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مقدمه
حبوبات متعلق به خانواده لگومینوز بوده و بعد از غالت مهمترین منبع غذایی 
برای انسان ها محسوب می شوند. ویژگی مهم حبوبات داشتن گره هایی روی ریشه 
به  که  است  باکتری ها  از  دیگر  جنس  چند  و  ریزوبیوم  باکتری  حاوی  که  است 
و حدود  بوده  پروتئین  از  نیتروژن در خاک کمک می کنند. حبوبات غنی  تثبیت 
20 الی50درصد، پروتئین دارند. بنابراین یک منبع مهم پروتئین برای مردم جهان 
به ویژه در کشورهای فقیر محسوب می شوند. می توان اذعان داشت، این گروه از 
گیاهان، بخش مهمی از امنیت غذایی را در سراسر جهان تأمین می کنند. بااین حال، 
حبوبات نیز مانند سایر محصوالت کشاورزی، توسط طیف گسترده ای از آفات مورد 
حمله قرار می گیرند که عملکردشان را تحت تاثیر قرار می دهد. مجموعه حاضر با 
راهنمای  می تواند  نخود سبز  و  باقال  آفات  مهمترین  مدیریت  و  بر شناخت  تاکید 
تولیدکنندگان این محصوالت، در مواجهه با چالش های  ناشی از خسارت آفات باشد.
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معرفی گیاه باقال 
گیاه باقال )شکل 1( دارای خصوصیاتی به شرح ذیل است:

l   باقال متعلق به تیره فاباسه است. 
باقال  احتمالی خاستگاه  مکان های  نزدیک  نواحی خاور  و  مدیترانه  l  حوزه 
هستند و احتماالً از حدود هزاره پنجم قبل از میالد این گیاه در این مناطق اهلی 

شده  است.
چهارمین              نخود  و  فرنگي  نخود  لوبیا،  از  بعد  باقال  فائو  گزارش  پایه  بر   l

حبوبات از نظر اهمیت و سطح زیر کشت است.
باقال به عنوان منبعی غنی از پروتئین، سلولز و مواد معدنی در کشورهای   l
درحال توسعه برای انسان و در کشورهای صنعتی برای حیوانات استفاده می شود. 
علوفه آن نیز به واسطه داشتن درصد پروتئین باال دارای ارزش غذایی فراوانی است.

آمینه  اسیدهاي  تعادل  علت  به  بیش تر  بقوالت  پروتئین  غذایي  ارزش   l
ضروري مخصوصاً تریپتوفان و ایزولوسین است.

گیاه باقال با داشتن 20 تا 38 درصد پروتئین همانند سایر حبوبات داراي   l
ارزش غذایي باالیي است. 

میزان  و  است  نیتروژن  کننده های  تثبیت  کارآمدترین  از  یکی  گیاه  این   l
تثبیت نیتروژن آن تا260 کیلوگرم در هکتار برآورد شده است. 

از دیگر مزایای کشت این محصول هزینه کم تولید آن است. در کشاورزي   l
مدرن باقال به عنوان یک گیـاه کـم خـرج از نظر نیاز کم به کـود و کنتـرل حشـرات 

و بیمـاري هـا مطرح است. 
باقال برای تناوب در کشت با غالت گیاه مناسبی است. این گیاه عالوه بر   l
اینکه موجب افزایش نیتروژن خاک و اصالح ساختار آن می شود، می تواند به کاهش 
تثبیت  و  متداول غالت  بیماري هاي  از  بسیاري  نماتدها، شکستن چرخه  جمعیت 

بیولوژیک نیتروژن نیز کمک نماید. 
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شکل1- غالف باقال

دیگر  از  متیونین  و  آرژینین  لیزین،  ضروري  آمینه  اسید  سه  بودن  دارا   l
محسنات گیاه  باقال هستند.

 معرفی گیاه نخود فرنگی

نخود فرنگی گیاهی با ویژگی های ذیل است.
میوه ای  و  رونده  نازک  دارای ساقه  که  است  یکساله  گیاهی  فرنگی  نخود   l

شبیه لوبیا است. 
میوه نخود فرنگی شامل غالفی نسبتا پهن است که در آن تعدادی دانه قرار   l

دارد )شکل2(. 
معموال دو نوع نخود فرنگی دارای بذرهای صاف و چروکیده تولید می شود   l
که انواع صاف اغلب در غذاهای مختلف استفاده شده و بذرهای چروکیده بیشتر در 

کنسروسازی کاربرد دارند. 
نخود فرنگی منبعی از ویتامین های ث، کا و ب است که برای سوخت و   l

ساز ضروری هستند. 
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متوالی کشت  اگر چند سال  از آن دسته گیاهانی است که  فرنگی  نخود   l
از مقدار محصول کاسته می شود به  افزایش تراکم آفات و بیماریها  شود، به علت 

همین دلیل بایستی کشت آن هر 6 سال یک بار تکرار شود.

