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  .212 -224 ):2( 6 . مجله کشاورزي بوم شناختی.گیاهان تله

هاي شیمیایی و کشعلت مقاومت این حشره به حشرهدر سالهاي اخیر بید کلم در ایران حالت طغیانی پیدا کرده است. به: سابقه و هدف
تی (اکولوژیک) و پایدار براي کنترل این آفت امري شناخهاي بوممانده باالي سموم مصرفی در محصوالت تولیدشده، استفاده از روشباقی

توانند در شناختی ، میهاي بومهاي زراعی نه تنها ساده و کاربردي هستند، بلکه به علت سازگار بودن با دیگر روشضروري است. روش
اي هاي اخیر افزایش شایان مالحظهدر سالشناختی عنوان یک روش زراعی و بوممدیریت تلفیقی هم استفاده شوند. استفاده از گیاهان تله به

پیچ در شرایط عنوان گیاه تله در کشت کلمشناختی بید کلم با استفاده از گیاهان بومی کشور بهاست. هدف از این بررسی، مدیریت بومیافته
  صحرایی بود.
در نظرگرفته شد و تیمارهاي الورجان از استان اصفهان پیچ واقع در شهرستان فمتري از کلم 5000یک کشتزار این منظور، به ها:مواد و روش

چینی، خردل سفید، شلغم، ترب سیاه و مخلوط (هر چهار گیاه) به  کلمبا گیاهان تله شامل  دو ردیف اول کرتآزمایشی به صورت کشت 
برداري تصادفی تکرار اجرا شد. نمونه 4صادفی با هاي کامل تمتر مربعی) به صورت بلوك 100هاي آزمایشی (پیچ) در کرتهمراه شاهد (کلم

بوته  از گیاهان تله هر کرت از  3برداري از حشره کامل بید کلم روي بوته  از گیاه اصلی هر کرت و نمونه 10از الرو و شفیره بید کلم روي 
  دو هفته پس از نشاءکاري تا آخر فصل رشد (زمان برداشت) هر دو هفته یکبار انجام شد.

که از نظر میانگین طوريداري بین گیاهان تله از نظر جلب حشره کامل بید کلم وجود دارد. بهنتایج نشان داد که تفاوت معنی :نتایج و بحث
ترین میزان جلب را به خود اختصاص ) پایین00/1±05/0پیچ () باالترین و کلم07/9±27/0شمار حشره کامل بید کلم در بوته، خردل سفید (

) همگی در یک گروه 17/6±41/0) و شلغم (50/6±32/0)، ترب سیاه (86/6±47/0)، کلم چینی (11/7±35/0مخلوط ( دادند و تیمارهاي
داري بین تیمارهاي مختلف تله از نظر آلودگی گیاه اصلی به مجموع الرو و شفیره بید کلم حدواسط قرار گرفتند. همچنین، تفاوت معنی

) کمترین 85/2±14/0مجموع شمار الرو و شفیره بید کلم در بوته گیاه اصلی، تیمار خردل سفید (که از نظر میانگین طوريوجود داشت. به
)، 13/4±21/0)، ترب سیاه (03/4±27/0) بیشترین میزان آلودگی را به خود اختصاص دادند و تیمارهاي شلغم (23/6±37/0پیچ (و کلم

داري بین همبستگی منفی و معنیعالوه، روه حدواسط قرار گرفتند. به) همگی در یک گ25/4±31/0) و مخلوط (15/4±26/0کلم چینی (
(فاصله اطمینان  -62/0مجموع شمار الرو و شفیره بید کلم روي گیاه اصلی و شمار حشره کامل بید کلم روي گیاه تله با ضریب همبستگی 

پیچ کارایی چشمگیري در کاهش آلودگی کشتزارهاي کلم نتایج این بررسی نشان داد که گیاهان تله ) وجود داشت.-37/0و  -79/0بین  95%
ي گیاهان تله نه تنها حشره کامل بید کلم را به خود جلب کردند، بلکه باعث کاهش آلودگی گیاه اصلی به الرو و به بید کلم دارند. همه
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عنوان یک تواند بهتله داشت و نشان داد که میشفیره بید کلم شدند. در این میان، خردل سفید بهترین کارایی و عملکرد را در بین گیاهان 
  پیچ مؤثر باشد.ي کارآمد در کاهش جمعیت بیدکلم و آسیب و زیان آن در کشتزار کلمگیاه تله
هاي زراعی مدیریت هاي شیمیایی، استفاده از روشکشهاي شایان مالحظه در رابطه با کاربرد متوالی حشرهبا توجه به نگرانی گیري:نتیجه

ضروري شناختی امري هاي بومها و نیز شایانیت سازگاري با دیگر روشبودن آنفات، مانند کشت گیاهان تله، به علت ساده و کاربرديآ
  آید.شمار میبه

  .خردل سفید، کنترل زراعی، کاهش کاربرد سمومپیچ، کلممدیریت پایدار،  هاي کلیدي:واژه
  

  مقدمه
اي در رابطه با کاربرد هاي شایان مالحظهامروزه نگرانی
ها ي شیمیایی وجود دارد که از جمله می کشمتوالی حشره

