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مقدمه
چغندرقنـد مهم تریـن منبـع تولیـد شـکر و یکـی از محصـوالت راهبـردی بـرای 
اجـرای اهـداف اقتصـاد مقاومتـی و تامیـن امنیت غذایی اسـت. کشـاورزان بـا افزایش 
تولید باکیفیت این محصول، موجب دسـتیابی به خودکفایی در تولید شـکر شـده  اند. 
تولیـد ایـن محصـول همـواره با چالش هـای فـراوان روبه رو اسـت، به طوری کـه نحوه 
فعالیت و مدیریت یک کشـاورز چغندرکار از زمان تصمیم به کاشـت تا زمان برداشـت 
محصـول، در کاهـش یـا افزایـش عملکرد کّمی )ریشـه( و عملکـرد کیفی )عیـار قند( 
موثـر اسـت. همچنیـن با تغییـرات ایجادشـده در شـرایط اقلیمی و دمایی کشـور طی 
سـال های اخیـر، رونـد ظهور و افزایش جمعیـت آفات و به دنبال آن خسـارت وارده به 
ایـن محصول، بسـیار متفاوت تر از گذشـته اسـت. یکـی از آفات چغندرقنـد که به ویژه 
در دو سـال اخیـر، ظهـور جمعیـت باالیی  داشـته، سوسـک خرطوم کوتـاه چغندرقند 
اسـت؛ ایـن آفـت در تمـام چغندرکاری هـای کشـور خسـارت  می زنـد. بـا توجه بـه 
شـدت خسـارت ایـن آفـت از اواسـط اردیبهشـت ماه تـا اوایـل مـرداد مـاه در اسـتان 
همـدان، بـه نظـر می رسـد که وضعیـت این آفـت از درجه دو بـه درجه یک برسـد. از 
ایـن رو، کشـاورزان بـرای مدیریت جمعیت و خسـارت آفت،  باید از روش های مناسـب 

اسـتفاده کنند.
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اهمیت تغییر اقلیم 
ایـران در طـی سـال هاي 1970 تـا ۲004، میانگیـن افزایـش دمـا بیـن 1 تـا ۲ 
درجـه سـانتي گراد را تجربـه کـرده اسـت. ایـن نوسـانات موجـب ایجـاد تغییـرات در 
ترکیبـات شـیمیایی و فیزیولوژیکـی گیـاه میزبـان می شـود. تغییرات اقلیمی ناشـی از 
افزایـش دی اکسـیدکربن و در پی آن افزایش درجه حرارت، ممکن اسـت سـبب تغییر 
جمعیـت و فعالیـت آفات شـود. فعالیت و خسـارت آفـات می تواند حتی بـر پدیده های 
شـکارگری و پارازیتیسـمی عوامـل مهارکننـده آن ها تاثیر بگـذارد. از دیگـر آثار منفی 

تغییـر اقلیـم بـر  افزایش جمعیـت آفـات عبارت اند از:
تغییر در گسترش جغرافیایی �
نوسان زمان زمستان گذرانی �
تغییر در سرعت رشد طغیانی شدن جمعیت �
جایگزینی میزبان های گیاهی �
افزایش تعداد نسل �
تغییر در هم زمانی آفت و میزبان گیاهی  �

اسـتان همـدان بـا زمین های مسـتعد بـرای کشـت چغندرقنـد، در جایـگاه هفتم 
کشـور ازنظـر سـطح زیـر کشـت ایـن محصول اسـت. سـطح زیر کشـت ایـن محصول 
در سـال زراعـی 98- 99، حـدود ۶/۵ هـزار هکتـار بـوده اسـت )مطابـق بـا آمار بخش 
تحقیقـات چغندرقنـد اسـتان همـدان( که نسـبت به سـال 97-98 )۶/۲ هـزار هکتار( 
افزایـش نشـان می دهـد. چغندرقنـد از همـان مراحل نخسـت رویش، )۲ تـا 8 برگی( 
به شـدت بـه آفـات حسـاس اسـت و هرگونـه خسـارت آفـات در ایـن دوره، می توانـد 
منجـر بـه صدمـات جبران ناپذیـر شـود؛ بنابرایـن، مهـار آفـات در ایـن دوران، سـبب 
افزایـش چشـمگیر عملکـرد و بـاال رفتـن عیـار قنـد خواهـد شـد. بدیـن ترتیـب، نظر 
بـه تاثیـر تغییـرات ایجادشـده در شـرایط اقلیمـی و آب وهوایـی کشـور کـه مهم ترین 
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آن هـا افزایـش دمـا و کاهـش بارندگی بوده اسـت، روند ظهـور و رشـد جمعیت برخی 
از آفـات و در پـی آن، خسـارت وارده بـه محصـوالت بـا سـال های قبـل تفاوت داشـته 

