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 چکیده
اين آفت  شود. کنترلمحسوب میدنيا گرمسيری ويژه در مناطق گرمسيری و نيمهبهزمينی يكی از مهمترين آفات سيب یزمينبيد سيب
های و غده خاکهای موجود در غدهدليل فعاليت الروها داخل به ولی باشدمیاستوار  شيميايیهای کشاستفاده از حشره یبر پايهمعموال 
های جايگزين با کارايی بيشتر ضروری استفاده از روش، رواز اين. شودشيميايی حاصل نمی  کنترلبخشی از، نتايج رضايتانبار شده

زمينی شامل مارفونا، اسپريت، فونتانه، اگريا، جلی، پالسم سيبزمينی روی نه ژرمميزان خسارت بيد سيب، پژوهش حاضردر . باشدمی
همچنين مورد ارزيابی قرار گرفت. با هدف تعيين رقم يا ارقام مقاوم ای ای و گلخانههدر شرايط مزرع 12-و اس 16-، اس82 -10بامبا، 

-کم .شدزمينی بررسی بيد سيببيعی طها و اثر چهار تاريخ مختلف برداشت در ميزان خسارت دهی مجدد پای بوتهتاثير دو عامل خاک

های برداشت شده از ترتيب روی ارقام جلی و مارفونا مشاهده گرديد. بررسی نمونهترين تعداد سوراخ ورودی الرو بهترين و بيش
بار و بين يک آلودگیداری از نظر ميزان نشان داد که اختالف معنی ،ها انجام گرفته بوددهی در آنهايی که دو بار عمليات خاککرت
های برداشت . بررسی نمونهداشتندتری ها انجام گرفته بود آلودگی کمدهی در آنبار عمليات خاکهايی که دووجود دارد و تيمار دوبار

 15و  ماه شهريور اولهای برداشت ترتيب در تاريخهای آلوده بهترين درصد غدهترين و بيشنشان داد که کم مختلف هایشده در تاريخ
رقم جلی و کلون زمينی ضمن استفاده از برای مديريت بيد سيب شودپيشنهاد می با توجه به نتايج پژوهش حاضروجود دارد. ماه مهر 

-و برداشت بهدر اوايل مرداد ماه پای بوته مجدد ، نسبت به خاکدهی شوددر آنها ديده میتری از بيد که خسارت کم 12-اميد بخش اس

 اقدام شود. ماه اوايل شهريورمحصول در موقع 

 زمينی. های سيبپالسمدهی مجدد پای بوته، ژرمتاريخ برداشت، خاکزمينی، بيد سيب کلیدی: هایواژه

 
 مقدمه

هیای آمريكیای   کوهسیتان زمينیی  ی سيبخاستگاه اوليه
عنیوان يیک محصیول    جنوبی است که در آنجا از دير باز به

اين (. 1375مهم غذايی مطرح بوده است )رضايی و سلطانی 
عنوان يكی از منابع با ارزش تامين غیذای بشیر   به محصول

 376ی حدود در بين محصوالت غذايی مهم با توليد ساليانه
آريیال  باشید ) ن دارا میجايگاه ششم را در جها ،ميليون تن

علیت داشیتن ترکيبیات بیا     زمينیی بیه  سیيب (. 2015و جانگ 
 زایانیرژی  از قبيیل میواد مختلیف    قابل توجهارزش غذايی 

 تیامين  منیابع  مهمترين از يكی هاويتامين و پروتئينی قندی،
باشد. تقريبیا يیک   می ذرت و برنج گندم، از پسانرژی بشر 

 اغلیب سوم اين محصول در کشورهای در حیال توسیعه و   
طبیق   (.2008شود )ازتیا  های چين و هند توليد میدر کشور
 -1396 در سییال زراعیییوزارت جهییاد کشییاوری  بییرآورد
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 146حیدود زمينیی در کشیور   سطح زيرکشیت سیيب   1395
تین   پینج ميليیون   محصیول سیاالنه آن حیدود   هكتار وهزار 

میردم    غیذايی  سیبد  در زمينیی  سیيب مصیرف   بوده است.
 در آن مصیرف  سیرانه  متوسیط  و رددا مهمی جايگاه ايران

 و اسییكندری) اسییتآورد شییده بییر  کيلییوگرم 45 کشییور
     (.1390 همكاران

را کیاهش  زمينی متعددی عملكرد محصول سيبآفات 
تیرين آفیت   بیار مهمتیرين و زيیان  در حال حاضیر،  دهند. می

 Phthorimaeaزمينییی، بيیید سییيبزمينییی در دنيییا سییيب

operculella Zeller (Lep: Gelechiidae)کیه از  باشید  ، می
زمينی برخوردار در بين آفات سيب یترسطح انتشار وسيع

( 2001سيلشی و تريسا ) (.1999پديگو  ،1988 فنموراست )
 یواريتیه ی خسیارت آفیت برحسیب    نشان دادند کیه دامنیه  

-بیه درصد بوده و  62 تا 6ای مزرعهزمينی و آلودگی سيب

-بيد سیيب باشد. دالر در هر هكتار می 75/32طور متوسط 

-بیه  آن خسارت و بوده زیجاهمه و خوار چندزمينی آفتی 

 انبار در و شده شروع مزرعه از گرمسيری مناطق در ويژه
دمبیر  و   الروهای اين آفیت از بیر ، سیاقه،   . يابدمی ادامه
زمينیی تذذيیه کیرده و بیا ايجیاد      هیای سیيب  غدهويژه از به

به محصول خسیارت  مستقيما ها ی در غدهاهای تذذيهداالن
هیای  بیه حفیر داالن در غیده   آفیت  زنند. خسارت اصیلی  می
زمينی مربوط است، ولی در نواحی گرمسيری و نيمیه  سيب

هیای گيیاه ميزبیان نيیز     گرمسيری در مزرعه و روی بیر  
زمينیی را از  توليد سيب و خسارت قابل توجهی ايجاد کرده

