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چکيده
هگس سفيد يکي اس آفاتي است کِ ّوَارُ خسارتّای سيادی را تِ هحصَالت کطاٍرسی ٍارد کزدُ ٍ ،رٍشّای رايج
هثارسُ تا ايي حطزُ هثتٌي تز استفادُ اس سوَم ضيويايي است .استفادُ هکزر اس سوَم ضيويايي تاعث هقاٍم ضدى
حطزات تِ ايي دستِ اس سوَم ٍ افشايص ّشيٌِ ّای هزتَط تِ دفع ايي حطزُ ضدُ است .اس طزفي ،هطکالت سيست
هحيطي ًاضي اس استفادُ اس سوَم ضيويايي ٍ افشايص تقاضا تزای تَليد هحصَالت سالن ،تاعث ضدُ تا هحثَتيت
رٍشّای رايج هثارسُ تا آفات کاّص ياتد ٍ ًياس تِ رٍشّای کن خطز ٍ کن ّشيٌِ تيص اس پيص احساس ضَد .اس
جولِ رٍشّای جديد هيتَاى رٍشّای تيَلَصيکًَ ،ر ی ،پزتَ گاها ٍ آکَستيکي را ًام تزد .در ايي هطالعِ هزٍری در
اتتدا ّز يک اس رٍشّای هذکَر ضزح دادُ ضدُ اًد ،سپس ،چگًَگي عولکزد ،هشايا ٍ هعاية ّز رٍش در هقايسِ تا
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ديگز رٍش ّا هَرد تحث ٍ تزرسي قزار گزفتِ استً .تايج هطالعِ هٌاتع حاکي اس آى است کِ رٍش آکَستيک تِ دليل
عولکزد هؤثزّ ،شيٌِ کوتز ًسثت تِ سايز رٍشّا ٍ قاتليت کارتزد هکاًيشُ ،ايي اهکاى را فزاّن هيکٌد کِ در سطح
گستزدُتزی ًسثت تِ سايز رٍش ّا تتَاى اس آى استفادُ کزد ،تز ايي اساس ٍ تا تَجِ تِ ايٌکِ کارايي تلِ آکَستيکي
ٍاتستِ تِ استفادُ اس اصَات تَليد ضدُ ٌّگام فزايٌد جفتياتي است ،اهکاى ساخت يک تلِ اکَستيکي تا استفادُ اس
اصَات جذاب تزای ايي حطزُ طثق ًتايج حاصل اس هطالعات هيسز استّ .وچٌيي هيتَاى تِ هٌظَر افشايص تَاى تِ
دام اًداختي حطزُ ،اس عَاهلي هثل ًَر در جْت افشايص جذاتيت ٍ تاسدُ تلِ آکَستيکي استفادُ کزد.
واژگان کليدي :آکَستيک ،پايص ،1تلِ خَدکار  ،هگس سفيد  ،آفت
 .1مقدمه
هگؽ ؾفيس يكي اظ هْنزطيي آفاذ زض ككاٍضظي تِ قواض

زَاًايي ّدَم تِ تيف اظ  900گياُ هيعتاى ضا زاضز ٍ تيف اظ

هيآيس .زض خْاى تيف اظ  1500گًَِ هگؽ ؾفيس ٍخَز

ًَ 111ع ٍيطٍؼ ضا حول هيكٌس .عَل چطذِ ظًسگي

زاضز [ .]1زٍ گًَِي ػؿلك خٌثِ ٍ 2هگؽ ؾفيس گلراًِ 3اظ

هگؽ ؾفيس زض قطايظ آظهايكگاّي اظ زَلس زا هطگ حسٍز

ايي حكطُ زض ككاٍضظي هككل ايداز هيكٌٌس .ػؿلك خٌثِ

 26ضٍظ هحاؾثِ هيقَز ٍ زحر زأثيط زغييطاذ زها اؾر ٍ

زاضاي  6هطحلِي زرن ،خَضُ ؾي اٍل ،خَضُ ؾي زٍ ،خَضُ

تط خيكطفرّاي فٌاٍضي ًكط نَزي زض هقاتلِ تا هگؽ

ؾي ؾِ ،قفيطُ ٍ تالغ اؾر [.]2

ؾفيس تِ ػٌَاى يكي اظ ظياىتاضزطيي آفاذ هحهَالذ

يك هگؽ ؾفيس هازُ هيزَاًس حسٍز  300زا  400زرن زض

ككاٍضظي اؾر .زض ازاهِ ،اًَاع ضٍـّاي هقاتلِ تا ايي

هسذ حسٍزا ّ 4فسِاي ػوط ذَز تگصاضز .ايي هگؽ تط ضٍي

حكطُ تِ اذسهاض تياى قسُ اؾر ٍ خؽ اظ آى ضٍـّاي

تطگ گياّاى زَليس هثل كطزُ ٍ تا هكيسى قيطُ گياُ اظ آى

هرسلف اؾسفازُ اظ نَذ ٍ كاضايي آى زض هقاتل حكطاذ

زغصيِ هيكٌس .هگؽّاي ؾفيس اظ چْاض عطيق هيزَاًٌس تِ

هغالؼِ قسُ اؾر.

گياُ آؾية تطؾاًٌس :زغصيِي هؿسقين اظ قيطُ گياُ كِ هاًغ
فسَؾٌسع ٍ غيطخصاب قسى ظاّط گياُ هيقَز ،زعضيق

و روشهاي رايج مبارزه

ظّطاتِ 5تِ گياُ زض حيي زغصيِ ٍ حول ٍ اًسقال ٍيطٍؼّاي

هگؽ ؾفيس ًط ّويكِ آغاظگط فطايٌس زَليس هثل اؾر ٍ

گياّي.

