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  ده کیچ

یکی از آفات مهمـی کـه در اسـتان    . چغندرقند یکی از زراعتهاي اصلی است که آفات متعدد و مهمی به آن خسارت میزند      
باشد که بـه لحـاظ   می) لیتا(کرمانشاه باتراکم بسیارزیاد هرساله خسارات چشمگیري به محصول وارد می کند، بید چغندر قند 

. از جوانه هاي مرکزي بوته ها تغذیـه میکنـد چنـدان موردتوجـه زارعـین قـرار نمیگیـرد        نحوه خسارت خودکه به دور از دید ،
میباشد و چون درایـن زمـان بطـور معمـول مبـارزه      )تابستان(بیشترین تراکم وخسارت این حشره معموالً درماههاي گرم سال 

  .شیمیایی درمزارع انجام نمی شود ، جمعیت آن دچار تلفات شدید نمی گردد
به نحوه بیولوژي و تغذیه آفت ، یکی از مهمترین راههاي مبارزه با آن مبارزه زراعی میباشد ، به همین دلیل میزان تاثیر باتوجه 

  .یکی اثرتاریخ کاشت ودیگري جمع آوري بقایاي گیاهی آلوده: دو روش از روشهاي مبارزه زراعی مورد بررسی قرارگرفت 
زمایشی ، سه مزرعه ازمزارع زارعین نیز انتخاب گردید که هرکدام ازاین دو گروه براي این منظورضمن کاشت سه قطعه مزرعه آ

تمام مزارع از ابتداي بهار بطور هفتگی موردبازدید . زود کاشت ، متوسط کاشت و دیرکاشت : درسه تاریخ کاشت مختلف بودند 
یدکه درصد آلودگی درمزارع زود کاشـت کمتـر   وآمار برداري قرارگرفتند میزان آلودگی آنها بایکدیگر مقایسه شد ومشخص گرد

از متوسط کاشت ودرصد آلودگی در مزارع متوسط کاشت کمتراز مزارع دیرکاشت میباشد ، عـالوه بـر ایـن در زمـان برداشـت      
در 95بـیش از  (محصول نیز بسیاري از مزارع مورد بررسی قرار گرفتند و مالحظه گردیدکه دراین زمان تقریبا اکثریت بوته هـا  

پس از برداشت محصول و سرزنی غده هـا بقایـاي حاصـل از    . آلوده بوده والروهاي آفت نیز غالبا الرو کامل هستند) صد بوته ها
به همان صورت در سطح مزرعه رها میگردند و بـه ایـن ترتیـب منبـع     ) که طبیعتا همگی حاوي الرو آفت می باشند(این عمل 

برنـد ، میـزان آلـودگی     می آورد ، اما در مزارعی که این بقایاي آلـوده را از بـین مـی    مهمی از آلودگی براي سال آینده را بوجود
  .بمراتب کمتر از سایر مزارع می باشد

  
  استان کرمانشاه ،کنترل زراعی  ،چغندرقند، )لیتا(بید  :کلمات کلیدي 

  
  مقدمه 

تانسیل باالیی را براي تولید محصوالت مختلف سرزمین مانیز پداشته وخوشبختانه  اي کشاورزي جایگاه ویژهکشورما در      
ارف مختلف غذایی و صنعتی نه ـیکی از محصوالتی است که به دلیل مص Beta vulgarisچغندر قند  .باشد کشاورزي دارا می

این  دراستان کرمانشاه هم .هاي مرغوب را به خود اختصاص داده است تنها در ایران بلکه در تمام دنیا سطوح زیادي از زمین
آن  درکل کشور نیز سطح زیر کشت. میرسد هزارهکتار12تا  10زراعت اهمیت زیادي داشته وسطح زیرکشت آن حدوداً به 

  .میباشدمیلیون تن  5/5حدود دریز هزار هکتار و میزان محصول ن 250- 200 حدود
نوز تأمین نیست بطوریکه به اجبار هر ه... ، شکر و  ، نیازهاي داخلی به قند هاي مختلف علیرغم این سطوح کشت شده در سال

ازبرنامه  ، بنابراین براي رفع نیازهاي کشور افزایش محصول در واحد سطح کنیم ساله مقادیر زیادي از آنها را از خارج وارد می
شوند حائز کمال اهمیت  ، کنترل عواملی که باعث نقصان محصول می براي نیل به این هدف .است هاي اساسی کشاورزي

