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شناسایی گونه غالب جنس  Agrotisدر مزارع چغندر شهرستان نقده و تعیین تعداد نسل
این آفت در مزرعه
Identification of the dominant species of Agrotis in Naghadeh sugar beet fields and
determination of the number of its generations in the field
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دریافت1399/11/02 :

چکیده
کرمهای طوقه بر ) (Agrotis spp.آفاتی خاکزی از راسته  Lepidopteraو خانواده  Noctuidaeهستند که با تغذیه و قطع
ساقههای گیاهان جوان از محله طوقه خسارت شدیدی را به محصوالت کشاورزی وارد میکنند .در این تحقیق گونههای جنس
 Agrotisدر یک فصل زراعی طی سال  1399در سه مزرعه چغندرقند با وسعت تقریباً دو هکتار در مناطق جنوب شرقی و
شمال غربی شهرستان نقده استان آذربایجان غربی با استفاده از تله های فرمونی و نوری مورد بررسی قرار گرفت .سپس تعداد
نسل گونه غالب در مزرعه تعیین شد .نمونهها به صورت هفتگی جمعآوری و جهت شناسایی به مرکز تحقیقات گیاهپزشکی
کشور ارسال شد .سپس گونه غالب در هر مزرعه تعیین گردید 5 .گونه آگروتیس به اسامی  A. ipsilon ،Agrotis segetumو
 A. sp. near herzogi ،A. exclamationisو  A. spiniferaشناسایی شد .گونه  A. segetumبه عنوان گونه غالب در هر سه
مزرعه مورد مطالعه شناخته شد .بر اساس دادههای حاصل از نمونهبرداریها ،مشخص شد این آفت دارای سه نسل در طی
یک فصل زراعی بود .جمعیت نسل اول از اواخر فروردین ماه شروع و در نیمه دوم اردیبهشت ماه به اتمام رسید .دو نسل بعدی
این آفت به ترتیب در خرداد ماه (نسل دوم) و تیر ماه (نسل سوم) ظاهر شدند .تراکم جمعیت آفت در نسل دوم با میانگین
تعداد  16/8±0/98تخم 14/7±1/7 ،الرو و  11±1/8شفیره در  10بوته آلوده از سایر نسلها بیشتر بود.
واژگان کلیدی ،Agrotis :گونه غالب ،چغندرقند ،تعداد نسل ،آذربایجان غربی

 -1استادیار ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران
 -3استادیار ،عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی ،ارومیه ،ایران
نویسنده مسئول مکاتباتkhodayari@maragheh.ac.ir :
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مقدمه
چغندرقند  Beta vulgaris L.یکی از محصوالت زراعی-صنعتی مهم کشور بوده و سطح زیر کشت آن حدود 140823
هکتار با میزان تولید  8079807تن و متوسط عملکرد  57376کیلوگرم در هکتار است (حسامی .)1397 ،استان آذربایجان
غربی با سطح زیر کشت  40136هکتار چغندرقند به عنوان یکی از بزرگترین مناطق چغندرکاری ایران شناخته شده است
(نوری و همکاران .)1398 ،در ایران بیشترین کارخانههای فرآوری شکر از چغندرقند در استانهای خراسان رضوی ،آذربایجان
غربی و فارس واقع شدهاند (رضایی و همکاران .)1399 ،طبق آمار موجود متوسط خسارت ساالنة آفات و بیماریها روی
چغندرقند بین  11تا  33درصد میباشد .طوقهبرها حشراتی از جنس ) Agrotis spp. (Lepidoptera: Noctuidaeهستند که
