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  و ارائه راهكار كاهش آن در استان همدان ينيزمبيس ديبتعيين خسارت آفت 

  ٣و موسي سلگي ٢، روح اله احمدي*١ سيد محسن سيدان

  

 يعيابع طبو من يو آموزش كشاورز قاتيكشاورزي، مركز تحق جيترو و ياقتصادي، اجتماع قاتيبخش تحق يپژوهش ارياستاد -١

  انريدان، اكشاورزي، هم جيترو آموزش و قات،ياستان همدان، سازمان تحق

 قات،ي، سازمان تحقاستان همدان يعيو منابع طب يو آموزش كشاورز قاتي، مركز تحقپزشكيگياه قاتيبخش تحق يپژوهش مربي -٢

  انريكشاورزي، همدان، ا جيترو آموزش و

استان  يعيبطو منابع  يو آموزش كشاورز قاتيكشاورزي، مركز تحق جيترو و ياقتصادي، اجتماع قاتيبخش تحق يپژوهش مربي -٣

  انريكشاورزي، همدان، ا جيترو آموزش و قات،يهمدان، سازمان تحق
  :مسئول سندهينو يكيالكترون پست ينشان *

 

    gmail.com1969seyedan@: يكيالكترون پستي نشان -

                          ٠٤/٠٨/١٤٠١: افتيدر خيتار

                    ٠١/١٢/١٤٠١: اصالحات انجام خيتار

  ٠٥/١٢/١٤٠١: رشيپذ خيتار

  چكيده

سيب صادي باالتوان زادآوري، تغذيه دليل زميني بهبيد  سارت اقت در  و انبار زرعهمدر  زمينيسيب اتترين آفيكي از مخرب ،و خ

زميني هم سيبيكي از آفات مدر ايران نيز اين حشره  شود.يگرمسيري محسوب ممناطق گرمسيري و نيمهدر ويژه تر نقاط دنيا بهبيش

. ول وارد كندي به اين محصــاصــورت كمي و كيفي خســارت عمدههتواند باين آفت مي آيد.به حســاب ميدر مناطق عمده توليد آن 

از انجام مديريت بر  فع حاصــلنحوي كه مناگذاري شــود، بههاي اقتصــادي پايهديريت آفات گياهي بايد براســاس تحليلطور كلي مبه

شي گيرهزينه سارت آفات براي برنامه د.هاي اجراي آن پي سارت منظوربهريزي ارزيابي و آگاهي از ميزان خ  ،كنترل و كاهش ميزان خ

زميني در مرحله سـيب ميزان خسـارت اقتصـادي آفت بيد، ١٤٠٠و  ١٣٩٩هاي طي سـالت. به اين منظور در اين تحقيق ضـروري اسـ

هزار ريال  ٨٩٠,١٧٣ تا بيشينه ٧٣٦,٦٩بررسي شد. نتايج نشان داد كه ميزان خسارت اين آفت از كمينه  در استان همدان انباررعه و مز

شينه تا ب ٧/٧درصد خسارت اين آفت از كمينه  بود.هزار ريال در هكتار  ١٣٧,١٤٣در هكتار و ميانگين خسارت برابر با  درصد  ٣/١٩ي

  رصد ارزش محصول برآورد شد.د ٩/١٥و با ميانگين 

     همدان ،زمينيبيد سيب اقتصادي، انبار،خسارت  واژگان كليدي:
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  بيان مساله

زميني كشور ترين آفت سيبعنوان مهمزميني بهبيد سيب

اولين بار در منطقه كرج  ١٣٦٤شود كه در سال محسوب مي

 خسارت اين آفت از مزرعه آغاز و. )٢( دشمشاهده و گزارش 

زميني آثار خسارت اصلي بيد سيب. يابدر انبار ادامه ميد

اي كثيفي در پنبهچوب ،هاي نامنظم ابريشميصورت فتيلهبه

اين آفت در تمام مناطق گرمسير  .شودها مشخص ميداخل غده

به محصوالت  زمينيسيب بيد .است دنيا پراكنده شده

هاي علف فرنگي، بادمجان، توتون، باميه وگوجهزميني، سيب

اين آفت در . )١( كندهرز مربوط به تيره سوالناسه حمله مي

 نسل داشته است ١١، ١٣٧٣نسل و در سال  ٩تا  ١٣٧٢سال 

تا  ١٣٦٥( سال سهبررسي تغييرات جمعيت اين آفت طي . )٣(

رو  مردادماه اواخر از آفت جميعت داد كه نشان در كرج )١٣٦٨

 اواخر از هاپروانه راكمت ترينبيش زمان و گذاشته افزايش به

خسارت وارده به  حداكثر. شدبامي مهرماه اواخر تا شهريورماه

هاي مربوط به نسل ،آفتاين وسيله زميني بهبوته و غده سيب

از اواخر مردادماه به بعد  چهارم و پنجم آفت است كه معموالً

. با توجه به اين مطلب، تعيين زيان اقتصادي )٢(افتد اتفاق مي

براي  ريزيمنظور برنامهي در مزرعه و انبار بهنيزمبيس ديب

 و تغذيه ظاهري ، عالئم١كنترل آن بسيار مهم است. شكل 

 دهد.نشان مي زميني راالرو آفت بيد سيب خسارت

  

