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 چکیده

تَدى  دلیل هخفی کص تِ هشکض ٍ جٌَب کطَس است. استفادُ اص سوَم حطشُ ّای  تسیاس هْن دس اغلة تاغ یآفت ،کشم گلَگاُ اًاس

. ضَد هیٍ حتی هَجة طغیاى آفات ثاًَیِ تَدُ فایذُ  ّا دس اثش تذاخل ًسل ضذیذ، تی پشُ ٍ ظَْس تذسیجی ضةدس داخل هیَُ السٍ 

خَتی اجشاضَد، سشعت ِ چِ دس تیشهاُ ت ٍ چٌاىضَد  هی آٍسی ٍ هعذٍم جوعتَاى گفت کِ السٍ،  هیدس کٌتشل صساعی تا اطویٌاى 

ّای داسای آلَدگی پٌْاى تا  هیَُپَسیذگی، عالئن . قثل اص ظَْس یاتذ کاّص هیسضذ جوعیت آفت ٍ دس ًتیجِ خساست آخش فصل 

هَجة افضایص ساًذهاى سٍش هثاسصُ فصل سضذ، اٍایل دس آًْا آٍسی  تیي هٌاسة قاتل ضٌاسایی است ٍ جوع رسُاستفادُ اص یک 

آٍسی ٍ تا یک سٍش  ّای داسای آلَدگی پٌْاى جوع هیَُ ،تیشهاُاٍایل د دس ضَ  . لزا دس صَست ًیاص تِ هثاسصُ تَصیِضَد هیصساعی 

  .ضَد هٌاسة هعذٍم

 .هثاسصسُ صساعی، خساست پٌْاى کشم گلَگاُ اًاس،:واشگان کلیدی
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 آفات اًاستشیي  وشم گلَگاُ اًاس یىی اص هْن  :دمهقم

تَخْی  تِ ایي هحػَل  تلخساست لااست وِ 

 ،آٍسی اًاسّای آلَدُ خوغدس گزضتِ ٌذ. و ٍاسدهی

ػٌَاى یه سٍش هْن دس  تِصساػی  وٌتشلتحت ػٌَاى 

تِ  ایي سٍشضذ. اهشٍصُ  هی واّص خساست تَغیِ

 یلػ خیض.ضَد هی واس گشفتِِ ووتش ت دلیل ًاواسآهذی

( ٍ سپس 4فشصاًِ ) .(1)ٍ سفیؼی ٍ ّوىاساى،  (3)

دلیل  تِ( اظْاسًوَدًذ وِ 5وطىَلی ٍ التذاس )

تْتشیي ٍ تخن دس تاج اًاس، تَدى السٍ دس هیَُ  هخفی

، واّص رخیشُ صهستاًِ خوؼیت آفت است وٌتشلساُ 

 تشًذ هیسشِ توِ دس اًاسّای پَسیذُ ٍ تالیواًذُ دس تاؽ 

 صساػی وٌتشلاست وِ  دادُ ًطاىاخیش  ّای تشسسی .(1)

عَس اغَلی  ّای آلَدُ اگش تِ آٍسی هیَُ اص عشیك خوغ

تَاًذ  هیضَد،  اًدامیي آفت اٍ هغاتك تا سفتاس صیستی 

روش است وِ تا  تِ تاضذ. الصمهؤثش دس واّص خساست 

ٍلی  ،تَاى خساست سا تِ غفش سساًذ ّیچ سٍضی ًوی

ّای  ٍسی اغَلی هیَُآ تا خوغدّذ وِ  هی ًطاى ِتدشت

 تَاى خساست سا واّص داد. هیآلَدُ 

 معرفی، ضرورت و روش اجرا 

گلَگاُ اًاس آفتی است وِ سِ تا چْاس ًسل دس  وشم

پاییض سال داسد. خوؼیت آفت اص اٍاسظ تْاس تا اٍاسظ 

حذی است وِ حتی اگش  تِ آىٍ سشػت  یاتذ هی افضایص

هوىي  ،خوؼیت وَچىی دس پایاى صهستاى صًذُ تواًذ

 هیضاى تِوشدُ ٍ  حاغلاصدیاد تا آخش فػل است 

خساست آفت تِ هیَُ سا  .تَخْی خساست ٍاسدوٌذ لاتل

تمسین  پٌْاى ٍ آضىاس هشحلِ صهاًیتَاى تِ دٍ  هی

وِ تا گزضت صهاى حالت پٌْاى تِ حالت آضىاس وشد 

هیَُ ٍخَد  دس حالت پٌْاى السٍ داخل ضَد. هی تثذیل

 داسد ٍلی ّیچ ػالئوی اص تیشٍى لاتل هطاّذُ ًیست

 هطاتِی ػالئواتتذا . دس حالت آضىاس (، تاال1ضىل )