اسـت. بـرای درک بهتـر ایـن موضـوع بـه مثـال زیر توجـه کنید.
 ظهـور و خسـارت سوسـک خرطوم کوتـاه چغندرقنـد در دو سـال اخیـر، تفـاوت 

بسـیاری بـا سـال های گذشـته دارد. ویژگی هـای ایـن آفـت از ایـن قـرار اسـت:

این آفت با اسامی محلی سنگ برداری در اصفهان، خزوک در شیراز و سنگ بردار   3
در کرمان، یکی از آفات مهم ایجاد خسارت روی چغندرقند است. 

 با توجه  به  افزایش تقریبی دو درجه سانتی گراد میانگین دمای هوا در سال های   3
زراعی 1۳98-1۳99 و 1۳99-1400، نسبت به متوسط دمای سال های گذشته در 
فصل رویش این محصول، این آفت طی مرحله ۶-۲ برگی بوته های چغندرقند در 

بیشتر چغندرکاری ها ظاهر شده و با تغذیه از برگ ها خسارت زیادی زده است.

بنا برگزارش های کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، تا سال های   3
اخیر جمعیت این آفت زیر آستانه زیان اقتصادی بوده و نیاز به مدیریت جداگانه ای 

نداشته است. 

به تدریج با افزایش جمعیت و خسارت این آفت در مزارع چغندرقند، کشاورزان   3
مجبور به سم پاشی با حشره کش های رایج برای مهار آن شدند. 

حشره کش های مختلفی ازجمله دسیس، اکامت و پرمترین، برای مدیریت این   3
آفت در منطقه به کار می رود، اما از آنجا که این آفت در سال های گذشته خسارت 

کمی داشت، آفت کش های زیادی برای مهار آن معرفی نشده اند. 

باتوجه به افزایش دمای هوا و نیز افزایش سطح زیر کشت چغندرکاری در   3
با گرم تر شدن هوا،  آینده  آفت در سال های های  این  احتمال طغیان  کشور، و 
معرفی حشره کش های مناسب و اختصاصی تر برای مدیریت این خسارت ضروری 

به نظر می رسد. 
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مشخصات شکل شناسی آفت

آفـت خرطوم کوتـاه چغندرقنـد که در بین کشـاورزان به خال سـیاه معروف اسـت، 
مشـخصاتی به شـرح زیر دارد:  

طـول بـدن حشره کامل خرطوم کوتـاه چغندرقنـد حـدود 10 الـی 1۶ میلی متـر 
بـا رنـگ عمومـی خاکي اسـت و پوشیده از پرزهاي قهوه اي مایل بـه خاکستري رنـگ 
اسـت )شـکل 1 الـف(. در محل اتصال سینه به شکم خرطوم کوتـاه، خـالهاي کوچک 

سفیدرنگي دیده مـی شود.
تخم هـا بیضي شـکل و زردرنـگ هسـتند و حدود یک میلی متر طول دارند )شـکل 
1 ب( و  در زیـر پولـک سـیاه رنگی قـرار داده می شـوند؛ به همین سـبب، بـه این آفت 

"خال سـیاه" گفته می شـود )شکل ۲(. 

بالف
شکل 1- الف( حشرهکامل خرطوم کوتاه چغندرقند ،  ب( ایجاد خال سیاه در انتهای ساقه در نسل دوم 

ظهور آفت
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بالف
شکل ۲- محل تخم ریزی خرطوم کوتاه چغندرقند روی گیاه )اصلی( الف( خسارت شدید و ایجاد خال سیاه 

روی برگ ها در مرحله دوبرگی، ب( داسی شدن برگ بر اثر تغذیه حشره کامل خرطوم کوتاه 

الروهـای آفـت قوسی شـکل، بـدون پـا، بـه رنـگ سـفید و با سـر قهـوه ای تـا زرد 
روشـن هسـتند کـه انـدازه کامـل آنهـا بـه حـدود 1۵ میلی متر می رسـد )شـکل ۳(. 
شـفیره ها سـفیدرنگ و بـه طـول حـدود 1۵ میلی متر هسـتند که شـباهت زیـادی به 
حشـره کامل دارنـد و درون گهواره هـای بیضی شـکل گلـی در داخـل خـاک نزدیـک 

بوته هـای چغنـدر تشـکیل می شـوند )شـکل 4(. 

