
 
 ،جمعيت شب پره پشت الماسي نوسانات فصلي

 Plutella xylostella (L.) (Lep.: plutellidae) جنوب تهرانگل  در مزارع كلم 
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  چكيده
 (Brassicaceae)ترين آفت گياهان خانواده كروسيفر يا چليپائيـان   مخرب Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)شب پره پشت الماسي، 

قـه جنـوب   ل منطاز مزارع كلم گـ  1390به منظور بررسي نوسانات فصلي جمعيت اين آفت از اوايل خرداد تا اوايل آبان ماه سال . باشد در سرتاسر دنيا مي
بـرداري   اي به مساحت يك هكتـار بـراي نمونـه    كهريزك، شكر آباد و پالئين قطعه از هر مزرعه در مناطق جهان آباد،. برداري صورت گرفت تهران نمونه
بوته به عنـوان واحـد    .شد پاشي انتخاب متر مربع به عنوان مزرعه بدون سم 600اي به مساحت  تحقيقاتي دانشگاه شاهد نيز مزرعهدر مزرعه . انتخاب شد

هـاي تخـم، الرو و    يكبـار انجـام شـده و تمـام نمونـه      10برداري به فواصل هر  نمونه. بوته انتخاب شد 20مزرعه  برداري در نظر گرفته شد و از هر نمونه
آبـان مـاه و    3مجموع منـاطق در تـاريخ    در) 24/42( و تخم) 92/4(، شفيره )52/6(الرو بيشترين تراكم . هاي روي هر بوته شمارش و ثبت گرديد شفيره

 29و كمتـرين ايـن مقـدار در تـاريخ     ) 90/53(آبان  3باالترين تراكم مجموع مراحل رشدي در كل مناطق در تاريخ . هنگام برداشت محصول اتفاق افتاد
با ساير مـزارع  ر هر بوته بين مزرعه سم پاشي نشده نتايج اين تحقيق نشان داد كه جمعيت آفت بر اساس تعداد الرو و شفيره د. ثبت گرديد) 75/4(خرداد 

  .باشد داري در بين مزارع مختلف مي ن مختلف الروي داراي اختالف معنيهمچنين تراكم سني. داري است داراي اختالف معني
  

  Plutella xylostella، نوسانات فصليتهران، كلم گل،  :يكليدهاي  واژه

 
    1 مقدمه

 Cauliflower(، Brassica oleracea var. botrytis(كلم گل 
قليم هاي بوده و در ا) Brassicacae(از خانواده كروسيفر يا چليپاييان 

ه گـل  ايـن گيـاه دو سـاله بـوده كـ     . كنـد  معتدل و گرمسيري رشد مي
ايي گياهان اين خانواده ارزش غـذ . شود خوراكي در سال اول توليد مي
مثل كلسـيم،  و موادي  Cو  A ،Bهاي  بااليي داشته و حاوي ويتامين

ين گياه در تمـام مـدت سـال در    كشت ا). 32(باشند  آهن و پتاسيم مي
هــواي مســاعد بــراي كشــت هســتند  هــايي كــه داراي آب و  مكــان
ياهـان خـانواده چليپاييـان    آفات زيادي بـه گ ). 17(باشد  پذير مي امكان

توان بـه شـب پـره پشـت الماسـي،       كنند كه از آن جمله مي حمله مي
Plutella xylostella L.   ،ــومي كلــم  Brevicoryne، شــته م

brassicae (L.)،    ،شته سـبز هلـوMyzus persicae Sulzer،   شـته
ــردل، ــه ،Lipaphis erysimi Kaltenbach خ ــنس   پروان ــاي ج ه
Agrotis  ،Spodoptera  وHellula  و نيز سنBagrada hilaris 
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Burmeister  اي اخيـر شـب   ه در سال). 24و  22و  21، 5(اشاره كرد
 Plutella xylostella، (diamondback moth)پره پشت الماسـي  

(Linnaeus, 1758)ترين آفت گياهان خانواده چليپائيـان در  ، مخرب 

رد ميليـا ك يسرتاسر دنيا شده است و هزينه ساالنه مديريت آن حدود 
شب پره پشت الماسي بومي ). 29و  33 ،30( شود يمه زدن تخمير دال

يـه  ده و اعتقاد بر ايـن اسـت كـه خاسـتگاه ايـن آفـت از ناح      ايران نبو
اين ارزيـابي بـر اسـاس كثـرت و     . باشد مديترانه يا آفريقاي جنوبي مي

دارنـد و   گوناگوني فون پارازيتوئيدهاي آن كـه در ايـن نـواحي وجـود    
 Brassicaهاي بومي گياهان ميزبان جـنس   همچنين تعداد زياد گونه

شوند  كه در اين مناطق يافت ميوئيدهاي آن هاي نرزاي پارازيت و گونه
هـا   سنين الروي از بافت بـرگ در سـطح زيـرين بـرگ    ). 13(باشد  مي