ها، طغیان دوباره آفات، توان به مقاومت آفات به حشره کش
بیماري هاي حاد و مزمن براي انسان، آلودگی محیط و تولید 
غیراقتصادي محصوالت کشاورزي اشاره داشت 

)Karimzadeh and Farazmand, 2011ید کلم). ب  
 )Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera, Plutellidae) (

ترین آفت گیاهان خانواده چلیپائیان در سرتاسر جهان مهم
طورعموم از محصوالت زراعی مانند کلم است. این حشره به

پیچ، کلم بروکسل، کلم چینی، کلم قمري، کلم گل، کلم 
زیادي از علفهاي بروکلی، کلزا، تربچه، شلغم، خردل، و شمار 

  هرز خانواده چلیپائیان تغذیه می کند
 )Talekar and Shelton, 1993; Furlong et al., 2013  .(

شوند این آفت امروزه در هر جایی که چلیپائیان کشت می
وجود دارد و باور بر این است که باالترین گسترش جهانی 

 هايرغم تالشرا در بین همه بالپولکداران داراست.به
گسترده اي که براي مدیریت این آفت صورت گرفته است 

ها و کنترل هاي غیر موثري در بسیاري از کشورها طغیان
). بید کلم Sivapragasam et al., 1997گزارش شده است (

باشد و گل در ایران میپیچ و کلممهم ترین آفت مزارع کلم
ز آسیب به چلیپائیان دیگر مانند شلغم، تربچه، ترب و کلزا نی

 ). درAfiunizadehand and Karimzadeh, 2015زند (می
هاي اخیر بید کلم در ایران حالت طغیانی پیدا کرده سال

هاي متداول قادر به کشکه، انواع حشرهطورياست به
 Afiunizadeh andکنترل این آفت نیستند (

Karimzadeh, 2015کش). مقاومت این حشره به حشره -
مانده باالي سموم مصرفی زون برآن، باقیهاي سنتتیک و اف

گل که بیشتر به صورت پیچ و کلمدر محصوالتی مانند کلم

- هاي بومشوند نیاز به استفاده از روشتازه مصرف می
شناختی و پایدار براي کنترل این آفت را دوچندان ساخته 

باشند هاي زراعی نه تنها ساده و کاربردي میاست. روش
شناختی هاي بومتوانند با روشزگار بودن میبلکه به علت سا

واره (پارازیتوئید) و دیگر مانند استفاده از زنبورهاي انگل
له هاي میکروبی تلفیق شوند. استفاده از گیاهان تکشحشره

باشد که از ابزار سنتی شناختی مییک روش زراعی و بوم
هاي اخیر کاربرد آن افزایش مدیریت آفات بوده و در سال

-Shelton and Badenes( اي یافته استشایان مالحظه

Perez, 2006(.  
گیاهان تله، گیاهانی هستند که براي جلب حشرات یا 
موجودهاي دیگر مانند نماتدها براي حفاظت گیاه اصلی از 

شوند، این حفاظت ممکن است حمله آفات کشت می
بواسطه جلوگیري از رسیدن آفت به گیاه یا بواسطه تمرکز 

هاي کشتزار و در پی آن کنترل ت در برخی قسمتآف
 ,Shelton and Badenes-Perezاقتصادي آن اعمال شود  (

 %70-85توان طور مثال، در یک کشتزار سویا می). به2006
 %1-10هاي بد بو را را به گیاهان تله  که تنها جمعیت سن

 ,Hokkanenدهند جلب کرد (کل کشتزار را پوشش می

1991; Shelton and Badenes-Perez, 2006 تا سال .(
نظام زراعی (پنبه، سویا، بوم 4گونه آفت در  11تنها  1991

سیب زمینی و کلم گل) توسط گیاهان تله به طور موفق 
پیش از  ).Talekar and Shelton, 1993(بودند کنترل شده
هاي جدید آلی، کشت نواري گیاهانی با کشظهور حشره

تر و ارجحیت باال براي بید کلم در یناهمیت اقتصادي پای
بین کشتزارهاي تجاري گیاهان خانواده چلیپائیان عمومیت 

کردند داشت. این گیاهان تله، بید کلم را به خود جلب می
 Sheltonکرد (که این آفت به گیاه اصلی حمله نمیطوريبه

and Badenes-Perez, 2006 امروزه نیز که استفاده از .(
ها کشي جدید به دلیل مقاومت به حشرههاکشحشره

ویژه در محدود شده است استفاده از گیاهان تله به
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-تري به نظر میکشورهاي در حال توسعه جایگزین واقعی
تواند کاربرد رسد. استفاده از گیاهان تله به طور موثر می

ها را به صفر برساند زیرا الروهاي بید کلم کشحشره
تله به شدت انگلی (پارازیته) خواهد شد مانده روي گیاه باقی

)Talekar and Shelton, 1993 .(  
نخستین گیاهی که به عنوان گیاه تله براي کنترل بید کلم 

 Brassica juncea (L.)پیشنهاد شده است خردل هندي(

Czern.هاي صحرایی در هند با الگوهاي باشد. آزمایش) می
کرد که یک متفاوت کشت کلم و خردل هندي نیز مشخص 