شکل 2-  غالف های نخود فرنگی 

آفات 

باقال و نخود فرنگی دارای آفاتی هستند که از عوامل کاهش دهنده عملکرد این 
گیاهان هستند، که شناسایی صحیح و مدیریت به موقع آن ها می تواند تا حد زیادی 
در افزایش تولید این محصوالت، موثر باشد. در ادامه به ترتیب به آفات مهم این دو 

گیاه پرداخته می شود.
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الف( آفات باقال
گیاه باقال دارای آفاتی است که به عملکرد این گیاه صدمه می زند که این آفات 

به شرح زیر هستند.
1- شته سیاه باقال 

شته سیاه باقال آفتی پلی فاژ )همه چیز خوار( است و در سراسر جهان پراکنده 
است.  این شته زمستان را روي شمشاد و تمشک به سر می برد و در بهار روي انواع 
دیگر گیاهان زندگی می کند. این آفت به دلیل خسارت مستقیم روی گیاه و نیز 
انتقال ویروس دارای اهمیت است، چرا که این شته می تواند ناقل حدود سی ویروس 
بیمارگر درگیاهان مختلف باشد. عالوه بر این شته لگومینوز و شته نخود از دیگر 

شته هایی هستند که به باقال خسارت وارد می کنند.
مشخصات ظاهری

شته سیاه باقال دارای مشخصات ظاهری به شکل ذیل است:
شته سیاه باقال به دو صورت ماده هاي بالدار و ماده هاي بي بال زنده زا در   l

طبیعت دیده مـي شـود. 
طـول بـدن افراد بالدار بین 2/5-2 میلي متر )شکل 3( و طول بدن افراد   l

بي بال بین 3-2/5 میلي متر متغیر است. 
بـدن ایـن شته ها به شکل بیضوي و به رنگ سیاه براق و در برخي مواقع   l

به رنگ سیاه تا سبز زیتوني است. 
در این آفت شاخک ها کوتاه تر از طول بدن و کورنیکول ها سیاه رنگ و در   l
لوله ای جانبی-پشتی در حلقه  اندام  باریک تر مي شوند. کورنیکول یک جفت  انتها 

پنجم شکم شته هاست که مواد مومی دفاعی ترشح می کند.
روي شـکم پـوره هـا لکه هاي سفید مومي دیده مي شود.   l

تخم ها به شکل کروي و سیاه رنـگ هستند و مـاده هـا بـه صورت دسته اي   l
تخم هاشان را بر روی باقال مي گذارند.



آفات باقال  و نخود فرنگیآفات باقال  و نخود فرنگی
14

 

شکل 3- شته سیاه باق

خسارت
شته سیاه باقال در دنیا بیش از200گونه میزبان دارد. این شته با حمله به تمام 
قسمت های هوایی گیاه به ویژه قسمت های جوان در حال رشد، باعث توقف رشد و 

کوتولگی، تغییر شکل برگ و کاهش چشم گیر محصول می شود. 
نتیجه وزن  تغذیه شته ها سبب اختالل در عملیات فتوسنتز گیاه می شود. در 
محصول و میزان پروتئین گیاه را کاهش می دهد. عالوه بر خسارت مستقیم این 
دسته آفات می توانند ناقل تعدادی از بیماری های ویروسی نیز شوند. شته سیاه باقال 
از نظر انتقال بیماری های ویروسی نظیر ویروس موزاییک باقال اهمیت داردکه گاهی 

خسارت از این لحاظ قابل توجه است )شکل 4(.
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شکل4- بیماری موزائیک باقال 

مدیریت
به دو صورت بیولوژیک و  شیمیایی می توان شته سیاه باقال را مدیریت و کنترل نمود.

n کنترل بیولوژیک
به طورکلی شته ها چندین گروه دشمن طبیعی شامل پارازیتوئیدها، شکارگرها و 
بیمارگرها دارند. اینکـه چـه میزانی از جمعیت دشمنان طبیعی می توانند از افزایش 
جمعیت شـته هـا جلـوگیري کننـد، شـناخته شـده نیسـت. ولـی مطالعات محققین 
نشان داده است که این عوامل در کنترل طبیعی و کاهش جمعیت شـته هـا بسـیار 
مـوثر هسـتند و در بیشتر موارد نیاز به کنترل شیمیایی نیست. مطالعات اخیر نشان 
داده است که زنبور پارازیتوئید لیزیفلبوس وکفشدوزک شکارگر هیپودامیا به ترتیب 
فعالیت پارازیتیسمی و شکارگری مناسبی روی این شته داشته اند و ضمن سازگاری خوب 
اقلیمی، پتانسیل باالی تولیدمثلی و کارایی جستجوگری باالیی نیز دارند )شکل 5 (.