السٍ ٍ  ضَد هی دیذُهیَُ پَست سٍی  سَختگی آب

ّا دس  ایي هیَُ داسد.دسٍى هیَُ ٍخَد اغلةآفت 

. دس ، چپ(پاییي، 1اّویت داسًذ )ضىل  صساػی وٌتشل

پشُ  ٍ ضةالسٍ تثذیل تِ ضفیشُ  ،پایاى دٍسُ صًذگی

ایي آٍسی  خوغ .وٌذ هی ضذُ ٍ سپس هیَُ سا تشن

اسصش چٌذاًی  صساػی وٌتشل دسپَسیذُ  یّا هیَُ

 (.، ساستپاییي، 1ضىل )ًذاسًذ 
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. اصلی(تصاویر )پایین ولی دارای الرو(، باال: و خسارت آشکار، سالم به نظر میوه )  خسارت پنهان -1شکل   

 دِّ اٍلتا لثل اص گشفتِ،  غَستتشاساس هغالؼات 

 ًیستسؤیت هشداد ّیچ خساست آضىاسی دس تاؽ لاتل 

اص . است سضذعَس پٌْاًی دس حال تغزیِ ٍ  ٍ آفت تِ

داسای ّای  هیَُتؼذاد تذسیح  تِاٍاسظ هشداد تِ تؼذ 

ّای داسای  . هیَُیاتذ هی افضایص ،آضىاس گی آلَد

 یيسٌ ّایالسٍتَاًٌذ داسای  هی گی آضىاس هؼوَالًآلَد

دس یه  تاضٌذ.پَستِ خالی ضفیشُ  یا آخش، ضفیشُ 

دسخِ  8/11وِ دس دهای ووتش اص  ضذتشسسی هؼلَم 

ضَد  هی هتَلفسضذ السٍّا، ضفیشُ ٍ تخن  سلسیَس

 تا سشد ضذى َّا( تٌاتشایي  1383یَسفی . ّوىاساى، )

 آلَدُ هیَُ ٍىضذُ ٍ دس هتَلفسضذ السٍّا 

تؼذادی اص هوىي است هاًٌذ. دس عَل صهستاى  هی تالی

 ،تشًٍذاص تیي  هختلف دیگشالسٍّا دس اثش سشها ٍ ػَاهل 

ضَد  دس هٌاعمی احذاث هی ٍلی چَى تاؽ اًاس هؼوَالً

، هشي ٍ هیش السٍّا دس اثش سشها ًیستٌذوِ سشهاگیش 

دسخِ( ػالٍُ  -10ًاچیض است. سشهای صیاد )ووتش اص 

ضَد هَخة  تش ایٌىِ هَخة هشي ٍ هیش السٍ هی

دس ّش غَست  .ضَد هیخساست تِ دسخت اًاس ّن 

اص اٍایل اسدیثْطت تثذیل تِ  ،السٍّای صًذُ هاًذُ

ّا اص اٍاسظ اسدیثْطت  پشُ ٍ سپس ضة ضفیشُ ضذُ

 تا تَخِ تِ ایٌىِ. (1391یَسفی، ) ضًَذ ظاّشهی

تِ غَست السٍّای سٌیي ایي آفت  گزساًی صهستاى

 ٍ ضذُتذسیح ظاّش  تِّا دس تْاس  پشُ هختلف است، ضة

ّای اًاس  ّای هادسی سٍی گل پشُ سیضی اٍلیي ضة تخن

. گیشد هی غَستّایی تِ اًذاصُ گشدٍ  هیَُ سٍیسپس ٍ 
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اٍلیي السٍّا اص ًٌْح گلْا تغزیِ وشدُ ٍ دس سٌیي 