هايي از برگ را جويده اما اغلب  تغذيه كرده و به صورت نامنظم بخش
ها را باقي گذاشته كـه موجـب ايجـاد نـواحي      اپيدرم فوقاني و رگبرگ

وزه اين آفت در هـر  امر). 8(د شون جره مانند در ناحيه آسيب ديده ميپن
گـردد و   شـوند يافـت مـي    گياهان خانواده چليپائيان كشت ميكه  جايي

شود كه بيشترين پراكنش جهاني را در بين بالپولكـدارن دارد   گفته مي
اهميت خسارت اين آفت در حدي است كه در آمريكا اگر تراكم ). 30(

. گيـرد  رل صورت ميالرو در هر بوته كلم قمري تجاوز كند كنت 3/0از 
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دهـي بيشـتر از    آمريكا اگر تراكم الرو قبـل از گـل  در ايالت ديگري از 
الرو در هر بوتـه   5/0دهي به بعد  الرو در هر بوته، و از شروع گل 2/0
در ايـران ايـن   ). 15و  6(گيـرد   م قمري ديده شود مبارزه انجام مـي كل

در ). 4(در اسـتان تهـران حالـت طغيـاني گرفـت       1378آفت در سال 
تحقيقات انجام شده در كرج روي تراكم جمعيت اين آفت نشـان داده  
شده است كه در اواخر فصل و هنگام برداشت تراكم جمعيـت الرو در  

) 1(فتحـي و همكـاران   ). 9( روي بوته بيشترين مقدار را داشـته اسـت  
رقم كلـزا در منطقـه    19تراكم جمعيت شب پره پشت الماسي را روي 

تغييرات جمعيت شب پره  86و  1385هاي  در سال. كرداردبيل بررسي 
 09/37پشت الماسي در كرج بررسي شد و حداكثر تراكم جمعيت آفت 

حشره تخمـين   83/35عدد حشره و باالترين جمعيت الرو در هر بوته 
كنترل شب پره پشت الماسي در  كه با توجه به اين). 2(زده شده است 

هاي شيميايي اسـتوار   كش ده از آفتگذشته منحصراً بر استفاهاي  سال
، 7(هاي موجـود   طرفي مقاومت اين حشره به آفت كش بوده است و از

هاي كنترل به  رورت نياز به تحقيق روي ساير روش، ض)28و  20، 14
براي اين منظـور بـا بررسـي    . ويژه مديريت تلفيقي را برانگيخته است

 راحـل مختلـف  نوسانات جمعيت آفت در طول فصل و بررسي تراكم م
هاي مختلف، شناخت الزم براي انجام بهتـرين   رشدي حشره در زمان

هـاي مـديريت آفـت     و مناسب ترين زمان اجراي برنامـه  روش مبارزه
ق منطقه جنوب تهران و نيز منطقه شهر ري از منـاط . تسهيل مي كند

هر ساله سطح زير كشـت  . شود مهم كلم كاري در كشور محسوب مي
و كلـم  اشت انواع كلم گل، كلم پيچ، كلـم بروكلـي   زيادي به منظور ك

با توجه به اهميت و خسارت فراوان . گيرد قمري مورد استفاده قرار مي
شب پره پشت الماسي و همچنين فراواني سطح زير كشت كلم در اين 
منطقه مطالعه نوسانات فصلي جمعيت شب پره پشت الماسـي كـه بـه    

ضروري به نظر  شود، سوب ميترين آفت كلم در منطقه مح معنوان مه
اي در مورد تراكم جمعيت شب پـره   تاكنون هيچ گونه مطالعه. رسد مي

پشت الماسي در منطقه شهر ري و جنوب تهران و در مزارع كلم گـل  
  .گيرد براي اولين بار در منطقه صورت ميانجام نگرفته و اين مطالعه 

  
  ها مواد و روش

  كشت گياه ميزبان
به عنوان كشـت   Brassica oleracea var. botrytis، گل كلم

 امـر  نيباشد و با توجه به ا يجنوب تهران م يغالب در منطقه كلم كار
ظور بذور كلم در اين من يبرا. طرح مورد استفاده قرار گرفت نيا يبرا

كاشـته  ) مسطح مخصوص نشاء گـل  يچوب يها جعبه(ظروف كوچك 
 يزراعـ  نيبـه زمـ   يبرگـ  6-8مرحلـه  (شده و پس از حدود پنج هفته 

 زيـ ن يبوده و آفـت زدگـ   فيها ضع فصل بوته ليدر اوا( شدانتقال داده 
بذر را در خزانه كاشته و سپس به مزرعـه انتقـال    نيبنابرا داشتوجود 
سي در شرايط پره پشت الما براي بررسي تراكم جمعيت شب .)شد داده

متـر مربـع در مزرعـه     600اي بـه مسـاحت    بدون سم پاشـي، مزرعـه  
كشـت كلـم   زمان با شروع  هم) جنوب تهران(يقاتي دانشگاه شاهد تحق