آفات باقال  و نخود فرنگیآفات باقال  و نخود فرنگی
16

شکل5- از سمت راست به ترتیب زنبور  لیزیفلبوس و کفشدوزک هیپودامیا 

n کنترل شیمیایی
از حشره کش های ذکر  نیاز، جهت کنترل شیمیایی شته ها استفاده  در صورت 

شده در جدول )1( توصیه می شود. 

 جدول 1- حشره کش های مناسب به منظور کنترل شیمیایی شته سیاه باقال

میزان استفاده در هکتارنام حشره کش

EC 1/5 -1 لیتر در هکتاراکسی دیمتون متیل 25 درصد

 EC 1/5 -1 لیتر در هکتاردیمتوات 40 درصد

0/75 کیلوگرم در هکتاراسفیت

  * نکته: سم پاش النس دار شارژی با میزان آب مصرفی حدود 400لیتر در هکتار برای 
محلول پاشی مناسب است.
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2- سرخرطومی  ریشه

گونه سیتونیا لینه آتوس دارای پراکنش وسیع در تمام مناطق مدیترانه ای بوده 
ولی گونه سیتونیا لیموسوس فقط در برخی مناطق وجود دارد. 

مشخصات ظاهری 
سرخرطومی ریشه )شکل 6( دارای مشخصات ظاهری به شرح ذیل است:

از خصوصیات مهم ظاهری این جنس دارا بودن یک خرطوم کوتاه و پهن   l
است که سطح پشتی آن با پیشانی در یک امتداد قرار گرفته است.

اندازه بدن در حشرات کامل 4 تا 5 میلی متر است.   l
بدن باریک به رنگ قهوه ای است که سرتاسر آن از پولک های زیادی پوشیده شده است.  l

 

شکل 6- حشره کامل سرخرطومی سیتونیا لینه آتوس
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خسارت
افراد بالغ با تغذیه از برگ ها لکه های شکلی U را در حاشیه برگ ایجاد می کنند. 
بسته به دما ماده ها شروع به تخم ریزی روی گیاهان یا سطح خاک می کنند. بررسی ها 
نشان داده بیشترین زمان تفریخ تخم در دمای 8 درجه سلسیوس و کمترین زمان 
درجه   5 از  کمتر  حرارت  در  و  می افتد  اتفاق  سلسیوس  درجه  دمای30  در  آن 
ماده  فرد  هر  توسط  نخواهد شد. حدود 1000تخم  تفریخ  تخمی  هیچ  سلسیوس 
تولید می شود. الروهای بیرون آمده از تخم وارد خاک شده و با حمله به گره های 
ریشه ظرفیت تثبیت ازت توسط گیاه را پایین می آورند. در آلودگی های شدید یک 
حالت زردی شبیه کمبود ازت به وجود می آید. آلودگی نه تنها در محصول باقال، 
ازت خاک در  میزان  زیرا  افت عملکرد می شود  باعث  نیز  بعدی  بلکه در محصول 
سطح پایینی است. قسمت اعظم خسارت توسط الروها وارد می شود و تغذیه افراد 
بالغ اثر چندانی بر عملکرد ندارد مگر زمانی که شرایط برای رشد گیاهان باقال واقعا 

نامساعد باشد و با تولید شاخ و برگ جدید، خسارت جبران نشود.

مدیریت

بهتر است که از روش های زیر برای مدیریت سرخرطومی ریشه استفاده نمود.
برای حشرات کامل در زمستان  پناهگاهی  بقایای گیاهی  بردن  بین  از  با   l

وجود نخواهد داشت در نتیجه تراکم آفت کمتر خواهد شد. 
رعایت تناوب زراعی و شخم عمیق نیز از دیگر روش های کنترلی این آفت   l

محسوب می شوند. 
داخل  در  الروها  انجام می شود، چون  مبارزه  کامل  علیه حشرات  معموال   l
زمین و دور از دسترس هستند. در مناطق گرم و خشک تر بالغین زمستان گذران در 

ماه های دی و بهمن و حشرات نوظهور در خرداد ماه در مزارع ظاهر می شوند.
طبق توصیه سازمان حفظ نباتات می توان در موقع لزوم از دیازینون10درصد     l
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G و یا دیازینون 60درصد EC به میزان یک لیتر در هکتار همزمان با ظهور حشرات 
کامل هر نسل استفاده کرد. 

3- سرخرطومی ساقه

سرخرطومی ساقه یکی دیگر از آفات باقال است که در این قسمت به ویژگی های 
آن پرداخته می شود.