ردیف کلم، دو ردیف  25الگوي کشت که در آن به ازاي هر 
هاي کلم؛ نخستین خردل هندي (در ابتدا و انتهاي ردیف

 25روز پیش از کشت گیاه اصلی و دومین ردیف  15ردیف 
روز پس از کشت گیاه اصلی) کشت شود براي مدیریت موفق 

ري از بیشت که، جمعیتطوريآفت نوید بخش بوده است. به
هاي الرو بید کلم در کشت کلم تنها در مقایسه با کلم

مخلوط با خردل هندي وجود داشته است. البته، کنترل 
حشراتی که جلب خردل هندي شده بودند با دیکلروس به 

روز  15روزه از  10-15هاي نسبت یک در هزار به فاصله
ها نیز در این پس از کشت به دست آمده است. پرورش کلم

کش مخلوط در هنگام فصل بارانی بدون کاربرد حشره کشت
ممکن شده است درحالی که در فصل زمستان دو بار 
سمپاشی با هیروکلراید کارتاپ به نسبت نیم در هزار براي 

 Srinivasan andکنترل بید کلم ضروري بوده است (

Krishna Moorthy, 1991, 1992 از موارد دیگر استفاده .(
توان عنوان گیاه تله علیه بید کلم میبهموفق خردل هندي 

هاي کلم بروکلی، کلم گل و کلم پیچ در آفریقاي در کشت
)، در کشت کلم پیچ Charleston and Kfir, 2000جنوبی (
 ,Åsman) در سوئد (Brassica oleracea var. albaسفید (

 Badenes-Perezدر کشت کلم پیچ در نیویورك () و2002

et al., 2004گیاه دیگري که به عنوان گیاه ره داشت. ) اشا
تله در کلم پیچ به طور موفق علیه بید کلم استفاده شده 

) .Brassica oleracea var. acephala DCاست کالرد (
باشد. در پژوهشی در فلوریدا، کالرد به صورت پیرامونی می

در کشتزارهاي کلم پیچ در کشت بهاره استفاده شد. در این 
ار بید کلم در گیاه اصلی هرگز به آستانه کشتزارها، شم
الرو در بوته) نرسید. افزون بر، این  0,3ها (کشکاربرد حشره

کاهش شمار سمپاشی روي کلم پیچ به همراه تمرکز باالي 
-تواند به نگهداري جمعیتالروهاي میزبان روي کالرد می

نظام زراعی کمک هاي دشمنان طبیعی بید کلم در این بوم

ابراین، کشت کالرد در پیرامون کشتزارهاي کلم پیچ کند. بن
به عنوان تاکتیک موثر مدیریت بید کلم توصیه شده است 

)Mitchell et al., 2000عنوان گیاه  ). همچنین، کالرد به
تله موثرعلیه بید کلم در کشتزارهاي کلم پیچ در گوآم، 

 ,.Badenes-Perez et al., 2004; Musser et alنیویورك (

2005; Badenes-Perez et al., 2005a و نواحی دیگر (
) گزارش شده Muniappan et al., 2001ایاالت متحده (

  است.
 .Barbarea vulgaris var. arcuata (Opiz ex Jراکت زرد(

Presl and C. Presl) Fr. گیاه دیگري است که به عنوان (
گیاه تله موفق علیه بید کلم استفاده شده است. این گیاه 
یک علف هرز دوساله از خانواده چلیپائیان و مرسوم در 

). از نظر Idris and Grafius, 1996باشد(ایاالت متحده می
) glossyحساسیت به بید کلم، دو نوع راکت زرد، صیقلی (

نوع )، وجود دارد. گیاهان راکت زرد pubescentو کرکی (
صیقلی (جور یا تیپ رزت) هنگامی که در گلخانه پرورش 

طورکامل مقاوم آوري شوند بهاده شوند یا در تابستان گردد
شده در اواخر پاییز آوريبه بید کلم هستند ولی برگهاي گرد

 Agerbirk et al., 2003; Sheltonمقاومت کمتري دارند (

and Nault, 2004هاي پرشمار آزمایشگاهی و ). بررسی
نسبت به دیگر راکت زرد  صحرایی نشان داده است که

یاهان چلیپائیان توانایی باالیی در جلب حشرات کامل بید گ
گذاري) دارد ولی بقاي الروهاي بید کلم روي کلم (براي تخم

 ,Lu et al., 2004; Shelton and Naultآن ممکن نیست (
2004; Badenes-Perez et al., 2004; Badenes-Perez et 

al., 2005a; Badenes-Perez et al., 2005b.( اهان ز گیا
آل) چلیپائیان دیگري که به عنوان گیاه تله مطلوب (ایده

کننده قوي براي تخمگذاري و نامناسب براي رشد و (جلب
) .Sinapis alba Lاند خردل سفید (نمو الروها) آزمون شده

 باشند.) می.Lobularia maritima (L.) Desvو مروارید (
در مقایسه با هاي آزمایشگاهی با این دو گیاه نتایج آزمون

) .Brassica oleracea var. gemmifera DCکلم بروکسل (
در هلند نشان داده است که به علت دارا بودن یک 