در بسیاری از مناطق کشور بهصورت آفت کلیدی در آمده و هر ساله خسارتهای فراوانی را به بوتههای جوان وارد میآورند
(درخشان شادمهری .)1380 ،آنها عالوه بر چغندر به محصوالت دیگری نظیر گندم ،ذرت ،سیب زمینی ،سورگوم و کلم هم
حمله میکنند .طوقهبرها عوامل مخرب گیاهچههای چغندر قند هستند که با توجه به کندی استقرار گیاهچههای چغندر در
ابتدای فصل رشد ،فعالیت تغذیهای این حشرات میتواند از تعداد بوتهها بکاهد و گاهی کشاورزان را مجبور به واکاری نماید
( .)Guo et al., 2015الرو تازه تفریخ شده این آفت به طول  12-7میلیمتـر بوده ،ابتدا تغذیه کمـی داشته و پـس از
پـوستاندازی به خاك میافـتد و پای بـوته از طـوقه تغـذیه میکنـد که باعث قطع طـوقه و خشـک شدن بوتـه میشود
( .)El-Salamouny et al., 2003الروهای کامل به طول  50-35میلیمتر میرسند .این آفت در مزارعی که مواد آلی بیشتری
دارند ،بقـایای محصـول در آن باقیمانـده و یا علـفهای هرز بیشـتری در آنجا رشـد میکننـد ،بیشتر دیده میشود
) .(Muimba-Kankolongo, 2018یک پروانه ماده به طور متوسط  800عدد تخم میگذارد .دوره جنینی تخم حدود  4-5روز
بوده ،سپس الروهای جوان از تخم خارج و ابتدا از برگهای جوان تغذیه می کنند و از سن دوم به بعد از ناحیه طوقه تغذیه
مینمایند .دوره الروی حدود یک ماه بوده و در این مدت  5مرتبه پوستاندازی میکنند و سپس در داخل خاك تبدیل به
شفیره میشوند  .دوره شفیرگی حدود دو هفته و بعد از آن حشرات کامل نسل دوم تقریباً در اواخر خرداد ماه ظاهر میشوند
(خانجانی .)1388 ،در این موقع تقریباً ریشه های چغندرقند قوی گردیده است .لذا در این نسل آفت نمیتواند خسارت و
صدمه شدیدی وارد کند بنابراین نسل دوم را بیشتر روی سایر محصوالت زراعی و علفهای هرز میگذراند .شب پرههای نسل
سوم آفت که از اواخر مرداد ماه و اوایل شهریور ماه ظاهر میگردند ،روی چغندرهای جوانی که به منظور بذرگیری کشت
شدهاند ،تخم ریزی میکنند و الروهای این آفت در شهریور ماه خسارت شدیدی را وارد میکنند .این الروها که اکثراً کامل
میگردند زمستان را تا بهار سال بعد در اعماق خاك میگذرانند ( .)Esbjerg and Sigsgaard, 2014طوقهبرها بهوسیله طیف
وسیعی از دشمنان طبیعی شامل زنبورهای پارازیتوئید و شکارگرها مورد حمله قرار میگیرند (نوری و همکاران .)1398 ،در
حال حاضر بخش مهمی از زمینهای زیر کشت چغندرقند علیه آفات مختلف تحت سمپاشی بیرویه قرار میگیرند (رضایی و
همکاران . )1399 ،کنترل شیمیایی به این روش باعث برهم خوردن تعادل حاکم بر زیست بومها شده ،دشمنان طبیعی را از
بین برده و خسارت آفات را بیش از پیش میکند ( .)Hamedi et al., 2011بنابراین کنترل این آفت بهویژه در اول فصل زراعی
از جمله مهمترین چالشهای مناطق کشت چغندرقند است.
با توجه به نیاز فراوان به محصول چغندرقند و علیرغم سطوح فراوان کشت شده درسالهای مختلف ،هنوز نیازهای داخلی
تأمین نشده و اقدام به واردات این محصول میگردد .برای رفع نیازهای کشور بهترین راه افزایش محصول در واحد سطح است.