 (.2010 )رانیدون  دهید  شدت کاهش میی نظر کمی و کيفی به

بیازار   ،به الروهای اين آفت های انبار شده آلوده شدن غده
دهید و آسیيب   شیدت کیاهش میی   بهنيز پسندی محصول را 

هیای فاقید سيسیتم خنیک     در انبیار به ويیژه  ها در انبار غده
)سیلطانی و همكیاران   توانید بسیيار شیديد باشید     کننده میی 
 استها زمانی ترين مرحله در آلودگی غدهخطرناک (.1387

مدت طوالنی در خیاک بیاقی   که محصول قبل از برداشت به
زمينیی  عیالوه بیر سیيب   (. 2009ماند )رانیدون و همكیاران   ب

 بادمجانيیییان یگياهیییان زراعییی تيیییره تعییداد ديگیییری از  
(Solanaceae)  جیان، توتیون و   مفرنگیی، باد گوجیه از قبيل

زراعی ايین تيیره شیامل گیل      از گياهان غير برخیهمچنين 
هیای ايین آفیت    جزو ميزباننيز اطلسی، تاجريزی و تاتوره 

 (.2010راندون ) باشندمی
-تیاکنون پیژوهش   ،زمينیی بيد سيببا توجه به اهميت 

جهت کنترل آن در نقاط مختلف دنيا صیورت   متعددیهای 
هیای  ( در ارزيیابی راه 1987) همكارانرامان و گرفته است. 

در مزرعیه و انبیار، کنتیرل     زمينیی سيبمديريت تلفيقی بيد 
شيميايی عليه بيید را نیاموفق ارزيیابی کیرده و اسیتفاده از      

هیای فرمییونی و  وسیيله تلیه  هیای شیكار حشیره بییه   کیار راه
مديريت زراعی نظيیر تنظیيم عمیق کاشیت، آبيیاری مینظم،       

عمليییات  زيسییتیاعییی، کنتییرل بهداشییت مزرعییه، تنییاوب زر
موقییع را در ورزی مناسییب و کاشییت و برداشییت بییهخییاک

دليیل  بیه  درحقيقیت، انید.  کنترل اين آفت بسيار موثر دانسته
آفیت از   یزنیدگی حشیره   یمخفی بودن قسیمتی از چرخیه  

نتیايج رضیايت    ،تنهايیهای کنترل شيميايی بهکاربرد روش
اسیتفاده از   (.1994داس و رامیان  )شود بخشی حاصل نمی

هیا و کنتیرل   کیش گيری حشرهکارگياهان مقاوم همراه با به
دهیی، آبيیاری مینظم و    و زراعی مناسب نظير خیاک  زيستی

-محدود کردن مدت زمان باقی ماندن غیده در مزرعیه میی   

نیوری قنبالنیی و   تواند بهترين مديريت آفت را فراهم آورد )
    (.2009راندون و همكاران  و1391همكاران 
 زمينیی برخی از ارقام سيب مقاومت اخير هایسال در
اسیت   شیده  بررسیی  زمينیی سیيب  بيید  خسیارت  بیه  نسبت

،  1392 همكیاران  و ، اسیماعيلی 1391 همكاران و منصوری)
و ( 2010 رزمجییو و زادهگلیییو  2009 همكییاران و رانییدون
-آی و پی 21 سی اسپانتا هایو مارفونا و کلون اگريا ارقام

زمينیی  مقاومت قابل توجهی در برابیر بيید سیيب    9709722
ين ميییزان يییتعهییدف از اجییرای ايیین تحقيییق انیید. نشییان داد
زمينیی شیامل تعیدادی از    ژنوتيی  سیيب  نیه  نسبی  مقاومت
زمينیی  سیيب در منیاطق   های اميد بخیش و کلون رايج ارقام
-میی  خسارت اين آفتمنظور کنترل بهاستان اردبيل  کاری

 ت بيشتری در برابر آفت دارنید مقاومی که ارقام از تا باشد

                                                           
1
SpuntaC2 

2
PI3970972 
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در تحقيییق چنییين هییماسییتفاده شییود.  آنکنتییرل تلفيقییی در 
کنتیرل زراعیی ماننید     یهیای کیم هزينیه   تاثير روشحاضر 
ريیزی  منظور جلوگيری از تخیم پای بوته بهمجدد دهی خاک

چنییين زمينییی در مزرعییه و هییمهییای سییيبآفییت روی غییده
هیا از  بیا هیدف خیارر کیردن غیده     هیا  موقع غدهبرداشت به

 ريزی نيز مورد بررسی قرار گرفت.دسترس آفت برای تخم
 

 هامواد و روش
 محل و شرایط آزمایش
دو بخییش در  1395زراعییی سییال ايیین پییژوهش در  
ترتيییب در روسییتای ينگجییه مییال ی بییهاصییحرايی و گلخانییه

کيلیومتری   10محمدرضا از توابع شهرستان نمين )واقع در 
تحقيقیاتی گیروه    یشیرقی دشیت اردبيیل( و گلخانیه     شمال

 راسیتای  دردانشگاه محقق اردبيلی اجیرا شید.   گياهپزشكی 
 مترمربع 1000 مساحت به زمينی قطعه صحرايی، ی همطالع
 یتهيیه  عمليیات ی کليیه . شید  انتخاب الذکر فوق روستای در

 ينزارعی  معمیول  روش اسیاس  بیر  داشیت  عمليات و، زمين
 یپايیه  بیر  فاکتوريل صورتبه آزمايشی طرح. انجام گرفت

 آن در کیه بیود   تكرار سه در تصادفی کامل هایبلوک طرح
 دوم فیاکتور  و سیطح  نیه  بیا  زمينیی  سيب ارقام اول فاکتور
 هیر  در ترتيیب  بیدين . بیود   سیطح  دو با دوم بار دهی خاک
 .داشیت  قیرار  متیر  2×3 ابعیاد  بیا  آزمليشیی  کرت 18 بلوک