برداري در آن مطابق ساير مناطق صورت  در منطقه كشت شد و نمونه
 1390بررسي تغييرات جمعيت شب پره پشت الماسي در سـال  . گرفت

بـراي ايـن منظـور    . در مناطق كلم كاري جنوب تهران صورت گرفت
ر آبـاد و پالئـين را كـه بيشـترين     روستاهاي جهان آباد، كهريزك، شك

در منطقـه داشـتند   ) Daehnfeldtرقـم  (سطح زير كشت كلم گـل  
انتخاب مزارع بـه صـورت تصـادفي    . برداري انتخاب شدند جهت نمونه

در آن  Daehnfeldtانجام گرفت و مزارعي انتخاب گرديد كه رقـم  
زمان با كاشت كلـم گـل در مرزعـه    گشت شده و تاريخ كاشت آن هم

 .د استشاه
  

  برداري برنامه نمونه
سـاحت يـك هكتـار انتخـاب شـد و      اي بـه م  از هر مزرعه قطعـه 

بـراي ايـن   . روز يكبـار انجـام گرديـد    10برداري به صورت هـر   نمونه
خرداد مـاه   زمان با كاشت و داشت كلم گل در منطقه، كه از منظور هم

ري در هـر  بـردا  به منظور نمونه. برداري انجام شد تا آذر ماه است نمونه
متر يـك بوتـه    10مزرعه، روي اقطار مزرعه حركت كرده و بعد از هر 

ر حاشـيه مزرعـه قـرار    هايي كـه د  از بوته. ه طور تصادفي انتخاب شدب
 20وع در هـر مزرعـه از   در مجمـ . برداري صورت نگرفت داشتند نمونه
ــه ــرداري شــد بوتــه نمون تمــام الروهــا و ســنين مختلــف الروي و . ب

ي بوته شمارش شده و به تفكيك براي هر مزرعه و هر هاي رو شفيره
بوتـه در نظـر    ق،يتحق نيا يبرا يبردار نمونه واحد. بوته يادداشت شد
اندازه نمونه با توجه بـر   .در صبح انجام گرفت يريگ گرفته شد و نمونه

هـاي حاصـل از هـر     داده. نمونـه بهينـه محاسـبه گرديـد     معادله تعداد
رداري بعدي ب نمونه بهينه براي نمونه به تعدادبرداري براي محاس نمونه

در بررسي ما تعداد نمونـه بهينـه در طـول    . گيرد مورد استفاده قرار مي
بوته در هر مزرعـه محاسـبه    22تا  16بين  فصل متغير بوده و معموالً

 هاي شب پره پشت الماسـي بيشـتر بـه    كه  تخم با توجه به اين. گرديد
عـادت دارد كـه    باشـد و ايـن آفـت    يد ميرنگ زرد يا زرد مايل به سف

گـذارد بـه راحتـي     هاي كنار رگبرگ مي هاي خود را در فرورفتگي تخم
با توجه . توان مرحله تخم را عليرغم اندازه كوچك آن شمارش كرد مي
د كلم كه اپيدرم رويي را بـاقي  هاي رفتاري الرو سن يك بي ويژگيبه 
كنـد و در داالن الرو سـن    ميشفاف  گذارد و اپيدرم رويي را كامالً مي

تحرك  يك فضوالت الرو وجود ندارد و همچنين الرو سن يك داراي
تـوان الرو سـن يـك را     باشد به خوبي مي فراواني در داالن الروي مي
 . تشخيص داده و شمارش كرد

 
  تجزيه و تحليل داده ها

رسـم شـده    Microsoft Excelنمودارها با استفاده از نـرم افـزار   
 SASهـا در منـاطق مختلـف از نـرم افـزار       دادهت آنـاليز  جهـ . است



  189      ...الماسي جمعيت شب پره پشت نوسانات فصلي

Institute هاي مربوط به شـرايط آب و هـوايي از    داده. استفاده گرديد
  .سايت سازمان هوا شناسي جمهوري اسالمي ايران گرفت شد

 
  نتايج و بحث

 نوسانات فصلي جمعيت تخم شب پره پشت الماسي 

مناطق مختلف در  تغييرات جمعيت تخم شب پره پشت الماسي در
همان طور كه در شكل مشخص است . نشان داده شده است 1نمودار 

در ) 75/51±14/23(در مزرعه دانشگاه شـاهد بيشـترين تعـداد تخـم     
در . زمان با برداشت محصـول مشـاهده شـد    تاريخ سوم آبان ماه و هم

در آخر فصـل  ) 00/45±90/20(مزرعه جهان آباد بيشترين تعداد تخم 
مرداد و هفتم مهـر   22رداشت ديده شد و همچنين در تاريخ و هنگام ب

در مزرعــه كهريــزك . مــاه، دو اوج ديگــر در تخمگــذاري ديــده شــد
ريزي در تاريخ هفتم مهر ماه ديده شد كـه بعـد از    بيشترين تعداد تخم