برای نیل به این هدف ،عالوه بر رعایت تمام موارد زراعی و فنی ،کنترل عوامل کاهنده محصول نیز حائز اهمیت است (نوری
و همکاران .)1398 ،خیری ( )1345آفات مهم چغندرقند ایران و راههای مبارزه با آنها را گزارش کرد .اسدی و همکاران
( )1380زیستشناسی این آفت را در مزارع چغندر قند شیروان و امکان کنترل تلفیقی آن را مورد بررسی قرار دادند .درخشان
شادمهری ( )1380گونههای طوقهبر  Agrotis spp.و دشمنان طبیعی آنها را در منطقه شاهرود مورد مطالعه قرار داد و سپس
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زیستشناسی گونه غالب را بررسی کرد .پرویزی ( )1383کارایی نماتد بیمارگر حشرات  Heterorhabditis bacteriophoraرا
در کنترل ) A. ipsilon (Hufnagelمورد بررسی قرار داد .شفقی و همکاران ( )1394کارایی چهار حشرهکش تبوفنوزید،
امامکتین بنزوات ،ایندوکساکارب و فیپرونیل+هگزافلومورون را روی  A. segetum Denis and Schiffermallerمورد بررسی و
مطالعه قرار دادند .زیستشناسی  A. segetumتوسط مانجوال و کوتیکال ) (Manjula and Kotikal, 2018بر روی چغندر واریته
 Bengalensisبررسی شد .اسبجرگ و سیکسگارد رشد و مرگ و میر وابسته به دما را در الروهای  A. segetumمورد مطالعه
قرار دادند ) .(Esbjerg and Sigsgaard, 2019مهمترین هدف این پژوهش تعیین گونههای جنس  Agrotisو شناسایی گونه
غالب آن در چغندرکاریهای شهرستان نقده واقع در استان آذربایجان غربی و سپس تعیین تعداد نسل آن در مزرعه بود.
مواد و روش ها
آزمایش در سال زراعی  1399در سه مزرعه از منطقه چغندرکاری شهرستان نقده استان آذربایجان غربی با ارتفاع 1299
متر از سطح دریا اجرا گردید .فواصل مزارع انتخابی از هم در حدود  18تا  20کیلومتر و در سه منطقه شهرستان نقده در نظر
گرفته شد .مزرعه اول در روستای تازه کند جبل با سطح کشت  55هکتار چغندر در  15کیلومتری جنوب شرقی نقده انتخاب
شد .مزرعه چغندرقند مورد مطالعه به وسعت دو هکتار با متوسط بارندگی ساالنه  85میلیمتر و میانگین دمای ساالنه 35
درجه سلسیوس بود .مزرعه دوم در روستای میرآباد با سطح زیر کشت  60هکتار چغندر در  10کیلومتری شمالغربی نقده
به وسعت دو هکتار با متوسط بارندگی ساالنه  79میلیمتر و میانگین دمای ساالنه  32درجه سلسیوس انتخاب گردید .مزرعه
سوم در روستای بیگم قلعه با سطح زیر کشت  90هکتار چغندر در  8کیلومتری جنوب شرقی نقده به وسعت دو هکتار و
متوسط بارندگی ساالنه  85میلیمتر و میانگین دمای ساالنه  30درجه سلسیوس انتخاب شد که طول و عرض جغرافیایی آنها
در جدول شماره  1نشان داده شده است .در تمام مزارع مورد مطالعه آبیاری از نوع غالم گردشی و رقم چغندرقند کشت شده
پروال بود.