  .آفات مختلف یکی از مهمترین عوامل هستند ، و در بین آنها ،تاس
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از آفات اختصاصی چغندر است که در استان کرمانشاه   Lep.Gelechidae ( Lita ocellatella  BOYD (بید چغندرقند 
ان این خسارت به میز. آورد هاي فراوانی را وارد می ازمناطق کشور هرساله به دور ازتوجه کشاورزان خسارت يهم مثل بسیار

، لذا مطالعه و  اکثر مناطق استان آلوده به آفت هستنددرهاي مزارع  بوته% 100حدي است که درماههاي گرم سال تقریباً 
بوده ودر این تحقیق بمدت  آن ضروريجنبه هاي مختلف زندگی وبیواکولوژي وبخصوص روشهاي مناسب کنترل بررسی 
  .مورد بررسی قرار گرفتدوسال 

  
  ها و روش مواد

  : براي انجام طرح و دستیابی به اهداف تعیین شده اقدامات زیر انجام گردید
  : براي بررسی تاثیر تاریخ کشت کاشت مزارع آزمایشی -1

اسالم آبادغرب مزارع آزمایشی کشت  –جاده کرمانشاه 22واقع درکیلومتر ) ایستگاه ماهیدشت(درمحل اجراي طرح 
بدیهی است که  .بوده است 7233هکتار و رقم بذور مورد استفاده نیز  5/0دام نیز حدود گردیدندکه وسعت تقریبی هرک

یز فقط از وجین دستی ایی انجام نگردید وبراي کنترل علفهاي هرز نیدرهیچیک از مزارع آزمایشی هیچگونه مبارزه شیم
  .استفاده شد

  : انتخاب مزارع زارعین -2
سه مزرعه از مزارع چغندرقند کشاورزان را  ، ام شده درمزارع زارعین و مزارع آزمایشیهاي انج به منظور مقایسه نتایج بررسی

هاي مزارع  این مزارع ازنظرتاریخ کاشت تقریباً همزمان با تاریخ کشت. ، بیستون و دینور انتخاب کردیم در مناطق چمچمال
  .، متوسط کشت و دیرکشت زودکشت:  ندآنها نیز به سه تاریخ کاشت تقسیم میشد ، ، بعبارت دیگر آزمایشی بودند

  :مزارع انتخابی به قرار زیر بود  مشخصات
  : )زودکشت( مزرعه اول

  .، نوع کشت ردیفی ، تاریخ کشت هفته آخر اسفند هکتار 1، وسعت تقریبی  واقع درمنطقه چمچمال وبیستون:  سال اول - الف
  .نوع کشت ردیفی ، ، تاریخ کشت حدود اواخر اسفند هکتار 1، وسعت تقریبی  واقع درنزدیکی میانراهان:  سال دوم -ب

  : )متوسط کشت( مزرعه دوم
  .، نوع کشت کرتی هجدهم فروردین، تاریخ کشت  هکتار 5/0، وسعت تقریبی  واقع درمنطقه دینور:  سال اول - الف
، نوع کشت  یستم فروردینب، تاریخ کشت  هکتار 2، وسعت تقریبی درنزدیکی بیستون درمسیر جاده سنقر:  سال دوم -ب

  .ردیفی
  : )دیرکشت( مزرعه سوم

  .، نوع  کشت کرتی ، تاریخ کشت حدود اوایل اردیبهشت هکتار 75/0، وسعت تقریبی  واقع در منطقه دینور:  سال اول - الف
نوع کشت  ، ، تاریخ کشت حدود هفته اول اردیبهشت هکتار 1، وسعت تقریبی  واقع در نزدیکی مزرعه اول:  سال دوم -ب

  .کرتی
  : هاي هفتگی انجام بازدیدها و آماربرداري -3

 ها وضعیت آفت درطول فصل زراعی، میزان وروندآلودگی بوته برروي آفت ونیز مطالعهمختلف  تاثیرتاریخ کشتهاي براي بررسی
و آماربرداریهاي مرتب ها سبز شدندتازمان برداشت محصول اقدام به بازدیدها  ازهنگامی که بوته... ، شدت خسارت آفت و 

قطرمزرعه و، روي د درهنگام بازدیدهریک ازمزارع انتخابی یا آزمایشی .مزارع انتخابی و آزمایشی نمودیمومنظم هفتگی از
بررسی ... ، مرحله رشدي آفت و  بوته را بطورتصادفی انتخاب کرده وآنها را ازنظر آلودگی، تعداد 100حرکت کرده و تعداد 

