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زمیني در سطح مزارع و انبارهای مناطق گرمسیری آفت مهم سیب ،Phthorimaea operculella (Zeller)زمیني، بید سیب

باشد. با توجه به اثرات جانبي تر از خسارت آن در مزارع ميگرمسیری جهان است. خسارت اين آفت در انبارها جدیو نیمه

ز ترکیبات با منشاء گیاهي مورد توجه قرار گرفته است. به همین های شیمیايي، امروزه استفاده اکشآور استفاده از حشرهزيان

بادرنجبويه ،  DehnEucalyptus camaldulensis.های چهار گیاه دارويي شامل: اکالیپتوس دلیل در اين بررسي، عصاره

.Lofficinalis  Melissa ، چوبک.Boissbracteatum  Acanthophyllum  گلپر و.DesfHeracleum persicum  ، در اتاقک رشد

ساعت  8ساعت روشنايي و  05ی نوری درصد و دوره 51±1ی سلسیوس، رطوبت نسبي درجه 91±9در دمای تنظیم شده 

های برای عصاره  LC50کشي، نتايج نشان داد که مقدار تاريكي روی اين آفت مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسي اثر تخم

درصد بود. در تعیین درصد نفوذ الروهای سن اول، نتايج نشان داد که درصد نفوذ  21/5و  10/0اکالیپتوس و گلپر به ترتیب 

ريزی، معلوم گرديد که هر چهار داری کمتر از شاهد بود. در آزمايش بازدارندگي تخمها به طور معنيالروها در تمامي عصاره

های گیاهان مورد ند. در بررسي اثرات تدخیني عصارهاداری کاهش دادهريزی آفت را به طور معنيی گیاهي میزان تخمعصاره

-گیری شد که هیچ کدام از عصارههای گیاهي و شاهد مشاهده نگرديد و لذا نتیجهداری بین عصارهبررسي هیچ تفاوت معني

قم داری بین دو رزمیني خاصیت تدخیني ندارند. همچنین هیچ اختالف معنيهای گیاهي مورد مطالعه بر روی بید سیب

 زمیني مشاهده نگرديد. های گیاهي بر روی بید سیبزمیني )آگريا و ساواالن( از نظر تأثیر عصارهسیب

 زمینيارقام سیب زمیني،بید سیب، های گیاهيعصاره: هاواژه کلید



 أ

 

 فهرست مطالب

 صفحه مطالب عنوانشماره و 

 

 کلیات پژوهشفصل اول: 

 2 .........................................................................................................................................................مقدمه ...................... -1-1

 5 .......................................................................................بررسی منابع ............................................................................. -1-2

 5 .................................................................................معرفی آفت ................................................................................ -1-2-1

 5.......................... ............................................................................................................................. شناسی آفتشکل -1-2-2

 7........................................................................................... .......................................... شناسی و خسارت آفتزیست -1-2-3

 9....... ......................................................................................................................................... های کنترل آفتروش -1-2-4

 9............................. ............................................................................................................................. کنترل زراعی -1-2-4-1

 9......................................................................................................... ............................................. کنترل شیمیایی -1-2-4-2

 11...................... ............................................................................................................................ کنترل بیولوژیک -1-2-4-3

 11............. ............................................................................................................................. ارقام مقاوم استفاده از -1-2-4-4

 11........................................................................................................ ...................... (IPMمدیریت تلفیقی آفات ) -1-2-4-5

 12.............................................................................  زمینیهای گیاهی روی بید سیبها و عصارهتأثیر اسانس -1-2-4-5-1

 

 مواد و روش پژوهشدوم: فصل 

 15 ................................................................................................................................................. زمینیپرورش بید سیب -2-1

 17 .......................................................................................... زمینیی ارقام سیبآوری گیاهان مورد مطالعه و تهیهجمع -2-2

 17... ............................اجمالی گیاهان دارویی ........................................................................................................معرفی  -2-3

 Eucalyptus camaldulensis Dehn....................................... .......................................................17 اکالیپتوس  -2-3-1

 Melissa officinalis L................................................................ .....................................................11 بادرنجبویه  -2-3-2

 Heracleum persicum Desf.  ...................................................................................................................11گلپر  -2-3-3

 Boiss atumbracte Acanthophyllum  ..............................................................................19.چوبک یا چوغان  -2-3-4



 ب 

 