-پالسیم سیيب  ژرم نیه آزمايشی عبارت بودند از تيمارهای 

نیا، اسیپريت،   مارفوزراعیی  مهیم  شیش رقیم   زمينی شیامل  
، 82 -10 و سه کلیون اميیدبخش   بامبا فونتانه، اگريا، جلی و

و  از ايسییتگاه تحقيقییات کشییاورزی کییه  12-و اس 16-اس
بیه   یهیاي در رديیف  هیا غده .شدنداردبيل تهيه  منابع طبيعی

ديگیر  متر از يیک سانتی 25فاصله  ابمتر و سانتی 70فاصله 
 صورت دستی کشت شدند.به
 

 ها دهی دوم پای بوتهاجرای عملیات خاک
شش برگه شدن از اوايل خرداد ماه و همزمان با ابتدا 

مورد آزمیايش  ی ی فرمونی در مزرعهتعداد پنج تلهها بوته
عدد تلیه در مزرعیه    دوو مزارع اطراف نصب گرديد )تعداد 

عدد تله نيز در مزارع اطراف( تا زمیان   سه مورد آزمايش و
زمينیی در منطقیه   افزايش جمعيت حشرات کامیل بيید سیيب   

بار صورت دو بيدهای به تله افتاده به تعيين شود. شمارش
طور معمیول زمیانی   زارعين منطقه به در هفته انجام گرفت.

دهیی  رسد خاکمتر میسانتی 25تا  20ها به که ارتفاع بوته
دهیی اول  دهند. لذا خیاک پای بوته را در يک نوبت انجام می

 خراد انجام گرديید  15پای بوته طبق عرف منطقه در تاريخ 
-عیالوه بیر آن، خیاک   . عنوان شاهد در نظر گرفته شدکه به

دهییی دوم بییر اسییاس عنییوان خییاکدهییی مجییددی نيییز بییه
در های فرمونی های انجام يافته از تلهمشاهدات و يادداشت

هیای  دليل افزايش جمعيت پروانیه بهاول مرداد انجام گرفت. 
ها و ترک خیوردگی خیاک در ايین زمیان     شكار شده در تله

زمينیی  گذاری توسط بيد سيبها مستعد آلودگی و تخمغده،
 بودند.  

 
 های مورد آزمایشبرداری از تیمارنمونه

زمیانی  شیامل  مورد آزمايش در سه مرحلیه   یمزرعه
دهیی و  متر بودند، زمان گلسانتی 20-25ها بوته که ارتفاع
ها جهت تعيين خسیارت آفیت   بعد از ريزش گل یهدر مرحل

زمينی مورد بازديد قیرار گرفیت. در   روی شاخ و بر  سيب
از  میاه  شیهريور  15در تیاريخ  فصل برداشت محصول نيز 

زمينی برای تعيين ميیزان خسیارت وارده در   های سيبغده
انجام گرفیت. بیدين ترتيیب کیه از هیر      برداری نمونهها غده

صورت تصیادفی انتخیاب و   بهده بوته  دتعدا ،کرت آزمايش
صورت دستی و با اسیتفاده از  هب هاهای اين بوتهی غدههمه

دسیت  هیای بیه  ميان غیده از سپس  .دقت برداشت شدبيل به
 صورت تصادفی انتخیاب، بهغده  35تعداد آمده از هر کرت 

  و جهت بررسی به آزمايشگاه منتقل شدند. گذاریکد
 

 هاوارد شده به غده صدمهارزیابی و تعیین میزان 
زمينیی بیه   بيید سیيب   خسیارت تعيين ميیزان   منظوربه
هییای شییمارش تعییداد سییوراخروش در مزرعییه از هییا غییده

اسیاس  اين ها استفاده شد و بر الروی ايجاد شده روی غده
 :شیدند بنیدی  دسیته های برداشت شده به چهیار گیروه   غده
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-سیوراخ الروی در گیروه غیده    عاری از هر گونههايی غده

های برخوردار از يک سوراخ های بدون آلودگی)سالم(، غده
هییای دارای دو سییوراخ الروی در گیروه آلییودگی کییم، غییده 

هییای دارای سییه الروی در گییروه آلییودگی متوسییط و غییده

تر در گروه آلیودگی شیديد قیرار داده    سوراخ الروی و بيش
های بدون آلودگی، آلودگی کیم، آلیودگی   شدند. درصد غده

   ند:صورت زير تعيين شدمتوسط و آلودگی شديد به

100× 
 سوراخ الروی ) صفر، يک، دو، سه و بيش از سه( های دارایتعداد غده

 برداشت شده از هر کرت هایغده کل تعداد
 
تلاریخ برداشلت در میلزان خسلارت      عاملل عیین تاثیر ت

   هاوارده بر روی غده
هیای کامیل تصیادفی    اين آزمايش در قالب طرح بلوک
عنیوان  روی رقم آگريا بهبرای چهار تاريخ مختلف برداشت 
هیای  تیاريخ  .انجیام گرفیت  رقم غالب کشت شده در منطقیه  

 30شیهريور،   15شیهريور،   اولبرداشت در چهار مرحلیه ) 
هیای متیداول برداشیت    مهر( بر اساس تاريخ 15شهريور و 

عمليیات   یزمينی در منطقه در نظیر گرفتیه شید. کليیه    سيب
هیا انجیام و پیس از    زراعی طبق عرف محل در تمامی کیرت 
صورت دستی برداشیت  رسيدگی محصول تمامی مزرعه به

صیورت تصیادفی   غیده بیه   50ت تعداد از هر کرسپس شد. 
هیا مشیابه روش   انتخاب و ميزان خسارت وارد شده به آن

آزمايش قبلی در چهار گروه بیدون آلیودگی، آلیودگی کیم،     
 آلودگی متوسط و آلودگی شديد گروه بندی شدند.