بيشترين تعداد تخـم در  . اين تاريخ تعداد تخم در بوته كاهش پيدا كرد
هـاي   ور ماه اتفاق افتـاد و در زمـان  شهري 21 مزرعه شكر آباد در تاريخ

در مزرعه . ريزي ديده شد مرداد و سوم آبان ماه، دو اوج ديگر تخم 22
ــاريخ    ــم در ت ــداد تخ ــترين تع ــين بيش ــد   21پالئ ــده ش ــهريور دي ش

در . پيــدا كــرد كــه بعــد از آن تخمگــذاري كــاهش) 67/18±50/45(
در ) 42/41±86/3(برداري شـده اوج تخمريـزي    مجموع مناطق نمونه

تاريخ هفتم مهر ماه ديده شد و در اوايل فصـل كاشـت نيـز كمتـرين     
صل زراعـي  در طول ف. در بوته مشاهده شد) 65/4±10/1(تعداد تخم 

كاري شده جنـوب تهـران مزرعـه پالئـين      در بين مناطق مختلف كلم
و مزرعه جهان آباد كمترين ) 03/25±08/4(بيشترين تعداد تخمريزي 

به دليل تداخل نسل شـب  . را داشت) 18/20±65/3(ي ميزان تخمريز

الماسي در منطقه، در كليـه نمودارهـاي ارائـه شـده امكـان      پره پشت 
هاي مختلف اين آفـت وجـود    هاي شروع و خاتمه نسل تشخيص زمان

 .ندارد
  

نوسانات فصلي جمعيت مجموع سنين الروي شب پـره پشـت   
  الماسي

نشان داده شده  2مودار تغييرات جمعيت سنين مختلف الروي در ن
در مزرعـــه دانشـــگاه شـــاهد اوج تـــراكم الرو روي بوتـــه  . اســـت

در تاريخ هفتم مهر ماه مشاهده شد و بعد از اين تـاريخ  ) 59/0±25/5(
 22در مزرعه پالئين از تـاريخ  . تعداد الرو در هر بوته كاهش پيدا كرد

مهـر   مرداد ماه افزايش جمعيت سرعت زيادي داشته و در تاريخ هفتم
ــيد   ــود رس ــه اوج خ ــاه ب ــت الرو   . م ــراكم جمعي ــزان ت ــترين مي بيش

. در اين مزرعه در هنگام برداشت محصول اتفاق افتاد) 55/1±10/19(
در تاريخ هـاي  ) 70/0±21/0(در مزرعه جهان آباد حداكثر تراكم الرو 
در مزرعه كهريزك، حداكثر . پنجم شهريور و سوم آبان ماه اتفاق افتاد

. در تاريخ سوم آبان ماه ديده شـد ) 92/0±23/0(هر بوته الرو در روي 
. در مزرعه شكر آباد نيز حداكثر الرو در هنگام برداشـت مشـاهده شـد   

حداكثر ميانگين الرو در مجمـوع منـاطق هنگـام برداشـت محصـول      
در . الرو در هر بوتـه بـود   68/6±36/3مشاهده شد كه مقدار آن برابر 

لـف الروي در مزرعـه پالئـين    طول فصـل نيـز حـداكثر مراحـل مخت    
در مطالعات انجام شده در شهرستان كرج پـايين تـرين و   . مشاهده شد

الرو در هـر بوتـه    10/29±89/2و  46/0±20/0باالترين تـراكم الرو  
 ).2(مهر ماه ثبت شده است  25مرداد و  13بود كه به ترتيب در 

  

  
 1390در مزارع كلم گل جنوب تهران در سال  P. xylostella، ره پشت الماسينوسانات فصلي ميانگين جمعيت تخم شب پنمودار  - 1 شكل
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در مزارع كلم گل جنوب  P. xylostella نوسانات فصلي ميانگين جمعيت مجموع سنين مختلف الروي شب پره پشت الماسي، نمودار  - 2شكل 

  1390تهران در سال 
 

نوسانات فصلي جمعيت سنين مختلف الروي شب پـره پشـت   
 الماسي

نشـان   4تـا   1تغييرات جمعيت سنين مختلـف الروي در جـداول   
در بين مناطق مختلـف، مزرعـه پالئـين بـا ميـانگين      . داده شده است

تراكم الرو هاي . بيشترين تراكم الرو سن يك را داشت 66/0±33/2
سنين دوم، سوم و چهارم در مزرعـه پالئـين بـه ترتيـب بـا ميـانگين       

بيشترين مقـدار الرو را در   89/1±51/0 و 67/0±67/2، 59/0±19/2
 .    بين مزارع به خود اختصاص داد

 

 نوسانات فصلي جمعيت شفيره شب پره پشت الماسي

. نمايش داده شده است 3تغييرات فصلي جمعيت شفيره در نمودار 
بيشـــترين تـــراكم جمعيـــت شـــفيره در مزرعـــه دانشـــگاه شـــاهد 