ؾؼي زض خصب خٌؽ هرالف زاضزً .طّاي تالغ هگؽّاي

هگؽ ؾفيس ّط ؾالِ تيف اظ  1هيلياضز زالض ذؿاضذ زض

ؾفيس حطكاذ هرسلفي ضا حيي خفرگيطي تِ ًوايف

آهطيكا تِ تاض هيآٍضز كِ ايي هيعاى قاهل ذؿاضذّاي

هيگصاضًس ٍ تِ ٍؾيلِ ايي حطكاذ ؾؼي زض خصب هگؽ

ًاقي اظ افر كيفير هحهَل ٍ ّعيٌِّاي زفغ آفاذ

ؾفيس هازُ زاضًسً .طّاي تالغ هگؽ ؾفيس گلراًِ زض حيي

ّؿسٌس [ .]3ػالٍُتط ايي ،افعايف زقاضاي هكسطياى تطاي

فطايٌس خفرياتي فطكاًؽّايي ضا تا حطكاذ ؾطيغ ٍ

هحهَالذ ؾالن ٍ لعٍم حفاظر اظ هحيظ ظيؿر تاػث قسُ

ضيسويك قكن تِ تاال ٍ خاييي زَليس هيكٌٌس .ايي اضزؼاقاذ

زا ضٍـّاي فيعيكي ،قيويايي ٍ تيَلَغيكي تِعَض گؿسطزُ

زَؾظ اليِّاي َّا تِ هگؽ هازُ هٌسقل هيقًَس.

تطاي كٌسطل ايي حكطُ تِكاض گطفسِ قًَس .افعايف قيور

ّوچٌيي هگؽّاي ؾفيس اظ اضزؼاقاذ زَليس قسُ تطاي

آفركفّا ٍ افعايف هقاٍهر حكطاذ تِ آفركفّا تاػث

تطقطاضي اضزثاعاذ ضٍظهطُ ًيع اؾسفازُ هيكٌٌس [.]5
7

8

9

قاتل زَخِ ّعيٌِّا قسُ اؾر ،زض ًسيدِ تطاي زَليس

ظيؿرگًَِ نساي هكرهي كِ اظ زيگطي هسفاٍذ اؾر

هحهَل ؾالن ،تسٍى اؾسفازُ اظ هَاز قيويايي زض ػيي حفظ

ٌّگام خفرگيطي زَليس هيكٌس .قاياى شكط اؾر زض ايي

خصاتير ٍ تاظاضخؿٌسي هحهَلً ،ياظ تِ گؿسطـ ضٍـّاي

حكطاذ اضزثاط نَزي ًقف هْوي زض فطايٌس خفرياتي زاضز

زيگطي تطاي هثاضظُ تا ايي آفاذ اؾر .ضٍـّاي هطؾَم

[.]6

هثاضظُ تا ايي حكطُ قاهل ضٍـّاي قيويايي ،اؾسفازُ اظ

اييعَض تًِظط هيضؾس كِ نساّاي آكَؾسيكي زَليس قسُ

زلِّاي فطٍهًَي ٍ زلِّاي چؿثٌسُ ّؿسٌس .زض ايي تيي

حيي فطايٌس خفرياتي زحر كٌسطل غًسيكي ّؿسٌس [.]7

اؾسفازُ اظ فٌاٍضي ًكط نَزي ٍ گؿسطـ زلِّاي

نساّاي زَليس قسُ حيي فطايٌس خفرياتي هگؽ ؾفيس

آكَؾسيكي تطاي ايي حكطاذ ،تِ زليل زاضا تَزى

ضثظ قسُ ٍ ًقف ايي انَاذ هكرم قسُ اؾر .ايي

قاتليرّايي هثل خْرياتي ،6خايف غيطهرطب ،ؾطيغ،

نساّا ػاهل خاشب هازُ تطاي فطايٌس خفرياتي ّؿسٌس ٍ ّط

ذَزكاض ٍ اظ ضاُ زٍض ،ػسم اًسكاض هَاز قيويايي زض هحيظ ٍ

ظيؿرگًَِ نساّاي ذال ذَز ضا زَليس هيكٌس ٍلي تيي

افعايف ؾالهر غصايي يكي اظ هٌاؾةزطيي ضاُّا تطاي

يك ظيؿرگًَِ ٍ ظيؿرگًَِ زيگط ،هثال تي ٍ كيَ،

هثاضظُ تا ايي آفر اؾر [ّ .]4سف انلي ايي هقالِ هطٍضي

ّيچگًَِ زٍضگِاي گعاضـ ًكسُ اؾر [ .]6ايي زضحالي
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كاّف تاظزُ ضٍـّاي ضايح هثاضظُ تا ايي آفاذ ٍ افعايف

ػؿلك خٌثِ زاضاي زٍ ظيؿرگًَِ تي ٍ كيَ اؾر ٍ ّط
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اؾر كِ هگؽّاي ؾفيس تؼضي اظ ظيؿرگًَِّا تِ زيگط

 .7زلِّاي هرطٍعي15زلِّايي ؾغلي تِ ّوطاُ قيف

ظيؿرگًَِّا خصب هيقًَس اها هؼوَالً يك خفرگيطي

ّؿسٌس ،كِ زض آًْا اًساظُ قيف ًؿثر تِ ؾغل تؿياض

هَفق ضخ ًويزّس [.]8

تعضگ اؾر.

