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   چکیده

ترین آفات از مهم Phthorimaea operculellaزمینی،  بید سیب
 .باشد زمینی در نقاط معتدل و نیمه گرمسیر دنیا از جمله ایران می سیب

فاقد کارایی  مهار آفت جهتمبارزه شیمیایی مطالعات نشان داد ه است 
ي مدیریت تلفیقی در رهاراهکاکارگیري توأم باشد و لذا به الزم می

راهکارهاي مدیریت  .ضروري است مهار آفت مزرعه و انبار جهت
رعایت تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان،  :تلفیقی آفت در مزرعه شامل
ورزي و بستر سازي در شرایط رطوبتی مناسب  مدیریت عملیات خاك

فی در جهت جلوگیري از تشکیل کلوخ و سله بستن در نتیجه عملیات اضا
ها درشرایط  مزرعه، رعایت عمق مناسب کاشت، خاك دهی پاي بوته

هاي  مناسب رطوبتی مزرعه، آبیاري منظم مزرعه با استفاده از سامانه
تله در   30ها با نصب بارانی، اشباع فرمونی مزرعه و شکار انبوه شب پره

موقع محصول و از بین بردن بقایاي گیاهی آلوده هکتار، برداشت به 
جدا سازي و دفن : راهکارهاي مدیریتی در زمان انبارداري شامل. باشد می
هاي فنی با دماي کنترل شده  ها در سردخانه هاي آلوده، نگهداري غده غده

 5-4درجه سانتی گراد براي مصارف خوراکی و صنایع فراوري و  8-10
ن و هاي بذري، استفاده از  انبارهاي سنتی  داراي ساختما درجه براي غده

هاي فرمونی در انبار جهت شکار  شرایط مناسب و نسبتاً ایزوله ، نصب تله
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هاي بالغ ، و استفاده از روشنایی ضعیف در فضاي انبارهاي  پره شب
براي دستیابی به کنترل موفقیت آمیز . هاي بذري می باشد نگهداري غده

ي کارگیري توام راهکارهاي مدیریتی در مزرعه و انبار ضرورآفت، به
کار گرفته شود ولی اگر راهکارهاي موجود در سطح مزرعه به. باشد می

محصول در انبارهاي نامناسب در مناطق آلوده و بدون رعایت نکات 
توصیه شده نگهداري شوند ایجاد آلودگی و خسارت در مراحل 

  . انبارداري قابل توجه است
،  Phthorimaea operculella،زمینی بید سیب: کلیدي  هاي واژه

  .مدیریت ، مزرعه، انبار
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 مقدمه
اي است پرهشب Phthorimaea operculella  زمینی بید سیب

به  Solanaceaeکه از گیاهان تیره   potato tuber moth عمومیبا نام 
خسارت بید . کند زمینی تغذیه کرده و خسارت وارد میویژه سیب

اي  هاي تغذیه داالن زمینی از مزرعه شروع شده و در انبـار با ایجاد سیب
ایـن آفـت در منـاطق . شود شـدید میتزمینی  هاي سیب الروي داخل غده

زمینـی  گرمسیري خسارت شدیدي را روي شاخ و برگ گیاهان سـیب
  . کند وارد می

بیولوژي این آفت در استان )  1375(در مطالعات خورشیدي 
سال اعالم و  نسل در 11تا  9هاي این آفت بوشهر بررسی و تعداد نسل

خسارت و تراکم جمعیت آفت در مناطق کشت بادمجان، تنباکو، 
  زمینی در حد باال ارزیابی گردید  فرنگی و سیب گوجه

باتوجه به اهمیت این آفت تاکنون تحقیقات زیادي جهت 
بندي نتایج این  کنترل آن در نقاط مختلف دنیا صورت گرفته و از جمع

بودن قسمتی از سیکل  دلیل مخفی که بهشود  تحقیقات چنین استنباط می
تنهایی در کنترل این آفت هاي شیمیایی بهزندگی حشره آفت، روش

ریزي جهت اجراي مدیریت تلفیقی شامل  آمیز نیست و برنامه موفقیت
هاي مدیریت زراعی و به کارگیري اضافه روشکش ها بهاستفاده از آفت

رامان و باووس، (باشد می هاي فرمونی در کنترل آفت مؤثر توأم تله



 

 

۴ 
 

داشتن تراکم و خسارت بسیاري از محققین عقیده دارند، پائین نگه .)1985
پذیر  کارهاي مدیریت تلفیقی امکان زمینی فقط با استفاده از راه بید سیب

است داس و همکاران  است که براي نواحی مختلف اجرا و تجربه شده
و ) 1993(نروس و گریگوري سیس ؛ )1993(فوگلو و همکاران  ؛)1992(

، تمیزکردن )1996(نروس پاالسیوس و سیس). 1995(برلینگر و همکاران 
هاي سالم در قالب یک  سازي غده ها و ذخیره انبارها قبل از انتقال غده

، معتقد )1970(برادریک . برنامۀ مدیریت تلفیقی را مؤثر اعالم نمودند
درجه  10زمینی باید زیر  یباست که درجه حرارت انبار براي نگهداري س