تعداد شـفيره  . ديده شد ، در آخر فصل و هنگام برداشت)55/0±55/3(
در مزارع جهان آباد و كهريزك همانند بقيه مراحل زيستي حشـره بـه   

كه حداكثر تعـداد   مقدار قابل توجهي كمتر از مزارع ديگر بود به طوري
 75/0±16/0شفيره در مزارع جهان آباد و كهريزك به ترتيب به تعداد 

م شـفيره در  در مزرعه پالئين حـداكثر تـراك  . ديده شد 70/0±23/0و 
شفيره در هر بوته مشاهده  75/13±21/5مهر ماه و به تعداد  22تاريخ 

حداكثر تراكم الرو در مزرعه شـكر آبـاد در آخـر فصـل و هنگـام      . شد
در مجموع مناطق مختلف، حداكثر تعداد شـفيره  . برداشت مشاهده شد

در هنگام برداشت محصول مشـاهده شـد و در   ) 92/4±25/2(در بوته 
شفيره  67/5±61/1ها مزرعه پالئين با تعداد  برداري ل نمونهمجموع ك

  . در هر بوته بيشترين تراكم شفيره را در منطقه دارا بود

در منطقه كرج مشخص  1384هاي انجام شده در سال  در بررسي
مرداد  16ترين و باالترين تراكم جمعيت شفيره در  شده است كه پايين

هـا بـه ترتيـب تـراكم      ر اين تاريخد. مهر ماه مشاهده شده است 18و 
 ).2(شفيره در هر بوته مشاهده شد  68/10±15/1و  12/0±49/0

  
نوسانات فصلي مجموع مراحل مختلف رشدي شب پره پشـت  

 الماسي

تغييرات فصلي جمعيـت مجمـوع مراحـل تخـم، سـنين مختلـف       
در مزرعه دانشـگاه  . نشان داده شده است 4الروي و شفيره در نمودار 

ييرات جمعيت مجموع مراحل مختلف رشـدي سـير صـعودي    شاهد تغ
 40/60±29/23داشته و حداكثر تراكم در هنگام برداشـت و برابـر بـا    

ــود ــدي    . ب ــل رش ــه مراح ــراكم كلي ــداكثر ت ــزك ح ــه كهري در مزرع
حداكثر تعـداد مراحـل   . مهر ماه ديده شد 7در تاريخ ) 62/23±65/55(

. برداشت مشـاهده شـد  مختلف رشدي در مزرعه جهان آباد، در هنگام 
شـهريور مـاه، دو اوج    21مرداد و  22هاي  در مزرعه شكرآباد در تاريخ

تراكم وجود دارد و بيشترين تراكم مراحل مختلـف رشـدي در هنگـام    
حـداكثر تـراكم   . عـدد حشـره بـود    25/53±96/18برداشت و برابر با 

در مزرعـه پالئـين در   ) 50/67±23/16(مجموع مراحل زيستي حشره 
برداري  در مجموع مناطق نمونه. خ هفتم مهر ماه اتفاق افتاده استتاري

شده حداكثر ميانگين مراحل مختلف رشدي در تاريخ سـوم آبـان مـاه    
حداكثر تـراكم  . بود 90/53±61/4اتفاق افتاد كه تعداد حشرات برابر با 

مجموع مراحل زندگي حشره در طول فصل زراعي در مزرعـه پالئـين   
  . ه شدديد) 01/8±50/42(



  191      ...الماسي جمعيت شب پره پشت نوسانات فصلي
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  193      ...الماسي جمعيت شب پره پشت نوسانات فصلي

 

باالترين و پايين ترين جمعيت آفت  1384در منطقه كرج در سال 
مهر ماه و تـراكم   25مرداد و  16به ترتيب در ) مجموع الرو و شفيره(

 ).2(در هر بوته مشاهده گرديد  09/37±71/3و  33/0±69/1
 

ژي گياه با نوسانات مجموع مراحل مختلف رشدي  بررسي فنولو
 لماسيشب پره پشت ا

در ابتداي مرحله رشدي گياه، تعداد برگ بوته كم بـوده و پهنـك   
در ايـن زمـان ميـزان تـراكم آفـت      . ها مسـاحت چنـداني نـدارد    برگ
سپس تراكم آفـت بـا   . ترين مقدار را به خود اختصاص داده است پايين

 90/53(رسد  رشد بوته كلم افزايش يافته و در آبان ماه به اوج خود مي
هاي بوته  ل مختلف رشدي آفت در زماني كه تعداد برگحشره از مراح
تغييرات ميـزان رشـد   ). عدد است روي بوته وجود دارد 45كلم برابر با 

 5كلم و نوسانات جمعيت مجموع مراحل مختلـف رشـدي در نمـودار    
هـا مشـاهده شـد كـه الرو      برداري در بين نمونه. نشان داده شده است