مشخصات ظاهری

مشخصات ظاهری سرخرطومی ساقه )شکل 7( به صورت ذیل هستند:
بدن این حشره کشیده و کوچک است.   l

طول بدن حدود 8 میلی متر و پوشیده از کرک های زرد است که آن را به   l
رنگ زرد نشان می دهد ولی چنانچه سرخرطومی ها با دست گرفته شوند کرک های 

زرد پاک شده و رنگ اصلی بدن که سیاه است نمایان می شود. 
خرطوم این حشره بلند و کمی خمیده است.  l

خسارت

افراد ماده اواخر زمستان ظاهر شده و شروع به تغذیه از شاخ و برگ می کنند. تخم ها 
طی ماه های فروردین و اردیبهشت در ساقه های باقال گذاشته می شوند. الروها از بافت 
داخل ساقه تغذیه کرده و باعث خمیدگی بوته ها می شوند. بعد از طی دوره شفیرگی 
افراد بالغ وارد مرحله دیاپوز می شوند. این حشره معموال یک نسل در سال دارد.

مدیریت

این  کنترل  در  هرز  علف های  وجین  و  محصول  برداشت  از  پس  عمیق  شخم 
آفت موثر است. این آفت دشمنان طبیعی زیادی از قبیل زنبورهای هابروبراکون، 
براکون،تلنموس، انتدون و اسکمبوس دارد که الرو و شفیره این آفت را پارازیته می کنند.
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4- پروانه لوبیا                                      

پروانه لوبیا )شکل 8( یکی از آفات بقوالت در ایران است که روی لوبیا چشم بلبلی 
و باقال فعالیت می کند. این آفت از کرج، دزفول، اهواز و ورامین گزارش شده ا ست.

شکل 7- حشره کامل سرخرطومی لیگزوس آلگیروس
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مشخصات ظاهری
آفت پروانه لوبیا دارای مشخصات ظاهری است که این مشخصات در زیر ذکر شده اند.

حشره کامل پروانه ی کوچکی است که رنگ آن آبی مایل به بنفش یا آبی   l
مایل به قهوه ای است. 

طول این پروانه 13-10 میلی متر و عرض آن با بال های باز 35-30 میلی متر است.  l
بال های این پروانه در زمان استراحت باز و به شکل شیروانی قرار می گیرد.   l
بال های عقبی و نزدیک به زاویه عقبی دارای یک جفت خال  انتهای  در   l

سیاه یا درشت است که مابین آن ها یک جفت زائده دم مانند وجود دارد. 

خسارت
الرو این حشره از گل و میوه تغذیه می کند، الرو از گلبرگ های یک گل تغذیه 
تا زمانی که غالف ها  این نوع تغذیه  کرده و سپس به طرف گل دیگر می رود که 
تشکیل نشده باشند، ادامه دارد. سپس الرو به غالف های نرم و جوان حمله کرده و 

از دانه تغذیه می کند، ممکن است روی هر غالف تا 6 سوراخ ایجاد نماید. 

 

شکل 8- پروانه لوبیا 
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مدیریت
اول پروانه ها تخم های خود را روی علف های هرز و سایر  بهار نسل  اواخر   در 
میزبان ها غیر ازحبوبات قرار می دهند تا اینکه گل های این گیاهان ظاهر شوند. بنابراین 
الروهای پروانه های نسل دوم روی حبوبات خسارت زا هستند.آفت به راحتی با سموم 
تماسی یا تماسی نفوذی قابل کنترل است. از زنبوهای پارازیتوئید  براکیمریا السوس 
و تتراستیکوس عیاری به عنوان دشمنان طبیعی این آفت در منابع نام برده شده است.

5- شب پره زمستاني یا كرم طوقه بر

از دیگر آفات گیاه باقال شب پره زمستانی یا کرم طوقه بر است که در این مبحث 
در مورد آنها توضیح داده می شود.

مشخصات ظاهری
حشره کامل کرم طوقه بر شب پره بزرگي است که بر روي بال هاي جلویي سه 
لوبیایي شکل  لکه گرد، مثلثي و  بال شامل  انتهاي  تا  بال  قاعده  از  ترتیب  به  لکه 
دارد. بال هاي زیـري بـه رنـگ روشـن است )شکل9(. رنگ الروها متغیر بوده و از 

خاکستري تـا سیاه دیده مي شود.

 

شکل 9-  حشره بالغ کرم طوقه بر 
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خسارت

و  کرده  تغذیه  طوقه  به  ریشه  اتصال  محل  و  دم برگ ها  قاعده  از  اساساً  الروها 
موجب خشک شدن گیاه جوان می شوند. خسارت عمده این آفت در مراحل اولیه 
رشد گیاه است. به تدریج که الروها بزرگ تر می شوند به قاعده بوته ها منتقل شده و 

شدیداً محل اتصال ساقه به ریشه را مورد تغذیه قرار می دهند.