 19...................................................................................................................  از گیاهان مورد مطالعه گیریعصارهروش  -2-4

 21...............................................................................  زمینیی بید سیبروزههای یکروی تخم هاعصاره LC50تعیین  -2-5

 21........................................ .................................................................. روزههای یکها روی تخماثر تدخینی عصاره -2-5-1

 21...........................................................................................................  روزههای یکها روی تخماثر تماسی عصاره -2-5-2

 22...................................................................................  کاملریزی حشرات ها روی بازدارندگی تخمبررسی اثر عصاره -2-6

 22.............................................................................  ریزی حشرات کاملها روی بازدارندگی تخماثر تدخینی عصاره -2-6-1

 23..............................................................................  ریزی حشرات کاملها روی بازدارندگی تخمهاثر تماسی عصار -2-6-2

 24.................... ....................................................................................... زمینیبید سیب اولتعیین درصد نفوذ الرو سن  -2-7

 24اول ...............................................................................................  سنها روی درصد نفوذ الرو اثر تدخینی عصاره -2-7-1

 25.................................................................... اول ............................ سنها روی درصد نفوذ الرو اثر تماسی عصاره -2-7-2

 26..................... ............................................................................................................................. هاتجزیه و تحلیل داده -2-1

 

 های پژوهشنتایج و یافته: مسوفصل 

 21 .................................................................................................................. روزههای یکروی تخم هاعصاره اثرتعیین  -3-1

 21 ................................................................................................................................................. هااثر تدخینی عصاره -3-1-1

 21.......................... ........................................................................................................................ها اثر تماسی عصاره -3-1-2

 29اول ....................................................................................................... ها روی درصد نفوذ الروهای سن تأثیر عصاره -3-2

 29...................................................................................................... ........................................... هااثر تدخینی عصاره -3-2-1

 29...................... ............................................................................................................................ هااثر تماسی عصاره -3-2-2

 29بر درصد نفوذ الروها به غده ........................................................................  هاعصارههای مختلف تأثیر غلظت -3-2-2-1

 31..................................................... بر درصد نفوذ الروها به غده ........................ عصارههر  تأثیر افزایش غلظت -3-2-2-2

 31............................................................................................  ریزی حشرات کاملها روی بازدارندگی تخمتأثیر عصاره -3-3

 31............................................................................................................................ ..................... هااثر تدخینی عصاره -3-3-1

 32............................................ ...................................................................................................... هااثر تماسی عصاره -3-3-2

 



 ج 

 

 گیریبحث و نتیجه: چهارمفصل 

 35 .............................................................................................................................................................................. بحث -4-1

 35......................... ها ..........................................................................................................................اثر تدخینی عصاره 4-1-1

 35..................................................................................................... ها .............................................اثر تماسی عصاره -4-1-2

 39 .................................................................................................................................................................... گیرینتیجه -4-2

 41................................................... پیشنهادها ................................................................................................................... -4-3

 41............... .............................................................................................................................فهرست منابع و مآخذ ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د 

 

 ها فهرست جدول

 صفحه جدول عنوانشماره و 

 

ی روزههای یکتخم های اکالیپتوس و گلپر رویی عصارهغلظت سمیت تماس -آنالیز پروبیت روابط مرگ و میر -1-3جدول 

 Phthorimaea operculella...................................................................................................... ................21 زمینی بید سیب

زمینی بید سیب اولمورد مطالعه روی درصد نفوذ الروهای سن های های مختلف عصارهاثر تماسی غلظت -2-3جدول 

Phthorimaea operculella ........................................................................................................................... ....................31 

-ریزی حشرات کامل بید سیبهای مورد مطالعه روی بازدارندگی تخممختلف عصارههای اثر تدخینی غلظت -3-3جدول 

 Phthorimaea operculella ................................................................................................................ ....................32زمینی 

-ریزی حشرات کامل بید سیبهای مورد مطالعه روی بازدارندگی تخمهای مختلف عصارهغلظت اثر تماسی -4-3جدول 

 Phthorimaea operculellaزمینی 

............................................................................................................................. ...................33 

 

 



 ه 

 

 هافهرست شکل

 صفحه شکل عنوانشماره و 

 

 7 .......................)اصلی(  زمینی، الف: تخم، ب: الرو، ج: شفیره و د: حشره کاملبید سیب زیستیمراحل مختلف  -1-1شکل 