هـاي   پاييني و همچنـين بـرگ  هاي  هاي شب پره پشت الماسي برگ
البتـه در هنگـام   (دهند  نزديك به مريستم را كمتر مورد تغذيه قرار مي

نشا كاري به دليل عدم وجود غذا در اول فصل آفت به مريسـتم گيـاه   
هاي بسيار شديد نيـز بـه مريسـتم     همچنين در خسارت. كند حمله مي
مـوم زيـاد و    هاي پايين را به علت وجود اين آفت برگ). شود حمله مي

همچنـين  . دهـد  بافت خشبي و ضخيم كمتـر مـورد تغذيـه قـرار مـي     
هـاي   هاي بااليي و نزديك به مريستم به علـت وجـود متابوليـت    برگ

ثانويه و نيز سيستم دفاعي گياه براي حفاظت از نشاي در حـال رشـد،   
در . كنـد  زياد مورد قبول حشره نيست و حشره كمتر از آن تغذيـه مـي  

هـاي   ها، بيشترين خسـارت و تـراكم آفـت در بـرگ     برداري كثر نمونها
. مياني بوته ديده شد كه خسارت به صورت تغذيه از اپيدرم زيرين بـود 

كه الروهاي شـب پـره پشـت     با گذشت زمان و رشد گياه به دليل اين
در اختيار ) ي مياني كلم برگ ه(الماسي غذاي زياد و با كيفيت مناسب 

. شـود  يش تعداد برگ در بوته جمعيت آفت نيز زيـادتر مـي  دارند با افزا
متـر   سـانتي  50-70طول پهنك برگ در اواخر فصل به انـدازه حـدود   

كه پهنك بـرگ بـه صـورت مـوازي بـا       از طرفي به علت اين. رسد مي
سطح زمين قرار خواهد گرفت امكان برخورد قطرات سـموم بـه شـب    

برگ مستقر اسـت كمتـر    پره پشت الماسي كه معموالً در سطح زيرين
بنابراين پهنك برگ و تعداد آن نقـش مهمـي در افـزايش    . خواهد بود

 .جمعيت شب پره پشت الماسي روي كلم گل خواهد داشت
 

بررسي شرايط آب و هوايي با نوسانات جمعيت مراحل مختلـف  
 رشدي شب پره پشت الماسي

تغييرات شرايط آب و هوايي و نوسانات فصـلي جمعيـت مجمـوع    
براي ايـن منظـور از   . نشان داده شده است 6احل رشدي در نمودار مر

مجموع تراكم مراحل مختلـف رشـدي در منـاطق مختلـف ميـانگين      
همان طـور   .گرفته شده و يه صورت يك نمودار نشان داده شده است
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درجـه   30شود در مرداد ماه دماي منطقـه از   كه در نمودار مشاهده مي
درجه سلسـيوس اخـتالف    30باالتر از دماي . كند سلسيوس تجاوز مي

تر از آن روي صفات زيستي شب پره پشت  قابل توجهي با دماي پايين
الماسي از جمله نرخ ذاتي افزايش جمعيت، زمان دو برابر شدن و طول 

در مجموع، جمعيت آفت در طول فصـل در  ). 10( دوره تخمريزي دارد

جود دماي مناسـب  تواند و حال افزايش است كه يكي از داليل آن مي
عـالوه بـر   . و قابل تحمل براي آفـت باشـد  ) درجه سلسيوس 28-22(

مرداد درصـد رطوبـت    22شود كه از تاريخ  دماي مناسب، مشاهده مي
كند كه احتماالً در افـزايش جمعيـت حشـره     نسبي نيز افزايش پيدا مي

 .موثر باشد
 

  
 1390جنوب تهران در سال  گل در مزارع كلم P. xylostellaره پشت الماسي، فصلي ميانگين جمعيت شفيره شب پ نوسانات نمودار - 3 شكل

  

  
جنوب تهران در سال  گل در مزارع كلم   p. xylostellaنوسانات فصلي ميانگين مجموع مراحل رشدي شب پره پشت الماسي، نمودار - 4 شكل

1390 

 



  195      ...الماسي جمعيت شب پره پشت نوسانات فصلي

 
شب پره پشت الماسي آفتي است كـه توانـايي مهـاجرت و پـرواز     

سرعت وزش باد از جمله عواملي است كه در ). 30و  11(ني دارد طوال
انتقال اين حشره مهاجر مؤثر است و باعـث تسـهيل انتقـال حشـره از     

در . شود و از يك منطقه به منطقه ديگر مي يك مرزعه به مزرعه ديگر
شود كه احتمـاالً بـه علـت     ماه يك اوج افزايش جمعيت ديده ميمهر 

در شهريور ماه سرعت بـاد  . باشد ر مرداد ماه ميباد د وجود اوج سرعت
در مهر مـاه  . شود رات آن در اواخر مهر ماه ديده ميكاهش يافته كه اث

سرعت باد افزايش چشمگيري داشته كه احتماالً در افـزايش جمعيـت   
 .آفت در زمان برداشت تأثير گذار خواهد بود