 

  در مزرعه زمينيالرو آفت بيد سيب خسارت و تغذيه ظاهري عالئم -١شكل 

  

  

  معرفي راهكار

زميني در آلوده به آفت بيد سيبدرصد غدد  ،٢ شكلدر 

هاي آلوده ميانگين غدهاست. انبار نشان داده شده سطح مزرعه و 

درصد  ٥/٨ ،درصد و در سطح انبار ٦/٤ ،در سطح مزرعه

  است.  محاسبه شده

زميني در جدول كل خسارت وارده ناشي از آفت بيد سيب

درصد است. براي اين منظور با در نظر گرفتن ، محاسبه شده ١

يافته و كاهش سطح آلودگي در انبار و مزرعه، مقدار وزن كاهش

ظر گرفته شد. ميزان خسارت اين آفت در كيفيت محصول در ن

هزار ريال در هكتار  ١٣٧,١٤٣طور متوسط برابر مزرعه به

  محاسبه شد. 

زميني از عوامل مهم مؤثر بر كنترل خسارت آفت بيد سيب

مناسب،  بسترسازي و ورزيكخا عمليات توان به مديريتمي

هاي آبياري باراني، سامانه از استفاده با آبياري عمق كاشت بذر،

دفن  و بوته، رعايت تناوب زراعي، جداسازيدهي پاي خاك

تله فرموني، كنترل دما و مدت  آلوده، انبار فني، نصب هايغده

  نگهداري محصول در انبار اشاره كرد. 
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ده در سطح مزرعه و انباردرصد غدد آلو -٢شكل   
  

زمينيزان خسارت ناشي از بيد سيببرآورد مي -١جدول    

  ميانگين  مشخصات

  ٢/١  ميزان كاهش وزن (درصد)

   (كيلوگرم) ميزان كاهش وزن در هر هكتار

  هزار كيلوگرم) ٤٥متوسط عملكرد در هر هكتار با احتساب (
٥٤٠  

  ٧٥٧,٩  هكتار (هزار ريال) رزميني در هميزان خسارت ناشي از بيد سيب

  ٣٨٠,١٣٣  (هزار ريال) زميني در هر هكتارميزان خسارت ناشي از كاهش كيفيت سيب

  ١٣٧,١٤٣  (هزار ريال) زميني در هر هكتاركل خسارت بيد سيب

  ٠٠٠,٩٠٠  (هزار ريال) ارزش كل محصول سالم

  ٩/١٥  درصد خسارت
  

 عمليات تنحوه مديرينشان مي دهد كه  تحقيق ايننتايج 

 مؤثرميزان خسارت آفت  بر مناسب بسترسازي و ورزيخاك

 رطوبتي شرايط در ورزيخاك عمليات از است. با استفاده

 فيزيكي ساختار به وارده هايآسيب شود كهسعي مي مناسب،

 هايترك ايجاد و سله از تشكيل نتيجه در خاك كاهش يافته و

 سطح روي كتر ايجاد .شود جلوگيري هاپشته روي عميق

 باعث بافت سنگين با هايخاك در خصوصبه هاپشته

 منظوربه شدهتشكيل تازه هايغده به بهترآفت دسترسي

  .شودمي ريزيتخم

رابطه منفي يك بذر و ميزان خسارت  عمق كاشت بينارتباط 

ميزان خسارت  ،بدين معني كه با افزايش عمق كاشت بذر است.

 در بذري هايغده بد. كاشتياناشي از اين آفت كاهش مي

براي كنترل آفت بسيار  متريسانتي ١٥تا  ١٠ مناسب حدود عمق

  حائز اهميت است. 

