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 چکیده

استفاده از . باشددر جهان و ایران ميزميني سيبترین آفت مهم Phthorimaea operculella (Zeller)، زمينيسيببيد 

در انتهای يني زمسيبهای تازه تشکيل شده ریزی آفت روی غدهمنظور ممانعت از تخمهای زراعي و حفاظتي مناسب بهراهکار

در این پژوهش اثرات پوشش گياهي مختلف در کاهش زميني موثر باشد. تواند در کاهش خسارت بيد سيبفصل زراعي مي

مورد  1400و  1399های کامل تصادفي با سه تکرار در دو سال در قالب طرح بلوک های تازه تشکيل شدهروی غده خسارت

 Lathyrus) (، خلرVicia sativa) گياهان پوششي ماشکزميني، سيبهای هوایي پيری اندامبررسي قرار گرفت. بنابراین، بعد از 

sativus( چاودار ،)Secale montanuمنظور ایجاد پوشش گياهي در مزرعه استفاده شد. ( و نيز تقویت پوشش گياهي خودرو به

ترتيب برابر بهمزرعه و چاودار  ياهيپوشش گ یتو، تقخلرماشک، تيمارهای دو سال در  يطزميني های سيبغده يآلودگميزان 

خسارت داری در ميزان باعث کاهش معنيدرصد(  17/39شاهد ) نسبت به يمارهابود و همه ت درصد 17/26و  33/26، 33/12 ،00/8

های مختلف آزمایشي دار بين تيمارهای آلوده نيز اختالف معنيزميني در غدههای بيد سيباز نظر تعداد الرو .شدند هاغدهبه 

ترتيب تراکم کمتری از الروهای آفت نشان گياهي خود مزرعه و چاودار بههای ماشک، خلر، تقویت پوشش مشاهده شد و تيمار

ریزی بيد ترین گياه پوششي برای پوشش خاک و ممانعت از تخمان موثربه عنو بر اساس نتایج، گياه پوششي ماشکدادند. 

های خودرو داخل مزرعه در انتهای فصل و بعد از خشک زميني بود. همچنين، حفظ و تقویت علفهای سيبزميني روی غدهسيب

های درون زميني روی غدههای کم هزینه برای جلوگيری از خسارت بيد سيبزميني یکي از روشهای هوایي سيبشدن اندام

 تواند باشد.خاک مي
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 قدمهم

بعد از گندم،  (.Solanum tuberosum L) زمينيسيب

برنج و ذرت بيشترین سهم را در ميزان توليد محصوالت 

مهمي در تغذیه و سبد غذایي غذایي دارا بوده و نقش 

توليد  .(Fabeiro et al., 2001) جمعيت جهان دارد

های اخير گسترش یافته و هم اکنون یکي در سال زمينيسيب

 ,Oerke) باشدميمحصول مهم غذایي در جهان  پنجاز 

بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال  .(2006

هزار  21/160سطح زیر کشت سيب زميني در ایران  1394

تن در   191/32هکتار بوده و ميزان توليد نيز به طور متوسط 

باشد. در منطقه اردبيل نيز طبق گزارش سازمان هکتار مي

زميني جهاد کشاورزی استان اردبيل سطح زیر کشت سيب

تن در   5/35بوده و متوسط توليد محصول  هکتار 000/21

(.Agricultural Statistics, 2019هکتار است )