زض گًَِ ػؿلك خٌثِ كِ زٍ ظيؿرگًَِ تي ٍ كيَ زاضز ،هثل

زض ايي زلِّا اًَاع ػَاهل خصاب تطاي حكطاذ ضا هيزَاى

زيگط گًَِّا ًَػا ًطّا تِ زًثال هازُّا تطاي خفرگيطي

اؾسفازُ كطز .هثل خصاتيرّاي تهطي كِ قاهل ضًگ،

ّؿسٌس [ ٍ ]9فقظ  %12خفرّاي ظيؿرگًَِ تي كِ

قكل ٍ ًَض ّؿسٌس .يا خصاتيرّاي قيويايي هثل غصا يا

خفرياتي ضا آغاظ هيكٌٌس ،هَفق تِ خفرگيطي هيقًَس

تَي هيعتاى (فطٍهَى)ّ .وچٌيي ػَاهل خصاب آكَؾسيكي

[.]10

ًيع زض زلِ ّا قاتل اؾسفازُ ّؿسٌس [.]11

زلِّاي گؿسطـ زازُ قسُ تطاي تِ زام اًساذسي حكطاذ

تا زَخِ تِ آؾيةّايي كِ هگؽ ؾفيس تا اًسقال ٍيطٍؼّاي

تؿسِ تِ ّسف زلِگصاضي ،حكطُ ّسف ٍ ػازذّايي كِ

گياّي ٍ ايداز تيواضي تِ گياّاى هرسلف ٍاضز هيكٌس،

حكطاذ زاضًس هسفاٍذ ّؿسٌس .گاّي زلِّا تطاي ضزياتي

تاػث كاّف زَليس هحهَالذ غصايي هيقَز ٍ الظم اؾر

ّدَم حكطاذ ،زرويي هؿافر هَضز ّدَم ٍ يا كٌسطل

زا خْر خلَگيطي اظ اييگًَِ ذؿاضاذ تا ايي حكطُ هقاتلِ

ؾغح هَضز ّدَم تِكاض هيضًٍس .ػَاهلي هثل ّعيٌِ تِ

قَز .ضٍـّاي هسساٍل هثاضظُ تا هگؽ ؾفيس تيكسط هثسٌي

اظاي ّط زلِ ،احسياج تِ ؾطٍيؽ كطزى هساٍم ٍ زَاًايي

تط اؾسفازُ اظ ؾوَم قيويايي ّؿسٌس ٍلي فؼاليرّايي زض

تاالي زَليس هثل حكطاذ هاًغ اؾسفازُ گؿسطزُ اظ زلِّا تِ

ظهيٌِ هثاضظُ تيَلَغيك (اؾسفازُ اظ زيگط حكطاذ ٍ گياّاى)،

ػٌَاى يك ضاُ هؿسقل كٌسطل آفاذ هيقَز.

اؾسفازُ اظ اقؼِ فطاتٌفف (تطاي خصب حكطاذ تِ ؾور

ؾيؿسنّاي ذَزكاض خايف ،اعالػاذ زلِ ضا تِ يك ايؿسگاُ

زلِّا) ،اؾسفازُ اظ خطزَ گاها (ايداز ًاتاضٍضي) ٍ آكَؾسيك

هَاظي هراتطُ هيكٌٌس .زؼساز كوي عطح خايِ ٍخَز زاضز كِ

(تطاي خصب حكطُ تِ ؾور زلِ) اًدام قسُ اؾر.

ّوِ زلِّا ضا هيزَاى تط اؾاؼ ايي عطحّا ؾاذر .تطاي
حكطازي كِ خطٍاظ هيكٌٌس عطحّاي كلي تِ قطاض ظيط

 .3روشهاي مقابله با مگس سفيد

ّؿسٌس:

 .1-3روشهاي بيولوژيک

 .1زلِّاي تاظزاضًسُ 10كِ تِعَض گؿسطزُ زض هغالؼاذ

زض ايي ضٍـ اظ زيگط حكطاذ ٍ گياّاى تطاي ًاتَزي حكطُ

اكَلَغيك تِكاض هيضًٍس.
 .2زلِّاي چؿثٌاک 11ضايحزطيي ًَع زلِّا زض هغالؼاذ
ككاٍضظي ّؿسٌس.
 .3زلِّاي هثلثي ؾِ تؼسي 12زلِّايي اضظاى تِ ّوطاُ
يك ػاهل خصاب تطاي حكطاذ ّؿسٌس.
 .4زلِّاي هولَ اظ آب 13كِ حكطاذ خطٍاظي ًعزيك
ؾغح فَقاًي آى تِ ؾغح آب خصب هيقًَس.
 .5زلِّاي ؾغلي

14

 .6زلِّاي ؾغلي تِ ّوطاُ قيف

آفر اؾسفازُ هيقَزٍ ،لي ّوِ آفاذ تِعَض كاهل ًاتَز
ًويقًَس ٍ تايس تؿسِ تِ گًَِ هگؽ ؾفيس ٍ قطايظ
ًگْساضي آى تْسطيي زقوي عثيؼي زَؾظ هسرههيي
16

هكرم قَز [ .]2زض ايي ضٍـ اظ حكطاذ قكاضگط ،
اًگلٍاضُ

17

ٍ تيواضيظا تطاي كٌسطل آفر اؾسفازُ هيقَز

[ ]4كِ ػَاهل هحيغي تط خؿسدَ زَؾظ حكطاذ
قكاضكٌٌسُ ٍ تاظزُ قكاض آًْا هؤثط ّؿسٌس [ّ .]12وچٌيي
اهكاى اؾسفازُ اظ تؼضي گياّاى حكطُذَاض هثل تاؾياًا ام
18