شکل ۳- الرو خرطوم کوتاه چغندرقند    
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شکل 4- شفیره خرطوم کوتاه چغندرقند 

عاليم خسارت آفت 
خسارت آفت عالیمی به شرح زیر دارد:

حشرات کامل این آفت در بهار به محض سبز شدن چغندرقند ظاهر می شوند و   3
از دو برگ اولیه بوته چغندر که تازه سبز شده و سر از خاک بیرون آورده است، تغذیه 

می کنند. 

حشرات کامل سرخرطومی پس از استقرار روی بوته های جوان چغندر، از یک   3
طرف شروع به تغذیه از برگ می کنند، به طوری که برگ به شکل داس در می آید 

)شکل ۵(. 

جمعیت این آفت در ابتدای فصل بسیار زیاد است و در دو مرحله زیستی الرو و   3
حشره کامل، با تغذیه از برگ های جوان و ریشه های تازه تشکیل شده، گاهي سبب 

نابودي بوتههاي جوان می شود و کشاورزان را مجبور به واکاري می کند . 

را   3 از تخم، قسمت زیرین برگ  از خارج شدن  الروهای کوچک زردرنگ پس 
می جوند و سپس روی زمین می افتند و به تدریج درون خاک به طرف ریشه چغندر 

می روند و تغذیه از ریشه را آغاز می کنند. 
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خسارت این آفت سبب پژمردگی، زرد شدن و سپس خشکیدگی بوته می شود   3
)شکل ۶(. 

تغذیه هر الرو می تواند سبب از بین رفتن یک بوته جوان شود.   3

در حالت طغیانی، تا 14 عدد الرو هم روی یک بوته دیده شده است.   3

البته الروهای این آفت درون خاک تحرک ندارند و نمی  توانند از ریشه ای به   3
ریشه دیگر بروند و فقط همان ریشه هدف را از بین می برند.

شکل ۵- خسارت خرطوم کوتاه چغندرقند روی برگ )اصلی(
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شکل ۶- خسارت شدید خرطوم کوتاه چغندرقند در مرحله ابتدایی رشد گیاه )اصلی(

زيست شناسی آفت 
زیست شناسی این آفت چغندرقند به شرح زیر است:

- به طـور معمـول، خرطوم کوتـاه به صـورت حشـره کامـل و الرو درون خـاک و 
ریشـه های باقی مانـده زمسـتان گذرانی کـرده و در بهـار بـا مسـاعد شـدن شـرایط 
آب وهوایـی، از پناهـگاه زمسـتانی خـارج می شـود و از برگ هـاي بوته هـاي نورسـته 

تغذیـه می کنـد. 
- باتوجه بـه اینکـه زمـان کاشـت چغندرقنـد در بیشـتر مناطق اسـتان همـدان در 
نیمـه دوم فروردین مـاه اسـت، ایـن آفـت از اوایل رویـش گیاه در دهه اول اردیبهشـت 

مـاه ظاهر می شـود. 
تغذیـه می کننـد و  برگ هـای جـوان  از  آفتابـی  روزهـای  در  کامـل  - حشـرات 
الروهـای زمسـتان  گذران نیـز به تدریـج تبدیـل به شـفیره و حشـره کامل می شـوند؛ 
به این ترتیـب، پیدایـش ایـن آفـت در مزرعـه تدریجی بـوده و همه مراحل زیسـتی آن 

در مزرعـه قابل مشـاهده اسـت. 
- حشـرات کامـل هر یک تخم هاي خـود را جداگانه درون بافـت برگ های جوان و 
دمبرگ هـای چغندرقنـد قـرار می  دهنـد و روي آن هـا را بـا مـاده اي می پوشـانند 
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کـه ابتـدا سـبز اسـت، امـا بعدهـا، به صـورت خال هـاي سـیاه دیـده می شـود. تعـداد 
خال هـای سـیاه روی هـر بوتـه، بنـا بـه تراکم آفـت متفاوت اسـت. 

- پـس از ده روز، تخم هـا تفریـخ می شـوند و الروهـا بـراي مـدت کوتاهـی، از 
بـرگ تغذیـه  می کننـد و سـپس وارد خـاک می شـوند و کنـار ریشـه چغندرقنـد النه 

می سـازند و ضمـن تغذیـه از ریشـه، بـه رشـد و نمـو خـود ادامـه می دهنـد. 
- الروهـاي کامـل درون خـاک، النه هایـي کوزه اي شـکل می سـازند و وارد مرحله 

شـفیرگی )حـدود دو هفته( می شـوند. 
- حشـرات کامـل پـس از خـروج از النه هاي شـفیرگی به سـطح خـاک می آیند و 

تغذیـه و تخم گـذاري را آغـاز می کنند. 
- طول دوره زیستی هر نسل از مرحله تخم تا حشره کامل حدود 8۵ روز است. 