محصول و کيفيت عوامل متعددی سبب کاهش عملکرد 

توان به آفات آنها ميجملۀ شوند که از مي زمينيسيب

مختلف اشاره کرد. با توجه به مهم و اقتصادی بودن این 

يار اهميت دارد. محصول حفاظت آن از خسارت آفات بس

 Phthorimaea operculella (Zeller) زمينيسيببيد 

(Lep: Gelechiidae) ترین آفت بارترین و زیانمهم

 Fenemore, 1988; Pedigo) باشدميزميني در دنيا سيب

et al., 2009).  ،این آفت به دليل ارتباط نزدیک با ميزبان

سازگاری بيشتر به تغييرات روزانه و فصلي دما، وجود 

مهمترین  بهپتانسيل باال در توليد مثل و خسارت اقتصادی، 

تبدیل شده است زميني در سرتاسر جهان سيب آفت

(Bacon, 1960; Foot, 1979; Shelton and 

Wyman, 1979a,b; Briese, 1986; Herman et al., 

ایران بوده قرنطينۀ جزو آفات پيش از این این آفت  (.2005

در  یهاغدهروی  1364است و اولين بار در مهر ماه سال 

 Habibi) در مزارع کرج دیده شد زمينيسيبحال برداشت 

and Hesan, 1991).  ایرانمناطق  بيشتردر حال حاضر در 

آفتي  زمينيسيببيد . (Khanjani, 2013) وجود دارد

و هم در  مزرعهکه هم در  باشدميزی جاو همهچندخوار 

د. خسارت اصلي آن به حفر زنخسارت ميبه محصول  رانبا

مربوط است، ولي در نواحي  زمينيسيب یهاغدهداالن در 

گياه  هایبرگگرمسيری در مزرعه و روی گرمسيری و نيمه

توليد  و ميزبان نيز خسارت قابل توجهي ایجاد کرده

 دهدشدت کاهش مي زميني را از نظر کمي و کيفي بهسيب

(Rondon, 2010).  به هادر انبار هاغدهآسيب آلودگي و-

تواند بسيار کننده ميهای فاقد سيستم خنکدر انبارویژه 

پسندی خود را از آلوده به شدت بازار یهاغدهو شدید باشد 

 . (Soltani et al., 2008) دهنددست مي

-به زمينيسيبتوسط بيد  زمينيسيبآلودگي محصول 

 زمينيسيباز شاخ و برگ  ،هاغدهقبل از رشد طور معمول 

آفت  زمينيسيب هایبرگشروع شده و بعد از پير شدن 

و  رساندهرشد یافته  یهاغده خود را به تغيير رفتار داده و

بر . (Foot, 1979)شوند مي آنهاباعث ایجاد خسارت در 

زمان  هم ،شده در منطقه اردبيلهای انجام گذاریاساس تله

جمعيت آفت  های تير و مردادماه طي تر شدن هوابا گرم

تازه  یهاغدهافزایش یافته و فعاليت خسارتزای آن روی 

قبل از این تاریخ تا  شود.تشکيل شده در مرداد ماه شروع مي

 زمينيسيبکه مصادف با شادابي و جواني شاخ و برگ 

سرد بودن  دليل به ای تشکيل نشدهو هنوز هيچ غده است

 هوایي هایاندامروی  آفت و خسارت هوای منطقه فعاليت

 (Nouri Ganbalani et al., 2018). باشدميبسيار کم 

هوایي  هایاندامبعد از خشک شدن  خسارت آفتبيشترین 

از هفته قبل  4-2در حدود طور عمده بهو لخت شدن خاک 

 (Foot, 1979).  افتدمياتفاق  هاغدهروی  برداشت

 زمينيسيبها تنها عليه آلودگي بيد کشحشرهکاربرد 

طور هتوانند بولي نمي ،هوایي موثر هستند هایاندامدر 

در مقابل چندین ممانعت کنند.  هاغدهمستقيم از آلودگي 

زميني روش زراعي موثر در کاهش جمعيت بيد سيب

توان به از بين بردن است که از جمله آنها مي گزارش شده

های باقي مانده در خاک، زمينيبقایای گياهي و سيب

ها، حفظ رطوبت خاک در زمان سرزني و یا سرزني بوته

های ویژه در فاصله زماني بين خشک شدن اندامپس از آن به

دهي پای بوته و انتخاب هوایي و برداشت محصول، خاک

در  (.Rondon et al., 2007ه داشت )رقم مناسب اشار

کشور تونس اقداماتي نظير کشت عميق، خاکدهي پای 

ها، برداشت زود هنگام و انجام آبياری تا زمان برداشت بوته
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 ,.Von Arx et alکند )ها جلوگيری مياز آلودگي غده

1987; Bensalah and Aalbu, 1992 بعد از خشک .)

تری در زميني مدت طوالنيهای هوایي، اگر سيبشدن اندام

ها بيشتر است. پروانه و احتمال آلودگي غده ،مزرعه بماند

طور ههای هوایي بالرو آفت بعد از خشک شدن اندام

روند و در نتيجه خطر آلودگي اجباری به داخل خاک مي

. حشرات (Rondon et al., 2007)یابد ها افزایش ميغده

های ها از طریق ترکغدهریزی روی انجام تخمبرای کامل 

ها نيز برای یافتن غذا درون خاک وارد خاک شده و الرو

های که در معرض یا نزدیک به سطح شوند. غدهخاک مي

-بهخاک هستند احتمال آلودگي باالیي خواهند داشت. 