مدیریت
تشخیص به موقع خسارت و توجه به نشانه هایی چون پژمردگی لکه ای بوته ها 
در مزرعه در موفقیت مدیریت کرم طوقه بر مهم است. چنانچه خاک پاي این بوته ها 
مي شوند.  دیده  گیاه  طوقه  نزدیکي  در  آفت  این  الروهاي  شود،  زده  عقب  کمي 
استفاده از تله هاي فرموني جهت ردیابي آفت و تعیین زمان مبارزه، شخم عمیق 
بعد از برداشت محصول و از بین بردن بقایاي گیاهي نیز جهت مبارزه با این آفت 

توصیه مي شود.

ب(آفات نخود فرنگی
نخودفرنگی آفاتی دارد که موجب کاهش عملکرد در این محصول می شوند که 

در ادامه به توضیح این آفات پرداخته می شود. 

1- شب پره گاما 

شب پره گاما از آفات نخود فرنگی است که به این گیاه صدمه می زند و دارای 
ویژگی هایی است که در این قسمت بیان می شوند.

مشخصات ظاهری
مشخصات ظاهری شب پره گاما )شکل 10( به شرح ذیل است:

عرض بدن شب پره گاما با بال های باز 40-35 میلی متر است.   l
بال ها به رنگ خاکستری قهوه ای بوده که یک عالمت به شکلY  در وسط   l

هر کدام از بال های جلویی دیده می شود. 
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تخم های سفید به صورت انفرادی روی شاخ و برگ گذارده شده و الروها   l
بعد از 10 الی 14 روز از تخم بیرون می آیند. 

الروها به رنگ سبز روشن بوده و یک خط سفید در هر یک از طرفین بدن   l
و یک خط تیره روی پشت دیده می شود. 

در این حشره فقط سه جفت پای شکمی وجود دارد.   l
الروها هنگام حرکت به صورت نیم حلقه در آمده و چنانچه اذیت شوند   l

خود را جمع می کنند. 
الروهای بالغ یک شبکه تار مانند سفید در برگ ها ایجاد می کنند.   l

شکل 10- از سمت باال به پایین به ترتیب حشره بالغ و الروشب پره گاما 
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خسارت

الروهای شب پره گاما ابتدا از برگ ها تغذیه کرده اما پس از بزرگ شدن به نیام ها 
نیز آسیب می زنند.

مدیریت

به منظور مدیریت شب پره گاما می توان به شکل زیر عمل نمود.
استفاده از حشره کش سایپرمترین 40درصد EC  به میزان 175 میلی لیتر   l

در هکتار جهت کنترل قابل توصیه است.
استفاده از تله هاي فرموني جهت ردیابي و تعیین زمان مبارزه، انجام عملیات   l
مبارزه زراعي مثل وجین علف های هرز و شخم عمیق پس از برداشت محصول در 

کاهش جمعیت آفت، تاثیر بسزایي دارد.

2-  شته های نخودفرنگی

چندین گونه شته از روی نخود فرنگی گزارش شده است که در میان آنها گونه 
کراسیورا بیشترین فراوانی را در آسیا و آفریقا به خود اختصاص داده است. شته ها عالوه 
بر تغذیه از شیره گیاهی تولید عسلک نیز می کنند که زمینه را برای شیوع آلودگی 
قارچی )فوماژین( فراهم می کنند. این آفات تا حدی توسط دشمنان طبیعی کنترل 
می شوند اما فعالیت تغذیه ای کلونی های شته می تواند رشد گیاه را  به ویژه در مرحله 
جوانه زنی به تاخیر بیندازد )شکل 11(. آلودگی شدید باعث پیچ خوردگی شاخه ها 
در نهال های جوان می شود. در شرایط مرطوب ممکن است گیاه کامال پژمرده شود.

درصورت لزوم جهت کنترل شته نخود فرنگی استفاده از حشره کش های ذکر 
شده در جدول )2( توصیه می شود. 
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جدول 2- حشره کش های مناسب جهت کنترل شیمیایی شته نخودفرنگی

 

شکل11- شته روی گیاه نخود فرنگی 

میزان استفاده در هکتارنام حشره کش

EC 1/5 -1 لیتر در هکتاراکسی دمیتون متیل 25 درصد

 EC 1/5 -1 لیتر در هکتاردیمتوات 40 درصد

0/75 کیلوگرم در هکتاراسفیت
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سایر آفات نخودفرنگی

هستند  کمتری  پراکنش  و  اهمیت  دارای  البته  که  نخودفرنگی  آفات  دیگر  از 
می توان به بید نخودفرنگی، شب پره نخودفرنگی، پشه گالزا نخودفرنگی و تریپس 

نخود فرنگی اشاره نمود )شکل 12و 13(.
مدیریت

به  اما  است،  نشده  توصیه  خاصی  روش  هیچ  فرنگی  نخود  بید  مدیریت  برای 
منظور مدیریت سایر آفات فوق می توان به موارد ذیل توجه نمود.