تِ ایي سساًٌذ.  ّای وَچه هی خَد سا تِ هیَُ تش تضسي

ضَد تا  دس سال خذیذ آغاص هی گی پٌْاىآلَدتشتیة 

هشداد اٍایل دٍتاسُ اٍلیي ػالئن آلَدگی آضىاس دس 

  .ضَدظاّش

آٍسی  ضٌاسایی ٍ خوغ  :گی پنهانروش شناسایی آلود

گی پٌْاى هَخة افضایص ساًذهاى  ّای داسای آلَد هیَُ

ّای  صیشا لثل اص ظَْس هیَُ ،ضَد هی صساػی وٌتشل

آٍسی ٍ  الذام تِ خوغتَاى  داسای آلَدگی آضىاس هی

ّای  حزف السٍّا ًوَد. اص عشف دیگش تا ظَْس هیَُ

ّای داسای  تَاى هیَُ صهاى هی گی آضىاس ّن داسای آلَد

د ٍ دس ّش دٍسُ وش آٍسی گی پٌْاى سا ًیض خوغ آلَد

 ِوشد ٍ ت تؼذاد تیطتشی السٍ سا اص تاؽ خاسج ،وٌتشل

دس سضذ خوؼیت سا اص آفت گشفت.  فشغتیي تشتیة ا 

یه هغالؼِ تا استفادُ اص اسپىتشٍهتش هادٍى لشهض 

  .(8) ضذّای سالن ٍ آلَدُ اص یىذیگش تفىیه  هیَُ

گی پٌْاى اص اتتذای تطىیل  ّای داسای آلَد هیَُ

یه فشد  واس تشای ایي .لاتل ضٌاسایی ّستٌذسادگی  تِ

هٌاسة سگٌوایی تیي تا تض ٍ یه رسُدیذُ  آهَصش

 ًیاصٍ هدْض تِ الهپ تشاتش(  65ٍ حذاوثش  45)حذالل 

خایی ّوَاسُ ِ حشوت ٍ خات حیيایي آفت السٍ  .است

دس  دّای ضىاسچی هَخَ اص تاس ػٌىثَت وِتٌذ  تاس هی

السٍ تاسّای ایي  .(2 ضىل) هتوایض است تاج اًاسًاحیِ 

ضثىِ ًاهٌظن ٍ یه  وِ ضثیِتٌذ  خغی ٍ ًاصن هی

هطاّذُ هؼوَلی ٍ تا ٍخَد تاس  .تاضذ هیای  غیشغفحِ

. تا استتیي لاتل تطخیع  اس تا رسُتشسسی تاج اً

ضذُ صیادتش ضذُ ٍ  تٌیذُگی هیضاى تاس  پیطشفت آلَد

 است.یت ؤسلاتل  تاجدسٍى دس فضَالت السٍی ّن 

هذًظش تاضذ، ّش فشد تا توشیي  ّا ایي هیَُچِ  چٌاى

تَاًذ دس ّش سٍص حذٍد سِ ّضاس هیَُ سا  وافی هی

 .وٌذتاصدیذ ٍ تشسسی 

 :آلودگی پنهانای  لحظهگیری ضاخص  اندازه

گی پٌْاى یا تِ اختػاس  آلَدای  لحظِضاخع  

ّای داسای  اص دسغذ هیَُ ، تمشیثی"خساست پٌْاى"

دس صهاى اًدام  ،خساست پٌْاى هَخَد دس تاؽ

 خوؼیتاص اًذاصُ ٍالؼی  تشداسی است وِ هؼوَالً ًوًَِ

ّای تاسداس حاٍی السٍ  صیشا توام هیَُ ،استووتش 

ّای تفشیخ ًطذُ ًیض دس هحاسثِ ٍاسد  ٍ تخن ًیستٌذ

 . ضًَذ ًوی
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هادگی گل تاس تٌیذُ ضذُ اعشاف سوت چپ،   باال: خػَغیات ظاّشی تاسّای تٌیذُ ضذُ تَسظ السٍ وشم گلَگاُ اًاس. -2ضىل 

 تاس تٌیذُ ضذُ تَسظ السٍ وشم گلَگاُ S) ّای داسای آلَدگی پٌْاى تش دس هیَُ اتتذای آلَدگی ٍ سوت ساست آلَدگی پیطشفتِدس