130تطاي هقاتلِ تا هگؽ ؾفيس ٍخَز زاضز [ .]13افعايف

هقاٍهر گياُ هيعتاى تِ ّدَم آفر يكي اظ زيگط ضاُّاي

هيزَاى اظ ًَضّايي كِ تطاي هگؽ ؾفيس خصاب ّؿسٌس

هقاتلِ تا آفاذ تِ نَضذ تيَلَغيكي اؾر [.]14

(هحطکّاي تهطي) تِ هٌظَض خصب هگؽ ؾفيس تِ زلِّا

 .2-3روشهاي شيميايي

اؾسفازُ كطز ٍ تِعَضكلي ضاُكاضّايي هثل اؾسفازُ اظ

ؾوَم هرسلف هَضز اؾسفازُ تطاي زفغ آفاذ تؿسِ تِ ًَع

هحطکّاي تهطي خصاب ،هحطکّاي تهطي هرل زض

گياُ هيعتاى ،ضٍـ آؾية تِ حكطُ ٍ تاظزُ هسفاٍذ ّؿسٌس

زكريم گياُ ٍ خطزَافكٌي تا عَل هَجّاي آؾيةظا يا

[ .]2هعاياي كٌسطل قيويايي ػثاضزٌس اظ :حفاظر كافي اظ

ككٌسُ ،تطاي اؾسفازُ اظ ًَض زض هقاتل آفاذ هغطح ّؿسٌس

هحهَالذ ،ضٍـّاي تِكاضگيطي ؾازُ ٍ قاتلير اػسواز

[ .]20تا اؾسفازُ اظ ايي ضاُكاضّا ؾؼي زض گؿسطـ يك زلِ

كافي .هؼاية آى ػثاضزٌس اظ :ذغط تطاي اًؿاى ٍ هحيظ

تطاي تِ زام اًساذسي هگؽ ؾفيس تا اؾسفازُ اظ ًَض ظضز ٍ

ظيؿر ٍ افعايف هقاٍهر تِ ؾوَم زَؾظ حكطاذ .هقاٍهر

فطاتٌفف قسً .سايح ًكاى هيزّس كِ ًَض فطاتٌفف تا قسذ

تِ ؾوَم ٌّگاهي ايداز هيقَز كِ تِعَض هساٍم اظ ؾوَهي

تاال تاػث خصب تيكسط هگؽّاي ؾفيس هيقَز [.]21

تا ضٍـ آؾية يكؿاى (تِ ػٌَاى هثال اؾسفازُ اظ ؾوَهي
كِ نطفا زؾسگاُ گَاضـ حكطُ ضا هرسل هيكٌٌس) اؾسفازُ
قَز .تِ هٌظَض خلَگيطي اظ ايي هؿألِ تْسط اؾر زا اظ
ؾوَهي تا ػولكطز هسفاٍذ اؾسفازُ قَز [.]12
هقاٍهر ظيؿرگًَِّاي هرسلف هگؽ ؾفيس زض تطاتط
آفركفّاي قيويايي تا يكسيگط هسفاٍذ اؾر [ .]6اظ
عطفي زقاضا تطاي زَليس هحهَالذ اضگاًيك افعايف يافسِ
[ ،]15خؽ تْسط اؾر زا اظ ضٍـّاي هثاضظُ غيطقيويايي زض

خطزَافكٌي يك ػولياذ خؽ اظ تطزاقر اؾر كِ اؾسفازُ اظ
آى زض ؾطاؾط زًيا زض حال گؿسطـ اؾر .اظ اقؼِ گاها زَليس
قسُ زَؾظ خطزَافكٌي ايعٍزطٍج كثالر 6020-تا چْاض
قسذ 120 ٍ 90 ،60 ،30 21گطي 22تطاي هكرم كطزى
اثطاذ آى ضٍي زرنّاي حكطُ ،خَضُ ؾي زٍ ٍ قفيطُ
هگؽ ؾفيس گلراًِ اؾسفازُ قسً .سايح ًكاى هيزّس كِ
زاتاًسى خطزَ گاها تا قسذ  108گطي هيزَاًس تاػث اظ زؾر
زازى زَاًايي زَليس هثل آًْا قَز ٍ زض ػولياذ قطًغيٌِ

ػؿلك خٌثِ زض هحسٍزُ عَل هَج زٍ ًَض فطاتٌفف ٍ ظضز

ػلر ّعيٌِ تؿياض تاال ٍ فطاّن ًثَزى اهكاًاذ تطاي ايداز

ٍاكٌف ًكاى هيزّس كِ ًَض ظضز تاػث اًسراب گياُ هيعتاى

خطزَ گاها زض ّوِ هٌاعق هقسٍض ًيؿر.

ٍ ًَض فطاتٌفف تاػث حطكر تِ ؾور آى هيقَز [.]16
هگؽ ؾفيس گلراًِ ًيع ّوِ اقياء زض هحسٍزُ تاظزاب ًَض
ؾثع-ظضز (ً 600-500اًَهسط ٍ )19تاظزاب كن زض هحسٍزُ
تٌفف-آتي (ً 500-400اًَهسط) ضا تِ ػٌَاى گياُ هيعتاى
زضًظط هيگيطز [ .]17تطاؾاؼ ًسايح زحقيقاذ ،هَج تا عَل
ً 400اًَهسط تاػث خصب ؾطيغزط ٍ زؼساز تيكسط هگؽ ؾفيس
تِ ؾور هٌثغ ًَض هيقَز [ ٍ ]18تركي اظ عَل هَجّاي
تيي  400زا ً 490اًَهسط هاًغ فطٍز هگؽ ؾفيس گلراًِ تط
ضٍي گياُ هيقَز [.]19

 .5-3روشهاي آکوستيکي
ؾالّاي ظيازي اؾر كِ فٌاٍضي آكَؾسيك زض هغالؼِ
ضٍاتظ تيي حكطاذ ،خايف آًْا ٍ تِزؾر آٍضزى زَظيغ
خغطافيايي آًْا هَضز اؾسفازُ قطاض هيگيطز [ .]23اظ
زؾسگاُّاي آكَؾسيكي تِ ػٌَاى زلِ ٍ تطاي تِ زام اًساذسي
حكطاذ ًيع اؾسفازُ هيقَز .زلِّاي آكَؾسيكي تا خرف
نَذ خصاب تطاي ًط يا هازُ يك گًَِ حكطُ ذال ،آًْا ضا
تِ ؾور زلِ انلي خصب هيكٌس ،خصاتير زلِّاي
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 .3-3استفاده از نور

كطزى تِكاض گطفسِ قَز [ .]22الثسِ اؾسفازُ اظ ايي ضٍـ تِ
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آكَؾسيكي تِ ضفساض ،حالر فيعيَلَغيكي ،ؾي حكطُ ّسف ٍ

اؾسفازُ اظ ؾيؿسن تِعَض خيَؾسِ زض ّوِ ؾاػاذ قثاًِ ضٍظ

فاكسَضّاي هحيغي زيگط هثل ّعيٌِّاي زَليس ٍ ًگْساضي

هيقَز .ػليضغن ّوِي هعاياي شكط قسُ تطاي زلِّاي

ٍاتؿسِ اؾر .اثط زلِگصاضي آكَؾسيكي تا قطاض زازى هَاضز

ذَزكاض ،زَؾؼِ ايي ًَع زلِّا ضا يك ؾطي ػَاهل هثل

خصاب تطاي حكطُ هثل ًَض ٍ فطٍهَى هيزَاًس افعايف ياتس.