٠

١

٢

٣

۴

۵

۶

٧

٨

٩

انبارمزرعه

۴/۶

٨/۵

صد
در
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اني در هاي آبياري بارسامانه از استفاده با مزرعه منظم آبياري

 زا استفاده و مزرعه منظم كنترل آفت نقش مهمي دارد. آبياري

 و سله ايجاد از جلوگيري منظوربه باراني آبياري هايسامانه

 و الرو نفوذ كاهش و هاپشته سطح خوردگيترك از جلوگيري

   مفيد است. ،خاك داخل به هاپرهشب

 بوته است. با توجه به نتايج پاي دهيخاك ،ديگرعامل مهم 

 بوته بر كاهش پاي دهيتوان بيان كرد كه خاكدست آمده، ميهب

كامل و  يدهخاكزميني مؤثر است. خسارت بيد سيب ميزان

 يبمناس يرطوبت طيكه مزرعه در شرا يها در زمانپاي بوته قيدق

 جاديل از او قب واتوريكولت از دستگاه فاروئر هبا استفاد ،قرار دارد

 دليل اين موضوع ايناست.  شدهتوصيه  كامل در مزرعه پوشش

هاي خاك ها و شكافدهي باعث از بين رفتن سلهست كه خاكا

جلوگيري گذاري تخم برايحشرات ماده ذ شود و از نفومي

را  شده، آلوده شوندهاي تازه تشكيلغدهده و احتمال اين كه كر

  .دهدكاهش مي

تناوب زراعي  مي دهد كه اجراي نشاندست آمده هنتايج ب

 . در مزارعي كهمؤثر استآفت اين ميزان خسارت كنترل  در

 جو، گندم، :انندم ميزبان غير گياهان با زراعي تناوب كشاورزان

باعث  اند،كرده آفتابگردان را رعايت و يونجه چغندرقند، كلزا،

  .شده كه در كنترل آفت بهتر عمل كنند

بيد  آفتخسارت  آلوده بر ميزان هايدفن غده و جداسازي

محصول د كه كرتوان توصيه زميني مؤثر است. بنابراين ميسيب

 اتيزمان با عملو هم يبررس قاًيقبل از انباركردن دق ديبا

 ريو سا ينيزمبيس ديهاي آلوده به بغده يتمام ،بنديدرجه

هاي سالم د و غدهشوها جدا و دفن همراه آن خاك و هامارييب

داري نگه برايو  رييگسهيك ،يآلودگ بدون نو و هايسهيدر ك

  . به انبار منتقل شود

ميزان خسارت آفت محصول  در ديگري عاملنوع انبار 

 و مناسب ساختماني با انبارهايي در هاغده شد. نگهداريبامي

 مناسب داراي تأسيسات و شكاف بدون و كامالً سالم ديوارهاي

 ضد توري داراي هايپنجره كننده،خنك و تهويه سامانه :شامل

انبار  داخل به بيرون از هاپرهشب نفوذ جلوگيري از براي حشره

  شود.توصيه مي

نتيجه  ميزان خسارت آفت در در تفاوت دهندهها نشانبررسي

و  آوريجمع براينصب و استفاده از تله فرموني است. 

 ١٠هر  ازاي انبار، به از محيط داخلي نر هايپرهنابودسازي شب

  . شودتوصيه مي فرموني تله يك عدد مربعمتر

درجه خسارت آفت مؤثر است.  ميزان كنترل دما در انبار در

 درجه ١٠ ريز ديزميني باهداري سيبحرارت انبار براي نگ

 شوندينم خيتفر ديهاي بدما تخم نيدر ا رايباشد ز گراديسانت

 انبار دماي داشتننگه پائين .دشويالروي كند م دوره تيو فعال

 موجب مدت انبارداري طول در گرادسانتي درجه ١٠زير 

 اين شود.مي آفت رشدي مختلف مراحل كامل فعاليت توقف

 درجه ١٠تا  ٨ حدود صنعتي و زميني خوراكيسيب ايبر دما

گراد درجه سانتي ٥تا  ٤ زميني بذريسيب براي و گرادسانتي

  توصيه شده است. 

مدت نگهداري محصول در انبار و درصد  بينارتباط 

. به اين صورت كه با باشدمي مستقيمرابطه يك خسارت آفت 

درصد خسارت ناشي  در انبار، افزايش مدت نگهداري محصول

 ،٣ شكل اي افزايش خواهد يافت.ميزان قابل مالحظهاز آفت به

   دهد.خسارت آفت به محصول را در انبار نشان مي

  

 

بارزميني در مرحله انخسارت آفت بيد سيب -٣شكل   
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  توصيه ترويجي