-جلوگيری از آلودگي، الزم است حداقل پنج سانتيمنظور 

 ,.Rondon et al)ها وجود داشته باشد متر خاک روی غده

داشتن خاک از طریق با مرطوب نگه ،. همچنين(2010

ویژه آبياری بيشتر برای جلوگيری از ترک خوردن خاک به

های هوایي شروع به خشک در اواخر فصل و زماني که اندام

زميني کاهش ها به بيد سيبآلودگي غده ،کنندشدن مي

اهان درصد از گي 47یابد. در یک تحقيق انجام شده مي

زميني تحت روش کاشت معمولي در خطر آلودگي سيب

درصد تا  35ولي با پوشش بيشتر خاک این مقدار به  ،بوده

درصد کاهش یافت و با افزایش رطوبت خاک آلودگي  25

(. در کشور ما نيز Foot, 1979درصد رسيد ) 7به مقدار 

زميني های غير شيميایي در مدیریت تلفيقي بيد سيبروش

-کارهزیابي قرار گرفته و نشان داده شده است که بمورد ار

ها، تناوب، کشت عميق غده چون يهایگيری روش

ها و آبياری منظم نقش موثری در کاهش خاکدهي پای بوته

 .(Soltani et al., 2008)زميني دارد خسارت بيد سيب

 Gabriel and)و گومدا  گابریلهای بررسيبر اساس 

Quemada, 2011)  گياهان پوششي باعث بهبود کشت

 و، حفظ رطوبت خاک خصوصيات فيزیکي و شيميایي

 ،افزایش مواد آلي خاک، افزایش تنوع زیستي و در نهایت

-ریبرگ شود.افزایش عملکرد محصوالت زراعي مي

گزارش  et al., 2012)  (Reberg-Hortonهورتون

کردند که کاشت گياهان پوششي نقش مهمي در حفاظت 

خاک در برابر فرسایش و هدررفت عناصر غذایي از آن 

افزایش نفوذپذیری خاک نسبت به آب یکي دیگر از  .دارد

پيامدهای مثبت گياهان پوششي است. این امر ناشي از بهبود 

 نتيجه جلوگيری از ها توسط این گياهان و درثبات خاکدانه

 ;Gomez et al., 2009) است تشکيل سله در سطح خاک

Deurer et al., 2009) . در یک آزمایش، کاربرد گياهان

ای به بهبود ساختار خاک، پوششي در یک منطقه مدیترانه

افزایش خلل و فرج آن، بهبود نفوذپذیری خاک نسبت به 

 ,.Linares et al)آب و کاهش فشردگي خاک منجر شد 

از نظر شيميایي نيز وجود یک پوشش گياهي . (2014

تواند علت آزادسازی مواد فرار گياهي مي غيرميزبان به

شود. بر اساس  زمينيسيببيد  یابيميزبانباعث اختالل در 

گياهان نقش  ههای ثانوییافته متابوليتانجامهای بررسي

ميزبان توسط مهمي در تشخيص گياهان ميزبان از غير

گياهان  .(Dethier, 1982)خوار دارند حشرات گياه

الرشد بوده که سریع شامل گياهان سریع شدهانتخاب پوششي

هوایي  هایاندامهوایي آنها جایگزین  هایاندامجوانه زده و 

به فاصله یک ماه مانده به برداشت  زمينيسيباز بين رفته 

های انجام . بر اساس بررسيشوندمي زمينيسيبمحصول 

 Nouri) توسط نوری قنبالني و همکارانگرفته 

Ganbalani et al., 2018 )يدخسارت ب يشترینب 

ي و انتهای فصل زراع در نيز يلدر منطقه اردب زمينيسيب

ممانعت  افتد.مياتفاق  زمينيیک ماه مانده به برداشت سيب

های ریزی روی غدههای ماده برای تخماز نفوذ پروانه

از طریق ایجاد یک مانع فيزیکي زميني در داخل خاک سيب

یابي بيد ها و اختالل در ميزبانبرای عدم دسترسي به غده

منظور به حفظ و افزایش رطوبت خاکزميني از طریق سيب

جلوگيری از ایجاد ترک در خاک از طریق کاشت گياهان 

 پوششي در انتهای فصل زراعي جزو اهداف این پژوهش

اثر کاربردی  راهکار بررسياین پژوهش هدف نهایي است. 

تازه  یهاغدهجلوگيری از آلودگي احياء پوشش گياهي در 

و کاهش خسارت بيد  در خاک زمينيسيب تشکيل شده

 .باشدزميني ميسيب
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 هامواد و روش

مزرعه یک در  صحرایيها در شرایط آزمایش

متر مربع در محل ایستگاه  600به مساحت  زمينيسيب

واقع در بخش آراللوی شهرستان اردبيل  کشاورزی تحقيقات

با مختصات  لخالخ –کيلومتری جاده اردبيل  16اردبيل در 

 32 ̋و طول جغرافيایي 38̋ 10́ 21 ̋عرض جغرافيایي

 بذر. شد انجام متر از سطح دریا 1500ارتفاع  و به 48̋ 23́

از  عنوان رقم رایج در منطقه به آگریا رقم زمينيسيب

 شد. کشت استفادهمنظور بهو  ایستگاه تحقيقات اردبيل تهيه

 Vicia sativa ماشک شامل گياه پوششي سهبذر مورد نياز 

(Leguminosae) با نام انگليسيVetch ،  خلرLathyrus 

sativus (Leguminosae)  با نام انگليسيGrass pea و 

با نام انگليسي  Secale montanu (Gramineae)چاودار 

Rye این  .از ایستگاه تحقيقات کشاورزی اردبيل تهيه شد

شد بودن آنها و قابليت ایجاد یک رگياهان به دليل سریع ال

 دوکوتاه نسبت بهدر یک بازه زماني پوشش گياهي مناسب 

 .انتخاب شدند ایهفته

 مزرعه در نحوه انجام آزمایش

انجام  1399-1400متوالي  زراعي سال دو طيآزمایش 

 کامل تصادفي با هایبلوک طرحدر قالب  آزمایشاین  .شد

)شامل سه گياه پوششي ماشک، خلر و چاودار،  تيمار پنج

در تقویت گياهان خودروی در داخل مزرعه و تيمار شاهد( 

تهيه متر  4 × 3 کرت به ابعاد 15تعداد  .شدسه تکرار طراحي 

متر  سههای آزمایشي از یکدیگر ها و کرتفاصله بلوک. شد

در تمام  زمينيسيبتکثيری  یهاغدهدر نظر گرفته شد. 