ّعيٌِ تاالي ؾاذر ،خيچيسگي ظياز ،ػسم قغؼير فٌاٍضي

اٍليي اؾسفازُّا اظ نَذ تطاي تِ زام اًساذسي حكطاذ تطاي

خْرياتي ذَزكاض ،زاًف فٌي تاالي الظم تطاي ًهة ٍ

حكطُ خكِ اًدام قس [ّ .]24وچٌيي زلِّاي آكَؾسيكي

ضاُاًساظي ٍ ؾطٍيؽ آًْا هحسٍز كطزُ اؾر [.]33

تطاي تِ زام اًساذسي ،ككسي حكطاذ ٍ يا اؾسطليعُ كطزى

ؾيگٌالّاي آكَؾسيكي زَليس قسُ حيي فطايٌس خفرياتي

تِكاض هيضًٍس [ ٍ ]25اظ آًْا تطاي خوغآٍضي ًوًَِّاي

ٍيػگيّاي هكرهي اظ ؾيؿسن زكريم خفر ّؿسٌس ٍ

ظًسُ تطاي هغالؼاذ تيَلَغيك اؾسفازُ هيقَز [.]26

تِعَض هطزة تِ ػٌَاى تركي اظ فطايٌس خفرياتي

ضٍـّاي آكَؾسيكي تطاي تطضؾي خوؼير [ ٍ ]27زَظيغ

هگؽّاي ؾفيس ،ؾيگٌالّاي نَزي زَؾظ ايي حكطاذ

خغطافيايي ًيع تِكاض هيضًٍس [ .]28يكي اظ تعضگسطيي هؼاية

زَليس هيقًَس .ظيطا ّطگًَِ اظ حكطاذ تا غىّاي هسفاٍذ

زدْيعاذ آكَؾسيك كِ تطاي ضزياتي خوؼير حكطاذ زض

نساّاي هسفاٍزي زَليس هيكٌٌس كِ ذال ّواى گًَِ اؾر،

هدوَػِ غالذ عطاحي قسُ تَزًس حؿاؾير كن آًْا تَز

اييعَض تًِظط هيضؾس كِ ٍيػگيّاي آكَؾسيكي زحر

[ ٍ ]29ؾيؿسنّاي آكَؾسيكي زض اًثاضّاي غالذ قازض تِ

كٌسطل غًسيكي ّؿسٌس .تا زَخِ تِ هغالة شكط قسُ تطاي

زكريم زؼساز كن حكطاذ زض غالذ ًثَزًس [ .]30زض قطى

ايداز يك زلِ آكَؾسيكي تطاي هگؽ ؾفيس الظم اؾر زا

اذيط فٌاٍضي كاهديَزطّاي هسضى ٍ خطزاظـ عيف آكَؾسيك

اتسسا نَذ زَليس قسُ زَؾظ ايي حكطُ ضثظ گطزز.

خيكطفرّاي قاتل زَخِ زدْيعاذ آكَؾسيكي ضا فطاّن كطز

ّط ؾالِ تيف اظ  800هيليَى زالض نطف خايف ٍ كٌسطل

ٍ حؿاؾير ايي ضٍـ ضا زحر زأثيط قطاض زاز .اهطٍظُ تا

هگؽ هسيسطاًِاي زض آهطيكا ٍ اؾطائيل هيقَز .تا اؾسفازُ اظ

اؾسفازُ اظ حؿگطّاي خيعٍالكسطيك هيزَاى نَذ ايي

خصاتير نساي اضزثاعي هگؽ ًط تطاي هگؽ هسيسطاًِاي

حكطاذ ضا ضثظ كطزُ ٍ تا خطزاظـ ايي نَذ زَؾظ

هازُ يك زلِ ؾاذسِ قس .ضفساض زَليس هثلي هگؽ هازُ زض

كاهديَزط ٍ تِزؾر آٍضزى قكل هَج ؾيٌَؾي آى ،قكل

حضَض ٍ غياب ًط هكاّسُ قس .نساي اضزثاعي هگؽّاي

هَج نَذ ذال ّطگًَِ اظ حكطاذ كِ تا گًَِ زيگط

ًط ،تطاي هگؽّاي هازُ خطٍضـ زازُ قسُ ٍ ٍحكي زض زٍ

هسفاٍذ اؾر ضا زؼييي كطز [.]31

ًَتر نثح ٍ ػهط كِ ٌّگام اٍج فؼالير خٌؿي آًْاؾر

زدْيعاذ آكَؾسيكي قاتلير خايف غيطهرطب ،ذَزكاض ٍ اظ

خرف قسً .سايح ايي خػٍّف ًكاى زاز كِ هگؽّاي هازُ

ضاُ زٍض ضا زاضًس .اثط زدْيعاذ آكَؾسيكي زض خيسا كطزى

تِ هكاىّاي ًعزيك تلٌسگَ خرفكٌٌسُ نَذ ًط تيكسط اظ

حكطاذ ،زرويي زطاكن خوؼير ٍ تِزؾر آٍضزى زَظيغ

هكاىّاي تسٍى نَذ خصب هيقًَس كِ زض قكل  1قاتل

خوؼير تؿسگي تِ ػَاهل ظيازي هثل ًَع حؿگط ،زاهٌِ

هكاّسُ اؾر .قَيزطيي اثط ضا زلِّايي تا ؾيگٌال 150

فطكاًؽًَ ،ع ؾاظُ ،فانلِي تيي حؿگط ٍ ؾاظُ ،اًساظُ ٍ

ّطزع ٍ قسذ نَذ  67زؾيتل زاقسٌس كِ تاػث خصب

ًَع ضفساض حكطُ ٍ فانلِي تيي حكطُ ٍ حؿگط زاضز [.]23

 %28زؼساز هازُ تيكسط ًؿثر تِ زلِّاي تسٍى نَذ قس.