عملکرد (جلب کننده براي -همبستگی پایین رجحان
نسبت نامناسب براي رشد و نمو الروي)، تخمگذاري ولی به

قدومه به عنوان نامزدي (کاندیدي) مناسب براي گیاه تله 
). در de Groot et al., 2005باشد (لیه بید کلم مطرح میع

انگلستان، استفاده از خردل سفید به عنوان گیاه تله، شیوع 
). George et al., 2009بید کلم را در کلم گل کاهش داد (
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) .Tagetes patula nana Lدر لهستان استفاده از جعفري (
کشت کلم  ) در.Calendula officinalis Lبهار (و همیشه 

پیچ باعث کاهش الرو و شفیره بید کلم روي کلم پیچ شده 
  ).Jankowska et al., 2009; Jankowska, 2010است (

) گیاهی است که dead-end trap cropگیاه تله کشنده (
کننده قوي براي تخمگذاري حشرات کامل باشد ولی جلب

وري الروهاي حشره روي آن قادر به بقا نباشند. الزم به یادآ
است که، استفاده از راکت زرد یا هر گیاه دیگري که بتواند 

تر به عنوان گیاه تله کشنده علیه بید کلم به کار رود موفق
اي است که تنها تخمگذاري را افزایش از کاربرد گیاهان تله

). در این رابطه، Shelton and Nault, 2004دهند(می
Shelton et al. (2008) (الین) رد و خردل هاي کالرگه

اند تولید کرده Bacillus thuringiensisهندي تراریخته با 
توانند به عنوان گیاهان تله بوده و می Cry1Cکه داراي ژن 

ها گلوکزینوالت کشنده علیه بید کلم استفاده شوند.
)glucosinolatesهاي فعال گیاهی خاص ) فراورده

 Arabidopsisها، کلزا و گیاه مدل چلیپائیانی مانند کلم

thaliana (L.) Heynh. خواران هستند که توسط گیاه
اختصاصی چلیپائیان مانند بید کلم به طور مکرر به عنوان 

شوند. انتقال ژنتیکی محرك تخمگذاري به کار گرفته می
به توتون  A. thalianaپایدار مسیر بنزیل گلوکزینوالت از 

-تغییرپذیري منجر به تولید بنزیل گلوکزینوالت بدون ایجاد
هاي شناختی) شده است. توتونهاي مورفولوژیکی (ریخت

کنندگی بیشتري براي تولیدکننده بنزیل گلوکزینوالت جلب
هاي وحشی نشان تخمگذاري بید کلم در مقایسه با توتون

اند. از آنجایی که، الروهاي نئونات قادر به بقا روي توتون داده
توانند به ن گیاهان میند پیشنهاد شده است که ایانبوده

عنوان گیاهان تله کشنده علیه بید کلم براي درازمدت 
هدف از این ). Møldrup et al., 2012استفاده شوند (

بررسی، انتخاب چند گیاه میزبان بید کلم از میان گیاهان 
بومی کشور و بررسی و مقایسه آنها به عنوان گیاهان تله در 

جمعیت این آفت مهم  جلب حشرات کامل بید کلم و کاهش
تواند به عنوان در گیاه اصلی بود. نتایج به دست آمده می

راهکار جدید در مدیریت بید کلم به تنهایی و یا با تلفیق با 
  راهبردهاي پایدار دیگر استفاده شود.

  هامواد و روش
  الگوي کشت

(همزمان با کشت بذر گیاه  1393از اول اردیبهشت ماه سال 
براي تهیه نشاء)، بذرهاي چهار گیاه تله اصلی در خزانه 

 Brassica pekinensis (Lour.)چینی ( انتخابی شامل کلم

Rupr.) خردل سفید، شلغم ،(Brassica rapaL. و ترب (
-در گلدان J. Kern.) (Raphanus sativus var.nigerسیاه 

هاي کوچک پرشده با خاك سترون (استریل) مخلوط شده 
 25±5شرایط گلخانه (دمايدر  با خاك برگ کشت شد و

درجه سلسیوس و دوره نوري طبیعی) و بدون کاربرد هیچ 
هفتگی مراقبت شدند.  4و تا کشی پرورش داده شدآفت

 5000شد. کشتزاري ها به کشتزار انتقال داده سپس گلدان
پیچ واقع در شهرستان فالورجان (شهر مترمربعی از کلم

کاري در ي کلماطق عمدهپیربکران، روستاي چم)، که از من
هاي اخیر آلودگی شدید به در سالاستان اصفهان بوده و 
انتخابی براي عنوان پایگاه است بهبید کلم نشان داده

آزمایش در نظرگرفته شد. براي اجراي آزمایش، کشتزار 
بندي شده و چهار بلوك (طرح بلوك کامل تصادفی) بلوك

ت ایجاد شد. به کر 6شد و در هر بلوك در نظر گرفته
متر (با  5/12×  8هاي آزمایشی داراي ابعاد که کرتطوري

متر  2ها درون بلوك متر مربع)، فاصله کرت 100مساحت 
متر در نظر گرفته شد. گیاهان تله  10ها و بین بلوك

صورت تیمارهاي زیر در هر بلوك به طور تصادفی کشت به
) کشت 2ی، (چین ) کشت دو ردیف اول کرت با کلم1شد: (