مدیریت شب پره نخود فرنگی: در مورد شب پره نخود فرنگی استفاده از   l
تله های فرمونی و همچنین سمپاشی در زمان تفریخ تخم ها و تکرار آن به فاصله 10 

الی 41 روز بعد توصیه شده است.
المبداسای  حشره کش  از  استفاده  نخودفرنگی:  گالزای  پشه  مدیریت   l

هالوترین برای مبارزه با پشه گالزای نخودفرنگی موثر است. 
مدیریت تریپس: جهت کنترل تریپس نیز در صورت نیاز به سم پاشی، طبق   l
توصیه سازمان حفظ نباتات برای تریپس توتون، ماالتیون 57درصد EC به نسبت 

1 لیتر در هکتار و تکرار آن 3 هفته بعد توصیه می شود. 

شکل12 - به ترتیب از سمت راست پشه، شب پره و حشره بالغ بید گالزای نخودفرنگی
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شکل13-  عالیم خسارت تریپس نخودفرنگی 

ج( آفات انباری
خسارت قابل توجهی توسط سوسک های خانواده بروکیده طی دوره انبارداری به 
حبوبات از جمله باقال و نخودفرنگی وارد می آید. الروها درون بذرها تغذیه و رشد 
کرده و موجب کاهش وزن بذرها می شوند. این سوسک ها را می توان در دو گروه قرار 
داد. یک گروه فقط یک نسل در سال داشته و قادر به تولید مثل درون بذر خشک 
نیستند. گروه دوم چند نسل در سال داشته و در بذرهای خشک در انبار نیز تولید مثل 
می کنند. آفات مهم انباری باقال گونه های دو جنس بروکوس و کالوزوبروکوس هستند.
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1-سوسک های باقال

و  ایران  باقالکاری  نقاط  تمام  در  رافیمانوس  بروکوس  و  فابا  بروکوس  گونه  دو 
بیشتر نقاط جهان انتشار داشته و در سال های طغیان خسارت قابل مالحظه ای به 

بار می آورند.

مشخصات ظاهری

حشره کامل سوسک های باقال به طول 5-4 میلی متر و عرض 2/5-2 میلی متر و 
به رنگ قهوه ای است که روی بالپوش ها موهایی به رنگ زرد یا قهوه ای وجود دارد. 

خسارت

سوسک های انباری به بذرهای باقال در انبار و گاهی مزرعه حمله می کنند. افراد 
بالغ در بهار از مخفیگاه خود بیرون آمده و بعد از تغذیه از شهد و دانه گرده، روی 
نیام  پوسته  در  منفذ کوچک  تخم ریزی می کنند. الروها یک  باقال  نارس  نیام های 
ایجاد کرده و از طریق آن وارد نیام می شوند. اغلب مراحل الروی و شفیرگی در 
بذرهای سخت پس از برداشت و در انبار اتفاق می افتد. الروهای رشد یافته تمام 
قسمت های داخلی بذر را خورده و فقط یک الیه شفاف در غشای بذر باقی مانده که 
تحت عنوان پنجره خوانده می شود. افراد بالغ در بذر باقیمانده و فقط بعد از کاشت 
بذر از طریق پنجره ها خارج می شوند. اگر بذرها کاشته نشوند و یک سال دیگر در 

انبار بمانند سوسک های بالغ از بین می روند.

مدیریت
وارد شدن  از  قبل  مزرعه  در  کاهش جمعیت  راستای  در  باید  کنترل  عملیات 
الروهای سوسک باقال به داخل بذر باشد. چندین روش زراعی به کاهش آلودگی 

کمک می کنند که عبارتند از:
l  شخم عمیق پس از برداشت مورد توجه قرار گیرد.
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l  از بذرهای سالم یا ضدعفونی شده برای کاشت استفاده شوند.
l انبارداری بذرها به مدت دو سال که افراد ماده از بین بروند.

l  محصول سریع برداشت شود.
که  داشت  نظر  در  باید  البته  می شود،  آلودگی  کاهش  باعث  کاشتن  دیر   l

عملکرد محصول نیز پایین می آید.
l  محصول را به مدت 4-3 ساعت در معرض حرارت 57 درجه سانتی گراد 

قرار می دهند تا چنانچه حشره ای در داخل آن ها وجود داشته باشد از بین برود.
l برای کنترل این آفت می توان در موقع غنچه دهی از یک حشره کش که روی 
حشرات گرده افشان تاثیر کمتری دارد نظیر زولون 35 درصد EC به نسبت 3 لیتر 

در هکتار استفاده کرد.

2- سوسک نخودفرنگی

ابتدا در مزرعه محصول به این گونه آفت آلوده می شود و تغذیه و خسارت آن 
در انبار ادامه می یابد. این آفت منحصرا به مزارع نخود فرنگی حمله کرده و خسارت 
پراکنش  دارای  است.  الروها  تغذیه  به  مربوط  آن  می نماید. خسارت  ایجاد  زیادی 
گسترده ای بوده و در تمام نخودکاری های جهان انتشار دارد. در ایران نیز در تمام 

استان ها دیده می شود.