زض هقايؿِ تا زيگط ضٍـّا فقظ ضٍـ آكَؾسيكي اؾر كِ

ايي هغالؼِ ًكاى هيزّس كِ اهكاى اؾسفازُ اظ نَذ تطاي

خساًؿيل ذَزكاض قسى ضا زاضز [ .]32ػولكطز ذَزكاض تاػث

افعايف خصاتير زلِّا تطاي هازُّايي كِ تِ زًثال خفر

كاّف ّعيٌِّاي الظم تطاي تِكاضگيطي ًيطٍي كاض ٍ

ّؿسٌس ٍخَز زاضز [.]34

تا اؾسفازُ اظ نسايي كِ اظ زٍ ظيؿرگًَِ قثال ضثظ قسُ

ؾيٌَؾي ايي نَذ تِ ػٌَاى هطخؼي تطاي زؼييي

تَز ،يك ؾيؿسن زكريم ظيؿرگًَِ تا اؾسفازُ اظ

ظيؿرگًَِ حكطاذ زض زؾسطؼ اؾسفازُ هيقس .آظهايكي تِ

هيكطٍفَى تطاي ضثظ نسا ٍ يك كاهديَزط تطاي خطزاظـ

هسذ  280زقيقِ اًدام قس ٍ زض ّط  5زقيقِ يك

زازُّا ؾاذسِ قس.

ظيؿرگًَِ هكرم قس.

تِ ايي نَضذ كِ اظ ّط كسام اظ زٍ ظيؿرگًَِ يك حكطُ

ًسايح ًكاى هيزّس كِ زكريم ظيؿرگًَِ ػؿلك خٌثِ تا

ضا اًسراب ٍ نساي آى ضا ضثظ كطزُ ٍ اظ قكل هَج

زقر  %92اًدام قسُ اؾر [.]6

شکل  .1تله آکوستیکی ساخته شذه توسط میرزاچ و همکاران []34

خفرياتي هگؽ ؾفيس
ؾيگٌالّاي زَليس قسُ حيي فطايٌس 
نساّاي گؿؿسِ زككيل قسُ تَزًس كِ تِ ّط كسام اظ آًْا
يك نساي خيطخيط 23گفسِ هيقَز .يك نساي خيطخيط

يكؿاى.
ٍ .2احس نَذ زككيل قسُ اظ خالؽّايي تا هسذ ظهاى
هسفاٍذ.

قؿور زقؿين قسُ ٍ تِ ّط كسام اظ ايي قؿورّا يك

هيگيطًس:

خالؽّا اظ  19/9زا 25/8

خالؽ 24گفسِ هيقَز .تاظُّاي

 .1يك خالؽ هؿسقل تا تاظُّاي زضٍى خالؿي عَالًي.

هيليثاًيِ زغييط هيكٌس .يك نساي خيطخيط اظ  10زا 20

خالؽّاي كَزاُ تا تاظُّاي هٌظن.
 .2هدوَػِاي اظ 

خالؽ زككيل قسُ ،عَل هسذ نساّاي خيطخيط  0/62زا

لصا تطاؾاؼ ٍيػگيّاي آكَؾسيكي زاهٌِ ظهاًي ،نَذ 32

 1/44هيليثاًيِ اؾر ٍ تا زَخِ تِ زؼساز خالؽ زغييط هيكٌس

گًَِ هگؽ ؾفيس غاخٌي زض  8گطٍُ كلي قطاض هيگيطًس .تِ

[.]5

ػٌَاى هثالّ ،واًٌس قكل  ،2زض گطٍُ ّفسن ٍاحس نَذ اظ

خؽ اظ تطضؾي نساي  32گًَِ هگؽ ؾفيس زض غاخي ،تِ ايي

هدوَػِاي اظ خالؽّاي هسٌاٍب زككيل قسُ كِ اظ يك

ًسيدِ ضؾيسًس كِ اظ ًظط هسذ ظهاى زَليس نسا ،نساّاي

قسذ نَذ اٍليِ قطٍع قسُ ٍ خؽ اظ عي تاالزطيي قسذ

زَليس قسُ زض زٍ زؾسِ انلي قطاض هيگيطًس:

نَذ زض ًقغِ اٍج ،هدسزا اظ قسذ آى كاؾسِ هيقَز .تا
زَخِ تِ ايي ٍيػگي ،نَذ چْاض هگؽ ؾفيس غاخٌي زض
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زطكيثي اظ ؾطيّاي اهَاج ؾيٌَؾي تَز كِ تِ چٌسيي

اظ ًظط تاظُ ظهاًي ًيع نساّاي اضزؼاقي زض زٍ زؾسِ قطاض
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ٍ .1احس نَذ زككيل قسُ اظ خالؽّايي تا هسذ ظهاى
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يگيطًس .زض قكل  2زهاٍيط هطتَط تِ
گطٍُ ّفسن قطاض ه 