 اردیبهشت( 15) منطقهرایج کاشت  طبق های آزمایشيکرت

عمليات زراعي الزم  در طول فصل زراعيکشت شد و 

در اواخر  .شداعمال  هادر همه کرت منطقهمشابه عرف 

عالئم  زماني کهو و بعد از اتمام مرحله رویشي  مرداد

ظاهر  زمينيسيبهای هوایي بوته هایاندام خشکيدگي روی

به  (ماشک، خلر و چاودار شامل) هان پوششياگي ،شد

در و با  کشت شد های مزرعهدر محل جوی دستي صورت

در متر سانتي یک تا دوها عمق کاشت بذراندازه  نظر گرفتن

به یک آبياری  ،بعد از کاشتبالفاصله  شد. نظر گرفته

این آبياری برخالف عرف  انجام گرفت. نشتي صورت

 زمينيسيبهای معمول مزرعه بعد از اتمام آبياری منطقه

تقویت گياهان خودرو و  هاتيماریکي از  شد.انجام 

به این منظور  بود که هاکرتداخل موجود های هرز علف

عمده  .انجام گرفتها در این کرتآبياری  عمليات فقط

های آزمایشي موجود در کرت خودروی های هرزعلف

، تاج .Chenopodium album L ترهشامل سلمه

 L.  Portulacaخرفه ،L.  Amaranthus spخروس

olreacea ،پيچک Convolvulus arvensis L.  و

در تيمار شاهد نيز  .بودند L.  Sorghum halepensقياق

شدند و عمليات  صورت دستي وجينهای هرز بهعلفتمام 

 های دیگر انجام شد.آبياری مشابه کرت

روز از  10آبياری به فاصله  دوره سه ،در مجموع

 در مزرعه آبياری معمول آخرین بعد از قطعدیگر یک

 20و  10، 1 هایدر تاریخ هاتيماردر تمام  زمينيسيب

خلر و ماشک . گياهان پوششي شهریور ماه صورت گرفت

روزه  15سریع جوانه زده و در فاصله زماني بعد از یک هفته 

 زمينيسيبهای پوشش گياهي خوبي در مزرعه و بين ردیف

گياه پوششي چاودار بعد از یک هفته جوانه  .کردندایجاد 

وشش غير تيمار ماشک و خلر پ دوولي نسبت به  ،زده

در تيمار تقویت  ،همچنين .وجود آورد متراکمي را به

سریع نسبت به ،بلند ياهي با ارتفاعگياهان خودرو، پوشش گ

 .ایجاد شد

 ییصحرا یبررس

مهر ماه مزرعه آزمایشي  12تاریخ در  منطقه طبق عرف

 ها )تکرارها(از هریک از کرتدستي برداشت و  به صورت

صورت هب بود زمينيغده سيب 100 یک نمونه که شامل

گذاری برچسب ،آوریشد و پس از جمع گرفتهتصادفي 

شده در انبار برداشت هاینمونه. شدانبار منتقل شده و به 

 یهاغده ،هانمونهبا بررسي  ،سسپ. ندشدو ثبت توزین 

 سازیسالم جدا یهاغدهاز  زمينيسيبآلوده شده توسط بيد 

های بيشتر به انجام بررسيمنظور به و ندشدشمارش  و

از زميني عالیم خسارت بيد سيب .شدندآزمایشگاه منتقل 

هایي نظير جمع شدن فضوالت الروها در طریق ویژگي

های انتهای سوراخ ورودی، خسارت بيشتر در نزدیکي چشم

های مارپيچي توسط الروها زميني و نيز ایجاد تونلغده سيب
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در داخل غده به راحتي از خسارت آفاتي نظير کرم مفتولي 

 باشد.قابل تفکيک مي

آلوده  یهاغدهود در تعداد الروهای موج در آزمایشگاه

ش از طریق بربه این منظور  .مورد بررسي دقيق قرار گرفتند

د تعدا آلوده یهاغدههای ایجاد شده در ها و داالنسوراخ

 ل. در کو یادداشت شد تعيينموجود در هر غده  هایالرو

، هاغدهسه صفت وزن  مختلف یهاتيماراز  نمونههر برای 

آلوده ثبت  یهاغدهدرصد آلودگي و تعداد الرو موجود در 

 .شدند

 تجزیه آماری

 به روش ،مورد بررسيآمده در دو سال دستبههای داده

 version 9.1 SAS (SAS افزارنرم در تجزیه مرکب

Institiute, 2003) با توجه به اینکه .تجزیه و بررسي شد 

 در مورد هر سه صفت مورد بررسي تيمار×اثر متقابل سال

سال دو برای  هابه همين دليل نتایج آزمایش ،نشد دارمعني

 تجزیه واریانس)مرکب( یکجا  به صورتمورد مطالعه 

در سطح  SNKها با روش داده نيانگيم سهیمقا .ندشد

 از هانموداررسم  و برایگرفت انجام  P > 05/0احتمال 

 .استفاده شد Excelه برنام

 