  .گردید جداول مخصوص ثبت می نموده ونتایج در
  :هاي توري نصب قفس -4
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،  هاي آلوده ، به محض مشاهده بوته ، درمزارع آزمایشی محل اجراي طرح به منظوربررسی بیولوژي وتعدادنسل آفت       
اخهاي آن به ، آنها را بوسیله توري که سور قبل از نصب قفسها .متر نصب گردید 1×1×1عدد قفس توري به ابعاد  2درهرقطعه 

، وبدین  هاي آلوده به آفت نصب میکردیم گرفتیم و درروي بوتهمیاندازه کافی ریز بودند مسدودکرده و درز و شکافها را نیز
، قفسهاي توري نیز آماربرداري  درهنگام بازدیدهاي مزارع آزمایشی .وري درمزارع آزمایشی نصب گردیدعددقفس ت 6ترتیب 

  .گردیدمی
، آنهارا بوسیله لوله آزمایش گرفته وپس از قراردادن قفسهاي توري برروي  کامل بید درهریک ازقفسهاپس ازظهورحشرات 

ها را در زیر آنها رها میکردیم و به همین ترتیب تا پایان فصل این کار انجام میشد تا  ، پروانه هاي سالم و بدون آلودگی بوته
هاي خارج قفسها آلوده  هاي زیر قفسهاي توري بیش از بوته ت که بوتهالزم به ذکراس .عداد نسل سالیانه آفت مشخص گرددت

  .گردیدند به شته سیاه می
  :بررسی تغییرات جمعیت حشرات کامل نصب تله نوري و  -5

یک دستگاه از آن درکنارمزارع آزمایشی نصب و هاز تله نوري استفاده کردحشرات کامل آفت براي بررسی تغییرات جمعیت 
،  بجز درشبهایی که بعلت نقص فنی(تداي بهار تازمان برداشت یعنی زمانیکه دیگرحشره کامل صیدنشد کارکرد گردید و ازاب

حشرات صیدشده هرشب بطور جداگانه . و درهرروز ازغروب آفتاب تاطلوع صبح روزبعدروشن بود) خاموش بود... نبودن برق و 
تعویض  ده را نیز هرچندروز یکبار و زمانیکه اثر سم کم میششیشه سیانور تل .گردیدند در آزمایشگاه شمارش و ثبت می

  .کردیم می
  .الزم به ذکراست که ارتفاع تله را از سطح زمین کم درنظر گرفتیم تا تعداد صید حشره کامل بیشتر گردد

  :شامل پرورش آفت و دشمنان طبیعی  هاي آزمایشگاهی بررسی - 6
هاي آلوده را از مزارع همجوار این مزارع  هاي بوته ، تعدادي ازطوقه و آزمایشی درطی بازدیدهاي انجام شده ازمزارع انتخابی

ها را بازکرده والروهاي سنین مختلف آفت را شمارش و جدا  کردیم ودرآنجاطوقه آوري نموده به آزمایشگاه منتقل می جمع
گرفتیم که هم شفاف  ي درنظر میهاي پرورشی راطور جعبه .دادیم هاي پرورشی مخصوص انتقال می میکردیم و به جعبه

، دو ضلع جعبه را سوراخ کرده و توري  ها ها را داشته باشدوهم به منظور تهویه داخل جعبه باشندتا نور قدرت نفوذ بداخل جعبه
هاي آزمایش محتوي آب که توسط پنبه مسدود شده بودند و  ها نیز از لوله ضمناً براي تأمین رطوبت درون جعبه. زده بودیم

هرقفس پرورشی ایجادشده را بایک اتیکت که مشخصات  .کردیم ها قرار داده میشدند استفاده می طور افقی درون جعبهب
کردیم و اززمانیکه تشکیل میشد تا ظهور حشره کامل بطور مرتب مورد بازدید قرار میگرفت و  موردنیاز روي آن بودمشخص می

به  ضمناً .درهر بازدید تمامی مشاهدات و تغییرات بدقت ثبت میشدو درصورت لزوم آب و غذاي قفسها تعویض میگردید
  .گردید میهم توجه پارازیتهاي احتمالی 

  :بررسی پراکندگی آفت در استان  -7
ازمناطق ) ماههاي گرم سال(ها به آفت زیاد بود  ، در زمانیکه شدت آلودگی بوته بمنظورتعیین نحوه پراکنش آفت در استان

بازدید شدونتایج ... ، اسالم آبادغرب و  ، ماهیدشت ، صحنه، کرمانشاه ، بیستون مختلف چغندرکاري همچون بیلوار، چمچمال
  .یدها را بطور جداگانه ثبت کردیمهرکدام از این بازد