 16.......................................................... ..................................................... (یزمینی )اصلظروف پرورش بید سیب -1-2شکل 

 16..........................................................................................................  (یزمینی )اصلگیری بید سیبظروف تخم -2-2شکل 

 21......................................................................................  (ی)اصل گیریصارهمورد استفاده در ع دستگاه سوکسله -3-2شکل 

 21.....  (یزمینی )اصلی بید سیبروزههای یکها روی تخمظروف مورد استفاده برای بررسی اثر تدخینی عصاره -4-2شکل 

 22..................................................  (یزمینی )اصلهای بید سیبسنجی تخمتهای مورد استفاده برای زیسپتری -5-2شکل 

 23)اصلی( .....  ریزی حشرات کاملها روی بازدارندگی تخمظروف مورد استفاده برای بررسی اثر تدخینی عصاره -6-2شکل 

 24................................ ( یریزی )اصلوی بازدارندگی تخمها رقفس مورد استفاده برای بررسی اثر تماسی عصاره -7-2شکل 

 25(یزمینی )اصلبید سیب اولها روی درصد نفوذ الرو سن ظروف مورد استفاده برای بررسی اثر تدخینی عصاره -1-2شکل 

 26...................................  (یها روی درصد نفوذ الروها )اصلظروف مورد استفاده برای بررسی اثر تماسی عصاره -9-2شکل 

-بید سیب اولهای سن های مورد مطالعه روی درصد نفوذ الروهای مختلف عصارههای اثر تماسی غلظتمنحنی 1-3شکل 

 Phthorimaea operculella ................................................................................ ..................................................31زمینی  





1 

 

 

 

 :فصل اول

 کلیات پژوهش

 



2 

 

 

 

 

 

 مقدمه  -4-4

، يكي از 0بادنجانیان یمتعلق به تیره .Solanum tuberosum Lزمیني گیاهي يكساله، با نام علمي سیب

ر حجم تولید در بین تولیدات از نظ( که 0221، 9بیوکما و واندرزاگ) ترين محصوالت کشاورزی استمهم

. خاستگاه اين گیاه (9109، 9ی چهارم قرار دارد )فائوکشاورزی در جهان پس از گندم، برنج و ذرت در رده

(. اين 0289، 1های بولیوی و پرو بوده است )اکاتینو و ماالگامبا، در حوالي کوهارتفاعات آند در آمريكای جنوبي

و به تدريج  پرو به اروپا وارد شد و برای اولین بار در ايرلند کشت گرديد میالدی از کشور 00در قرن گیاه 

زمیني در حدود دو قرن پیش و در زمان کار آن به ساير مناطق اروپا نیز گسترش يافت. همچنین سیبوکشت

رقي، های اردبیل، همدان، اصفهان، آذربايجان شفتحعلي شاه قاجار به ايران آورده شد و امروزه در استان

 (. 0980، پناه و همكارانحسن)شود خراسان و فارس کشت مي

ی آن مربوط به دو قاره درصد 81گردد که بیش از کشور جهان کشت مي 011زمیني در بیش از سیب

از میزان تولید  درصد 0/12زمیني که میلیون تن سیب 080ی آسیا با تولید حدود باشد. قارهآسیا و اروپا مي

ها به خود اختصاص داده شود بیشترين مقدار تولید اين محصول را نسبت به ساير قارهمل ميجهاني را شا

 22/98میلیون هكتار و  82/2ی اين گیاه در آسیا به ترتیب حدود است. سطح زيرکشت و مصرف سرانه

زدهم و در ی سیزمیني در جهان در رتبهکیلوگرم در سال گزارش شده است. ايران از نظر میزان تولید سیب

  (.9109ی چهارم قرار دارد )فائو، آسیا بعد از کشورهای چین، هند و بنگالدش در رتبه

                                                
1 Solanaceae 
2 Beukema and Van der Zaag 
3 FAO (Food and Agriculture Organization) 
4Accatino and Malagamba  
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هزار هكتار برآورد شده که  012زمیني کشور حدود سطح برداشت سیب 0920 -29در سال زراعي 

میلیون تن  5/1زمیني در کشور حدود آن آبي و بقیه به صورت ديم بوده است. میزان تولید سیب درصد 8/22