 نتایج

ها نشان داد که در نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده

 ≥ Pبرداری شده )های نمونهمورد هر سه صفت وزن غده

( و تعداد P ≤ 0.783ها )(، درصد آلودگي غده0.891

( اثر متقابل سال و تيمار P ≤ 0.948شده )های شمارشالرو

و ، بنابراین نتایج مربوط به هر د(1)جدول  دار نشدهمعني

سال مورد بررسي به صورت یکجا تجزیه واریانس شد و 

 باشد:نتایج به شرح زیر مي

 

در  P. operculellaزميني های بيد سيبو تعداد الرو زمينيی سيبهاغده و درصد آلودگيوزن مرکب  یانسوار زیهتج- 1جدول 

 1399-1400 زراعي سالدر دو  مختلف هایتيمار در زمينيهای سيبغده
Table 1. Combined analysis of variance of potato tuber weight, their infestation (%) and the number of P. 

operculella larvae in potato tubers in different treatments in two years 2020-2021

Source df
Mean Square 

Potato tuber weight Potato tuber infestation (%)  No. of larvae in potato tuber 

Year 1 97.200** 5.633ns 0.533ns 

Error 1 4 2.600 5.333 2.533 

Treatment 4 2.167ns 940.867** 156.050** 

Treatment × Year 4 0.700ns 1.967ns 0.617ns 

Error 2 16 2.558 4.542 3.533 

** significant difference at 1% level 
ns non-significant difference at 5% level 

 

 

زمینی برداشت شده های سیبوزن غدهمیانگین 

 های مختلف در انتهای فصل در دو سالدر تیمار

 1400و  1399زراعی 

های های حاصل از وزن غدهنتایج تجزیه واریانس داده

های مورد بررسي بيانگر عدم وجود برداشت شده در تيمار

های دار در سطح احتمال پنج درصد بين تيماراختالف معني

بود )جدول  1400و  1399ش در دو سال زراعي موردآزمای

1.) 

-برداشت ینیزمبیس یهاغده یآلودگ درصد

 یزراع سال دو در مختلف یهاماریت در شده

 1400 و 1399

های های درصد آلودگي غدهنتایج تجزیه واریانس داده

در ایستگاه  1400و  1399برداشت شده در دو سال زراعي 

دار بيانگر اختالف آماری معنيتحقيقات کشاورزی اردبيل 

های مختلف آزمایشي در سطح احتمال یک درصد بين تيمار

 (.1باشد )جدول مي
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نتایج تاثير تيمارهای مورد آزمایش روی درصد 

برداری شده در دو سال زراعي های نمونهآلودگي غده

نشان داده شده است. بر اساس  1در شکل  1400و  1399

درصد آلودگي  00/8نتایج، تيمار گياه پوششي ماشک با 

ها، کمترین ميزان آلودگي ناشي از خسارت بيد سيبغده

های مختلف آزمایشي نشان داد. زميني را در بين تيمار

های داری بين درصد آلودگي تيماراختالف معني ،همچنين

يز تقویت گياهان خودرو پوششي خلر، چاودار و ن انگياه

درصد آلودگي(  17/39داخل مزرعه با تيمار شاهد )با 

 1400و  1399در دو سال متوالي  ،مشاهده شد. در مجموع

درصد و  00/8با  بيترتبهگياهان پوششي ماشک و خلر 

گياه پوششي چاودار و  ،درصد آلودگي و همچنين 33/12

و  17/26با  بيترتبه مزرعهتقویت گياهان خودرو داخل 

داری نشان آلودگي با شاهد اختالف معني درصد 33/26

 ).1شکل ( دادند

 
 1399زراعي سال دودر مختلف  یهاتيمار در P. operculellaزميني به بيد سيب شده برداشت یهاغدهدرصد آلودگي  - 1شکل 

 1400و 
Figure 1. Percentage of infestation of harvested potato tubers to P. operculella in different treatments 

in two years 2020-2021 

 