- تخم ها برای ایجاد نسـل دوم بیشـتر روی طوقه و دمبرگ ها گذاشـته می شوند و 
الروهـای ایـن نسـل نیـز از ریشـه تغذیـه می کننـد؛ امـا گاهی به سـبب بزرگ شـدن 
ریشـه ها در ایـن مرحلـه، خسـارت واردشـده روي بوته هـا تحمل پذیر اسـت. با وجود 
ایـن، هرچنـد گیـاه خشـک نمی شـود، اما بر اثـر تغذیـه الرو و ایجـاد راه نفـوذ عوامل 
بیمـاری زا از وزن ریشـه و میـزان قند به مقدار زیادی کاسـته می شـود و در سـیلوهای 
کارخانـه نیـز گیاهـان بیشـتر بـه عارضـه پوسـیدگی مبتـال می شـوند. بـا این همه در 
منابـع مختلـف، تعداد نسـل این آفت را در مناطق سردسـیر یک نسـل ذکـر کرده اند. 

*نکتـه: طبـق بررسـی های مقدماتـی طـی سـال های زراعـی 1۳98 تـا 
1400، بـه نظـر می رسـد کـه ایـن آفت قـادر به ایجـاد نسـل دوم هم اسـت، اما 

نسـل اول آفـت در ایجـاد خسـارت اهمیت بیشـتری دارد )شـکل 7(.               
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شکل 7- جمعیت باالی آفت روی یک بوته 

مديريت آفت
مدیریـت تلفیقـی آفـات روش هـای زراعـی، مکانیکـی، بیولوژیکـی، مکانیکـی و 
پیش بینی هـای  اسـاس  بـر  روش هـا  ایـن  کاربـرد  می شـود.  شـامل  را  شـیمیایی 
طوالنی مدت مهار جمعیت آفت اسـتوار اسـت. بر اسـاس تحقیقات انجام شـده، همراه 
بـا تغییـرات شـرایط آب وهوایـی، عملیـات مهار ایـن آفت نیـز باید تغییر کنـد. رعایت 
تنـاوب مناسـب، آیـش زمیـن، کاشـت به هنـگام، آبیـاری منظـم و به موقـع و وجیـن 
علف هـاي هـرز میزبـان، زمینـه فعالیـت آفـت را کاهـش می دهد و کاهـش جمعیت و 
خسـارت آفـت را در پـی خواهـد داشـت. باتوجه به به گرمادوسـتی و خشکی پسـندی 
ایـن آفت، اراضی شـنی براي فعالیت آن مناسـب تر اسـت. کم کردن فاصلـه آبیاری در 
زمـان تفریـخ تخم هـا و ورود الروها به درون خـاک، باعث مرگ ومیر بیشـتر در الروها 
می شـود. همچنیـن شـخم عمیـق و غرقابـی کـردن زمیـن پـس از برداشـت محصول 
را در کاهـش جمعیـت الروهـای زمسـتان گذران موثـر می داننـد. به عـالوه، مدیریـت 
زیسـتی بـا اسـتفاده از دو گونـه نماتـد انـگل حشـرات همراه بـا تعـدادی باکتری های 

همزیسـت آن هـا، بـرای مهـار این سـرخرطومی، مفید گزارش شـده اسـت. 
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در حـال حاضـر، اصلی تریـن روش مهار این آفت بر پایه اسـتفاده از حشـره کش ها 
اسـت. در منابـع، بـه اسـتفاده از حشـره کش های فسـفره، کاربامات هـا و پیرتروییدها 
در اختـالط بـا ترکیبـات فسـفره بـرای مهـار آفـت اشـاره شـده اسـت. البته اسـتفاده 
به  هنـگام و مناسـب از حشـره کش ها اهمیـت زیـادی دارد کـه می توانـد تحـت تاثیر 
شـرایط آب وهوایـی و موقعیـت جغرافیایی نیز باشـد. در حال حاضر، حشـره کش های  

مطرح شـده در جـدول )1( بـرای مهـار این آفت اسـتفاده می شـوند.

جدول 1- حشره کش های کاربردی برای مهار آفت چغندرقند

میزان مورد استفادهنام حشره کش
EC 2.5% )یک لیتر در هکتاردلتامترین )دسیس
EC 50% )یک تا یک و نیم لیتر در هکتاراتریمفوس )اکامت

EC 25% نیم تا یک لیتر در هکتارپرمترین
*سمپاشی در در دو مرحله )دهه اول خردادماه و مرحله 4-۶ برگی و دهه اول مردادماه و مرحله ۲4-۲0 

برگی( برای کنترل آفت مورد استفاده قرار می گیرد.