 5/95)حدود  درصد 8/05آن از کشت آبي حاصل شده است. استان اردبیل با  درصد 2/22برآورد شده که 

باشد اما از نظر میزان تولید، استان زمیني کشور، مقام اول را دارا ميهزار هكتار( از سطح برداشت سیب

هزار تن( مقام دوم را در تولید  0/591)حدود  درصد 1/09اردبیل با  مقام اول و استان درصد 8/02همدان با 

های زنجان، کردستان، آذربايجان شرقي و اصفهان به ترتیب اين محصول به خود اختصاص داده است و استان

نام، اند )بيهای سوم تا ششم را کسب کردهزمیني رتبهدرصد سهم در تولید سیب 5/5و  8/5، 5/0، 8/0با 

پناه و همكاران، باشد )حسنکیلوگرم در سال مي 19زمیني در ايران ی سیب(. میزان مصرف سرانه0921

0980.) 

 Leptinotarsa decemlineataزمیني توان به سوسک کلرادوی سیبزمیني مياز آفات متعدد سیب

(Say)0زمیني، بید سیب Phthorimaea operculella Zeller خوار اروپايي ذرت و کرم ساقهOstrimia 

nubilalis Hubner زمیني توسط آفات (. میزان کاهش عملكرد سیب9119، 9اشاره نمود )نايمو و همكاران

 (.0221و همكاران،  9برآورد شده است )اوئرک درصد 0/05

ترين يكي از مهم که باشدمي Gelechiidaeی از خانوادهای پرهشب  Ph. operculellaزمیني،بید سیب

؛ 0228، 1؛ گور و سیمینگتون0221و همكاران،  1است )جورج هارع و انبارزمیني در مزاسیبجهاني آفات 

که در هر دو مورد خسارات جدی  (0221و همكاران،  8؛ فريیر0289، 0؛ رامان و پاالسیوس0200، 5هاينس

                                                
1Potato tuber moth 
2 Naimov 
3Oerke 
4 Jorge 
5 Gurr and Symington 
6 Haines 
7 Raman and Palacios 
8 Ferreire 
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-( و ضمن کاهش عملكرد محصول در مزرعه باعث کاهش کیفیت غده0285و همكاران،  0ايجاد کرده )عبداهلل

ای ايران آفات قرنطینه سابقاً جزو. اين آفت شودزا ميد شده و افزايش خطر آلودگي به عوامل بیماریهای تولی

زمیني در مزارع کرج ديده های در حال برداشت سیبروی غده 0951ماه سال است و اولین بار در مهر بوده

زمیني و باشد که به سیبمي جازیو همه 9زمیني آفتي الیگوفاژ(. بید سیب0989، و همكاران شد )حبیبي

(. اين 9118، 9؛ کروشل و السي0980کند )بهداد، ی بادنجانیان خسارت وارد ميهای تیرهبعضي ديگر از گونه

، و همكاران 1؛ بالتازار0200، 1فنمورگرمسیری جهان انتشار دارد )گرمسیری و نیمهآفت بیشتر در مناطق 

ی بادنجانیان تعدادی از گیاهان زراعي تیره(. 9101، 0زاده و رزمجو؛ گلي9111و همكاران،  5؛ اسپورلدر0221

 Solanum ، بادنجانL. Solanum lycopersicum فرنگي گوجه ،.Solanum tuberosum L زمینيسیب مانند

melongena L.توتون ، Nicotiana tabacum L.  و فلفل سبزCapsicum frutescens L.  تعدادی ازو 

 تاتوره ،.Solanum nigrum L ، تاجريزی.Petunia hybrida L گل اطلسي اين تیره شامل اعيزر گیاهان غیر

Datura stramonium L.  و بنگ دانهHyoscyamus niger L.  و  8)شاندز های اين آفت هستندمیزبانجزو

زمیني و بهای مرحج اين آفت، سی(. البته میزبان0252، 01؛ کانینهام0210، 2؛ بارتولوني0298همكاران، 

زمیني میزبان اصلي اين ( اما در نقاط مختلف جهان، سیب0255، 00باشند )باالشوويسكي و رئالتوتون مي

زمیني هايي که سیبزمیني تقريباً در تمامي مكانامروزه بید سیب. (0200شود )هاينس، آفت محسوب مي

آفريقا، فیلیپین، تاسمانیا، نیوزلند،  توان به آمريكای شمالي،شود وجود دارد که از آن جمله ميکشت مي