 یهاغدهشمارش شده در  هایالرومیانگین تعداد 

مختلف در  یهاتیمار درشده برداشت زمینیسیب

 1400و  1399دو سال زراعی 

 هایالروتعداد  مربوط به هایدادهتجزیه واریانس  جنتای

 سال دو شده در بردارینمونه یهاغدهشمارش شده در 

اختالف آماری  نشان داد که 1400و   1399 زراعي

 یهاتيماردرصد بين  یک تمالحا در سطح یدارمعني

نتایج مربوط به  (.1)جدول وجود دارد  آزمایشي مختلف

های موجود آزمایش روی تعداد الروهای مورد تاثير تيمار

در 1400و  1399دو سال زراعي  زميني درهای سيبدر غده

اساس نتایج، تيمار گياه  نشان داده شده است. بر 2شکل 

در هر صد عدد غده  الرو عدد 83/8پوششي ماشک با تعداد 

های برداری شده، کمترین تعداد الرو را در بين تيمارنمونه

داری اختالف معني ،شان داد. همچنينمختلف آزمایشي ن

های گياه پوششي خلر، چاودار و تقویت گياهان بين تيمار

عدد  17/22خودرو داخل مزرعه نسبت به تيمار شاهد با 

الرو دیده شد. در مجموع در دو سال اجرای این پژوهش 

گياهان پوششي ماشک، خلر، چاودار و تقویت گياهان 

، و 83/8با داشتن ميانگين خودرو داخل مزرعه به ترتيب 

برداری های نمونهالرو در غده عدد 50/16و  17/16، 67/11

 (. 2داری داشتند )شکل شده نسبت به شاهد اختالف معني
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 زراعيسال  در دومختلف در  یهاتيمار دربرداشت شده  یهاغدهدر  P. operculellaزميني بيد سيب هایالروتعداد  -2شکل 

 1400و 1399
Figure 2. The number of P. operculella larvae in potato tubers in different treatments in two years 

2020-2021 
 

 بحث 

طبق نتایج به دست آمده از تحقيق حاضر، گياهان 

گياهي متراکم در مدت پوششي که قادر به ایجاد پوشش 

تری بودند، از نظر کارایي در جلوگيری از زمان کوتاه

در  ،ها و در نتيجهزميني روی غدهگذاری بيد سيبتخم

یکي از  زميني تاثير بيشتری داشتند.کاهش خسارت بيد سيب

گياهان پوششي ایجاد یک پوشش  کشت اهداف مهم

خاک ميزبان در سطح خاک و حفظ رطوبت گياهي غير

جلوگيری از خشک شدن و موجب در نهایت  باشد کهمي

 ,Gabriel and Quemada) شودميترک برداشتن خاک 

2011; Reberg-Horton et al., 2012)، با توجه به  ولي

 گذاریتخممحل مناسبي برای نفوذ و  هاترکاین اینکه 

تازه تشکيل شده  یهاغدهروی زميني بيد سيبحشرات ماده 

 ، بنابراین،(Foot, 1979) باشدمي درون خاک زمينيسيب

کشت گياهان پوششي در آخر فصل زراعي و نزدیک 

ها توسط تواند در کاهش آلودگي غدهبرداشت محصول مي

دو  در پژوهش حاضر. زميني نقش مهمي ایفا کندبيد سيب

زني باال و سرعت جوانه به علتپوششي ماشک و خلر  گياه

 هاایجاد پوشش گياهي متراکم در مقایسه با سایر تيمار

توانستند در مدت زمان کوتاهي پوشش گياهي از بين رفته 

زميني را دوباره با تراکم بيشتری احيا کنند و به نظر سيب

رسد هر دو گياه از سه طریق ممکن شامل حفظ رطوبت مي

ب برای جلوگيری از نفوذ خاک، ایجاد مانع فيزیکي مناس

 ،گذاری آنها درون خاک و همچنينهای ماده و تخمپروانه

یابي آفت از طریق شيميایي و به واسطه اختالل در ميزبان

ميزبان در کاهش آلودگي استقرار یک پوشش گياهي غير

در مقایسه زميني نقش داشته باشند. ها به بيد سيبغده

دليل باریک برگ بودن  پوشش گياهي حاصل از چاودار به

 سطح پوششلر از ن گياه نسبت به دو گياه ماشک و خای

باعث  این ویژگي و به احتمال قوی هپائيني برخوردار بود

شده  زمينيسيبکارایي کمتر آن در کاهش خسارت بيد 

هرمز سلطاني و همکاران نيز در استان همدان در  .است
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 رطوبت چونشيميایي، عواملي های غيربررسي کارایي روش

در کاهش خسارت  را ، پوشش خاک و کشت عميقخاک

 ,.Soltani et alزميني بسيار موثر ارزیابي کردند )بيد سيب

2008.) 

در تحقيق حاضر نشان داده شد که تقویت گياهان 

داری معني موجب کاهشدر مقایسه با تيمار شاهد  خودرو

. تقویت شودمي زمينيی سيبهاغدهدرصد آلودگي  در

تنها  و گونه نياز به عمليات کشتگياهان خودرو بدون هيچ

هوایي  هایاندامبا ادامه آبياری بعد از خشکيدگي 

و با وجود هزینه بسيار ناچيز  شودانجام مي زمينيسيب

تواند کارایي بسيار مناسبي را در کاهش خسارت اجرایي مي

گرفته انجامهای بررسيبر اساس  داشته باشد. زمينيسيببيد 

پوشش خاک تاثير زیادی روی  (Foot, 1979)توسط فوت 

 هاغدهو آلودگي  ریزیتخم انجام توانایي حشرات ماده برای

 دارای زمينيسيب یهاغدهبر اساس نتایج ایشان،  دارد.