، تاس  W) سوت ساست، ٍخَد ػٌىثَت ضىاسچی دس گلَگاُ :پایین. پَستِ تخن تفشیخ ضذُ ( Eٍ  وِ فضای گلَگاُ سا پش وشدُ

اغلی(. تػاٍیش هیَُ سالن.  )، سوت چپ، گلَگاُ ، ػٌىثَت.(Sتٌیذُ ضذُ تَسظ ػٌىثَت ٍ 

 80 وِ هؼوَالًضذ ضذُ هطخع  اًدامّای  دس تشسسی

ٍلی ایي  ،داسًذالسٍ فؼال  ،داسای تاسّای  دسغذ هیَُ

 .هتفاٍت تاضذ ،دس ضشایظ هختلف دسغذ هوىي است

تا اًذاصُ  یایي ضاخع ساتغِ هستمیودسّشغَست 

ای  ٍ هیضاى ٍالؼی خساست لحظٍِالؼی خوؼیت آفت 

  ضَد: هحاسثِ هی صیش غَست تٍِ  دس تاؽ داسد

 پٌْاى خساستدسغذ ;  حاٍی السٍتاس اًاس داسای تؼذاد  ×100/  تشسسی ضذُتؼذاد ول اًاسّای 
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 :ای گی آضکار لحظه آلودگیری ضاخص  اندازه

گی آضىاس یا تِ اختػاس خساست آضىاس،  ضاخع آلَد

دس تاؽ دس صهاى  ّای آلَدُ آضىاسهیَُتؼذاد دسغذ 

 صیشتا سٍش گیشی ایي ضاخع  گیشی است. اًذاصُ اًذاصُ

 ضَد: اًدام هی

 آضىاس خساست دسغذآضىاس دس ّش دسخت ;  یگ تؼذاد آلَد×  100دس ّش دسخت /  یَُول ه تؼذاد

وِ هذیشیت واضت ٍ داضت یىٌَاخت  ّایی دس تاؽ

 ،ضَد تا ّشس وٌتشل هیداسًذ ٍ استفاع دسختاى 

سسذ  ًظش هی تِتش است.  آساى  گیشی ایي ضاخع اًذاصُ

دسخت دس ّىتاس ػذد  100تشسسی ٍ ضواسش حذالل 

 .استهٌاسة عَس تػادفی  تِ

تْتشیي ل تیشهاُ اٍ :گیری خسارت پنهان اندازه

 است. پٌْاىضاخع خساست گیشی  صهاى تشای اًذاصُ

یه دسخت سا دس یه د ضَهیپیطٌْاد تشای ایي واس 

 یتػادفعَس  تِ ،ػٌَاى ًمغِ ضشٍع حشوتسدیف تِ 

هتش یه  10ّش  وٌیذ.ّا حشوت  سٍی سدیف ٍاًتخاب 

 ی،تػادف عَس اص ّش دسخت تٍِ ًوَدُ  اًتخابدسخت سا 

تیي تشسسی ٍ ًتایح سا دس یه  هیَُ سا تا رسُػذد  6تاج 

دس ّش ّىتاس الصم است حذالل  .خذٍل یادداضت وٌیذ

تا  800ٍلی تاصسسی  ،هیَُ تاصدیذ ضَدػذد  500

دس سا دلت وافی  دس ایي تحمیكهیَُ ػذد  1000

 . داسدتؼییي ضاخع خساست پٌْاى 

گیشی  تا اًذاصُ :ضاخص سرعت افسایص جمعیت

تَاى  هدوَع خساست پٌْاى ٍ آضىاس دس عَل فػل هی

ٍ اص آى تشای   هحاسثِسشػت افضایص خوؼیت آفت سا 

. وشد استفادُتیٌی خساست دس صهاى تشداضت  پیص

ّای تیش،  گیشی دس اتتذای هاُ تَاى تا چْاس تاس اًذاصُ هی

ضاخع سشػت سضذ خوؼیت  ،هشداد، ضْشیَس ٍ هْش

 3گیشی تشای یه تاؽ  . ّش اًذاصُوشدآفت سا هحاسثِ 

 ّىتاسی تِ دٍ سٍص واس ًیاص داسد.