) کشت دو ردیف اول 3دو ردیف اول کرت با خردل سفید، (
) کشت دو ردیف اول کرت با ترب سیاه، 4کرت با شلغم، (

) کشت دو ردیف اول کرت از چهار گیاه تله یادشده به 5(
) کشت دو 6صورت مخلوط (هر گیاه تله نصف ردیف) و (

  ردیف اول کرت با کلم پیچ (تیمار شاهد).
  اريبردنمونه

برداري از ) نمونه1نمونه برداري به دو صورت انجام شد: (
از دو هفته پس از نشاءکاري تا آخر   -الرو و شفیره بید کلم

فصل رشد (زمان برداشت) هر دو هفته یکبار، از گیاه اصلی 
بوته به طور تصادفی انتخاب شد و همه  10هر کرت 

روهاي سن الروهاي سن دوم تا چهارم (همه الروها غیر از ال
یک که درون برگ حالت مینوز دارد)، پیش شفیره و شفیره 

برداري از حشره کامل ) نمونه2روي آنها شمارش شد؛ و (
از سه هفته پس از نشاءکاري تا آخر فصل رشد  -بید کلم

(زمان برداشت) هر دو هفته یک بار، از گیاهان تله هر کرت 
شرات کامل سه بوته به طور تصادفی انتخاب شد و تمام ح

  روي آنها شمارش شد.
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  هاتجزیه و تحلیل داده
هاي شمارشی (شمار الرو، شفیره و حشرات کامل بید داده
 Generalizedبه شیوه مدلسازي خطی عمومی ( کلم)

Linear Modelling( هاي و به طور خاص توسط مدل
) با خطاي پویسون log-linear modelsخطی (-لگاریتمی

)Poisson د تحلیل شد. در مواردي که پراکنش مازا) تجزیه و
)overdispersionها وجود داشت به جاي خطاي ) در داده

) استفاده quasi-Poissonپویسون (پویسون از خطاي شبه
ها توسط آزمون توکی انجام شد. شد. مقایسه میانگین

هاي الروي و هاي حشرات کامل با دادههمبستگی داده
رگرسیونی با خطاي نرمال هاي برازش مدلشفیرگی با 

اي جملههاي مختلف خطی و چند(شامل مدل
)polynomial(  رگرسیونی با خطاي پویسون  مدل) و
)Poisson ( .هاي آماري در محیط همه دادهتعیین شدR 

  .)Crawley, 2013شد (تجزیه و تحلیل  2.10.0
  

  و بحث نتایج
ر طول روند جمعیت حشره کامل بید کلم روي گیاهان تله د

ي دهد که حشره کامل بید کلم به همهفصل رشد نشان می
پیچ) جلب شده اند و گیاهان تله بهتر از تیمار شاهد (کلم

در بین گیاهان تله نیز، خردل سفید برتري محسوسی را در 
  ).1دهد (شکل جلب بید کلم نشان می

داري ها نشان داد که تفاوت معنینتایج تجزیه و تحلیل داده
)0.001, P< 12.922- =18t بین گیاهان تله از نظر جلب (

که از نظر میانگین طوريحشره کامل بید کلم وجود دارد. به
شمار حشره کامل بید کلم در بوته، خردل سفید 

) 00/1±05/0) باالترین و کلم پیچ (27/07±0/9(
ترین شمار جلب حشره را به خود اختصاص دادند و پایین

)، کلم چینی 11/7±35/0تیمارهاي مخلوط (
) و شلغم 50/6±32/0)، ترب سیاه (47/86±0/6(
) همگی در یک گروه حد واسط قرار گرفتند 41/17±0/6(

 ).2(شکل 
  

  
  .روند جمعیت حشره کامل بید کلم بر روي گیاهان تله در طول فصل رشد  -1شکل 

Fig. 1- Population trend of P. xylostella adults on trap crop during the growing season.  
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   .میانگین هفتگی جمعیت حشره کامل بید کلم روي گیاهان تله -2شکل 
Fig. 2- Weekly mean population of P. xylostella adults on trap crop.  

  

روند مجموع جمعیت الرو و شفیره بید کلم بر روي گیاه 
دهد که پیچ) در طول فصل رشد نشان میاصلی (کلم

ي تیمارها مجموع جمعیت الرو و شفیره بید کلم در همه
هاي باشد و در بین تیمارپیچ) میکمتر از تیمار شاهد (کلم

 گیاهان تله نیز، خردل سفید کمترین آلودگی را به مجموع
   ).3دهد (شکل الرو و شفیره بید کلم در کل فصل نشان می

ي دارنیها نشان داد، تفاوت معنتایج تجزیه و تحلیل داده
)df = 18 ,z-value = 3.380, P< 0.001 بین تیمارهاي (

مختلف تله از نظر آلودگی گیاه اصلی به مجموع الرو و 
که از نظر میانگین طوريشفیره بید کلم وجود دارد. به

مجموع شمار الرو و شفیره بید کلم در بوته گیاه اصلی، 
پیچ ) کمترین و کلم85/2±14/0تیمار خردل سفید (