                                                
1 Abdullah 
2 Oligophagous 
3 Kroschel and Lacey 
4Fenemore 
5 Baltasar 
6Sporleder 
7 Golizadeh and Razmjou 
8 Shands 
9Bartoloni  
10 Cunningham 
11Balachowsky and Real 
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های کش(. به دلیل خطراتي که حشره9101، 0استرالیا، ايتالیا، روسیه، هند و عراق اشاره نمود )راندون

های کشکنندگان ايجاد نموده و همچنین بروز مقاومت آفت نسبت به حشرهشیمیايي برای سالمتي مصرف

اند که يكي از زمیني پیشنهاد شدهزين ديگری برای کنترل بید سیبهای جايگشیمیايي مورد استفاده، روش

و همكاران،  9؛ کاشیاپ0289و همكاران،  9استفاده از ترکیبات با منشاء گیاهي است )پاندی هاترين آنمهم

زمیني را به علیه بید سیب 1های گیاهي(. مطالعات متعدد تأثیرات مثبت کاربرد اسانس0221؛ موآواد، 0229

ترکیبات با منشاء گیاهي  ،بنابراين(. 9112و همكاران،  5؛ شارابي9110و همكاران،  1است )گوئرااثبات رسانده

عالوه بر حفاظت انواع محصوالت زيرا ، مورد استفاده قرار گیرندهای جديد کشتولید حشره توانند درمي

در تحقیق  ی دارند.کمترمحیطي  خطرات زيست های شیمیايي و مصنوعيکشدر مقايسه با حشره ،انباری

ی کامل های چهار گیاه دارويي روی مراحل تخم، الرو سن اول و حشرهحاضر اثرات تدخیني و تماسي عصاره

 زمیني مورد بررسي قرار گرفته است.بید سیب

 عبارت بودند از:ی اين تحقیق اهداف عمده

بید  اکالیپتوس، بادرنجبويه، چوبک و گلپر روی های گیاهانکنندگي عصارهکشي و دوربررسي اثرات حشره  -

 زمینيها با سموم شیمیايي مصنوعي در انبارهای سیبجايگزين کردن آنبه منظور  زمیني،سیب

تفريخ درصد گذاری و تخمان اکالیپتوس، بادرنجبويه، چوبک و گلپر روی میزان های گیاهاثر عصاره تعیین  -

 زمیني تخم بید سیب

 منابعبررسی  -4-2

 معرفی آفت -4-2-4

                                                
1Rondon 
2Pandey 
3 Kashyap  
4 Essential Oil 
5 Guerra 
6 Sharaby 
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 0809در سال  Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)زمیني، بید سیب

به  0251( و در سال 0981به نقل از خانجاني،  0809، 0گذاری شد )زلرنام Gelechia operculellaبا عنوان 

 (. 0251، 9انتقال يافت )پاولوني Phthorimaeaجنس 

 شناسی آفتشکل -4-2-2

باشد. رنگ تخم متر ميمیلي 95/1و عرض آن  1/1تخم اين حشره بیضوی تا کروی شكل، طول آن 

ی تفريخ به رنگ سیاه باشد که به تدريج و با نزديک شدن به مرحلهای روشن ميسفید يا مايل به زرد تا قهوه

اين آفت دارای پنج سن الروی الف(.  -0-0 ( )شكل9110؛ راندون و همكاران، 0902آيند ) حبیبي، در مي

ای رنگ و الروهای کامل به ی قهوهقفس سینهای روشن با سر و پیش. الروهای سنین اولیه به رنگ قهوهاست

(. طول الروهای کامل 9111، 9؛ تريپلهورن و جانسون0902باشد )حبیبي، رنگ صورتي يا متمايل به سبز مي

ب(. طول  -0-0( )شكل 9112، 1؛ کوماکو و کوزنتسوا9110د )راندون و همكاران، باشمتر ميمیلي 01تقريباً 

ای ( که رنگ عمومي آن قهوه9110باشد )راندون و همكاران، متر ميمیلي 01ی اين آفت در حدود شفیره

ی شكمي آن مجهز به يک خار کوچک ی سبز رنگ بوده و آخرين حلقهاست. شفیره در ابتدا دارای يک لكه

ای ی سفید مايل به قهوهاست. شفیره در داخل پیلهشتي است که توسط چند موی کوچک احاطه شدهپ

