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 چکیده

 Sesamia،خوار ذرتژه حشرات بالغ ساقهآفات به وی های کنترلیکی از روش .ذرت یکی از مهمترین گیاهان زراعی است

cretica، تواند برای تولید محصول سالم )کشت این روش تا حد مطلوبی می، دباشهای نوری در مزارع میاستفاده از تله
شود و نور تابیده شده های کوچک تعبیه میداخل آن لامپ ای است کهها به گونهاین تله سازوکارارگانیک( مؤثر باشد. 

نور در اصل از هزاران رنگ تشکیل شده است کند، ط لامپ، حشرات را به سوی خود جذب نموده و در تله گرفتار میتوس
های زرد، قرمز، نارنجی حامل انرژی گرمایی بی، نیلی، بنفش. رنگآسبز،  ،زرد نارنجی، قرمز، که هفت رنگ اصلی دارد:

-تعیین مناسبه مورد نظر دارد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف ها نقش مؤثری در میزان جلب حشررنگ نور تله هستند.
در  Sesamia cretica، در تله نوری برای شکار انبوه حشرات بالغ ساقه خوار ذرت (LED) ترین رنگ چراغ ال ای دی

د و به های نوری مناسب شبدین منظور اقدام به تهیه و ساخت تله دهستان قلعه شاهین در استان کرمانشاه انجام شد.
سپس تیمارها پس از تجزیه  شمارش و یادداشت شدند. برای هر رنگ نورروز آزمایشی تعداد آفت مورد نظر  6مدت 

گروه قرار  پنجهای مختلف نسبت به جلب حشرات در واریانس با آزمون توکی مقایسه شدند. نتایج نشان داد که رنگ
 سفید مهتابیو بعد از آن رنگ  کار در چراغ با رنگ سبز دیده شدجلب و شتأثیر را در بیشترین گرفتند بدین ترتیب که 

 کمترین تأثیر را داشتند. سفید آفتابی و نارنجی هایبیشترین و رنگ

 ، سفید مهتابینوری، چراغ ال ای دی، رنگ سبز، تله خوار ذرتحشرات بالغ ساقه کلمات کلیدی: 
 

 مقدمه

و برنج بیشترین سطح کشت را به خود اختصاص داده  از گندمپس که ذرت یکی از مهمترین گیاهان زراعی است 
ساقه .]22 [رسدمیهزار سال پیش  11تا  8است. خاستگاه ذرت قاره آمریکا )جنوب مکزیک( و پیشینه کشت آن به 
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منظور کنترل جمعیت ساقه خواران  به .]22 [ایران هستندترین آفات ذرت و نیشکر در از مهم Sesamiaخواران جنس 
دادند که پرورش و رهاسازی زنبور پارازیتوئید  نشان] 22، 2، 12 [هایپاشی پژوهشو اجتناب از سم  Sesamiaس جن

-باشد. ولی مهمترین راهکار مدیریتی این آفت در مزارع ذرت و نیشکر میمهم Telenomus busseolae (Gahan)تخم 
های ثانوی و به نحوی که امکان استفاده از میزبانترین مشکل پرورش این زنبور، تخصص میزبانی بالای آن است، 

 برای متداول هایروش از یکی مصنوعی نور منابع از استفاده.]2 [کندنمیجایگزین  آزمایشگاهی را برای پرورش آن میسر 

توتاکسی استفاده از رفتار ف .]16و  11 [است زیستی وتنوع بیوگرافی بندی، طبقه مطالعه برای فعالشب یهاپروانه جلب
ها در پایین ای موارد این تلهبوده است و در پاره استفاده ها قبل مورد های نوری از سالدر حشرات برای ساختن تله

ها نه تنها در کنترل آفت موثر هستند بلکه در ردیابی باشند. این تلهآوردن میزان انبوهی بعضی از حشرات بسیار موثر می
ت که به چشم اس1فوتون و حاوی2الکترومغناطیسی یکتابش2پرتو یا نور مرئی یا نور.]91 [ندرونیز بکار می 1آگاهیو پیش

نور در بین دو نانومتر ۰11تا حدود  281از حدود  موجیطول شود. نور مرئی باانسان و دیگر موجودات مرئی نمایان می
نور در .]21 [دارد شود، قرارتر یافت میهای کوتاهموجبا طول که6فرابنفش های بلندتر وموجدر طولکه 2فروسرخ نامرئی