 
-ژنوتیل   رویزمینی بید سیب خسارتمیزان ی مقایسه

 آزمایشگاهیی و اهای مورد بررسی در شرایط گلخانه
دست آمده از مطالعیات  منظور اعتبارسنجی نتايج بهبه
 وشیده   نام بیرده  ژنوتي   نه ی، بررسی مشابهی باامزرعه
در  منظیور شش تكیرار در گلخانیه انجیام گرفیت. بیدين       در

متر مربع با بستر  30به مساحت  ایقطعه ،قسمتی از گلخانه
محصیور شید.    میش  50تیوری  ی خاکی انتخاب و با پارچه

-ژرم 9غیده )  27سپس در دو مرحله و در هر مرحله تعداد 

صیورت  پالسم مورد آزمايش در مزرعه با سیه تكیرار( بیه   
ديگر داخل قفیس  متر از هم 5/0تقريبی  یتصادفی با فاصله

کیه قسیمتی از    ندنحوی قرار داده شدتوری و داخل خاک به
ته ار داشی ها بيیرون از خیاک قیر   بيدگذاری جهت تخم هاغده

کامیل بيید    یعیدد حشیره   50تعیداد   ،. در هر مرحلیه باشند
-داخیل قفیس تیوری رهیا    بیه    ساعته 48تا  24زمينی سيب

. پس از دو هفته و ظهور عاليیم آلیودگی آفیت    ندسازی شد
ها به آزمايشیگاه منتقیل شیده و مشیابه     نمونه ،هاروی غده
ق برآورد اوليیه از طريی   ،های برداشت شده از مزرعهنمونه

ها محاسبه گرديید.  های ورودی الروشمارش تعداد سوراخ
هیای الروی در شیرايط معمیولی    هیای حیاوی سیوراخ   غیده 

ی سلسيوس( در درجه 20آزمايشگاه )دمای متوسط حدود 
 که قسمت خروجی آنها با توری ایظروف پرورش جداگانه

روز )میدت زمیان    20محصور شده بیود بیه میدت     مش 50
گیی( نگهیداری   الروی و شیفير مراحل نشو ونمیای   تقريبی 
ها در داخیل  . در پايان روز بيستم به محض ظهور بيدندشد

هیای  لکانیا و تعیداد  زمينی، عمیق  ظروف پرورش بيد سيب
ها با استفاده از دستگاه شفيره ها وتعداد الرو و ايجاد شده

های کامل ظاهر شده بيدتعداد  "بينوکلر شمارش شد. ضمنا
شییمارش شیید. در ايیین بررسییی بییرای تعيییين ميییزان  نيییز 

هیای مختلیف از دو روش   خسارت ايجاد شیده در ژنوتيی   
شیمارش تعیداد سیوراخ الروی    شامل  تعيين آلودگی اوليه 

هییا بییه آزمايشییگاه و ميییزان بالفاصییله بعیید از انتقییال غییده
ورودی  هایشمارش تعداد سوراخشامل  پيشرفت آلودگی 

تعداد شمارش ايجاد شده، های داالنگيری طول الرو، اندازه
ظیاهر شیده    هایو تعداد بيید  هازنده، تعداد شفيره هایالرو

 .روز استفاده شد 20بعد از 
 

 هاآماری داده یتجزیه
-ها با استفاده از روش کولمیوگراف نرمال بودن داده

میورد   19ی نسیخه SPSS اسميرنوف و توسیط نیرم افیزار    
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بیه دسیت   هیای  دادهروی  .و تاييید شید   آزمون قرار گرفیت 
گيری صیفات میورد ارزيیابی در مزرعیه بیر      از اندازه آمده
هییای کامییل تصییادفی در سییه تكییرار و ی طییرح بلییوکپايییه

طرح کامال تصیادفی  ی آزمايش اجرا شده در گلخانه بر پايه
 یمقايسیه شید.   انجیام  ی واريیانس در شش تكیرار تجزيیه  
از آزمیون   گيیری شیده بیا اسیتفاده    ميانگين صیفات انیدازه  

درصیید در نییرم پینج ی دانكیین در سیطح احتمییال  چنددامنیه 
 صورت گرفت. 1/9 ینسخه  SASافزار

 
 و بحث نتایج

، تیاثير فاکتورهیای ارقیام مختلیف     1بر اساس جیدول  
ها و اثر متقابیل آنهیا   دهی مجدد پای بوتهزمينی، خاکسيب

هییای صییحرايی زمينییی در آزمییايشسییيبدر خسییارت بيیید
های صحرايی نشان داد کیه در  بود. بررسی نمونهدار معنی

زمينی از نظیر ميیزان خسیارت وارده    های سيببين ژنوتي 
-وجود دارد. کیم  داریاختالف معنی زمينیتوسط بيد سيب

ترتيیب  های ورودی الرو بهترين درصد سوراخترين و بيش
( مشیاهده  ٪09/18( و رقم مارفونیا ) ٪90/1روی رقم جلی )
هییای مییورد آزمییايش پالسییمدر بییين ژرمگرديیید. همچنییين 

( ٪90/1) 12-هیای اس پالسمهای الروی ژرمدرصد سوراخ
هیا  پالسیم داری از بقيیه ژرم طیور معنیی  ( به٪90/1و جلی )

 (.2کمتر بود )جدول 
های برداری تعداد بيددست آمده از آمارنتايج به

محل ی نصب شده در مزرعه یتله پنجشكار شده در 
های مختلف نشان انجام آزمايش و مزارع اطراف در تاريخ

-های شكار شده بهترين تعداد بيدترين و بيشداد که کم

عبارت های خرداد و شهريور بوده است. بهترتيب در ماه
زمينی در ديگر، از اول خرداد ماه تا زمان برداشت سيب

ها های شكار شده در تلهد بيدتدريج بر تعداشهريور ماه به
ها در افزوده شد و انبوهی جمعيت و ميزان فعاليت بيد

های شكار شده در شهريور ماه به حداکثر رسيد. تعداد بيد
ها ی رسيدگی و برداشت غدهاواخر شهريور ماه که مرحله

باشد. تقريبا دو برابر خرداد ماه بود )شكل در مزارع می
دهی تعيين تاريخ اجرای عمليات خاک(. از اين نتايج در 1

دوم استفاده گرديد. بر اين اساس بهترين تاريخ برای انجام 
زمينی گذاری بيد سيبدهی دوم برای جلوگيری از تخمخاک

 اول مرداد ماه تعيين شد.