  

  
در مزارع كلم گل  P. xylostellaصلي ميانگين مجموع مراحل رشدي شب پره پشت الماسي، مقايسه فنولوژي گياه و نوسانات ف نمودار - 5شكل 

 1390جنوب تهران در سال 

  

  
 P. xylostella، مقايسه تغييرات دما، رطوبت و سرعت باد با نوسانات فصلي ميانگين مجموع مراحل رشدي شب پره پشت الماسي نمودار - 6 شكل

 1390در سال در مزارع كلم گل جنوب تهران 
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مقايسه آماري جمعيت آفت در زمان اوج فعاليت در محل هـاي  
  نمونه برداري شده

مقايسه ميانگين تراكم مراحل مختلف رشدي در تاريخ سه آبان و 
مطابق ايـن جـدول   . ه استنشان داده شد 6هنگام برداشت در جدول 

در تمـام مـزارع داراي اخــتالف   شــود كـه تـراكم تخــم    مشـاهده مـي  
كه شب پره پشت الماسي  با توجه به اين. داري با يكديگر نيستند معني

باشـد بنـابراين    مـي ) 30و  11(مهاجرت و تحـرك زيـاد   داراي قدرت 
تواند به مزارع مختلف مهـاجرت داشـته باشـد و در مـزارع اطـراف       مي

از طرفي به طور معمول سـموم اسـتفاده شـده داراي    . تخمگذاري كند
). 3و  12(باشـند   احل حشره كامـل و تخـم مـي   ري روي مرتأثير كمت

بنابراين احتماالً سموم مصرفي در مزارع مختلف روي مراحل حشره و 
داري در تمـام   نداشته و جمعيت تخم اختالف معنـي  تخم تأثير زيادي

در تمام مراحل مختلف الروي و نيـز شـفيرگي اخـتالف    . مناطق ندارد
در تمـام مراحـل رشـدي    . شود داري بين مزارع مختلف ديده مي معني

گونـه سـم پاشـي و     كه هيچ شود كه مزرعه شاهد با وجود اين ديده مي
برنامه مديريتي اعمال نشده است تراكم الرو كمتري نسبت به مـزارع  

هاي مكرر در مـزارع شـكر    با وجود سم پاشي. و پالئين دارد شكر آباد
ت بـه  ي را نسبدار كم آفت در اين مزارع اختالف معنيآباد و پالئين ترا

دهد به طوري كه بـا وجـود عمليـات     مزرعه بدون سم پاشي نشان مي
از . سم پاشي، حشره با تراكم بااليي بر روي بوته مسـتقر شـده اسـت   

هاي  لماسي يكي از آفاتي است كه گزارشجايي كه شب پره پشت ا آن
، 18(زيادي در مورد سابقه مقاومت به سموم از آن گزارش شده اسـت  

، لذا اين احتمال وجود دارد كه شب پره پشـت الماسـي   )34و  27، 26
. در اين مزارع نسبت بـه سـموم مصـرفي مقاومـت پيـدا كـرده باشـد       

سمومي كه در اين مزارع استفاده شده شامل هگزافلومـورون، آوانـت،   
اهدات انجـام  بر اساس مش. باشد امترين، زولون و فن پروپاترين ميدلت

شخص شد كه كشاورزان بـه علـت عـدم    برداري م شده در حين نمونه
برابـر   5تـا   3كارايي سموم اقدام به استفاده از دز مصرفي باال، تا حـد  

به طوري كه در اوايل فصـل هـر سـه روز    . كنند مقدار توصيه شده مي
يكبار به طور مداوم و با استفاده از سموم متفاوت اقدام به سـم پاشـي   

م پاشي هر سه تا پـنج روز  در مشاهدات محققين ديگر نيز س. كنند مي
يكبار و اختالط سموم با يكـديگر ديـده شـده، كـه ايـن امـر در بـروز        
مقاومت شب پره پشت الماسي به سـموم مختلـف نقـش زيـادي دارد     

 ).31و  25، 23(
، )درجـه سلسـيوس   30بـاالتر از  (جايي كه دماي خيلي بـاال   از آن

، لـذا  )16( شرايط مناسبي براي فعاليت شب پره پشت الماسـي نيسـت  
ي در نسـب توانـد بـه كـاهش     افزايش تراكم جمعيت در اواخر فصل مي

از طرفـي حجـم بـاالي تـوده     . ميانگين دماي محيط نسبت داده شود
گياهي در آخر فصل و وجود غذاي كافي و با كيفيت مناسب شرايط را 

مزرعـه پالئـين كـه    . كنـد  براي افزايش تراكم آفت در بوته فراهم مي
هـاي   م آفت را به خود اختصاص داده بود داراي ويژگـي بيشترين تراك
بدين صورت كه قبل از كاشت كلم گل، كشت كلم پـيچ  . خاصي است