ضاخع اگش  :بینی خسارت در زمان برداضت پیص

 ،دسغذ تاضذ 6ووتش اص تیشهاُ اٍایل دس  پٌْاى خساست

خساست آفت دس صهاى تشداضت ًاچیض  تِ احتوال صیاد

 20تا  14ضاخع تیي ایي  . اگشاستٍ لاتل اغواؼ 

آفت دس آضىاس غَست خساست  ایيدس ،دسغذ تاضذ

ٍ  استدسغذ  30ٍ حذٍد لاتل تَخِ صهاى تشداضت 

تیص اص دس ایي صهاى پٌْاى  ضاخع خساست چِ چٌاى

خساست دس صهاى تشداضت دسغذ  ،دسغذ تاضذ 25

 .استدسغذ  50صیاد ٍ تیص اص  ،آضىاس
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گی دس صهاى تشداضت  آلَد  تیٌی دسغذ ًىتِ: پیص

تستگی تِ سشػت ًطَ ٍ ًوای آفت داسد وِ خَد 

تاتؼی اص ػَاهل هختلف اص لثیل ضشایظ آب ٍ َّایی، 

 ...تغزیِ ٍ  ،سلن اًاس، آتیاسیفؼالیت دضوٌاى عثیؼی، 

 . تاضذ هی

ّای  هیَُآٍسی  خوغ :زراعی کنترلاجرای عملیات 

داسای خساست پٌْاى لثل اص ظَْس خساست آضىاس اص 

واّذ.  سشػت سضذ ٍ ًوَ خوؼیت آفت تِ ضذت هی

ٍ  2000تَاًذ حذالل  یه فشد هدشب دس یه سٍص هی

عَس هثال ِ توٌذ.  تاصدیذَُ سا هیػذد  3000حذاوثش 

دس یه  ،دسغذ تاضذ 10گی دس اٍل تیش  اگش دسغذ آلَد

 وشد. آٍسی خوغالسٍ ػذد  150تَاى حذالل  سٍص هی

وِ خوؼیت آفت دس سشاسش تاؽ یىٌَاخت  دلیل ایي تِ

سا تشداسی اٍلیِ ًماط پشتشاون  تا یه ًوًَِتایذ  ،ًیست

سا آٍسی السٍ  ٍ ساًذهاى خوغًوَدُ  ضٌاسایی

دس هذت عَس تمشیثی  تِتَاًذ  هییه فشد  .داد افضایص

 سا پاوساصی وٌذ.تاؽ سٍص یه ّىتاس  15الی  12صهاى 

ّای داسای خساست  هشداد تِ تؼذ هیَُاٍایل اص   ̋ضوٌا

  آٍسی ًوَد. آضىاس سا ًیض تایذ خوغ

تْتشیي ساُ تشای اص تیي تشدى  :های آلوده انهدام میوه

ست وِ اًاسّای آلَدُ سا ا  ضذُ ایي آٍسی خوغ ّای هیَُ

تَسی تا هٌافز سیض لشاسدادُ تا  داسایلفس دس یه 

ٍلی  ،دضوٌاى عثیؼی تتَاًٌذ اص آى خاسج ضذُ

دام افتادُ تا تویشًذ. تا ایي حال ِ ّا دس آى ت پشُ ضة

وشدى  دفياص خولِ  ،ّای دیگشی ًیض هشسَم است سٍش

وِ هدالی تشای خشٍج  عَسیِ ت ،سشیغ دس خان

ّا تِ فضای تاؽ ًثاضذ.  تاصگطت آى ّا ٍ پشُ ضة

ویسِ پالستیه ضفاف )ویسِ ّا دس  هیًَُگْذاسی 

ًیض دس دس هؼشؼ آفتاب لشاسدادى ای( ٍ  هضسػِخیاس 

ضذُ وِ ًسثت تِ استفادُ اص  اًدامتشخی هٌاعك 

 .دس اٍلَیت اًتخاب ًیستّای تَسی  لفس

 

دس ّای آلَدُ دس پالستیه ٍ  ًگْذاسی هیَُ -3ضىل 

 .)تػَیش اغلی( هؼشؼ آفتاب

واّص رخیشُ خْت  :زمستانهکاهص ذخیره 

ضشٍع  ،تالفاغلِ تؼذ اص تشداضتتایذ آفت  صهستاًِ
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ّای تِ ظاّش سالن، اًاسّای  . تا فشٍش هیَُوشدکاس  تِ