مشخصات ظاهری
سوسک نخودفرنگی مشخصات ظاهری به شکل زیر دارد.

حشره کامل یک سوسک به طول 3/5 تا 5/5 میلی متر به رنگ قهوه ای   l
تیره است )شکل 14(. 

روی بالپوش های سوسک نخودفرنگی نقاط سفید مایل به خاکستری دیده می شود.   l
الرو سن اول دارای سه جفت پا است که بعد از ورود به دانه تغییر جلد داده   l

و پاهای خود را از دست می دهد. 
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شکل14- حشره کامل سوسک نخود فرنگی 

خسارت
خسارت مربوط به تغذیه الرو از داخل دانه هاي نخود و یا بذور تولید شده است 
که مقدار تغذیه ممکن است کم یا زیاد باشد. این سوسک اوال باعث مي شود که 
کیفیت نخود کاهش پیدا کند. ثانیا قوه نامیه بذرها از دست مي رود و معموال روي 
نخودهاي آفت زده یک سوراخ دیده مي شود. این حشره به همه ارقام نخود حمله 
نمی کند چون برخی از واریته ها نسبت به این آفت مقاوم هستند. خسارت وارده 
ممکن است 20 درصد محصول را در برگیرد. حشرات ماده برای جفت گیری و بلوغ 
جنسی، به یک دوره تغذیه نیاز دارند که برای این منظور چندکیلومتر )3 کیلومتر( 
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جوانه ها  گرده ها،  گلبرگ ها،  از  تا  می رسانند  نخود  مزارع  به  را  و خود  کرده  پرواز 
وارد  زیانی  راه هیچ گونه  این  از  تغذیه کنند ولی  و شاخه های لطیف نخود فرنگی 
انتخاب  را  فرنگی  نخود  نرم و جوان  برای تخم ریزی غالف های  ماده ها  نمی سازند. 
می کنند. تغذیه الروها ابتدا کم بوده ولی به تدریج زیاد می شود. بذور آلوده دارای 

سوراخ مشخصی بوده و فاقد قوه نامیه هستند.

مدیریت
روش های زراعی مثل از بین بردن بقایای گیاهی پس از برداشت محصول، شخم 
زمستانه و یخ آب در کاهش جمعیت آفت موثر هستند. در صورت نیاز به مبارزه 
شیمیایی در بهار پس از ریزش گلبرگ ها با یکی از سموم فسفره تماسی گوارشی 

نظیر فوزالن به میزان سه لیتر در هکتار توصیه می شود. 

3-سوسک چهار نقطه ای حبوبات و سوسک چینی حبوبات

سوسک چهار نقطه ای حشره ای است چند خوار که از دانه های بقوالت مختلف 
مانند لوبیا، نخود، ماش، عدس، باقال و غیره تغذیه می کند. در شرایط مناسب از نظر 
دما و رطوبت، نشو و نما و خسارت این حشره در انبار ادامه می یابد. به منظور جلوگیری 
از انتقال آفت به انبار و همچنین کاهش خسارت، مبارزه در مزرعه، باید انجام شود، 
ولی با این وجود همراه محصول برداشت شده با آلودگی زیاد به انبار منتقل می شود.

مشخصات ظاهری

مشخصات  دارای  حبوبات  چینی  سوسک  و  حبوبات  نقطه ای  چهار  سوسک 
ظاهری به شرح ذیل هستند:

حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای به طول 2 تا 5 میلی متر هستند که رنگ   l
آن ها بسیار متغیر بوده و اغلب به رنگ های قرمز، سیاه، سفید و بلوطی دیده می شوند. 

در این حشره بال پوش ها کوتاه بوده و همه شکم را نمی پوشاند.  l
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روی هریک از بال پوش ها دو لکه سیاه دیده می شود.   l
حشرات کامل سوسک چینی به طول 3 تا 4 میلی متر با بدن تخم مرغی   l

شکل به رنگ شکالتی یا قهوه ای مایل به قرمز با شاخک اره ای هستند.