، های زردبی، نیلی، بنفش. رنگآاصل از هزاران رنگ تشکیل شده است که هفت رنگ اصلی دارد:قرمز،نارنجی،زرد سبز، 
فهمید. او در شیشه  منشور قرمز، نارنجی حامل انرژی گرمایی هستند. ایزاک نیوتن، این موضوع را با عبور دادن نور از

فاصله یک   شیشه قرار داد در نتیجه هفت رنگ نور باپنجره اتاقش سوراخی ایجاد کرد و منشور را با فاصله یک متری از 
بین را در مقابل هر رنگ قرار داد تا متوجه شود که گرمای نور از کجا ایجاد متر از یکدیگر پراکنده شدند وسپس ذره

وار خها در میزان شکار جوانههای فرومونی و محل نصب آنتله( در بررسی اثر رنگ 1291عسکری و همکاران ) .شودمی
ی بالایی درختان های دلتایی سفید رنگ در نیمهکاربرد تلهدریافتند که  در سه استان کشور.Tortrix viridana Lبلوط 

 در( آفتابی و مهتابی) لامپ نوع دو از استفاده مقایسه( در 1292نکاحی و همکاران ). ]2 [داردکارایی بیشتری در جلب آفت 
درصد  18برنج بیان کردند که لامپ خورشیدی خوار ساقه کرم با مبارزه منظور به و خورشید ژیانر از بااستفاده نوری تله دستگاه

اثر ( در بررسی 1296یزدان پناه و همکاران ).]2 [استنسبت به لامپ مهتابی در جذب و گرفتار شدن حشرات عملکرد بهتری داشته
های کنترل فیزیکی سفید از جمله روشاین نتیجه رسیدند که به  گلخانه دبالکیبر سف ینور هایو طول موج یصوت هایفرکانس

نظر به مطالب بیان شده، این مطالعه سعی دارد به .]1 [باشدبالک، استفاده از رنگ زرد برای جذب حشرات و به دام انداختن آنها می
 Sesamiaساقه خوار ذرت ال ای دی در تله نوری برای شکار انبوه حشرات بالغ  بررسی و تعیین مناسب ترین رنگ چراغ

cretica بپردازد. عه ذرت در شهرستان سرپل ذهاب دهستان قلعه شاهینردر مز 
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 مواد و روش ها
عه ذرت در شهرستان ردر مز Sesamia creticaبه منظور بررسی میزان جلب و تعیین مناسب ترین رنگ برای جلب 

روز آزمایشی  6به مدت  11/16/96تا تاریخ  2/16/96یخ ویس از تارشاهین و در روستای ترکذهاب دهستان قلعهسرپل
 باشد:که به شرح زیر می( 1شکل )انجام شد 

 

 
 مزرعهدر  Sesamia creticaشکار انبوه حشرات بالغ ساقه خوار ذرت    مورد بررسی جهتهای نوری تله -1شکل 

متر و قطر سانتی ۰2ت لوله به طول متر هفسانتی 2متر و عمق سانتی 21وسایل آزمایش شامل هفت تشت به قطر
شدند و همچنین که توسط دو عدد باتری قلمی تغذیه میمتر برای هر لوله تعداد دو عدد چراغ ال ای دی یک سانتی

. چراغ های ال ای دی به رنگ های آبی، قرمز،سبز، اهم برای هر تله مورد استفاده قرار گرفت 221سیم و مقاومت 
بنفش و سفید آفتابی مورد استفاده قرار گرفت که به طبع برای هر تله دو چراغ ال ای دی از یک نارنجی، سفید مهتابی،

های هفتگانه نور دامنه بسامد و طول موج در رنگ.رنگ استفاده شد که هفت تله با هفت رنگ مختلف ساخته شد
هایی که از قبل تهیه شده بود در هتله ها بدین شکل طراحی شدند که لول.]1 [نشان داده شده است دودر شکل  خورشید

شد) برای جلوگیری از فرار آفت(، قرار میشویی ریخته مرکز تشت هایی پر از آب و داخل هر تشت چند قطره مایع ظرف
شد و در قسمت انتهایی بالایی لوله دو عدد لامپ ال ای دی نصب میشد که با باتری های قلمی که روی لوله داده می

.  (هابرای کم کردن مصرف لامپ)ها از مقاومت استفاده شد که سر راه اتصال باتری به چراغ  شدذیه مینصب شده بود تغ
شدند و صبح ساعت کار گذاشته میدر مزرعه ها دقیقه شب تله 21/9که هر شب ساعت روش آزمایش بدین شکل بود 