 در زمينيسيب بيد تلفيقي مديريت راهكارهاي توأم كارگيريبه

 را هاغده آلودگي ميزان و آفت جمعيت تواندمي انبار و مزرعه

 انبار و مزرعه در را آفت خسارت ميزان و درصد ١٦ ميزانبه

   كاهش دهد.در هكتار  ريال هزار ١٣٧,١٤٣ برابر
  

  : مزرعه در آفت تلفيقي راهكارهاي مديريت

 جو، گندم، :مانند ميزبان غير گياهان با زراعي تناوب رعايت -١

  .آفتابگردان و يونجه چغندرقند، كلزا،

 اين در مناسب: بسترسازي و ورزيخاك عمليات مديريت -٢

 شرايط در ورزيخاك مناسب عمليات از با استفاده مرحله

 ساختار هب وارده هايآسيب شود كهسعي مي مناسب رطوبتي

 ايجاد و سله از تشكيل نتيجه در ويافته  كاهش خاك فيزيكي

 ترك ايجاد شود زيرا جلوگيري هاهپشت روي عميق هايترك

 بافت سنگين با هايخاك در خصوصبه هاپشته سطح روي

 براي شدهتشكيل تازه هايهغد به بهترآفت دسترسي باعث

   .شوديم ريزيتخم

زان افزايش عمق كاشت بذر مي: كاشت مناسب عمق رعايت -٣

 هايغده دهد. كاشتخسارت ناشي از اين آفت را كاهش مي

براي كنترل  متريسانتي ١٥تا  ١٠ مناسب حدود عمق در بذري

  آفت بسيار حائز اهميت است.

: مزرعه رطوبتي مناسب شرايط در هابوته پاي دهيخاك -٤

 شرايط در زرعهم كه زماني در هابوته پاي دقيق و كامل دهيخاك

  سزايي دارد.هدر كاهش آفت سهم ب ،دارد قرار مناسبي رطوبتي

 يا باراني آبياري هايسامانه از استفاده و مزرعه منظم آبياري -٥

 از جلوگيري و سله ايجاد از جلوگيري براياي قطره

 به هاپرهشب و الرو نفوذ كاهش و هاپشته سطح خوردگيترك

  خاك مفيد است. داخل

 طقهمن در آفت رديابي براي نوري يا فرموني هايتله نصب -٦

 در آفت فعاليت ظهور و شروع زمان تعيين منظوربه مزارع يا

ار تله در هكت ٣٠فرموني به تعداد  هايتله چنين نصبهم ،مزرعه

 ـ شمالي متر از سطح خاك و در جهتسانتي ٣٠در ارتفاع 

  .  اهپرهشب انبوه شكار منظورجنوبي به

  انبار به آن سريع حمل و محصول موقعبه برداشت -٧

 مزرعه سطح در باقيمانده هايغده بردن بين از و آوريمعج -٨

  خاك داخل و

  

  : انبارداري زمان در تلفيقي مديريت راهكارهاي

 از قبل بايد : محصولآلوده هايغده دفن و جداسازي -١

 تمامي ،بنديجهعمليات در با زمانهم و بررسي دقيقاً انباركردن

 همراه و خاك هابيماري ساير و زمينيسيب بيد به آلوده هايغده

 و بدون نو هايكيسه در سالم هايغده و دشو دفن و جدا هاآن

  .شود منتقل انبار به نگهداريبراي  و گيريكيسه ،آلودگي

 ٨ه شدكنترل دماي با فني هايسردخانه در هاغده نگهداري -٢

 وريآفر صنايع و خوراكي مصارف براي گرادنتيسا درجه ١٠تا 

  .بذري هايغده براي درجه ٥تا  ٤ و

 اسبمن شرايط و ساختمان داراي سنتي انبارهاي از استفاده -٣

 ساختماني با انبارهايي در هاغده : نگهداريايزوله نسبتاً و

 داراي و شكاف و درز بدون و كامالً سالم ديوارهاي و مناسب

 هايپنجره كننده،خنك و تهويه سامانه :شامل مناسب تأسيسات

 از هاپرهشب نفوذ جلوگيري از براي حشره ضد توري داراي

 تدخيني با خاصيت هايكشحشره كاربرد و انبار داخل به بيرون

 (اكتيليك) متيل پيريميفوس و (دورسبان) كلرپيريفوس: مانند

از  باران فضاي در مترمكعب هر در ليترميلي ٢٥/٠ميزان به

 آفت مختلف هايشكل بردن بين از منظوربه تجاري فرموالسيون

  آلوده. شديداً مناطق در فعال و بالغ ويژه حشراتبه

 هايپرهشب آوريجمع براي: انبار در فرموني هايتله نصب -٤

 ترمربعم ١٠ هر ازاي كنند، بهمي نفوذ انبار به داخل احتماالً كه نر

 از باالتر مترسانتي ٥٠ ارتفاعدر  فرموني تله يك عدد

  .است الزم ،انبارشده هايمحموله

 هايغده نگهداري انبار فضاي در ضعيف نور از استفاده -٥

   مفيد است. ،بالغ كاهش فعاليت حشرات منظوربه بذري
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