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 مقدمه. 4-4

مروزه هحث امنی  غذائي هه يكي از مهمترين متاحث همه کشورهای جهان اعم از ثروتمنب و  قیر ا

ه نتود تن هستي هشر را هه خطر نیاز هه غذا از جمله نیازهای  یايولوژيک انسان اس  کتتبيل شبه اس . 

عنوان يكي از مناهع ها ارزش تامین زمیني ههسیب. ا زماني که انسان زنبه هاشب ادامه داردانبازد. اين نیاز تمي

ايرانیان نیا  اين محصول در ستب غذايي هاشب.های در حال توسعه مطرح ميخصوص کشورهغذای هشر و ه

 41ايران زمیني در متوسط سرانه مصرف سیب کهطوریه، هاس  خود اختصاص دادهجايگاه خاصي را هه

هكتاری  11111دش   (.9311اسكنبری و همكاران، ؛ 9324اخوان و همكاران، ) هاشبميکیلوگرم در سال 

متری از سطح دريا، محصور شبن  9411، قرار گر تن در ارتفاع اردهیل هه لحاظ موقعی  خاص جغرا یايي

  ناقلین محبود هودن  عالیهای خنک در تاهستان و وسیله موانع طتیعي، هاد خیا هودن، داشتن شبهه

زمیني محور شود. زراع  سیبني کشور محسوب ميزمیروسي يكي از مراکا مهم تولیب سیبهای ويهیماری

ای در اقتصاد اصلي اقتصاد کشاورزی شهرستان اردهیل هوده و کش  و کار اين محصول نقش تعیین کننبه

در تیره  .اس  Solanaceae تیرهو از  Solanum زمیني گیاهي از جنسسیب .(9321)هي نام،  منطقه دارد

Solanaceae  و از هین اين  اس  جاو گیاهان زراعيگونه تن  2که  وجود داردگونه گیاهي  8111حبود

-هه کننب و اهمی  زراعي دارنب وغبه تولیب مي L. S.andigenaو  .Solanum tuberosum L ها، گونهگونه

ساله اس  که زمیني گیاهي يک(. سیب9376) الحي، ب نشوبل کش  ميويژه در نواحي ها تب و هوای معت

کنب. ساقه تن منشعب روش جنسي ها تولیب هذر حقیقي تولیب مثل ميريقه غیر جنسي ها تولیب غبه و ههطهه

های تن کمي کرکبار اس . هر هرگ رسب. هرگسانتي متر مي 911تا  61و کرکبار اس  و ارتفاع تن هه 

رخ، کتود يا رنگ سفیب، ستفاوی اس  ولي در هیشتر ارقام ههها مهاشب. رنگ گلرگچه يا هیشتر ميه 1دارای 

ترين پراکنش زمیني دارای گستردهاز ذری، سیب هعب (.9371)کوچكي و همكاران،  شودارغواني ديبه مي
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کشور تن  911از ش شود که هیکشور جهان کش  مي 941جغرا یايي در دنیا اس . اين محصول در هیش از 

زمیني در مناطق معتبله و انب اما هنوز هیشترين تولیب سیبری و نیمه گرمسیری واقع شبهدر مناطق گرمسی

در  "يک سوم اين محصول در کشورهای در حال توسعه عمبتا "در کشورهای صنعتي متمرکا اس . تقريتا

تن از دير هاز  ی امريكای جنوهي اس  که درهازمیني کوهستانشود. متبا سیبهايي در تسیا تولیب ميکشور

هه اروپا تورده شبه زمیني اس . در قرن شانادهم میالدی سیب عنوان يک محصول مهم غذايي مطرح هودههه

زمیني هه کشورهای زيادی که های اخیر، سیبصوری يک محصول غذايي در تمب. در سالهه "و تبريجا

های هنبوستان، رد شبه و در مناطقي از ت ريقای شمالي، جلگههستنب واهای گرم و خشک دارای اقلیم