خسارت

رایج ترین  چایننسیس  کالوزوبروکوس  و  ماکوالتوس  کالوزوبروکوس  گونه  دو 
حمله  باقال  شده  انبار  بذرهای  به  که   )15 )شکل  هستند  جنس  این  گونه های 
می کنند. ماده ها تخم هایشان را روی پوسته بذر قرار داده و الروها از داخل بذر تغذیه 
می کنند. بذرهای آسیب دیده دارای تخم های متصل به پوسته، پنجره و سوراخ های 
خروجی افراد بالغ هستند. برخالف گونه های جنس بروکوس گونه های این جنس 
چند نسل داشته و در انبار نیز تولیدمثل می کنند. بنابراین حتی جمعیت کم این 
انبار شود.  در  و گسترش خسارت  بروز  باعث  و  یافته  افزایش  است  قادر  نیز  آفت 

شکل 15- به ترتیب از سمت راست کالوزوبروکوس چایننسیس و کالوزوبروکوس ماکوالتوس
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مدیریت
حبوبات  چینی  سوسک  و  حبوبات  نقطه ای  چهار  سوسک  مدیریت  منظور  به 

می توان به موارد ذیل توجه نمود. 
l  استفاده از ارقام مقاوم، کاشت مخلوط، تغییر تاریخ کاشت، تهیه بذور سالم 
و فاقد آلودگی، حذف باقی مانده محصوالت آلوده پس از برداشت در کاهش آلودگی 
نسبت به سوسک چهار نقطه ای لوبیا چشم بلبلی مؤثر است و  همچنین آفتاب دهی 

می تواند حفاظت قابل توجهی ایجاد کند.
l  در مزرعه دو نوبت سمپاشی با اکامت به نسبت 2 لیتر در هکتار بسیار موثر 
است. نوبت اول در زمان ظهور غالف های اولیه و نوبت دوم 10 روز بعد از آن توصیه 
می شود. احتماال بذرهای دارای پوسته ضخیم باعث کاهش جمعیت و کند شدن 

رشد و نمو آفت شوند.
l  رعایت نظافت انبار عامل مهمی برای کنترل آفت است. تمام کیسه ها و 
محفظه ها باید تمیز شده و انبار نیز عاری از هر گونه بقایای قبلی باشد. رطوبت و 
دمای باال برای افزایش جمعیت آفت مناسب است بنابراین انبارها باید خشک و دارای 
تهویه مناسب بوده و در مقابل نور آفتاب محافظت شوند. بهتر است کیسه های ذخیره 
حبوبات قبل از پر شدن با سمومی نظیر فن والریت یا سایپرمترین محلول پاشی شوند.

l  سرمادهی با برودت 2±11-  درجه سانتی گراد روی سوسک چهارنقطه ای 
مؤثر است. در این راستا مشخص شده است که استفاده از فریزرهای تجاری و قرار 
دادن بذور به مدت 22 ساعت در معرض دمای تقریبی 11- درجه سانتی گراد برای 
از بین بردن کامل تخم های سوسک چهارنقطه ای حبوبات که مقاوم ترین مرحله 
به سرما تشخیص داده شد، می تواند مفید باشد. به عالوه برخی روش ها شامل قرار 
دادن بذور در معرض نور خورشید، پوشش دادن بذور با برخی روغن های خوراکی 
است. مناسب  راهکارهای  جمله  از  شن  یا  چوب  زغال  با  آن ها  کردن  مخلوط  و 

آفات  از کنترل شیمیایی  نباتات کشور می توان  توصیه سازمان حفظ  l طبق 
انباری در فضای انبار به شرح  جدول )3( استفاده نمود.
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نکته مکان استفاده میزان استفاده نام  ماده شیمیایی

    - در فضای مسدود 5-3گرم  فسفید آلومینیوم
Blanket  56 درصد 

 - در انبارهای خالی  2-1در هزار مخلوط
با بذر

پودر        سیلیس      
P درایساید(  80 درصد(

- در فضای انبار  2 گرم ماده خالص در
مترمربع EC ماالتیون 7 5درصد

- در فضای انبار 4 گرم در مترمربع SC 24اسپینوساد

52درجه دمای   در 
 سانتی گراد به مدت
سه روز استفاده شود.

با بسته   در فضای 
ایزوالسیون کامل

5-3گرم در هر مترمکعب فسفین

با حرارت  حسب   بر 
 نظارت کامل کارشناس

قابل توصیه است.

در فضای نیمه    بسته 
با چادر پلی اتیلن

6-4گرم در هر مترمکعب فسفین

 با توجه  به دمای محیط
 حداقل برای 2 7ساعت با

نظـارت کارشناس
  استفاده         شود.

با پوشش باز   در فضای 
پالستیکی

8-5 گرم در هر مترمکعب فسفین

 توجه: پودر سیلیس در مواردی که دانه ها مصرف خوراک انسانی دارند توصیه نمی شود
و ماالتیون  دارد.  کاربرد  شوند  استفاده  دام  خوراک  یا  بذر  عنوان  به  که  مواردی  در   فقط 
 اسپینوساد فقط برای سمپاشی انبار خالی با دز توصیه شده مصرف شود )حداقل10 تا 15
 روز قبل از وارد کردن محصول به انبار استفاده شود(. در دمای 11 درجه زیر صفر به طور
متوسط در مدت 7 روز، کلیه مراحل زندگی آفات انباری به ویژه سوسک ها از بین می روند.

جدول 3- راهنمای استفاده از کنترل شیمیایی آفات انباری در فضای انبار
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