هحػَالت داسای خساست پٌْاى اص تاؽ خاسج ٍ تٌْا 

ّای داسای  . هیَُهاًذ هی  خساست آضىاس تالیداسای 

تِ  ،ّستٌذگی وِ دس ضشٍع پَسیذ سَختگی ػالئن آب

، 1)ضىل  تاضٌذ هیصیاد حاٍی السٍ خیلی احتوال 

اص خْت آٍسی  ّا اسصش خوغ (. ایي هیَُپائیي، چپ

ضذُ تِ  لِ ّای واهالً تیي تشدى السٍ سا داسًذ. هیَُ

 دس یه ػولیات اغَلی اغالً ًذاسًذ.احتوال صیاد السٍ 

تایذ ٍ ّا چٌیي ضشایغی پیذا وشدُ  هیَُداد  اخاصًُثایذ 

  .ضًَذ آٍسی اٍلیِ خوغدس هشاحل 

 کاربردی نتیجه

تشای خلَگیشی اص تشٍص خساست وشم گلَگاُ اًاس الصم 

ّای داسای آلَدگی  آٍسی هیَُ است تا ضٌاسایی ٍ خوغ

ضذى السٍ تِ  تثذیلاص پٌْاى دس اٍایل فػل سضذ 

. ّش السٍی وِ تثذیل تِ ضفیشُ وشدپشُ خلَگیشی  ضة

تَاًذ تؼذاد تیطتشی هیَُ سا آلَدُ  هی ،ضَدپشُ  ٍ ضة

 ̋. خساست ایي آفت تِ دالیل هختلف ٍ تؼضاوٌذ

ًاضٌاختِ، ّش سالِ سٌگیي ٍ التػادی ًیست. دس 

ٍ  است ًاچیض  ّا خساست هوىي تشخی سال

وِ ًیاص تِ اخشای ػولیات  عَسیِ ت ،اغواؼ تَدُ لاتل

وٌتشل ًثاضذ. تٌاتشایي الصم است دس اتتذای فػل 

تشای  .وٌیذتیٌی  است دس آخش فػل سا پیصهیضاى خس

ّشسالِ تا ووه واسضٌاساى هدشب واس تایذ  ایي

سشػت هتؼاسف افضایص خساست سا، دس عَل فػل 

سال دس  ّشضَد،  هی . تٌاتشایي تَغیِوشد گیشی اًذاصُ

ّای تیش، هشداد، ضْشیَس ٍ هْش دسغذ  اتتذای هاُ

تِ  .وشد گیشی اًذاصُّای داسای آلَدگی پٌْاى سا  هیَُ

دیذُ دس اٍل ّش  آهَصشالصم است یه فشد  ایي هٌظَس،

ًوایذ. دس اتتذا  غشفیه سٍص دس ّش ّىتاس ٍلت  ،هاُ

دست آهذُ دس استاى فاسس ِ ضَد اص تداسب ت هی تَغیِ

ّای  چِ دس اٍل تیشهاُ دسغذ هیَُ ٍ چٌاى ضَد استفادُ

 اصی ، ًگشاًتاضذدسغذ  6داسای آلَدگی پٌْاى ووتش اص 

تشداضت  است التػادی دس پایاى فػل ٍ ٌّگامخس

ّای داسای آلَدگی  . اها اگش دسغذ هیٍَُخَد ًذاسد

آٍسی  دسغذ تَد، خوغ14پٌْاى دس اٍل تیشهاُ تیص اص 

. ضٌاسایی ٍ ضشٍسی استّا  ٍ اًْذام ایي هیَُ

ساحتی تا  تِّای داسای آلَدگی پٌْاى  آٍسی هیَُ خوغ

پزیش است. تشای  سة اهىاىتیي هٌا استفادُ اص یه رسُ

دیذُ  ّا ًیاص است یه فشد آهَصش آٍسی ایي هیَُ خوغ

وٌذ. تا ایي واس  غشفسٍص تشای یه ّىتاس ٍلت  12

یافتِ ٍ خساست آخش  واّصسشػت سضذ خوؼیت آفت 

 .  یاتذ هیفػل تٌضل 
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