  :آفت بررسی جمع آوري بقایاي گیاهی برروي کنترل مطالعه  -8
درسال اول اجراي طرح ، درهرکدام از مزارع آزمایشی وانتخابی درهنگام برداشت مزرعه را به دوقسمت تقسیم میکردیم ، 

قسمت بقایاي حاصل ازسرزنی غده هاراجمع آوري کرده وازبین میبردیم ودرقسمت دیگر اینکاررا انجام نداده واین بقایا دریک 
 .درمزرعه رهامیشد ، سپس درسال دوم اجراء وضعیت آفت ومیزان آلودگی هرقسمت ازمزارع بررسی ومورد مقایسه قرارمیگرفت

آوري کرده وبراي تعیین نحوه زمستانگذرانی  مزارع جمع ایندي طوقه آلوده را از، تعدادزیا پس ازبرداشت محصول عالوه براین،
  درهربازدید،  .شدندآفت آنها را درقفسهاي توري نصب شده درمحوطه آزمایشگاه انتقال داده و از آن پس بطور هفتگی بازدید می
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بدین ترتیب نحوه زمستانگذرانی و  .شدثبت میها موردبررسی قرارمیگرفت وتغییرات احتمالی الروها بدقت   تعدادي ازطوقه
  .همچنین زمان ظهور حشرات کامل در بهار مشخص گردید

  
  نتایج و بحث 

  :طرح نتایج زیر بدست آمد  با توجه به بررسیهاي انجام شده در طی دو سال اجراي     
، رنگ  میلیمتر 8-7طول بدن حدود ،  میلیمتر 15-5/9، عرض بدن با بالهاي بازحدود  پره ایست کوچک شب بیدچغندرقند

ها ومعموالً بصورت شیروانی  بالها درحشرات نرمقداري کوتاهتر ازماده .رسدیعمومی بدن متغیر ولی معموالً تیره رنگ بنظرم
 ، وبالهاي زیري کوچک تیره پراکنده)هاي لکه(اي مایل به خاکستري بانقاط  بالهاي رویی برنگ قهوه. روي پشت بدن قرارمیگیرد

  .هاي بلند وظریف در اطراف است نیز خاکستري روشن بارشته
موالً درداخل پیله نازك وروشن عمدتاً درداخل خاك که معمیلیمتر 5طول حدود باي قرمز وکله قندي شکل  برنگ قهوه شفیره

 هاتخم .باشدیمتر میمیل 5/11-2/9الرو سن پنجم برنگ قرمز گلی و بطول که لیتا معموالً پنج سن الروي دارد .گرددتشکیل می
 .دنومعموالً تخم مرغی شکل وبرنگ روشن که کم کم تیره میشو هبطوریکه باچشم غیرمسلح بزحمت دیده شد ندبسیار کوچک

بصورت دستجات چندتایی ویاتک تک ) در انتهاي دمبرگها(معموالً دراطراف رگبرگهاویانزدیک طوقه وجوانه مرکزي بوته تخمها
  .گیردقرار می

هاي  البته الروهایی که درزمان بوته. کنند ها تغذیه می آفت مربوط به الروهاي آن است که از جوانه مرکزي بوته خسارت این
ها بزرگ  ، وهنگامیکه بوته ودرنتیجه لبه برگها تیره وپیچیده میشود هدرجوان ظاهر میشوندابتدا ازلبه برگهاتغذیه ک

ضمناً دربسیاري  .شود، این ناحیه سیاه و به هم چسبیده می و درنتیجهها میگردند میشوندمتوجه وسط و جوانه مرکزي بوته
الزم به ذکراست که . ها نفوذکرده وتونلهایی را درقسمتهاي سطحی آنها ایجادمیکنند ازمواردمشاهده میشودکه الروهابداخل غده

  .شوداین آفت منوفاژ بوده و از آفات اختصاصی چغندرقند محسوب می
  :ها  لودگی بوتهزمان شروع و روند آ

) در سال دوم(مشاهده میگرددکه آلودگی مزارع مختلف عمدتاً از ابتدا تا اواسط خرداد  آماربرداريطبق نتایج موجود درجداول 
ها  کم برشدت آلودگی ها بسیارخفیف وکم آلودگی اولیه بوته .شروع شده است) در سال اول(رداد یا اواخراردیبهشت تا اوایل خ و

  :هاي زیر بوده است  اولین آلودگی مزارع آزمایشی و انتخابی هر سال در تاریخ .ستاضافه شده ا
  سال دوم  سال اول  