 

ها و اثر متقابل آنها به خسارت بید سیب زمینی در آزمایش دهی مجدد بوتهزمینی، خاکی واریانس تاثیر ارقام مختلف سیبنتایج تجزیه -1جدول 

 ی.یصحرا

 آزادی یدرجه اتریمنبع تغی
 محاسبه شده Fمقدار 

 آلودگی شدید آلودگی متوسط آلودگی کم بدون  آلودگی

 023/70* 735/22* 444/0  249/67* 1 خاکدهی مجدد

 527/11* 739/6* 946/1 218/18* 8 رقم

 567/6* 317/3* 765/2* 401/3* 8 رقم وخاکدهی مجدد

 34 خطای آزمایش

 درصد 5دار در سطح احتمال معنی *                                
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 ی. یآزمایش صحرا به بید سیب زمینی درزمینی ژنوتیپ سیب 9 آلودگی درصدمیانگین  یمقایسه -2جدول 

 آلودگی شدید آلودگی متوسط آلودگی کم بدون  آلودگی  رقم

 d71/25 abc00/30 a19/26 a09/18  مارفونا

 cd81/33 abc53/29 a76/24 b95/10  اسپریت

10-82  bc81/43 ab43/31 a05/19 cd71/5 

 bc33/43 abc99/29 a52/19 cd19/6  فونتانه

 a62/67 c95/20 b00/10 d90/1  12-اس

 bc47/40 a29/34 a05/19 cd19/6  اگریا

 b76/44 abc53/29 a95/20 cd24/5  بامبا

 bc86/42 abc57/28 a95/20 cd14/7  16-اس

 a53/69 cb81/23 b76/4 d90/1  جلی

 .باشددرصد می 5ی دانکن در سطح احتمال دار در آزمون چند دامنهحروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی

 
 مدنظر هایتاریخ زمینی.های فرومونی نصب شده جهت تعیین اوج جمعیت حشرات کامل بید سیبکامل به دام افتاده در تلهمیانگین تعداد حشرات  -1شکل 

  .باشندمی ماه مهر 14 تا خرداد 1 از است، گریده مشخص روز حسب بر شکل در که

 
هیايی کیه دو   های برداشت شده از کرتبررسی نمونه

ها انجام گرفتیه بیود نشیان داد    دهی در آنعمليات خاکبار 
دهی( اخیتالف  دهی و شاهد )يكبار خاککه بين دو بار خاک

و  هیای الروی وجیود دارد  تعداد سیوراخ داری از نظر معنی
دهیی پیای بوتیه    دو بار عمليات خاکها در آنکه  يیهاتيمار

مار تری را متحمل شدند. در تيخسارت کم ،انجام گرفته بود
های با آلودگی کم، متوسیط  دهی درصد غدهبا دو بار خاک

دهی و شديد کمتر از مقادير متناظر در شاهد يا يكیبار خاک
 (.3بود )جدول 

هیای برداشیت   دست آمیده از بررسیی نمونیه   نتايج به
مهیر نشیان    15شهريور و  30و 15، اولهای شده در تاريخ
از نظییر هییای مختلییف برداشییت محصییول  داد بییين تییاريخ

داری وجییود دارد. البتییه بییين خسییارت آفییت تفییاوت معنییی
داری شیهريور اخیتالف معنیی    30و  15های برداشت تاريخ

تیر محصیول ميیزان    وجود نداشت، ولیی بیا برداشیت ديیر    
 اولهیای برداشیت   ويژه بين تاريخخسارت افزايش يافت، به

-داری مشیاهده شید. بیه   مهر اختالف معنیی  15شهريور و 

های آلیوده در تیاريخ برداشیت    ترين درصد غدهمعبارتی، ک
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هیای آلیوده در تیاريخ    ترين درصد غدهشهريور و بيش اول
 (.2مهر ماه مشاهده شد )شكل  15برداشت 
 

 
 
 

 .زمینیبید سیب های الروی ایجاد شده توسطدرصد سوراخدهی دوم در تاثیر عامل خاک -3جدول 

 آلودگی شدید آلودگی متوسط آلودگی کم بدون آلودگی  نوبت خاکدهی

 b61/36 a31/29 a54/22 a11/11  اول

 a92/54 a04/28 b18/14 b96/2  دوم

 .باشددرصد می 5ی دانکن در سطح احتمال وسیله آزمون چند دامنهدار بهوجود اختالف معنیی حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده

 

 

 
-عدم وجود اختالف معنیی حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده. های سالم و آلودهزمینی روی درصد غدهچهار تاریخ مختلف برداشت سیبتاثیر  -2شکل 

ترتیب به 6و  3های بدون آلودگی، آلودگی کم، آلودگی متوسط و آلودگی شدید با درجات آزادی برای گروه Fمقدار  باشد.درصد می 5دار در سطح احتمال 

 محاسبه گردید. 816/8و  114/3، 964/3، 731/3

 
دست آمیده از بررسیی ميیزان خسیارت وارد     نتايج به

زمينیی در  های مختلف سیيب پالسمشده توسط آفت به ژرم
ها وقتی که پالسمای نشان داد که تمامی ژرمشرايط گلخانه

شیدند، ولیی   زمينی قرار گرفتنید آلیوده   در معرض بيد سيب
های مختلف از نظیر آلیودگی اوليیه )تیرجيح     پالسمبين ژرم

ميزبانی و تعداد سیوراخ ايجیاد شیده توسیط الروهیا روی      
داری هیای معنیی  های محصور در قفس تیوری( تفیاوت  غده

هیا در  وجود داشت. ارزيابی درصد خسارت وارده به غیده 
آلودگی اوليه )ترجيح ميزبانی( و ميیزان خسیارت   ی مرحله

هیا و طیول   روز با بررسیی تعیداد سیوراخ    20وارده بعد از 
 هیا زنده، تعداد شیفيره  هایهای ايجاد شده، تعداد الروداالن