) بیشترین میزان آلودگی را به خود اختصاص 37/23±0/6(
)، ترب سیاه 03/4±27/0دادند و تیمارهاي شلغم (

) و مخلوط 15/4±26/0)، کلم چینی (21/13±0/4(
) همگی در یک گروه حد واسط قرار گرفتند 31/25±0/4(

  ).4(شکل 
P<  4.6092-=  34t ,دار (همبستگی منفی و معنییک 

روي گیاه  داده هاي الروي و شفیرگیمجموع ) بین 0.001
بید کلم روي گیاهان  هاي حشرات کاملو داده) yاصلی (

 %95(فاصله اطمینان  -62/0)  با ضریب همبستگی xتله (
). بهترین مدل 5) به دست آمد (شکل -37/0و  -79/0بین 

) با Log-linear modelخطی ( -لگاریتمی شده، مدلبرازش

) بصورت زیر به دست quasi-Poissonپویسون (خطاي شبه
  آمد:  

x005522.0526728.5y e  

P,  4.8330-=  34t >0 .(دار این مدل یک رابطه خطی معنی

 دهدنشان می 99/0 با درجه برازش yو لگاریتم  xبین  )001
  .)5(شکل 

نتایج این بررسی نشان داد که گیاهان تله کارایی 
پیچ به بید چشمگیري در کاهش آلودگی کشتزارهاي کلم

ي گیاهان تله نه تنها حشره کامل بید کلم کلم دارند. همه
را به خود جلب کردند بلکه باعث کاهش آلودگی گیاه اصلی 
به الرو و شفیره بید کلم شدند. در این میان، خردل سفید 

ارزش بهترین کارایی و عملکرد را در بین گیاهان تله داشت. 
لیپائیان، طغیان بید کلم اقتصادي باالي گیاهان خانواده چ

هاي شیمیایی کشهاي اخیر، کارایی نداشتن حشرهدر سال
در کنترل این آفت، و همچنین تاکید بر مبارزه غیرشیمیایی 

- مانده سموم در این محصوالت که به صورت تازهبعلت باقی
شناختی آفات شوند اهمیت مدیریت بومخوري مصرف می

)Karimzadeh and Farazmand, 2011 ( را دوچندان
ساخته است. نتایج این بررسی همچنین نشان داد که خردل 

ي کارآمد در کاهش تواند به عنوان یک گیاه تلهسفید می
جمعیت بیدکلم و نیز آسیب و زیان آن در کشتزار کلم مؤثر 

  باشد. 
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  .اصلی در طول فصل رشد گیاهروند مجموع جمعیت الرو و شفیره بید کلم روي  -3شکل 

Fig. 3- Population trend of the sum of P. xylostella larvae and pupae on the main crop during the growing 
season. 

 

  .اصلی گیاهمیانگین هفتگی مجموع جمعیت الرو و شفیره بید کلم روي  -4شکل 
Fig. 4- Weekly mean population of sum of P. xylostella larvae and pupa on the main crop. 

  
حشرات بر پایه یک سري سازوکارهاي پایه گیاهان تله را 

دهند. در این هاي دیگر ترجیح میشناسایی و به میزبان
زمینه، مواد شیمیایی (بویایی و چشایی) و یا فیزیکی 

(تماسی و دیداري) براي جلب حشرات به سوي گیاهان 
کیفیت گیاه تله  اي است. از سویی،معین داراي اهمیت ویژه

در جذاب بودن آن به عنوان منبع غذایی یا محل تخمگذاري 
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-Badenesدر مقایسه با گیاه اصلی تعیین کننده می باشد (

Perez et al., 2004این، نخستین شرط کاشت گیاه ). بنابر
باشد. در این جیح آفت براي تخمگذاري روي آن میتله تر

شده از نظر جلب حشره ي گیاهان تله استفاده بررسی، همه
کامل بید کلم در مقایسه با تیمار شاهد بهتر عمل کردند. 
افزون براین، خردل سفید بهترین عملکرد را در این زمینه 

ها نشان داده است که میزان باالي نشان داد. نتایج بررسی
طورعمده کنندگی در گیاهان خانواده چلیپائیان بهجلب

- ها (متابولیتله گلوکوزینوالتناشی از مواد شیمیایی از جم
ها و باشد. گلوکوزینوالتهاي ثانویه حاوي گوگرد) می

هاي موثري براي حشرات هاي آنها بازدارندهمتابولیت
ها براي که، این ترکیبغیراختصاصی هستند. درحالی

انتخاب میزبان حشرات اختصاصی، حیاتی هستند. 
اند که در آمینه هایی مشتق از اسیدها ترکیبگلوکوزینوالت

اند و تا هنگامی هاي گیاهی ذخیره شدههاي یاختهواکوئل
اند فعالیت زیستی محدودي دارند. ولی که دست نخورده

هاي گیاه و در معرض آنزیم مایروزیناز بدنبال آسیب به بافت
)myrosinase موجود در گیاه آبکافت (هیدرولیز) شده و (

ها، یی چون تیوسیاناتهااي از فرآوردهمجموعه پیچیده
کنند. این ها را تولید میها و نیتریلایزوتیوسیانات