هيكطٍفَىّا ٍ يك ؾٌؿَض خيعٍالكسطيك زض يك هحسٍزُ

ٍاحس نَذ چْاض هگؽ هصكَض (زض زاهٌِ ظهاى ٍ زاهٌِ

كَچك تِعَض هدعا تطضؾي قس ٍ زَاًايي زدْيعاذ اضظاى

فطكاًؽ) ٍ قكلي اظ نَذ كلي آًْا (هدوَػِاي اظ

ؾاذسِ قسُ تطاي آقكاضؾاظي حكطاذ ٍ زوايع تيي

ٍاحسّا) قطاض گطفسِ اؾر [.]7

گًَِّاي هرسلف تطضؾي قس .تالغ ّوِ گًَِّا ٌّگاهيكِ

ذعيسى ٍ نساي ذطاقيسى ؾِ ًَع آفر هحهَالذ اًثاضي

زض حال ذعيسى ٍ زَليس نساي ذطاقيسى تَزًس ،هكرم

ٍ اهكاى آقكاضؾاظي آًْا تا ؾٌؿَضّاي فطٍؾطخ،

هيقسًس [.]33

شکل  .2ویژگیهای صذای ارتعاشی مگس سفیذ نر در گروه هفتم []7

تؿياضي اظ گًَِّا تطاي تطقطاضي اضزثاعاذ ذَز اظ نَذ

نساي زَليس قسُ حيي حطكر ٍ زغصيِ حكطُ زض غالذ

اؾسفازُ هيكٌٌس ٍ هيكطٍفَىّا حؿگطّاي هفيسي تطاي

اؾر [.]35

اًساظُگيطي ايي انَاذ ّؿسٌس .هككالذ هَخَز زض زوايع

يك ؾٌؿَض تيَآكَؾسيك ذَزكاض عطاحي قس كِ هيزَاًس

نساي حكطُ ّسف اظ زيگط نساّا هاًغ اؾسفازُ اظ زدْيعاذ

ضٍي ّط زضذر ًرلي ًهة قسُ ٍ ؾيگٌالّاي نَزي ضا

آكَؾسيكي قسُ ،اها زدْيعاذ خسيسي كِ هدْع تِ قاتلير

زض زٍضُّاي تؿياض عَالًي ظهاى ضثظ ٍ زحليل كٌسً .سايح

خطزاظـ ؾيگٌال ّؿسٌس قاتلير ضزياتي ضا زا حس ظيازي

زحليل نَزي تسٍى ؾين تِ ايؿسگاُ كٌسطل فطؾسازُ قسُ ٍ

افعايف زازُاًس .هيكطٍفَىّا تطاي ؾيگٌالّايي كِ زَؾظ

زض آًدا ػول خطزاظـ ٍ شذيطُ زازُّا اًدام هيگيطز.

َّا هٌسقل هيقًَس هفيس ّؿسٌس ٍ تطاي ؾيگٌالّايي كِ

ايؿسگاُ كٌسطل تا ايٌسطًر زض زؾسطؼ اؾر ٍ عَضي

زَؾظ حكطاذ زض ذاک ،چَب ٍ زيگط ؾاظُّاي خاهس زَليس

تطًاهًَِيؿي قسُ كِ ٌّگام هكاّسُ نَذ ًاقي اظ ّدَم

هيقَز چٌساى هفيس ًيؿسٌس [.]23

حكطاذ كِ اظ قثل تطاي آى زؼطيف قسُ اؾرّ ،كساض الظم

زكٌيكّاي هرسلفي هثل ًوًَِگيطي ٍ الك كطزى،

ضا اضؾال كٌس كِ زض قكل  3زيسُ هيقَز .خؽ اظ اًدام

قٌاٍضي ،زكٌيكّاي ضازيَگطافيك ،زكٌيكّاي آكَؾسيكي

چٌسيي آظهايف هكاّسُ قس كِ هياًگيي ًطخ ضزياتي تيف

ٍ زكسيس هغٌاعيؽ ّؿسِاي تطاي آقكاضؾاظي حكطاذ زض

اظ  %90اؾر .عطاحي ايي ؾٌؿَض تيَآكَؾسيك تِ گًَِاي

غالذ ٍخَز زاضًس .زٍ ضٍـ ًوًَِگيطي ٍ الك كطزى

اًدام قس كِ تطاي زأهيي اًطغي ذَز اظ ًَض ذَضقيس تْطُ

هرطب تَزُ ٍ ؾايط ضٍـّا تِ خع ضٍـ آكَؾسيكي قاتلير

تثطز ٍ خؽ اظ ًهة تِ ّيچگًَِ ًگْساضي ًياظ ًساقسِ تاقس

ذَزكاض قسى ضا ًساضًس .زض ضٍـ آكَؾسيكي زكيِ تط يافسي

[.]36

آٍضزى زازُّا تِ نَضذ ذَزكاض تاػث گؿسطـ زؾسگاُّاي

تطًح زٌْا  23زؾيتل اؾر كِ  20هيكطٍخاؾكال فكاض ايداز

زكريم نَذ الكسطًٍيكي قس .نساي حكطاذ زض ًَع

هيكٌس .اگط ايي نسا  10زؾيتل كاّف ياتس زيگط قاتل

ذَزـ قسذ كوي زاضز ٍ زض غالذ نسا ضؼيفزط ّن

ضثظ ًرَاّس تَز .تطاي كاّف نساي هحيظ اعطاف ٍ
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فطاّن قسى اهكاى ضثظ نساي حكطُ ّسف ،تا ؾاذسي يك

اذسهال ظهيي ٍ ًْازُّاي ككاٍضظي تِ گياّاى اؾر .اظ

هحَعِ چٌس اليِ نساّاي هحيظ اعطاف ضا كاّف زازًس

عطفي تِ ػلر ضؼف فٌاٍضي الظم زض تؼضي ظهيٌِّا (هثل

[.]37

زقَير گياُ هيعتاى) ٍ احسوال تيواض قسى گياُ ٍ حكطُ

ؾاذساض ؾيگٌال اضزؼاقي زَليس قسُ زَؾظ ًط ٌّگام

هثاضظ ،تْسط اؾر زا ضٍـّاي قاتل اخطا ٍ كن ّعيٌِ هسًظط

خفرياتي اغلة زحر زأثيط ؾي حكطُ اؾر .تا افعايف ؾي

قطاض زازُ قًَس.

چٌسيي ٍيػگي اظ ايي نساّا زغييط هيكٌس .تا ايي ٍخَز

ضٍـ اؾسفازُ اظ خطزَ گاها تِ زدْيعاذ ٍ ًيطٍي هسرهم

هازُّا خاؾدّاي هكاتْي تِ نساي اضزؼاقي ًطّا زض ؾٌيي

خْر زَليس خطزَ ٍ اهكاًاذ حفاظسي ٍ تْساقسي ًياظهٌس

هرسلف هيزٌّس ٍ زغييطاذ ؾٌي زض اًسراب هازُّا اثطي

اؾر ،لصا اؾسفازُ اظ ايي ضٍـ تِ ػلر فطاّن ًثَزى اهكاًاذ

ًساضز [.]38

زض ّوِ هكاىّا ،تؿياض هحسٍز اؾر.

ؾيگٌالّاي اضزؼاقي هطزثظ تا ضفساض خٌؿيّ ،كساض ٍ ضفساض

ؾوَم قيويايي تِعَض گؿسطزُ زض زؾسطؼ ّؿسٌس ٍ

زفاػي حكطاذ ّؿسٌس ٍ اغلة تطاي اػوال گطٍّي هسَؾظ

هككالذ ظيازي ضا تطاي هحيظ ظيؿر ايداز كطزُاًس ٍ

ٍ ضٍاتظ اخسواػي خيچيسُ زَؾظ حكطاذ اؾسفازُ هيقًَس.