هیای مختلیف نشیان    های ظاهر شده در ژنوتي و تعداد بيد
بیا   12-اسکلیون اميیدبخش   جلی و  زمينی رقمسيبداد که 
رفونا ها بودند و رقم ماترين ژنوتي ترين آلودگی، مقاومکم

تیرين رقیم بیود. در آزمیايش     ترين آلودگی حسیاس با بيش
داری ترجيح ميزبانی در داخل قفس توری نيز تفاوت معنیی 

ترتيب به 12-و رقم جلی و کلون اميدبخش اسمشاهده شد 
ترين و رقم مارفونا با درصد آلودگی مقاوم 33/13و  10با 
 (.4ترين رقم بود )جدول درصد آلودگی حساس 55
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 زمینی.ی نسبت به خسارت بید سیبهای مورد آزمایش در شرایط گلخانهپالسممقایسه ژرم -4جدول 

درصد  رقم

 آلودگی

متوسط تعداد 

 سوراخ

متوسط طول 

 داالن

-متوسط تعداد الرو

 زنده یها

متوسط تعداد 

 هاشفیره

حشرات کامل تعداد متوسط 

 ظاهر شده

 a00/55 a83/2 a83/1 a83/3 a67/1 a67/2 مارفونا

 ab67/51 ab50/2 ab42/1 ab33/3 a67/1 b83/1 اسپریت

 abc00/40 bc00/2 ab33/1 abc83/2 a50/1 ab00/2 بامبا

 cb67/36 bcd83/1 bc03/1 abc50/2 a17/1 bc67/1 16-اس

10-82 c67/31 bcd83/1 bcd90/0 bcd33/2 ab00/1 bc33/1 

 dc67/26 dce33/1 bcd88/0 bcd00/2 ab67/0 bc50/1 اگریا

 cd33/23 de17/1 dce67/0 bcd00/2 ab67/0 cd00/1 فونتانه

 d33/13 e00/1 de42/0 cd50/1 ab50/0 bc50/1 12-اس

 d00/10 e00/1 e23/0 d00/1 b00/0 d33/0 جلی

 باشد.درصد می 5ی دانکن در سطح احتمال آزمون چند دامنهوسیله دار بهعدم وجود اختالف معنیی حروف مشترک در هر ستون نشان دهنده

تیرين تعیداد   ای تحقيق حاضیر، کیم  در آزمايش گلخانه
هیییای الروی، سیییوراخ ورودی الرو، کمتیییرين طیییول داالن

هیا و تعیداد بيید ظیاهر     کمترين تعداد الروهای زنده، شفيره
مشاهده  12-شده در روی رقم جلی و کلون اميد بخش اس

-پالسیم شد. تحقيقات ديگری نيز وجود تفاوت در ميان ژرم

-زمينی را از نظز مقاومت آنتیزمينی به بيد سيبهای سيب

( مقاومیت  2009اند. رانیدون و همكیاران )  بيوزی نشان داده
زمينیی  زمينی را نسیبت بیه بيید سیيب    پالسم سيبژرم 125

-ژرم 13عیداد  هیا ت مورد ارزيیابی قیرار داده و از ميیان آن   

ای و آزمايشیگاهی  پالسم را انتخیاب و در شیرايط مزرعیه   
دسیت آمیده نشیان    مورد بررسی مجدد قرار دادند. نتايج به

-نسبت به نفیوذ الرو بيید سیيب    2داد که کلون اسپانتا سی 

هیا  پالسیم ها در مقايسیه بیا سیاير ژرم   زمينی به داخل غده
-( پیارامتر 2010)زاده و رزمجو گلیمقاومت بيشتری دارد. 

رقیم   6هیای  زمينی را روی غدههای جدول زندگی بيد سيب
زمينی شامل ارقیام بیورن، اگريیا، سیاواالن، مارفونیا،      سيب

-ترين و کمسانته و پيكاسو مورد مطالعه قرار دادند و بيش

ترتيیب روی  ترين نرخ ذاتی رشد جمعيت ايین حشیره را بیه   
حققان با استناد بیه  رقم بورن و اگريا مشاهده کردند. اين م

تیرين  عنیوان مقیاوم  رقم اگريا را بیه  ،نرخ ذاتی رشد جمعيت

منصوری و رقم در ميان ارقام مورد مطالعه معرفی کردند. 
شناسییی بيیید ( تییرجيح ميزبییانی و زيسییت1391همكییاران )

زمينیی در شیرايط   پالسم سيبژرم 12زمينی را روی سيب
-هرين وزن شیفير تی داده و کم بررسی قرار ای موردگلخانه
تیرين نیرخ ذاتیی    ترين نیرخ بقیای الروی و نيیز کیم    گی، کم

افزايش جمعيت و نرخ متنیاهی افیزايش جمعيیت آفیت روی     
را مشاهده کردند. در تحقيقیی ديگیر    970972-کلون پی آی

زمينیی  شناسیی بيید سیيب   در شرايط آزمايشگاهی، زيسیت 
زمينییی توسییط اسییماعيلی و همكییاران رقییم سییيب 10روی 

-تیرين دوره تخیم  ( مطالعه شد. در اين تحقيق کوتیاه 1392)

-ترين ميزان باروری حشیرات میاده روی بیر    ريزی و کم

عنیوان رقیم   های رقم مارفونا مشاهده شید و ايین رقیم بیه    
زمينیی  رشید رويشیی سیيب   ی مقاوم به اين آفت در مرحله

 معرفی شد.
در هیای آلیوده   ترين درصد غیده در تحقيق حاضر، کم

 12-جلیی و کلیون اميیدبخش اس   در رقم ای مزرعهشرايط 
-در دو ژرمهیای آلیوده   پايين بودن درصید غیده   ديده شد.