سـرخرطومی هـا تغذیـه باالیـی از ایـن محصـول دارنـد و خسـارت باالیـی بـه آن 
می زننـد. کوچـک بـودن انـدازه آفـت موجب می شـود تا کمتـر در معـرض آفت کش 
قـرار گیـرد؛ به همیـن سـبب، اسـتفاده از آفتکش هـا کارایـی مناسـب نـدارد و نیـاز 
بـه تکـرار سم پاشـی اسـت. از طرفـی، اسـتفاده مکـرر از یـک حشـره کش )یـا چنـد 
حشـره کش بـا مـاده موثـره یکسـان( امـکان ایجـاد جمعیـت مقـاوم را در حشـرات 
بـاال می بـرد. بـر ایـن اسـاس و بـا توجه بـه افزایـش میـزان خسـارت ایـن آفـت در 
بیشـتر مناطـق چغنـدرکاری  کشـور، معرفـی حشـره کش های جدیـد موثرتـر یکی از 

راهکار هـای کاربـردی و ضـروری در مدیریـت آفـت اسـت.



اهمیت و خسارت سوسک خرطوم کوتاه چغندرقند در استان همدان
20

بـا  گوارشـي  و  تماسـي  حشره کشـی  المبدا  سـای هالوترین  *نکتـه: 
خاصیـت دورکنندگـي از سـموم پایرتروییـدی اسـت کـه بـا طیـف اثـر وسـیع و 
مقـدار مصـرف پایین، جزو گـروه سـموم کم خطـر )LD50≤56-79mg/kg( با آثار 
کـم آلودگی های زیسـت محیطی محسـوب می شـود و بـر  دشـمنان طبیعی نیز 

آثار سـوء کمـی دارد. 

خالصه مطالب 
حشـرات آفـات یکی از چالش های کشـت چغندرقند هسـتند. در سـال های اخیر، 
بـه سـبب تغییرات اقلیمی ایجاد شـده به ویـژه تغییـرات دمایی، روند ظهـور و افزایش 
جمعیت و همچنین خسـارت وارده از آفات به محصول متفاوت تر از قبل شـده اسـت. 
ازجملـه ایـن آفـات حشـره خرطوم کوتـاه چغندرقند اسـت که طـی دو سـال اخیر در 
مـزارع چغنـدرکاری اسـتان همـدان، خسـارت چشـمگیری زده اسـت بنابرایـن، برای 
جلوگیری از خسـارت بیشـتر آفت، نیاز به بررسـی و معرفی حشـره کش های مناسـب 
در آینـده نزدیـک اسـت. بررسـی مقدماتـی بـا حشـره کش المبدا سـای هالوترین ده 
درصد با فرموالسـیون سوسپانسـیون کپسـولی، بـا غلظت هـای ۲00 و ۲۵0 میلی لیتر 
در هکتـار در شـرایط مزرعـه، تاثیـری پذیرفتنـی روی خرطوم کوتاه چغندرقند نشـان 

است. داده 
ایـن حشـره کش در غلظت هـای یادشـده، حتی پـس از گذشـت 1۵ روز، خاصیت 
مـزارع  در  خرطوم کوتـاه  آفـت  روی  درصـدی   88 74 و  به ترتیـب  مهار کنندگـی 
چغندرقند داشـته اسـت. این حشـره کش قادر اسـت سـه روز پس از سم پاشـی، 1/۲ 
برابـر و پـس از هفـت روز، ۲/7 برابـر بیشـتر از حشـره کش های رایـج )مانند دسـیس 
که فقط هفت روز نخسـت نتایج راضی کننده ای دارد( اثر مهارکنندگی داشـته باشـد. 
حشـره کش المبدا سـای هالوتریـن بـه سـبب وسـیع بـودن طیـف اثـر آن، می توانـد 
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باعـث کاهـش جمعیت آفـات مهم دیگـر چغندرقنـد مانند برگ خـوار کارادرینا شـود 
کـه خسـارت آنها مقـارن بـا خرطوم کوتاه اسـت. 

سم پاشـی مـزارع چغندرقنـد در دو مرحلـه، شـامل مرحلـه ابتدایـی رشـد )4 تا ۶ 
برگـی( و مرحلـه میانی رشـد )۲0-۲4 برگی( گیـاه، با آفت کش المبدا سـای هالوترین 
در غلظـت ۲00 میلی لیتـر در هکتـار توصیـه می شـود. این شـیوه باعث مهـار بیش از 

هفتـاد درصد آفت می شـود. 
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