ها با برای جلوگیری از همپوشانی تلهشد.ت میشدند و تعداد آفت مورد نظر شمارش و یادداشدقیقه جمع آوری می 21/6



 

کاملا تصادفی تله های  با ترتیبمتر انتخاب شد و هر شب سانتی 21ها فاصله یک متر و همدیگر با توجه به مقدار نور تله
 شدند. نوری نصب می

 
 های هفتگانه نور خورشیددامنه بسامد و طول موج در رنگ -2شکل

 نتایج
در تله نوری نشان داد که  تیمار های مختلف رنگ چراغ های ال  جلب ج تجزیه واریانس میزاننتای 1دول مطابق ج

شکار در تیمار های مختلف با آزمون توکی نشان  دی میانگین تعداح  یک درصد معنی دار است. مقایسهای دی  در سط
ر گرفته است. بعد از رنگ سبز رنگ های چراغ با رنگ سبز دیده شده و در یک گروه قرا داد که بیشترین جلب و شکار در

با وضعیت جلب مشابه در گروه سوم قرار گرفته اند آبی و قرمز در یک گروه هستند همچنین قرمز و  سفید مهتابی
با کمترین مقدار جلب در گروه آخر قرار  نارنجیو  سفید آفتابی،بنفشدر یک گروه و  بنفشو آبی طور رنگ های همین

های ن برای ارزیابی های بعدی روی طیفتوصیه کرد همچنی جلبتوان رنگ سبز را برای این میبنابر .(2)جدول  گرفتند
 مختلف رنگ سبز باید مطالعات ادامه پیدا کند.

 

 

 

 



 

 

های مختلف چراغ ال ای دی در تله نوری برای شکار انبوه حشرات بالغ ساقه خوار رنگ تجزیه واریانس -1جدول
 Sesamia creticaذرت

میانگین  (dfدرجه آزادی) ابع تغییراتمن
 (Msمربعات)

F Sig 

 111/1 219/2۰ ۰16/22۰ 6 رنگ
 111/1 282/2 ۰22/22 2 تکرار
 - - 19۰/1 21 خطا

 

رنگ  مختلفهای در تیمار Sesamia cretica، ساقه خوار ذرتتعداد حشرات بالغ شکار شده  مقایسه میانگین-2جدول
 چراغ ال ای دی در تله نوری

 SD±میانگین  تیمار ها

 a2/1±2/18 سبز

 b۰8/2±2/11 سفید مهتابی

 bc66/2±2/۰ قرمز

 dC28/2±2/2 آبی

 de16/1±82/1 بنفش

 e82/1±2/1 سفید آفتابی

 e21/1±22/1 نارنجی

 

 

 



 

 

 گیرینتیجه و بحث
 یک به دیگر هایزیستگاه را از هاپروانه که باشد بزرگ بسیار است ممکن نوری منابع موثر جاذبه شعاع :شعاع مؤثر

 هایوگونه روش به بسته) داد را نشان متر 221-2 بین فاصله نور جذاب شعاع گیریاندازه .بکشد بردارینمونه محل
-Mark- Releaseها به نور وجود دارد، آزمایشاتهایی در شعاع موثر برای جلب پروانهرسد تفاوتبه نظر می.]11 [مطالعه؛

Recapture نور منبع جاذبه درشعاع ها راهای پروانهخانواده بین هایبه دم انداختن( تفاوت -رهاسازی-یارگذ)علامت 
 در متر 21 از کمتر احتمالا جاذبه شعاع.]11 [شوندنمی جلب اندازه یک به نور به هاگونه همه همچنین .]7 [داد نشان
 .]11،11 [است حشره شناسی تحقیقات در معمولی نور منابع برای موارد بیشتر

دست آمد. اما بر اساس نتایج این تحقیق بهترین نوع چراغ ال ای دی برای جلب ساقه خوار رنگ سبز به :نوع رنگ
های کنترل فیزیکی سفید بالک، استفاده از از جمله روشجلب حشرات مختلف در گونه های مختلف متفاوت است. مثلا 