زنیوزی  پالسم مذکور ممكن اسیت ناشیی از مقاومیت آنتیی    
های ديگیر در شیرايط طبيعیی    پالسمآنها در مقايسه با ژرم

مزرعه و با برخورداری از حیق انتخیاب حشیره باشید کیه      
 شییده اسییت.ريییزی کمتییر حشییره روی آنهییا موجییب تخییم
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ای يیییا سیییاير عوامیییل هیییای تذذيیییههمچنیییين بازدارنیییده
مورفولوژيكی يا شیيميايی بیا تیاثير منفیی بیر فيزيولیوژی       

 میوثر باشیند )نیوری   در ايین میورد    تواننید  حشره هم میی 
(. الزم به ذکر است که صیرفا بیا   1391و همكاران،  قنبالنی

-تفكيیک مكانيسیم   ،مزرعیه های آلوده در تعيين درصد غده

-از يكیديگر امكیان   یبيوزو آنتی یزنوزآنتیمقاومت  های 

هیای  پذير نيست و برای روشن شدن اين موضوع پیژوهش 
 باشد.   ای الزم میجداگانه

هر روشی کیه بتوانید از دسترسیی بيیدهای میاده بیه       
ها برای تخمريزی در مزرعه جلوگيری نمايد، منجیر بیه   غده

خواهید شید زيیرا حشیرات     زمينی سيببيد کاهش خسارت 
 پینج هايی کیه بیا بیيش از    توانند به غدهنمی ی اين آفتماده
از دسترسی پيدا کننید.  اند، متر از خاک پوشانده شدهسانتی
منظیور تیامين پوشیش    دهی مجدد پای بوته بیه رو، خاکاين

-عنوان يكیی از روش به ،در مزرعهها برای غدهخاکی کافی 

بيان شده  زمينیضروری در مديريت بيد سيبهای زراعی 
بیا بررسیی نتیايج      (. در تحقيیق حاضیر،  1999نفی حاست )

هايی که دهی دوم مشخص شد که کرتاجرای عمليات خاک
اختالف  ،ها انجام گرفته بوددهی در آندو بار عمليات خاک

-های خسارت ديده بیا نمونیه  داری از نظر درصد غدهمعنی

دهیی(  های شاهد )با يكبار خیاک از کرتهای برداشت شده 
دهی دوم در اول مرداد ماه در داشتند و انجام عمليات خاک
زمينی نقیش مهمیی   ی بيد سيبکاهش شدت خسارت وارده

 داشت.
هییای مییديريت  ( راهكییار1387سییلطانی و همكییاران ) 

زمينی را بررسی کرده و نشان دادند تلفيقی کنترل بيد سيب
-تناوب زراعی، عمليات مناسب خیاک های که در کنار روش

هیای  ورزی، عمق مناسب کاشت، آبياری مینظم بیا سيسیتم   
 ،حیذف بقايیای گيیاهی   های فرمیونی،  بارانی، استفاده از تله

موقیع محصیول   آوری بهجمع پای بوته و موقعدهی بهخاک
در حقيقیت  هم نقش موثری در کاهش خسیارت آفیت دارد.   

در جلیوگيری   ،يدنموقع محصول به محض رسی برداشت به
باشد )حنفیی  زمينی بسيار ضروری میاز خسارت بيد سيب

با توجیه بیه وقیوع    (. بر اساس نتايج تحقيق حاضر و 1999

تذيير با  ،جمعيت آفت در شهريور ماه حضوراور فعاليت و 
-اوايل شهريور میی  تاتاريخ برداشت و به جلو انداختن آن 

را  زمينیی سيب بيدتوسط توان تا حد زيادی خسارت وارده 
 کاهش داد.

نشان داد کیه در رقیم    پژوهش حاضرنتايج حاصل از 
هیای  پالسیم در مقايسه بیا سیاير ژرم   12-اس جلی و کلون
 ایهای آلوده در شرايط مزرعیه درصد غده ،مورد آزمايش

بیا اسیتناد بیه نتیايج ايین       تر اسیت. داری پايينطور معنیبه
کمتیرين تعیداد سیوراخ    ای نيیز  در آزمايش گلخانیه  ،تحقيق

های الروی، کمتیرين تعیداد الرو   الروی، کمترين طول داالن
پالسیم  شفيره و تعداد بيد ظاهر شیده در ايین دو ژرم    زنده،

مشاهده گرديد. بر اسیاس نتیايج میذکور، بیه احتمیال زيیاد       
زمينیی  پالسم نسبت به بيد سیيب مقاومت نسبی اين دو ژرم

با توجه به اينكه ايین تحقيیق    باشد، ولیبيوز میاز نوع آنتی
صورت آزمیون حیق انتخیاب    در شرايط طبيعی مزرعه و به

-های آلوده نمیی انجام شده بود، صرفا با تعيين درصد غده

طیور کامیل منتفیی    زنوزی را بیه توان دخالت مكانيسم آنتی
تیر در ايین میورد انجیام     دانست و بیرای اظهیار نظیر دقيیق    

تیوان  میی طور کلی، . بهديگری مورد نياز استهای پژوهش
 جیايگزين  عنیوان بیه از نظیر کیاربردی   را  هیا پالسماين ژرم
)کیه  ارقام متداول منطقه از جملیه رقیم اگريیا     برای مناسبی

. در نظیر گرفیت  هیای آلیوده بيشیتری داشیت(     درصد غیده 
نيز نشان داد کیه اگیر در    دهی پای بوتهارزيابی عامل خاک

در دهیی دوم  خیاک  زمينیی اسیتان اردبيیل يیک    مزارع سيب
هايی که بيرون از خیاک  ل مرداد ماه برای پوشاندن غدهاياو

ميیزان خسیارت آفیت کیاهش خواهید       ،انجام گيرد ،اندمانده
چنين تنظيم تاريخ برداشیت بیرای اول شیهريور و    يافت. هم

در  هیا غیده  مانیدن بیاقی تر شدن میدت  جلوگيری از طوالنی
خاک، محصول را از دسیترس آفیت خیارر کیرده و ميیزان      

 طور قابل توجهی کاهش خواهد داد.  خسارت را به
 اریزسپاسگ

نويسندگان مقاله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه 
محقق اردبيلی جهت حمايت مالی از پژوهش حاضیر کمیال   

   تشكر و قدردانی را دارند.