شوند و فعالیت  هاي بید تفریخ نمی گراد باشد، زیرا در این دما تخمسانتی
داري وي معتقد است که طول دوره نگه. گردد دوره الروي کند می

نروس پاالسیوس و سیس. زمینی درمناطق آلوده باید کوتاه باشد سیب
هاي مدیریت تلفیقی با  اهدر ارزیابی ر) 1985(و رامان و باووس ) 1996(

زمینی در مزرعه و انبار، مبارزه شیمیایی علیه بید را ناموفق و  بید سیب
هاي فرمونی، مدیریت  وسیله تلهاستفاده از راهکارهاي شکار حشره به 

زراعی شامل عمق کاشت مناسب، آبیاري منظم، بهداشت مزرعه، تناوب 
مناسب، کاشت و  ورزي هاي بیولوژیک، عملیات خاكزراعی، روش
و استفاده ) Repllent(موقع، استفاده از مالچ، گیاهان دور کننده برداشت به

  . از روشنائی ضعیف در انبار را توصیه نمودند
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 زمینی پره بالغ بید سیب شب) 1شکل       
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 مراحل الروي آفت ) 2شکل 

 

  
  عالیم تغذیه و خسارت الروها روي برگها) 3شکل 

 

 
  ها عالیم ظاهري تغذیه و خسارت الروها روي غده) 4شکل 
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  ها در زمان و شرایط رطوبتی مناسب خاکدهی بوته) 5شکل 

 

  
 

با  غدھھاجهت پوشش کامل  عمق کاشت با پشته بندي مناسب) 6شکل 
   خاك
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هاي فرمونی مورد استفاده در مزرعه و انبار جهت ردیابی و  انواع تله) 7شکل 
 شکار انبوه

 
  دستورالعمل

کارگیري توأم توان گفت بهبندي کلی می در یک جمع
تواند  زمینی در مزرعه و انبار می راهکارهاي مدیریت تلفیقی بید سیب
ها و در نتیجه سطح خسارت را در  جمعیت آفت و میزان آلودگی غده

کارگیري مجوعه به. گیري کاهش دهد مزرعه و انبار به نحو چشم
زمینی در مزرعه و انبار از اهمیت  لفیقی بید سیبراهکارهاي مدیریت ت

اي برخوردار است، زیرا اگر کلیه راهکارهاي موجود در سطح ویژه
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کار گرفته شود ولی محصول در انبارهاي نامناسب در مناطق مزرعه به
آلوده و بدون رعایت نکات توصیه شده نگهداري شوند ایجاد آلودگی 

است و نتایج مثبت راهکارهاي مدیریت  در مراحل انبارداري قابل توجه 
بنابراین . دهد شدت تحت تأثیرات منفی خود قرار میآفت در  مزرعه را به

تواند  کارگیري توأم راهکارهاي پیشنهادي زیر در مزرعه و انبار میبه
ها را کاهش دهد و امکان ادامه تولید اقتصادي  میزان آلودگی غده

  .د سیب زمینی  فراهم آوردمحصول را در مناطق آلوده به بی
  :راهکارهاي مدیریت آفت در مزرعه شامل -الف

رعایت تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان مانند گندم، جو، چغندرقند،  -1
  . کلزا، یونجه و آفتابگردان

در این مرحله با : مدیریت عملیات خاك ورزي و بستر سازي مناسب -2
ر شرایط رطوبتی مناسب سعی ورزي د استفاده از عملیات مناسب خاك

گردد آسیب هاي وارده به ساختار فیزیکی خاك کاهش و در نتیجه از  می
. ها جلوگیري شود تشکیل سله و ایجاد ترك ترکهاي عمیق روي پشته

ها به خصوص در خاك هاي با بافت  زیرا ایجاد ترك روي سطح پشته
ه جهت تخم دسترسی بهترآفت به غده هاي تازه تشکیل شد سنگین باعث
 .  ریزي می شود
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هاي بذري سالم و بدون آلودگی به آفت در عمق مناسب  کاشت غده -3
 سانتی متري با توجه به بافت و شرایط رطوبتی خاك و 12-15حدود 

  .تاریخ کاشت
حفظ بقایاي گیاهی کشت قبلی به ویژه زمانی که سیب زمینی در  -4

بقایا در عملیات خاك تناوب با غالت قرار دارد و مخلوط کردن این 
زیرا این عملیات تا حدودي در کاهش ترك خاك . ورزي وبستر سازي
  .  پشته ها موثرمی باشد

خودرو زارعت سال قبل در مزارع آیش و علف  هاي  از بین بردن بوته -5
 .هاي هزر میزبان آفت در اطراف مزرعه تا جایی که امکان پذیر است

ها در زمانی که مزرعه در شرایط  هدهی کامل و دقیق پاي بوت خاك -6
رطوبتی مناسبی قرار دارد با استفادا از دستگاه روتوشیپر یا فاروئر 

  . کولتیواتور و قبل از ایجاد پوشش کامل در مزرعه
اي  هاي آبیاري بارانی یا قطره آبیاري منظم مزرعه و استفاده از سامانه -7