 شوندنميمتر یا بيشتر خاک خشک آلوده سانتي جپنپوشش 

روی حتي یک الیه خيلي نازک از خاک مرطوب  وجود و

یک حفاظ موثر در برابر آلودگي خواهد به عنوان  هاغده

طور قابل داخل خاک به هاغدهخاک و عمق  رطوبت. بود

رشد  یهاغدهای روی توانایي الرو در آلوده کردن مالحظه

ي که شاخ و برگ تغذیه شده را هایالروباشند. یافته موثر مي

 زمينيسيب یهاغدهتنها قادر به آلوده کردن  ،کنندترک مي

ي که در داخل یک یهاغدهبدون پوشش خاک یا 

. در (Foot, 1979) متری خاک قرار دارند هستندسانتي

 یهاغدهمقابل، نفوذ حشرات کامل در خاک و دسترسي به 

عامل در آلودگي  ترینمهم گذاریتخمرشد یافته برای 

 .(Foot, 1979) باشدمياق خاک واقع در اعم یهاغده

و اردبيل به دليل شرایط خاص آب و هوایي  منطقهدر 

در شرایط  زمينيسيببيد  ، فعاليت و خسارتبرودت هوا

اقتصادی  توجه وقابلهوایي  هایاندامروی  صحرایي و

تا برداشت ماه  از مرداد زمينيسيبمرحله حساس تنها  .نيست

 هاغدهمرحله حجيم شدن با زمان هم که بوده زمينيسيب

در  زمينيسيببيد  حشرات مادهدر این زمان  که باشدمي

 ریزیتخم هاغدهخاک نفوذ کرده و روی 

در این  (Nouri Ganbalani et al., 2018). کنندمي

ایجاد یک مانع فيزیکي برای  (هاغده)حجيم شدن  مرحله

 ،داخل خاک یهاغدهجلوگيری از دستيابي حشرات ماده به 

رسد گياهان به نظر ميدر کاهش خسارت دارد.  نقش مهمي

مانع  پوششي با حفظ رطوبت و جلوگيری از ایجاد ترکيدگي

و از بين رفتن پوشش خاکي بعد از پيری و  از فرسایش

با ایجاد  شده و زمينيسيبهوایي  هایاندامخشک شدن 

 هاغدهحشرات ماده روی  ریزیتخمیک مانع فيزیکي از 

گياهان پوششي به دليل تأثير مکانيکي  .کنندمي جلوگيری

د به تجمع نتوانترشح مواد چسبنده از آنها مي ها وریشه

 ,.Rosa et al) دنها و بهبود ساختار خاک منجر شوخاکدانه

که  دیگر نشان داده شده است پژوهشدر یک  (.2012

کاربرد گياهان پوششي از تخریب ساختار خاک و فرسایش 

پذیری خاک نسبت به آن جلوگيری کرده و تردد

 . (Virto et al., 2012)بخشد ميآالت را بهبود ماشين

در جلوگيری  شانعالوه بر تاثير فيزیکيگياهان پوششي 

 یهاغدهروی  زمينيسيبحشرات ماده بيد  گذاریتخماز 

با تشکيل یک الیه از نظر شيميایي نيز  ،تازه تشکيل شده

ترکيبات  با آزاد کردن ميزبان وپوشش سبز از گياهان غير

 های منتشر شدهو ایجاد اختالل در بومتفاوت  فرار شيميایي

آفت از  یابيميزباناختالل در ایجاد سبب  ،از گياه ميزبان

ها باعث این بو ،عبارت دیگر به .شوندميبویایي  حسطریق 

پوشيده و مخفي ماندن ترکيبات شيميایي آزاد شده از 

 زمينيسيبراف بيد حدرون خاک شده و سبب ان یهاغده

دتير در سال های بررسيطبق  .شوندميدر پيدا کردن ميزبان 

1982 (Dethier, 1982 )در سال  و همکاران و بروس

2005 (Bruce et al., 2005) گياهان  ههای ثانویمتابوليت

ميزبان توسط نقش مهمي در تشخيص گياهان ميزبان از غير

تواند خوار دارند. مواد فرار گياهان ميزبان ميحشرات گياه

در  .کنندو جذب تحریک  ریزیتخمخواران را برای گياه

 کلم هپروانه سفيددو گونه مشخص شد که  پژوهشیک 

Pieris rapae  وP. brassicae خانواده  ازPieridae ،

و هم  گذاریتخمخود را هم در طول گياهان ميزبان 

های آزاد شده از درمرحله تغذیه الرو توسط گلوکوزینوالت

 ,.Traynier et al) دهندگياهان ميزبان تشخيص مي

که  گزارش کرد (Klingauf, 1971)کلينگوف  (.1991
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 ( وdihydrochalcone) دی هيدروکالکنفرار ترکيبات 