هاي تولیدي فعالیت زیستی گوناگونی دارند که از فراورده
بازدارندگی تغذیه براي حشرات غیر اختصاصی تا محرك 

شوند تخمگذاري براي حشرات اختصاصی را شامل می
)Karimzadeh, 2005.(  

- لوکوزیدها بترتیب بعنوان محرك تخمها و گگلوکوزینوالت
  اندگذاري و تغذیه براي بید کلم شناخته شده

 )Talekar and Shelton, 1993 بید کلم براي شناسایی .(
- گذاري به شدت به گلوکوزینوالتگیاهان میزبان براي تخم

). در این رابطه، الل Reed et al., 1989ها وابسته است (
ویه فرار بوده که بید کلم را به ایزوتیوسیانات یک ماده ثان

کند. افزون براین، مقدار بهینه الل گیاه میزبان جلب می
  طورعموم براي بیشترایزوتیوسیانات که به

  گیاهخواران غیراختصاصی یک ماده بازدارنده است  
  براي بید کلم به عنوان یک محرك تخمگذاري 

). گلوکوزیدهاي Karimzadeh, 2005کند (عمل می
) و sinalbin)، سینالبین (sinigrinگرین(سینی

) به عنوان محرك glucocheirolinگلوکوکیرولین (
 Talekar andاختصاصی تعذیه بیدکلم گزارش شده اند (

Shelton, 1993.( بذر خردل سفید حاوي سینالبین  
)4-hydroxybenzyl glucosinolateباشد ) می
)Bodnaryk, 1991; Reed et al., 1989; Fahey et al., 

). به جز الل ایزوتیوسیانات،سینالبین نیز به عنوان 2001
  محرك تخمگذاري براي بید کلم گزارش شده است (

Reed et al., 1989.(  
  

  
  .گیاه تله جمعیت حشره کامل بید کلم روي و روي محصول اصلی جمعیت الرو و شفیره بید کلمرابطه بین  -5شکل 

Fig. 5- Correlation between the population of P. xylostella larvae and pupae on the main crop and the 
population of P. xylostella adults on the trap crop. 
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هاي بسیاري صورت امروزه در کشاورزي مرسوم تالش
که گیرد تا کمیت و کیفیت برداشت افزایش یابد درحالیمی

- اند. شیوه بومشناختیها مغایر فرایندهاي بوماین تالش
شناختی مدیریت آفات سعی بر این دارد که با مدیریت 

هاي تولید بیشتر و بهتر شناختی همان هدففرایندهاي بوم
را برآورده سازد. این شیوه نه تنها با محیط سازگارتر است 
بلکه به ورودي انرژي و منابع کمتري نسبت به مدیریت 

اجراي ساسی در این شیوه، کنونی آفات نیاز دارد. مسئله ا
اي است که در هماهنگی با دقیق برنامه هاي گیاه پزشکی

که توازن  را هاییشرو همهجدید  راهبرداین . طبیعت باشند
بنابراین، حتی  رد می کند. دنرا بهم بزن تطبیعشناختی بوم

هاي جدید که داراي خواصی چون سمیت پایین، آفتکش
و تاثیر سریع روي هدف انتخابی براي دشمنان طبیعی 

کنترل بیولوژیک  هايهستند مورد پذیرش نیستند. عامل
، می توانند براي تعادل اشباعیرهاسازي  ویژه دربه، نیز

هاي آفات بقیه روش اکولوژیکطبیعی مضر باشند. مدیریت 
 پزشکی را به شرط بی خطر بودن براي محیط می پذیردگیاه

)Karimzadeh and Farazmand, 2011.( پیش از ظهور
هاي مدرن آلی، کشت نواري گیاهانی با اهمیت کشحشره

تر و ارجحیت باال براي بید کلم در بین اقتصادي پایین
کشتزارهاي تجاري گیاهان خانواده چلیپائیان عمومیت 

کردند داشت. این گیاهان تله، بید کلم را به خود جلب می
کرد. امروزه نیز که این آفت به گیاه اصلی حمله نمیطوريبه

هاي مدرن بدلیل مقاومت به کشکه استفاده از حشره
ویژه ها محدود شده است استفاده از گیاهان تله بهکشحشره

-نظر میتري بهدر کشورهاي در حال توسعه جایگزین واقعی
تواند کاربرد رسد. استفاده از گیاهان تله به طور موثر می

- را الروهاي بید کلم باقیها را به صفر برساند زیکشحشره
مانده روي گیاه تله به شدت انگلی خواهد شد. استفاده از 

حتی پیش از  خردل سفید به عنوان گیاه تله علیه بید کلم 
 Talekarهاي مدرن آلی رواج داشته است (کشظهور حشره

and Shelton, 1993 خردل سفید به عنوان ). سودمندي
 ,.de Groot et alبروکسل (در کلم گیاه تله علیه بید کلم 

) نیز به اثبات رسیده George et al., 2009گل () و کلم2005
  است.

