شكار و مدیریت خسارت آفات هدف

های مناسب در  ها در محل دقت در نصب تله -8

 ها گلخانه

های مناسب و نصب  استفاده از پوشش -3

 ها در گلخانه ها آنصحيح 

دقت در نصب سيستم روشنایی در داخل و  -0

 حتی اطراف گلخانه
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