جدول  -1موقعیت جغرافیایی مناطق مطالعه شده در شهرستان نقده
Table 1. The geographic position of the studied regions in Naghadeh city
 Studied regionموقعیت جغرافیایی Geographic position
منطقه نمونه برداری شده
37°57'35.5"N 44°93'22.3"E
Tazeh Kand Jabal
مزرعه اول روستای تازه کند جبل
36°59'09.8"N 45°18'47.2"E
Mir Abad
مزرعه دوم روستای میرآباد

مزرعه سوم روستای بیگم قلعه

Beygom Ghaleh

36°55'51.5"N 45°28'11.8"E

تلههای نوری و فرمونی به تعداد  4عدد از هر یک در هر نیم هکتار مزرعه نصب گردید و یادداشتبرداری از تلههای نوری
و تلههای فرمونی به صورت هفتگی از تاریخ  99/1/22تا تاریخ  99/5/22صورت گرفت .نمونههای جمعآوری شده از تلهها
پس از شمارش جهت شناسایی و تأیید گونه به مرکز تحقیقات گیاهپزشکی کشور ارسال شدند .در اولین بازدید از مزارع مورد
مطالعه جهت شمارش تعداد تخم ،الرو و شفیره آفت مورد نظر ،مزرعه تا حدودی سبز نموده و طول گیاهچههای چغندرقند
 3سانتیمتر ثبت گردید .بازدیدها تا اواخر مرداد ماه که دیگر حشرهای درون تلهها یافت نشد ادامه داشت .در هر بازدید با
حرکت بر روی دو قطر مزرعه تعداد  100بوته با فاصله حدود یک متر از یکدیگر بهطور تصادفی انتخاب و تعداد بوتههای
سالم ،تعداد بوتههای آلوده ،مرحله رشدی آفت و گیاه میزبان به دقت یادداشتبرداری گردید .از بین بوتههای آلوده ،تعداد
 10بوته باز شده و تعداد تخم ،الروهای سنین مختلف و شفیره ثبت گردید .دادههای بهدست آمده وارد نرم افزار  SPSSشده
و تحت آنالیز واریانس یک طرفه  ANOVAدر سطح اعتماد  %95مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .مقایسه میانگینها
با آزمون  Tukey HSDانجام شد.
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نتایج و بحث
در این بررسی سه گونه  A. spinifera Hubner ،A. segetum Denis and Schiffermallerو ) A. ipsilon (Hufnagelاز
تلههای نوری و فرمونی مزرعه اول ،سه گونه  A. exclamationis L. ،A. segetumو  A. sp. near herzogi Rebelاز تلههای
نوری و فرمونی مزرعه دوم و سه گونه  A. exclamationis ،A. segetumو  A. sp. near herzogi Rebelاز تلههای نوری و
فرمونی مزرعه سوم جمعآوری و شناسایی شد که در شکل  1درصد فراوانی هر یک نشان داده شده است .طی این تحقیق در
هر سه منطقه انتخابی گونه  A. segetumبهترتیب با  %39و  %37فراوانی در تلههای نوری و فرمونی در مزرعه اول %44 ،و
 38%فراوانی در تلههای نوری و فرمونی مزرعه دوم و  %52و  %46فراوانی در تلههای نوری و فرمونی مزرعه سوم بهعنوان گونه
غالب مشاهده گردید .درخشان شادمهری ( )1380نیز گونههای A. exclamationis ،A. ipsilon ، A. spinifera ،A. segetum
و  A. herzogiرا از شاهرود گزارش و گونه  A. segetumرا بهعنوان گونه غالب آن منطقه معرفی کرد .اسدی و همکاران ()1380
دو گونه  A. segetumو  A. ipsilonرا از شیروان شناسایی نموده و گونه  A. segetumرا با  %82فراوانی به عنوان گونه غالب
آن منطقه معرفی کردند.

شکل  -1فراوانی گونههای  Agrotisجمعآوری شده در تلههای نوری و فرمونی در مزرعه  1و  2و3
Fig 1. Agrotis species frequency collected from light and pheromone traps of fields 1, 2 and 3
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در اولین بازدید از مزارع حشرات کامل زمستانگذران بهندرت در زیر کاه و کلش و خس و خاشاك سطح مزرعه مشاهده
شد .در آن زمان اثری از تخمریزی آفت روی برگ و ساقههای بوتههای جوان نبود و میانگین دمای روزانه  12درجه سلسیوس
و متوسط بارندگی  57/4میلیمتر ثبت شد .نخستین تخمهای حاصل از فعالیت بهاره حشرات کامل در آخرین روز فروردین
در داخل بقایای لطیف گیاهی و برخی بوتههای علف های هرز پراکنده در مزرعه مشاهده گردید .الروهای سن اول آفت در
اوایل اردیبهشت مالحظه گردید ،در این زمان طول بوتهها حدود  15سانتی متر و میانگین دمای روزانه  19درجه سلسیوس
بوده و حشرات کامل روی بوتهها فعال بودند .در تاریخ  99/2/7الروهای سنین مختلف آفت در روی بوتهها مشاهده شد.