 قطعه زود کشت ماهیدشت  -
 قطعه متوسط کشت ماهیدشت  -
 قطعه دیر کشت ماهیدشت -
 مزرعه زودکشت انتخابی -
 مزرعه متوسط کشت انتخابی -
  مزرعه دیرکشت انتخابی  -

  اردیبهشت 27
  اردیبهشت 20
  دادخر 7
  خرداد 3
  خرداد 2
  خرداد 3

  اول خرداد
  خرداد 9

  خرداد 14
  خرداد 9
  خرداد 9

  خرداد 24
ها شدیدتر میشود بطوریکه دراواخر  روند آلودگی نیز به این ترتیب است که هرچه به آخرفصل نزدیک میشویم آلودگی بوته

، که بعلت افتادن  بوته هم به شدت باال میرود ها آلوده به آفت هستندوضمناً تراکم الروها دریک بوته% 100فصل تقریباً 
معمول درمزارع  هاي، قطع سمپاشی دلیل دیگر افزایش آلودگی درماههاي تابستان. نسلهاي مختلف آفت روي یکدیگر است

  .الرو نیز بوده است 16ک بوته تا حداکثرتعداد الرو دری ،ضمناً  .دراین ماههاست
ز نحوه بیولوژي وتغذیه آفت مشخص گردیدکه یکی ازمهمترین راههاي مبارزه با آن مبارزه هاي بعمل آمده ونیباتوجه به بررسی

  .تاریخ کاشت مناسب ودیگري جمع آوري بقایاي گیاهی آلوده: زراعی میباشدکه به دوصورت قابل استفاده میباشند 



 

 ٥

 وگروه درسه تاریخ کاشت مختلف زودبراساس مطالعات انجام شده در مزارع آزمایشی و مزارع انتخابی که هرکدام ازاین د
درصدآلودگی درمزارع  هم درمزارع آزمایشی وهم درمزارع انتخابی، مشخص گردیدکه بوده کاشت، متوسط کاشت ودیرکاشت

درصدآلودگی درمزارع متوسط کاشت کمتراز مزارع دیرکاشت میباشد ، همچنین ، متوسط کاشت ومزارع زودکاشت کمتراز 
  .مناسبی درکاهش خسارت آفت داشته است محصول تاثیر شودکه کشت زودتربنابراین مالحظه می

  :میزان آلودگی مزارع در تاریخ کشتهاي مختلف 
  درصد آلودگی  

  45  زودکشت ماهیدشت
  50  متوسط کشت ماهیدشت

  54  دیرکشت ماهیدشت
  43  زودکشت انتخابی

  48  متوسط کشت انتخابی
  50  دیرکشت انتخابی

  
ومطالعه میزان تاثیر جمع آوري وازبین بردن بقایاي  در زمان برداشت محصول هاي انجام شدهبراساس بررسی ینعالوه برا      

بسیارقابل توجه بوده میزان تاثیراین عملیات  مالحظه گردیدکهحاصل از سرزنی بوته ها درکاهش جمعیت وخسارت آفت ، 
رسیده در صد 95بیش از به تقریبا  سال بعد برداشت در زمان نشده بطوریکه درصدآلودگی مزارعی که این عملیات درآنها انجام

 5/47، در زمان برداشت سال بعد ، بطورمتوسط حدود  )مزارعی که این عملیات درآنها انجام شده(درحالیکه در گروه دوم 
نیز تاثیرخوبی درکاهش بنابراین مالحظه میگرددکه جمع آوري وازبین بردن بقایاي حاصل از سرزنی بوته ها. درصدبوده است

  .خسارت آفت درسال بعد داشته است
پس ازبرداشت محصول وسرزنی غده ها بقایاي حاصل از این  ، کشاورزان آلودهالزم به ذکراست که دربسیاري ازمناطق ومزارع 

ب منبع مهمی از به همان صورت درسطح مزرعه رهامیگردندوبه این ترتی) همگی حاوي الرو آفت میباشند معموالًکه ( را عمل
  .غالبا الرو کامل هستند،  ضمنا، دراین زمان الروهاي موجوددر بوته ها. آلودگی براي سال آینده را بوجودمی آورد

  :نماید   زیر درکنترل آفت کمک مؤثري می زراعی باتوجه به بررسیهاي انجام شده به نظر میرسدکه اقداماتلذا، 
تناوب مناسب و  -ج .م پس از برداشت و یخ آب زمستانهشخ -ب .پس از برداشت هاو بقایاي محصول آوري طوقه جمع - الف

  کشت زودتر محصول -د .صحیح
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