جهت جلوگیري از ایجاد سله و جلوگیري از ترك خوردگی سطح پشته 
  .ها به داخل خاكها و کاهش  نفوذ الرو و شب پره

ردیابی آفت در منطقه یا مزارع مورد نظر جهت تعیین زمان ظهور و  -7
هاي فرمونی یا  نوري جهت  شروع فعالیت آفت در مزرعه با نصب تله
 .اتخاذ تصمیمات مدیریتی مناسب در مزرعه
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اي می باشند بعد در مزارعی که مجهز به سامانه آبیاري بارانی یا قطره  -8
از حذف اندام هاي هوایی حدود یک ساعت انجام آبیاري سبک باعث 
کاهش موقت ترك هاي سطح پشته ها تا زمان برداشت و در نتیجه 

تخم گذاري روي آن ها می کاهش نفوذ و دسترسی آفت به غده ها و
  .   شود
  :راهکارهاي مدیریت آفت در انبار شامل -ب
ها در انبارهایی با ساختمانی مناسب و دیوارهاي کامالً نگهداري غده -1

سالم و بدون درز و شکاف و داراي تأسیسات مناسب،  شامل سیستم 
هاي داراي توري ضد حشره جهت جلوگیري  کننده، پنجره تهویه و خنک

هاي با کش ها از بیرون به داخل انبار و کاربرد حشرهپرهز نفوذ شبا
- (و پیریمیفوس متیل ) دورسبان(خاصیت تدخینی مانند کلرپیریفوس 

میلی لیتر در هر متر مکعب در فضاي انبار از /. 25به میزان ) اکتیلیک
ویژه هاي مختلف آفت بهفرموالسیون تجاري  جهت از بین بردن فرم

  .لغ و فعال در مناطق شدیداً آلودهحشرات با
محصول باید قبل از انبارکردن دقیقاً بررسی و هم زمان با عملیات   -2

ها و زمینی و سایر بیماري هاي آلوده به بیدسیب درجه بندي تمامی غده
و  نو هاي هاي سالم در کیسه خاك همراه آن ها جدا و دفن گردد و غده

  .هداري به انبار منتقل شودگیري و جهت نگ بدون آلودگی کیسه
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هاي نر که احتماالً به پرهآوري شب هاي فرمونی جهت جمع نصب تله  -3
متر مربع یک عدد تله فرمونی در  10به ازاي هر . کنند داخل انبار نفوذ می

  . هاي انبار شده الزم است متر باالتر از محموله سانتی 50ارتفاع 
اي از کلش یا  له در انبار با الیههاي ف ها یا محموله پوشاندن کیسه -4

  .پسند اي از گیاه شاه گیاهان دور کننده مانند برگ اکالیپتوس و  گونه
ضعیف در فضاي انبار نگهداري غده هاي بذري  به   استفاده از  نور  -5

  .منظور کاهش فعالیت حشرات بالغ
ت درجه سانتی گراد در طول مد 10داشتن دماي انبار زیر پائین نگه -6

انبارداري موجب توقف فعالیت کامل مراحل مختلف رشدي آفت می 
درجه و  10-8این دما براي سیب زمینی خوراکی و صنعتی حدود . شود

  .درجه سانتی گراد می باشد 5-4براي سیب زمینی بذري 
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Abstract  
 
 

The Potato tuber moth, Phthorimaea operculella is the 
most important pests of potato, under tropical and subtropical 
regions of the world in fields and stores. Pesticides for pest 
control is lacking proper performance. The application of 
integrated pest management methods to control pests in fields 
and store is necessary.1- Field management measures during 
crop growth including: Crop rotation, Good soil preparation, 
Deep planting or covering tuber seed to depth of 12-15 cm 
prevents female moth from ovipositing in seed tubers, High 
hilling of growing plants protects the developing tubers from 
ovipositiv females and reduces the possibility of larvae 
reaching the bulking tubers. Frequent irrigation Adequate 
watering and cultivation prevent creacks from forming in the 
soil. soil cracks allow female moths to reach the potato tubers 
for oviposition, and provide shelter for adult moth. Sprinkler 
irrigation alone reduces damage, Pheromone traps mass for 
trapping of male moth reduces the probabilities of moth 
mating, thus causing a drop in egg fertility.Timely harvesting 
and Destroying harvest residues.2- Measures to avoid damage 
in stores including: Cealining stores, cealining floors, walls, 
and ceilings of rustic before storing healthy tubers. Storing 
healthy tubers, Tubers should be stored and infested once 
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discarded sorted before storing. Use new or thoroughly 
sanitized potato sacks, crates or other containers, covering 
tubers Repellent plants. The foliage of some plants, such as 
Eucalyptus spp., Lantana camara, reples potato 
moths.Pheromone traps. Commercial pheromones disrupt 
mating of during  storage. Diffused- light stores for seed potato 
tubers. 
 
 
 Key words: Potato tuber moth, Phthorimaea operculella, 

Management, Field and Storage.  
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