ی پرهی کامل، شبج(. حشره -0-0( )شكل 9111؛ تريپلهورن و جانسون، 0902گردد )حبیبي، تشكیل مي

باشد. بدن ميمتر میلي 09های باز حدود متر بوده و عرض بدن آن با بالمیلي 01کوچكي به طول حدود 

ی نر و لكه در حشره 9تا  9های تیره )های جلويي دارای لكهای است. بالنقره -باريک و به رنگ خاکستری

باشند )راندون و دار ميهای ريشکی ماده( بوده و هر دو جفت بال دارای حاشیهمانند در حشره xی يک لكه

                                                
1 Zeller 
2Povolny 
3 Triplehorn and Johnson 
4 Chumakov and Kuznetsova 
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ی نر باريک و در انتها کمي پهن است ي در حشرهی کامل ماده متورم ول(. شكم در حشره9110همكاران، 

 د(. -0-0( )شكل 9111؛ تريپلهورن و جانسون، 0902)حبیبي، 

 

 

 

 

  
 )الف(                                                          )ب(                   

  
 )د(                              )ج(                                                         

 )اصلي( زمیني، الف: تخم، ب: الرو، ج: شفیره و د: حشره کاملبید سیب زيستيمراحل مختلف  -0-0شكل 
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 شناسی و خسارت آفتزیست -4-2-9

زمیني باعث ايجاد های سیبها و بويژه غدهها، دمبرگها، ساقهزمیني با تغذيه از برگالروهای بید سیب

(. ايجاد داالن توسط الروهای 9110؛ راندون و همكاران، 0221، 9؛ گامبوآ و نوتز0202، 0شود )فوتالن ميدا

زمیني انبار شده به دلیل نفوذ عوامل قارچي و باکتريايي منجر به فاسد شدن های سیباين آفت در داخل غده

و  9شود )آرنونمحصول  مي  غده، کاهش بازارپسندی محصول  و در  نهايت  باعث  خسارت  شديد  به

همكاران، 

                                                
1Foot 
2Gamboaand Notz 
3 Arnone 



9 

 

؛ 9118و همكاران،  9؛ باکالي9111؛ کارامانولي و همكاران، 9119، 9؛ کارامانولي9110، 0؛ کاپینرا0228

ها در ورودی داالن يكي ها ريخته و تجمع آن(. عالوه بر اين، الروها فضوالت خود را روی غده0981خانجاني، 

ای حاصل از آسیب (. اگرچه خسارت مزرعه9115، 1ی آلوده است )ايسمانهاز صفات بارز برای تشخیص غد

باشد زمیني نسبتاً کمتر ميهای سیبزمیني توسط اين آفت در مقايسه با آلودگي غدههای محصول سیببرگ

هايي در زمیني معموالً با حفر داالن(، اما در نواحي نسبتاً گرمسیری الروهای بید سیب0200، 1)گرفت

اين (. 9101شوند )راندون، ها ميی غدهها، باعث کاهش سطح فتوسنتزی و کوچک ماندن اندازهرانشیم برگپا

-روی غده هادر انبار آفت دارای پنج سن الروی است که پس از پايان آخرين سن الروی از غده بیرون آمده و

کامل شب پرواز  ی. حشره(0222، 5ي)حنف شوندهای داخل انبار به شفیره تبديل ميها و يا قفسهها، کیسه

-هنگام و در تاريكي انجام ميگذاری شبدر طول روز غیرفعال بوده و تخممعموالً و  (0288، 0)فنمور است

های ها، غدهها، ساقههای تحتاني برگها، کنارهها را روی دمبرگها تخمماده. (0292، 8گیرد )آتیا و متر

دهند های داخل انبارها قرار ميها و کیسههای سطح غدهک مزرعه، جوانههای خازده از خاک، تودهبیرون

زمیني گرايش بید سیب(. 9112؛ کوماکو و کوزنتسوا، 9110؛ راندون و همكاران، 0280و همكاران،  2)رامان

ی ريزتخم دار را برای سطوح زبر، ناصاف و سايه ريزی متفاوت است و عموماًهای آن برای تخمبه میزبان

که شرايط  های سنتيانبارهای انبار شده بويژه در زمینيآفت در سیب خسارت(. 0280، 01کند )للانتخاب مي