عنوان یک نشانه  به ( در درخت سيبphlorizin) فلوریزین

 Apis pomi Deشيميایي خاص برای جذب شته سيب 

Geer (Homoptera: Aphididae)  عمل کرده و از این

  .کندمي را شناسایيميزبان خود طریق 

 توانند نقش مهمي بهر گياهان پوششي ميگاز طرف دی

خاک ایفا نمایند. این  آليعنوان کود سبز برای تقویت مواد 

به خاک  زمينيسيببا برداشت  زمانهمای گياهان علوفه

تواند که ميشوند يمبرگردانده شده و سبب تقویت خاک 

 امروزه باشد. استفاده از گياهان پوششياز مزایای فرعي 

برای ها از قبيل آلمان، اسپانيا و امریکا بسياری از کشور

از گياهان پوششي در سيستم حفاظت خاک و محيط زیست 

 ;Moller et al., 2009)کنند کشاورزی استفاده مي

Gabriel et al., 2011) گياهان پوششي عالوه بر کاهش .

نيترات مزایای متعددی شامل بهبود وضعيت سالمتي  اتالف

عوامل ای کشاورزی، توقف رشد آفات و هبوم نظام

ها اضافات کود برداری ازخاک، بهره دمایبيماریزا، تعدیل 

های هرز، کاهش ها، کنترل علفو کاهش رواناب کود

فرسایش خاک و بهبود حاصلخيزی خاک دارند 

(Steenwerth and Belina, 2008). 

وزن  بينحاضر  پژوهشدست آمده از  اساس نتایج بهبر  

اختالف های مختلف در تيمار زمينيسيبهای غده

و این بيانگر این موضوع است که  نشدمشاهده داری معني

در انتهای فصل  منطقه اردبيلدر  زمينيسيبخسارت بيد 

قبل از  و تری اتفاق افتادهدر مدت زمان کوتاهزراعي 

فرصت کافي برای ایجاد خسارت کمي  برداشت محصول

هر  هب برداشتدر صورتي که عمليات  نداشته است.وجود 

افزوده خواهد کمي به تاخير بيافتد بر شدت خسارت  دليلي

( نشان داد که آلودگي Foot, 1979فوت )بررسي  .شد

-افتد و تمام غدههفته قبل از برداشت اتفاق مي 4-2ها غده

-متر خاک پوشيده شدههای آلوده شده با کمتر از سه سانتي

توسط نوری قنبالني و همکاران  گرفتهانجام  پژوهش اند.

(Nouri Ganbalani et al., 2018)  نيز نشانگر آن است

اتفاق در انتهای فصل زراعي  هاغدهکه بيشترین آلودگي 

دهد که نشان مي ل از این پژوهشحاصکلي نتایج  .افتدمي

در انتهای زميني های هوایي سيباندام خشکيدگيبعد از 

ميزبان پوشيده از گياهان غير مزرعهاگر خاک  زراعيفصل 

خسارت بيد هم به دالیل فيزیکي و هم شيميایي باشد 

به طور قابل های توليد شده در خاک روی غدهزميني سيب

با توجه به نتایج پژوهش حاضر،  .یابدای کاهش ميمالحظه

 بيشتری روی تاریخ مناسبهای بررسيکه  شودپيشنهاد مي

با تغيير این تاریخ از اوج  تاشود انجام  زمينيسيببرداشت 

زماني  فرصت ،عبارت دیگر . بهاجتناب نمود آلودگي آفت

تر کوتاهرا زمينيسيبالزم برای ایجاد آلودگي توسط بيد 

 خصوص خسارت کمي در مزرعه هب و شدت خسارت کرده

 داد. هشکارا 
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Abstract 

 

Potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Zeller), is the most important pest in potato fields in 

the world and Iran. The use of appropriate agricultural and protection strategies to prevent oviosition 

of Ph. operculella on newly formed potato tubers at the end of the cropping season can be effective in 

reducing its damage. The effects of cover crops on damage reduction on newly formed potato tubers 

were investigated in a randomized complete block design with three replications during two years 

2020 and 2021. After the senescence of potato foliage, the cover crops including of vetch (Vicia 

sativa), grass pea (Lathyrus sativus), rye (Secale montanu), and strengthening of the natural field 

vegetation were used as cover crops in the field. Tuber infestation (%) during two years in vetch, grass 

pea, reinforcement of field vegetation and rye was 8.00, 12.33, 26.33 and 26.17%, respectively and all 

treatments significantly reduced the damage on potato tubers when compared with control (39.17%). 

The number of larvae in the infested tubers showed a significant difference between treatments, and 

the treatments of vetch, grass pea, reinforcement of field vegetation and rye showed a lower larval 

density, respectively. Based on results, vetch is the most effective plant to cover the soil and prevent 

Ph. operculella oviposition on the potato tubers. Moreover, maintaining and strengthening of weeds in 

the field at the end of the growing season and after the drying of potato foliage could be a low-cost 

method to prevent damage by Ph. operculella on tubers in the soil. 

 

 

Key words: Cover crops, decreasing of oviposition, Phthorimaea operculella, potato tuber moth 

management 
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