توان روی گیاهان در اطراف های رنگی چسبنده را میتله باشد.ا میرنگ زرد برای جذب حشرات و به دام انداختن آنه
ها اغلب به صورت صفحات تخت یا نوارهای چسبنده زرد رنگی هستند منطقه کاشت محصول مورد نظر بکار برد. این تله
ها نه تنها در هاند را نگه دارد. این تلتواند حشراتی که جذب رنگ شدهکه آغشته به مواد چسبنده خاصی بوده که می
 .]11و  4 [روندنیز بکار می ۰آگاهیکنترل آفت موثر هستند بلکه در ردیابی و پیش

 منعکس است ممکن که.]8 [نوریها در پروسه جلبدر بین پروانه هستند هانر از نادرتر طورمعمول به هاماده: جنسیت
 یک به نور هابهگونه همه همچنین.]1۰ [باشد های مختلف جنس بین نور درجذب همچنین و فعالیت در تفاوت کننده
 .]11 [شوندنمی جلب اندازه

موارد  دراغلب.]12، 16 [میشود تلاش حداقل با هانمونه از زیادی تعداد آوریموجب جمع های نوریتله :راحتی کار
شناختی در مطالعات تنوع دار زیستو نتایج معنی است تفسیر قابل راحتی به های نوری نتایجی کهکه تله استشده ثابت

 .]12، 21، 12 [دهندها به ما میزیستی پروانه

-Mark- Releaseها به نور وجود دارد، آزمایشاترسد تفاوت هایی در شعاع موثر برای جلب پروانهمی به نظر:شدت نور

Recaptureنور منبع جاذبه شعاع در اها رهای پروانهخانواده بین به دم انداختن( تفاوت های -رهاسازی-گذاری)علامت 
 .]9 [تاثیرگذارباشند گونه وترکیب نمونه اندازه بر است نیزممکن( موج طول قدرت،) نور مختلف منابع.]۰ [داد نشان
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. میگیرد قرار گیاهی پوشش و ماه نور هوا، و آب تأثیر نورتحت جلب شده به هانمونه فراوانی: اثر شرایط آب و هوایی
حائز اهمیت  ازحد بیش ی جلباست در پروسه  ممکن نمونه گیری سایت یک اطراف در گیاه تراکم اثر که درحالی

 .]8، 26 ،16، 21 [است شده وبحث شده مستند وضوح به( وباد مه باران، دما،) هوا و ماه نور اثرات.]21 [باشد

 دست به ازشب خاصی هایزمان در میتواند فقط هاگونه از برخی است که شدهگزارش  ]18 [یدر مطالعات:زمان جلب
 .جمع میکنند را نمونه تعداد بیشترین ماه، بدون و مرطوب گرم، هایشب طورکلی، به آیند.

 منابع

 .انتشار ی. شرکت سهامییروشنا یمهندس.1286کلهر، ح.  .1

در  . بررسی اثر رنگ تله فرومونی و محل نصب آنها1291عسکری، ح.، آل منصور، ح.، زرگران، م. ر. و قاضی، م .  .2
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و در سه استان کشور. Tortrix viridanaL. میزان شکار جوانه خوار بلوط

 .9-1. ص1. ش 11. دوره مراتع ایران

 تله دستگاه در( آفتابی و مهتابی) لامپ نوع دو زا استفاده مقایسه. 1292نکاحی، ع.، محمد زمانی، د. و رنجبر، ا.  .2
 تحقیقات ملی همایش برنج، دومین خوارساقه کرم با مبارزه منظور به و خورشید انرژی از استفاده با نوری

 ص. 8، دانشگاه تهران، کشاورزی علوم در کاربردی
 ینور هایو طول موج یصوت هایر فرکانساث. 1296.، عسکریان زاده، ع.، سعیدی زاده ا. و رنجبر، ا. یزدان پناه، م .1

 ص. 61، پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشگاه شاهد تهران، گلخانه دبالکیبر سف
 

5. Abbasi pour Shoushtari, H. (1990). Bioecology of corn stem borer, Sesamia nonagrioides Lef. and its 

natural enemies in the fields of Khuzestan, MSc. Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 169 pp. 
6. Barlow, H. S. & I.P. Woiwod (1993). Seasonality and diversity of Macrolepidoptera in two lowland sites in 

Dumoga-Bone National Park, Sulawesi Utara, pp 167-172. In: W.J. Knight (ed.), Insects and the Rain 

Forests of South-East Asia (Wallacea). Royal Entomological Society, London. 