ؾالهر اًؿاى ضا ًيع تِ ذغط هياًساظًس ،لصا الظم اؾر زا

ؾيگٌالّاي اضزؼاقي زض ؾيؿسن ذال زكريم خفر كِ

ضٍـّاي تسٍى ذغط ٍ يا كن ذغط هسًظط قطاض زازُ قًَس.

ذال ّطگًَِ اؾر ًقف هْوي ضا ايفا هيكٌٌس .انَاذ

ضٍـّاي ًَضياي كِ اظ ًَض هطئي اؾسفازُ هيكٌٌس نطفا

زَليس قسُ زَؾظ تؼضي اظ حكطاذ تطاي اًؿاى ًيع قاتل

ٌّگام زاضيكي قاتل اؾسفازُ ّؿسٌس ٍ ايي هككل ضا تِ ّوطاُ

قٌيسى ّؿسٌس اها تطاي ضثظ ايي انَاذ تايس اظ ٍؾايل

زاضًس كِ زض ضٍظ ٍ ؾاػاذ ضٍقٌايي قاتلير اؾسفازُ ًساضًس ٍ

حؿاؼ اؾسفازُ قَز [.]39

زض ايي ؾاػاذ ّدَم هگؽ ؾفيس ذؿاضاذ قاتل زَخْي تِ

نساّايي كِ زَؾظ حكطُ زض حضَض ٍ يا غياب زيگط

تاض ذَاّس آٍضز ،خؽ الظم اؾر زا ضٍـ هثاضظُاي اتساع قَز

حكطاذ زَليس هيقًَس نساي اضزثاعي ٍ 25نساّايي كِ

كِ زض زوام ؾاػاذ قثاًِ ضٍظ قاتلير كاضتطز زاقسِ تاقس.

خيف اظ هطحلِ خفرگيطي زَليس هيقًَس ،نساي خيف اظ

تِ ػلر ًاكاضآهسيّا ٍ هككالذ هَخَز زض ضٍـّاي

خفرگيطيً 26اهيسُ هيقًَس .زض هگؽ هسيسطاًِاي زَؾظ

تيَلَغيك ،قيوياييًَ ،ضي ٍ خطزَ گاها ٍ تا زَخِ تِ ايٌكِ

حطكر تالّا نساّاي اضزؼاقي زَليس هيقًَس ٍ .هؼوَال

نَذ يك هكرهِ شازي هگؽ ؾفيس ٌّگام خفرگيطي

فطكاًؽ  140زا ّ 150طزع زاضًس .زلِّاي چؿثٌسُ ّوطاُ تا

اؾر [ ٍ ]37نطفا زٍ گًَِ اظ هگؽ ؾفيس تيكسطيي ذؿاضذ

نساي اضزثاعي زؼساز تيكسطي هازُ ًؿثر تِ زلِّاي تسٍى

ضا تِ هحهَالذ ككاٍضظي ٍاضز هيكٌٌس ٍ اظ عطفي ًسايح

نَذ خصب كطزًس اها ًطخ خصاتير نَذ ًاهؼلَم اؾر.

ؾاذر زلِّا تط خايِ نَذ ًيع هَفقيرآهيع تَزُ اؾر [،]34

نساي خيف اظ خفرگيطي تراعط عثيؼر خيَؾسِاي كِ زاضز

خؽ هيزَاى يك زلِ آكَؾسيكي كِ اظ نَذ زٍ گًَِ انلي

تا نساي اضزثاعي هسفاٍذ اؾر ٍ فطكاًؽ عثيؼي تيكسطي

تِ ػٌَاى ػاهل هحطک اؾسفازُ هيكٌس ،ؾاذر.

ًؿثر تِ نساي اضزثاعي زاضز [.]40

 .5پيشنهاد

 .4نتيجهگيري

هيزَاى تا اؾسفازُ اظ نساي زَليس قسُ زَؾظ هگؽ ؾفيس

ضٍـ هثاضظُ تيَلَغيك هؿسلعم نطف ّعيٌِّاي تؿياض ظياز

ًط ٌّگام خفرياتي ٍ اؾسفازُ اظ ايي نَذ هگؽّاي ؾفيس

اػن اظ ّعيٌِّاي الظم تطاي خطٍضـ حكطاذ ٍ گياّاى ٍ

هازُ ضا خصب كطز ٍ تا قطاض زازى زؼسازي زلِ چؿثٌسُ

 اظ عطف زيگط ايي اهكاى.ٍ حضَض اقرال تؿياض كن تاقس

ِ اظ عطف زيگط زض زل.هگؽّاي ؾفيس ضا تِ زام اًساذر

ًيع ٍخَز زاضز كِ اظ نَذ تا اؾسفازُ اظ هيكطٍفَى زٌْا زض

هصكَض هيزَاى اظ زؼسازي الهح زَليس كٌٌسُ اقؼِ فطاتٌفف

ُخْر قٌاؾايي هٌاعق هَضز ّدَم زَؾظ حكطُ اؾسفاز

 تْسط اؾر زا تِ خْر.تطاي افعايف خصاتير زلِ اؾسفازُ كطز

كطز ٍ تا زيگط ضٍـّاي هثاضظُ هثل زلِ فطٍهًَي زض آى

 ايي،ايٌكِ ايي نسا ٍ ًَض تطاي اًؿاى هعاحوسي ايداز ًكٌٌس

.هحل تِ هقاتلِ تا حكطُ خطزاذر

،ؾيؿسن زض ؾاػازي اؾسفازُ قَز كِ زض آى هحل ضفر ٍ آهس
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:پينوشت
1. Monitoring
2. Bemicia Tabaci
3. Trialeurodes Vaporaiorum
4. Honey dew
5. Toxin
6. Orientation
7. Biotype
8. B
9. Q
10. Interception
11. Sticky
12. Three Dimensional Triangular Traps
13. Water Pan Traps
14. Bucket Trap
15. Cone Traps
16. Predator
17. Parasitoid
18. Bassiana M130
19. Nanometer
20. Cobalt-60
21. Dose
22. GY
23. Chirp
24. Pulse
25. Calling Song
26. Precopulatory Song