دمای  (.0221، 00از خسارت آن در مزرعه است )داس بیشترنمای آفت مناسب است، به مراتب وبرای نشو

ی يک نسل انگین طول دورهباشد. میدرجه سیلسیوس مي 91تا  91زمیني مناسب برای رشد سريع بید سیب

                                                
1 Capineara 
2 Karamanoli 
3 Bakkali 
4 Isman 
5 Graft 
6 Hanafi 
7 Fenemore 
8 Attia and Mattar 
9 Raman 
10Lal 
11 Das 
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(. بید 0222ماه طول بكشد )حنفي،  0هفته بوده و در زمستان يک نسل آن ممكن است تا  9آفت حدود 

( و در صورت مطلوب 0980باشد )بهداد، نسل در سال مي 09تا  5زمیني دياپوز حقیقي نداشته و دارای سیب

بودن شرايط محیطي در مزرعه و 
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(. اين آفت 0221، 0تواند تا هیجده نسل در سال داشته باشد )کبیرکننده ميخنکانبارهای فاقد سیستم 

 (. 0222کند )حنفي، ی کامل سپری ميزمستان را به صورت تخم، الرو، شفیره و يا حشره

 روش های کنترل آفت -4-2-1

وژيک، های زراعي، شیمیايي، بیولهای مختلفي از جمله روشزمیني از روشبرای کنترل بید سیب

 (.9101، 9شود )تادسارقام مقاوم و مديريت تلفیقي به شرح زير استفاده مي

 کنترل زراعی -4-2-1-4

باشد که به های متداول و مرسوم زراعت ميکنترل زراعي آفات مستلزم ايجاد تغییراتي در روش

نشان  (0221) 9شوند. کروشل و کخصورت مستقیم و يا غیرمستقیم موجب کاهش جمعیت آفات مي

زمیني در مزرعه تواند باعث کاهش جمعیت بید سیبهای بذری سالم ميزمینيدادند که استفاده از سیب

(، تأثیر زمان برداشت را 9119) 1های الروی روی گیاه( شود. کلرو در نتیجه کاهش آلودگي گیاه )داالن

هر چه برداشت اين محصول به زمیني مهم دانست و نشان داد که ها به بید سیببر میزان آلودگي غده

ها کمتر خواهد بود. راندون و تر انجام گیرد به همان نسبت میزان آلودگي غدهمحض رسیدن آن سريع

(، انتخاب رقم مناسب؛ آبیاری مرتب زمین به منظور تأمین رطوبت خاک و جلوگیری از 9110همكاران )

متر؛ و سانتي 1ي با خاک به میزان حداقل ها در طول فصل زراعشكاف برداشتن آن؛ بوشاندن سطح غده

 زمیني پیشنهاد دادند. هايي برای کاهش جمعیت بید سیبهای آلوده از مزرعه را به عنوان روشحذف غده

 کنترل شیمیایی -4-2-1-2

















                                                
1Kabir 
2Tadesse 
3Kroschel and Koch 
4 Keller 
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Abstract: 

The potato tuber moth, Phthorimaea operculella Zeller is an important pest of potato in the 

field and in the store specially in tropical and subtropical regions of the world. The damage 

of this pest in stores is more serious than the field. Regarding the damaging side effects of 

chemical insecticides, currently the use of chemical of plant origins have been the focus of 

attention. For this reason, in this research the extracts of four different medicinal plants 

including: eucalyptus, Eucalyptus camaldulensis Dehn., lemon balm, Melissa officinalis L., 

Acanthophyllum bracteatum Boiss. and rampion, Heracleum persicum Desf. were studied in 

the growth chamber set at 25±2˚C, 65±5% RH and photoperiod of 16L:8D h. In the study of 

ovicidal effects the LC50  for eucalyptus and rampion were 7.07 and 6.95%, respectively. In 

the study of first instar larval penetration it was found that in all four extracts were 

significantly lower than the control. In oviposition inhibition test it was found that all four 

plant extracts had significantly reduced the oviposition of the potato tuber moth. In the 

fumigant effect experiments no significant differences were found between the plant extracts 

and the control. Therefore it was concluded that none of the plant extracts have fumigant 

effects on different life stages of the potato tuber moth. Also there were no significant 

differences between two potato cultivars (Agria and Savalan) with respect to the effect of 

plant extracts on the potato tuber moth.  
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