7. Beck, J., & Linsenmair, K. E. (2006). Feasibility of light-trapping in community research on moths: 

attraction radius of light, completeness of samples, nightly flight times and seasonality of Southeast-Asian 

hawkmoths (Lepidoptera: Sphingidae). Journal of Research on the Lepidoptera, 39, 18-37. 
8. Brehm, G. (2002). Diversity of geometrid moths in a montane rainforest in Ecuador. Ph.D.-thesis, 

University of Bayreuth (Germany). Available at http://www.opus.ub.uni-bayreuth.de/ volltexte/2003/20 

9. Brehm, G. (2002). Diversity of geometries in the montane rainforest in Ecuador. Ph.D. thesis, University of 

Bayreuth (Germany). Available at http://www.opus.ub.uni-bayreuth.de/ volltexte / 2003/20 
10. Butler, L. & V. Kondo (1991). Macrolepidopterous moths collected by blacklight trap at Cooper´s Rock 

State Forest, West Virginia: a baseline study. Bulletin 705, Agricultural and Forestry Experiment Station, 

West Virginia University. 

11. Butler, L., V. Kondo, E.M. Barrows & E.C. Townsend (1999). Effects of weather conditions and trap types 

on sampling for the richness and abundance of forest Lepidoptera. Environmental Entomology 28: 795-811. 

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=6776
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=6776
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=6776
http://www.opus.ub.uni-bayreuth.de/


 

12. Daniali, M. (1984). Investigation on using biological, cultural, and chemical control methods against 

sugarcane stem borers in the Haft-Tapeh region, Khuzestan, MSc. Thesis, Shahid Chamran University, 

Ahwaz, 114 pp. 
13. Fiedler, K. & C.H. Schulze (2004). Forest modification affects the diversity, but not the dynamics of the 

specious tropical pyraloid moth communities. Biotropica 36: 615-627. 

14. Holloway, J. D., Kibby, G., & Peggie, D. (2001). The families of Malesian moths and butterflies (Vol. 3). 

Brill. 
15. Holloway, J.D. (1967). Studies and suggestions on the behavior of moths at light. Proc S. Lond. But Nat 

Hist Soc .: 31-46. 

16. Intachat, J., J.D. Holloway & H. Staines (2001). Effects of weather and phenology on the abundance and 

diversity of geometroid moths in a natural Malaysian rain forest. Journal of Tropical Ecology 17: 411-429. 

17. Janzen, D. H. (1984). Two ways to be a tropical big moth: Santa Rosa saturniids and sphingids. Oxford 

Surveys in Evolutionary Biology, 1 (85), 140. 
18. Kitching, I.J. & J.-M. Cadiou (2000). Hawkmoths of the world. The Natural History Museum, London. 

Cornell University Press, London. 

19. Lloyd L. (1922) The control of the greenhouse white fly (asterochiton vaporariorum) with notes on its 

biology1. Annals of Applied Biology 9:1-32. 
20. MacKay r.j., Oldford r.w. (2000) Scientific Method, Statistical Method and the Speed of Light. Statistical 

Science 15(3): 254-275. 
21. Muirhead-Thompson,R.C. (1991). Trap Responses of Flying Insects. Academic Press, London. 

22. RanjbarAghdam, H. (1999). Possibility of in vivo rearing of Platytelenomus hylas Nixon (Hym., 

Scelionidae) in order to biological control of sugarcane stem borers, Sesamia spp., MSc. Thesis, Shahid 

Chamran University, Ahwaz, 106 pp. 
23. RanjbarAghdam, H. and Kamali, K. (2005). Investigation on Biology and Efficiency of Platytelenomous 

Hylas Nixon (Hym .: Scelionidae), the Egg Parasitoid of Sesamia spp. Under laboratory condition. The 

scientific journal of agriculture, 27 (2): 71-81. 
24. Schulze, C. H., & Fiedler, K. (2003). Vertical and temporal diversity of a species-rich moth taxon in Borneo. 

Arthropods of tropical forests: spatio-temporal dynamics and resource use in canopy, 69-85. 
25. Tollenaar, M. & Dwyer, L.M. (1999) Physiology of bread. pp. 169-204 in Smith, D. L. & amp; Hamel, C. 

(eds.) Crop Yield, Physiology and Processes. Springer-Verlag. 
26. Yela, J.L. & M. Holyoak (1997). Effects of moonlight and meteorological factors on light and bait trap 

catches of noctuid moths (Lepidoptera: Noctuidae). Environmental Entomology 26: 1283-1290. 