 



 و همکاران نوری قنبالنی                                                                                                                                                                130

 مورد استفاده منابع
بياری بر عملكرد و برخی از خصوصيات کيفی سه آمطالعه تاثير رژيم  ، 1390، م کافی و ا نظامی ،ر ح خزائی ،اسكندری ع

 .240-247 هایفحهص .25جلد  ،)علوم و صنايع کشاورزی( نشريه آب و خاک .زمينیرقم سيب

 . انتشارات دانشگاه تهران.شناسی کشاورزیحشره .1392 .مير کريمی او  آزمايش فرد پ م، اسماعيلی

 .)چاپ چهارم( انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .مقاومت گياهان به حشرات .1391نوری قنبالنی ق، حسينی م ر و يذمايی ف، 

 زمينی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. . زراعت سيب1375رضايی ع و سلطانی ا ، 

 Phthorimaea operculellaزمينی،ارزيابی راه کارهای مديريت تلفيقی بيد سيب .1387 ،مالمير ع و احمدی ر ،سلطانی ه

(Zeller)1-12های فحهص .8جلد مجله فن آوری زيستی در کشاورزی،  .، در مزرعه و انبار. 

 هایزمينی روی غدههای زيستی بيد سيبپارامتر .1391 ،ب ناصری ر و رزمجو، فتحی ع ،نوری قنبالنی ق ،منصوری م
  .105-125های فحهص .32 جلدشناسی ايران، نامه انجمن حشره .زمينیهای سيبپالسمتعدادی از ژرم

Aryal S and Jung C, 2015. IPM Tactics of Potato Tuber Moth, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: 

Gelechiidae); Literature Study. Korean Journal of Soil Zoology 19(2): 42-51.  

Das GP and Raman KV, 1994. Alternate hosts of the potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Zeller). Crop 

Protection 13: 83-86. 

Ezeta FN, 2008. An overview of potato production in asia and the pacific region: markets, development and 

constraints. P. 11. Workshop to commemorate the international year of the potato, Bangkok, Thailand. 

Fenemore PG, 1988. Host-plant location and selection by adult potato tuber moth, Phthorimaea operculella 

(Lepidoptera: Gelechiidae): a review. Journal of Insect Physiology 34: 175-177. 

Golizadeh A and Razmjou J, 2010. Life table parameters of Phthorimaea operculella (Lepidoptera: 

Gelechiidae), feeding on tubers of six potato cultivars. Journal of Economic Entomology 103(3): 966-972. 

Hanafi A, 1999. Integrated pest management of potato tuber moth in field and storage. Potato Research 42: 373- 

380. 

Peddigo LP, 1999. Entomology and Pest Manangment. 3
rd 

ed. Prentice Hall. 

Raman KV, Booth RH and Palacios M, 1987. Control of potato tuber moth Phthorimaea operculella (Zeller) in 

rustic  potato stores. Tropical Science 27: 175-194. 

Rondon SI, Hane D, Brown CR, Vales MI and Dŏgramaci M, 2009. Resistance of potato germplasm to the 

potato tuber worm (Lepidoptera: Gelechiidae). Journal of Economic Entomology 102(4): 1649-1653. 

Rondon SI, 2010. The potato tuberworm: a Literature review of its biology, ecology, and control. American 

Journal of Potato Research 87: 149-166. 

Sileshi G and Teriessa J, 2001. Tuber damage by potato tuber moth, Phthorimaea operculella Zeller 

(Lepidoptera: Gelechiidae), in the field in eastern Ethiopia. International Journal of Pest Management 47: 

109-113. 



 131                                                                                                      ارزیابی صدمه بید سیب زمینی ...                                           

 
 

Comparison of the Injury of Potato Tuber Moth, Phothorimaea operculella (Zeller), 

on Nine Potato Cultivars and the Effect of Hilling up and Changing the Harvest 

Date on the Control of the Pest 

G Nouri Ganbalani
1*

, R Zamani
2
, A Ebadollahi

3
 and D Hassanpanah

4 

 
1
Professor, Department of Plant Protection, College of Agricultural Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil.  

2
Former MSc Student of Entomology, Department of Plant Protection, College of Agricultural Sciences, University of   

  Mohaghegh Ardabili, Ardabil.  
3
Assistant Professor, Moghan College of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil.  

4
Assistant Professor, Division of Horticultural Crops Research, Ardabil Agricultural and Natural Recourse Centre (Moghan)  

  Ardabil. 
*
Corresponding author: gnouri@uma.ac.ir 

 Received: 6 September 2017                   Accepted:16 May 2018                   

Abstract 

Potato tuber moth, Phothorimaea operculella (Zeller), is one of the most damaging pests of potato 

especially in the tropical and sub-tropical regions of the world. Management of this pest is commonly 

based on chemical control, but due to activity of the pest larvae inside the tubers chemical control of 

the pest is usually unsatisfactory. Therefore, the use of alternative and more efficient methods are 

necessary. In this study, the potato moth injury on nine cultivars of potato including Marfona, Sprit, 

Fontane, Agria, Jelly, Bamba, 82-10, S-12, and S-16 was assessed in the farm and greenhouse 

conditions. The effect of two important cultural factors including re-hilling of the soil and four different 

harvesting times were also evaluated against the potato tuber moth damage. The lowest and highest 

numbers of larval entry holes were observed on the cultivars Jelly and Marfona respectively. Also the 

samples taken from the plots that had been re-hilled displayed that there was significant differences in 

the contamination values (percentage of larvae holes) and there was less contamination for treatment 

groups. Also, the results obtained from samples taken on different harvesting dates showed that the 

lowest and highest percentages of infested tubers were in the harvesting dates of August 23 and 

October 7, respectively. Based on the results of present study, along with utilization of the Jelly and S-

12 cultivars, the re-hilling of the plant and early harvesting of the tubers in late August are 

recommended to reduce potato tuber moth damage. 
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