نخستین پیلههای شفیرگی آفت در تاریخ  99/2/12مشاهده گردید .نخستین حشرات کامل نسل اول آفت در تاریخ 99 /2/19
ظاهر شدند.
بررسیهای مربوط به تعداد نسل این آفت نشان داد که فعالیت حشره آفت همزمان با ظهور برگهای اصلی و افزایش دمای
محیط شروع شد .آلودگی مزرعه ابتدا از حاشیهها شروع شد و به تدریج به تمام سطح مزرعه گسترش پیدا کرد .آفت در طی
فصل زراعی سه نسل ایجاد کرد و تفاوت معنیداری بین میانگین جمعیت آفت در سه مزرعه مورد بررسی مشاهده نشد .نسل
اول با میانگین تعداد  9 /6 ±1/2تخم 7/6 ±0/38 ،الرو و  6/8 ±0/11شفیره در اردیبهشت ماه با میانگین دمای روزانه 19
درجه سلسیوس و متوسط بارنـدگی  20/6میـلیمـتر تکـمیل گـردید ،نسـل دوم با میانـگین تعداد  16/8 ±0/98تخم،
 14/7 1±/74الرو و  11 ±1/89شفیـره در خرداد ماه با میـانگین دمـای روزانه  25درجـه سلـسیوس و متوسـط بارندگـی
 3میلیمتر تکمیل گردید و نسل سوم با میانگین تعداد  16/2 ±0/11تخم 12/7 ±0/4 ،الرو و  7/6 ±1/5شفیره در تیر ماه
با میانگین دمای روزانه  28درجه سلسیوس و متوسط بارندگی  8میلیمتر تکمیل گردید که در شکل  2با رنگهای مختلف
نشان داده شده است .میانگین تعداد تخم ) (df=2, F=9.6, P=0.001و الرو ) (df=2, F=9.27, P=0.001در نسل اول به طور
معنیداری کمتر از دو نسل دیگر بود ولی تعداد شفیره ) (df=2, F=2.80, P=0.080تفاوت معنیداری نداشت .میانگین تعداد
حشرات کامل شکار شده توسط تلهها در نسل اول  ،6/3±0/1در نسل دوم  9/7±2/2و در نسل سوم  5±1/3عدد بود .تفاوت
بیـن تعـداد حشـرات کامل نسـل دوم و سـوم معـنیدار بـود ولی نـسل اول با دو نـسل دیگر تفاوت معنیداری نداشت
) .(df=2, F= 3.67, P=0.041بیشترین تراکم الروها در خرداد ماه مشاهده شد و با نزدیک شدن به تابستان از تراکم آنها
کاسته شد .حداکثر جمعیت حشرات کامل و شفیرهها در اوایل خرداد مشاهده گردید .دستجات تخم این آفت نیز در نیمه
اول خرداد در حداکثر مقدار خود مشاهده گردید (شکل .)2
خیری ( ) 1345اولین نسل این آفت را در کرج در نیمه اول اردیبهشت مشاهده کرد و خسارت آن را در مزارع چغندر
شدید گزارش نمود .وی همچنین خسارت نسل سوم آن را در مزارع چغندر بذری در شهریور ماه مشاهده نمود .درخشان
شادمهری ( )1380با بررسی زیستشناسی این آفت با استفاده از تلههای نوری و فرمونی در منطقه شاهرود بیشترین خسارت
آن را توسط نسل اول که در اردیبهشت ماه تشکیل گردید ،گزارش کرد .اسدی و همکاران ( )1380با بررسی زیستشناسی
این آفت در منطقه شیروان ،پرواز شبپرهها را از اوایل فروردین تا اواخر شهریور ثبت کردند.