  گیري نتیجه
ارزش اقتصادي باالي گیاهان خانواده چلیپائیان و کشت 

هاي اخیر وسیع این گیاهان در ایران، طغیان بیدکلم در سال
هاي شیمیایی در کنترل این کشو کارایی نداشتن حشره

و همچنین تاکید بر مبارزه غیرشیمیایی (به علت آفت 
خوري مانده سموم در این گیاهان که به صورت تازهباقی

شناختی بید کلم را شوند) اهمیت مدیریت بوممصرف می
نتایج این بررسی نشان داد که دوچندان ساخته است. 

گیاهان تله کارایی چشمگیري در کاهش آلودگی 
کلم دارند. در این میان، خردل  پیچ به بیدکشتزارهاي کلم

سفید بهترین کارایی و عملکرد را در بین گیاهان تله داشت. 
-میشناختی بوماستفاده از گیاهان تله یک روش زراعی و 

ها را به کشتواند کاربرد حشرهباشد که به طور موثري می
مانده روي گیاه تله به برساند زیرا الروهاي بیدکلم باقیصفر 

امکان کشت گیاهان در این بررسی، ی خواهد شد. شدت انگل
بید شناختی بومهاي مدیریت اي در برنامهعنوان مولفهتله به

در واقع، . پیچ ایران به اثبات رسیدکلم در کشتزارهاي کلم
- در کشت کلم خردل سفیداي چون استفاده از گیاهان تله

در عنوان راهکار جدید و موثر تواند بهمیگل پیچ و کلم
مدیریت بید کلم به تنهایی و یا با تلفیق با راهبردهاي پایدار 

 Cotesiaواره بومی انگلکارگیري چون، بهدیگر (هم

vestalis کش میکروبی آفتو زیستBt معرفی شود. در این (
رابطه، لحاظ کردن آستانه زیان اقتصادي در مدیریت آفت 

-واند راهتو تاکید بر مبانی زیست محیطی و بهداشتی می
  شناختی بید کلم در ایران باشد.گشاي اجراي مدیریت بوم
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Introduction: In recent years, the diamondback moth (Plutella xylostella) has shown some outbreaks in Iran 

(Afiunizadeh and Karimzadeh, 2015). Due to the development of insecticide resistance in P. xylostella populations 

and high insecticide residue on the crops, the alternative, ecological and sustainable pest management strategies 

are urgently needed (Talekar and Shelton, 1993). Cultural control is simple, applied and compatible with other 

ecological methods, and hence, it can be used in integrated pest management. Trap cropping is a cultural and 

ecological pest management strategy that has been increasingly used in recent years (Shelton and Badenes-Perez, 

2006).The present study aimed to examine an ecological management of P. xylostella using native plants as trap 

crops in common cabbage.  

Materials and methods: For this purpose, an experiment with six treatments was performed in a 0.5-ha field of 

common cabbage located in Falavarjan (Isfahan province, central Iran). In each 100-m2 plot, the first two rows 

were planted with a trap crop, including Chinese cabbage, white mustard, turnip, black radish, and a mixture of all 

mentioned trap crops. Common cabbage was considered as the control. The treatments were replicated four times 

in a randomized complete block design. Random sampling was performed fortnightly from transplantation to 

harvest on 10 plants of main crop (common cabbage) per plot looking for P. xylostella larvae and pupae, and on 3 

plants of trap crop per plot looking for P. xylostella adults.  

Results and discussion: The experiments indicated that there was a significant difference between trap crops for 

attracting P. xylostella adults. In this regard, the highest and lowest mean number of P. xylostella adults were 

observed on white mustard (9.07±0.27 per plant) and control (1.00±0.05 per plant), respectively. A moderate 

attractiveness for P. xylostella adults was recorded on mixture (7.11±0.35 per plant), Chinese cabbage (6.86±0.47 

per plant), black radish (6.50±0.32 per plant) and turnip (6.17±0.41 per plant). In addition, main crop infestations 

to P. xylostella larvae and pupae varied significantly between treatments; the mean number of sum of P. xylostella 

larvae and pupae on main crop was lowest on white mustard treatment (2.85±0.14 per plant) and highest on control 

(6.23±0.37 per plant). Other treatments showed an intermediate level of infestation to P. xylostella, as the mean 

number of sum of P. xylostella larvae and pupae on main crop were 4.03±0.27, 4.13±0.21, 4.15±0.26 and 

4.25±0.31 per plant for turnip, black radish, Chinese cabbage and mixture treatments, respectively. Moreover, 

there was a significant correlation between the infestation of main crop (the mean number of sum of P. xylostella 

larvae and pupae on main crop) and attractiveness of trap crops (the mean number of P. xylostella adults on trap 

crop) with a coefficient of -0.62 (95% CI: -0.79 to -0.37). The present study showed that trap cropping could 

considerably reduce P. xylostella infestations in common cabbage. Among the tested trap crops, of course, white 

mustard showed the greatest efficiency; it was the most qualified trap crop for reducing P. xylostella populations 

and their damages to common cabbage in field.  
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Conclusion: Considering the great concerns on overuse of chemical insecticides, it is necessary to use the cultural 

procedures of pest management, such as trap cropping. Trap cropping provides a simple and applied tool, which 

is compatible with other ecological pest management strategies.  
Keywords: Common cabbage, Cultural control, Pesticide use reduction, Sustainable pest management, White 

mustard. 
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