كاري، آفت در خزانه حضور داشته و  لذا در هنگام خزانه. انجام شده بود
پاشـي مزرعـه    از طرفي سم. سازي آن نقش فعالي داشته است در آلوده

بتداي فصـل و بـه صـورت هفتگـي در     به مدت هر سه روز يكبار در ا
اواسط فصل احتماالً باعث كاهش فعاليت پارازيتوئيـد هـا و پرداتورهـا    

در مزرعه جهان آباد كه كمترين ميـزان تـراكم آفـت را در    . شده است
 .منطقه داشت راهكار هاي مديريتي خوبي اجرا شده بود

 
 

كلم گل جنوب تهران درزمان اوج فعاليت آفت در  درمزارع P. xylostella، الماسي پشت پره شب زيستي مراحل تراكم ميانگين مقايسه -6جدول 
  )Mean±SD( 1390سال 

1الرو سن  تخم  2الرو سن   3الرو سن   4الرو سن   مجموع سنين  
مجموع الرو و  شفيره الروي

 شفيره

a مزرعه دانشگاه شاهد 14/23±75/51  bc
21/0±05/1  c 17/0±20/1  b 30/0±55/1  b 23/0±25/1  b 65/0±10/5  c 55/0±55/3  c 06/1±65/8  

aمزرعه جهان آباد 90/20±00/45  c 06/0±10/0  d 09/0±20/0  c 09/0±25/0  c 09/0±20/0  c 19/0±70/0  d 17/0±50/0  d 24/0±20/1  
a مزرعه كهريزك 36/20±50/40  c 08/0±15/0  d 09/0±25/0  c 11/0±40/0  c 08/0±15/0  c 23/0±95/0  d 23/0±70/0  d 39/0±65/1  

aآبادمزرعه شكر 11/19±25/38  b 47/0±95/1  b 29/0±20/2  b 37/0±85/1  b 35/0±85/1  b 17/1±55/7  b 69/0±45/7  b 29/1±00/15  
a مزرعه پالئين 83/16±00/36  a 68/0±85/4  a 45/0±30/4  a 62/0±55/5  a 56/0±40/4  a 55/1±10/19  a

13/1±40/12  a 53/2±50/31  
F 10/0  **76/25**49/42**42/35**16/29**34/65  **42/58  **23/82  

004/0  52/064/059/055/073/0  71/0  77/0  
  دار است در سطح يك درصد معني**
 دار است در سطح پنج درصد معني*
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در اطــراف ايــن مزرعــه كشــت گيــاه آفتــابگردان رواج داشــته و  
همچنين در اول فصل كشاورزان در مزارع كناري اقدام به كاشت گياه 

ــراي يــن گياهــان در احتمــاالً ا. باميــه كردنــد ــامين شــهد كــافي ب ت
در ابتـداي فصـل در ايـن    . انـد  پارازيتوئيدها نقش مؤثري را ايفا كـرده 

مزرعه كود دامي مصرف شده و در طول فصل كود هاي تقويت كننده 
در مزرعه دانشگاه شاهد عليـرغم اينكـه سـم    . به مزرعه داده شده بود

الماسـي در حـد    پاشي صورت نگرفته بود، آلودگي به شب پـره پشـت  
با توجه به اين كه قبـل از كاشـت كلـم در ايـن مزرعـه،      . متوسط بود

مزارع مجاور آن زير كشت كلزا بود و آلودگي نيز در اين مزرعه وجـود  
داشت، مالحظه گرديد كه جمعيت آفت درحد متوسـط بـاقي مانـده و    

البته به طور دقيق نمي توان علـت  . خسارت زيادي به مزرعه وارد نشد
براي دستيابي به داليل ايـن  . ادل جمعيت در اين محل را بيان كردتع

در مـورد كـل منـاطق،    . موضوع بايد مطالعات بيشتري صـورت گيـرد  
كاهش مبارزه شـيميايي بـا توجـه بـه نزديـك بـودن زمـان برداشـت         

از . اشدتواند ب در افزايش جمعيت در اواخر فصل ميمحصول نيز دليلي 
برداري مشاهده شـد كـه اكثـر كشـاورزان      طرف ديگر در هنگام نمونه
كنند و فقط  ي دز بااليي از سم را استفاده ميمنطقه در هنگام سم پاش
دهي، فقط قسمت گل  مچنين در هنگام گلدر محل مريستم بوته و ه

ورد سـموم بـا الروهـايي كـه     كنند بنابراين امكان برخ را سم پاشي مي
 به طور كل احتمـاالً . بودهاي كناري قرار دارند كمتر خواهد  روي برگ

شـب پـره پشـت     عوامل نقش موثري در افزايش جمعيتمجموع اين 
 .الماسي در مزارع مورد مطالعه داشتند

  
  سپاسگزاري

ايــن تحقيــق بــا حمايــت مــالي دانشــگاه شــاهد انجــام گرديــد و 
بدينوسيله از همكاري دانشكده علوم كشاورزي و مخصوصاً آزمايشگاه 
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