بررسی منابع موجود نشان داد که تعداد نسل گونه های این جنس تابع شرایط آب و هوایی است بهطوریکه در شمال
اروپا ،سیبری و شرق قزاقسـتان یک نسـل در سـال ( ،)Moiseeva, 1971; Sorauer and Blunck, 1953اروپـای میانی
( ،)Jermy and Balázs, 1993شمال اکراین و جنوبشرق قزاقستان دو نسل در سال ( ،)Moiseeva, 1971جنوب اسپانیا،
ترکمنستان ،ازبکستان و بسیاری از مناطق شوروی سابق سه نسل در سال ( )Il'ichev and Galitsina, 1981و آسیای میانی،
چین و ایران چهار نسل در سال ( )Barbulescu, 1973در مصر و امریکا شش و در مواردی هفت نسـل در سال
) (Balachowsky, 1972دارد .با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق تعداد نسل این آفت در منطقه آذربایجانغربی
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سه نسل در سال است که منطقه ای کوهستانی با آب و هوای نسبتاً سرد است و تعداد چهار نسل احتماالً مربوط به مناطق
معتدلتر ایران میباشد که در منابع به آن اشاره شده است.

شکل  -2میانگین  ±خطای استاندارد تراکم جمعیت مراحل مختلف زندگی آفت  Agrotisدر  3مزرعه مورد مطالعه
Fig. 2. Mean±SE population density of different stages of Agrotis in three studied fields

خیری ( ،)1345درخشان شادمهری ( )1380و اسدی و همکاران ( )1380طی مطالعات خود بهترتیب در مناطق کرج،
شاهرود و شیروان تعداد نسل این آفت را سه معرفی کردند که نتایج این تحقیق مطابق با نتایج آنها میباشد .شناسی ()1352
تعداد نسل این آفت را در شرایط گیالن  4-3نسل در سال گزارش کرده است.
نتیجه گیری کلی
طی این تحقیق  5گونه آگروتیس به اسامی  A. ipsilon ،Agrotis segetumو  A. sp. near herzogi ،A. exclamationisو
 A. spiniferaشناسایی شد .در هر سه منطقه انتخابی شهرستان نقده گونه  A. segetumبهعنوان گونه غالب مشاهده گردید.
بررسی تعداد نسل آن نشان داد که این آفت دارای سه نسل در چغندرکاریهای نقده است .نسل اول در اردیبهشت ماه ،نسل
دوم در خرداد ماه و نسل سوم در تیر ماه ظاهر شدند .تراکم جمعیت آفت در نسل دوم از سایر نسلها بیشتر بود.
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ABSTRACT
Cutworms (Agrotis spp.), are insects from order Lepidoptera and family Noctuidae which damage crops by feeding
or cutting the stems of seedlings at or below the growing point. In this study, the Agrotis species in sugar beet fields
were identified in Naghadeh city of West Azerbaijan province during 2020 using pheromone and light traps. Then the
number of its generations in the field was determined. Three fields with 2 hectar space for each were selected in
Southeastern and Northwestern of Naghadeh. Samples were collected weekly from pheromone and light traps and
sent to the Research Center of Plant Protection of Iran for identification. Five Agrotis species were identified totally.
Agrotis segetum, A. ipsilon (Hufnagel), A. spinifera Hubner., A. exclamationis L. and A. sp. near herzogi Rebel. A.
segetum was the dominant species in all of the studied fields. Data showed that this pest had 3 generations during one
crop season in the studied area. The first generation was showed up from the end of April and reached its peak in the
second half of May. The next two generations of this pest were completed in late June and late July, respectively. The
mean density of pest were as 16.8 eggs, 14.7 larvae and 11 pupae on 10 infected plants showed the highest peak during
the second generation.
Keywords: Agrotis, dominant species, sugar beet, generation, West Azarbaijan
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