های پرو اهمی  يا ته اس  )رضائي و هنگالدش و پاکستان، امريكای مرکای، چین، ترژانتین، اروگوئه و دش 

 زمیني در حبود دو قرن پیش و در زمان  تحعلي شاه قاجار هه ايران تورده شب وسیب (.9371سلطاني، 

 های اردهیل، همبان، اصفهان، تذرهايجان شرقي، خراسان و  ارس کش  مي شوددر استان"امروزه عمبتا

 رشب روز هه روز در حال ا اايش هوده و ها توجه هه رونب زمینيسیبمصرف (. 9327و همكاران، پناه )حسن

بری و اسكن) ناپذير اس هه تولیب هیشتر اين محصول اجتنابجمعی  و گراني ساير مناهع غذايي نیاز 

عل  دارا هودن هاشبکه ههزمیني يكي از تولیبای مهم کشاورزی در سراسر جهان ميسیب .(9311همكاران، 

ژيک و تامین کننبه مناهع تها چهارمین محصول استراقنبی، پروتئیني و ويتامین زایمواد مختلف انرژی

شاورزی جهان ان خوارو هار و کطوری که سازمشود. ههغذايي جهان پس از گنبم، هرنج و ذری محسوب مي

میلیون تن و  376در حبود  8198زمیني در سال یني نامیب. تولیب جهاني سیبزمرا سال سیب 8112سال 

 (. 8193هاشب )هي نام میلیون تن مي 1میاان تولیب سالیانه تن در ايران در حبود 

توان هه ها ميی تنلهکه از جمشونب زمیني ميتعبدی ستب کاهش عملكرد محصول سیبعوامل م

از خساری ت ای هسیار . ها توجه هه مهم و اقتصادی هودن اين محصول حفاظ  تن ت ای مختلف اشاره کرد

 Phthorimaea operculella ،زمینيهیب سیب زمیني در دنیاترين ت   سیبهارترين و زيانمهم اهمی  دارد.

Zeller (Lep: Gelechiidae)، هیب . (8191، 8؛  رانبون9122، 9؛  نمور9371ان، )حتیتي و حس هاشبمي

                                                
1. Fenemore          2. Rondon                     
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تر در هین ت ای هاشب که از سطح انتشاری وسیعزمیني در جهان ميترين ت ای سیبزمیني از جبیسیب

ی ايران هوده اس  و اولین هار اين ت   قتال جاو ت ای قرنطینه (.9111 9زمیني هرخوردار اس  )پبيگوسیب

زمیني در ماارع کرج ديبه شب )حتیتي و های در حال هرداش  سیبغبه روی 9364ماه سال در مهر

ها هه هاشب که هم در ماارع و هم در انتارزی ميجازمیني ت تي الیگو اژ و همه(. هیب سیب9323همكاران، 

زنب. اين ت   هیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان  انتشار زمیني خساری ميمحصول سیب

ی هازمیني تغذيه کرده و ها ايجاد داالنهای سیبدمترگ و غبه ، ساقه،الروهای اين ت   از هرگ .دارد

زمیني های سیبتن هه حفر داالن در غبه ب. خساری اصلينزنها هه محصول خساری ميی در غبهتغذيه

اهان نیا خساری های گیاه میولي در نواحي گرمسیری و نیمه گرمسیری در مارعه و روی هرگ ،مرهوط اس 

)خانجاني،  دهب شبی کاهش ميزمیني را از نظر کمي و کیفي ههتولیب سیب و کردهقاهل توجهي ايجاد 

دهب و شبی کاهش ميی انتار شبه هازار پسنبی محصول را هههاتلوده شبن غبه (.8111؛ رانبون، 9321

توانب هسیار شبيب هاشب )سلطاني نبه ميهای  اقب سیستم خنک کندر انتار "ها در انتار مخصوصاتسیب غبه

گیاهان زراعي کنب. هادمجانیان تغذيه مي یتیرهاين ت   در مرحلة الروی از گیاهان  (.9327و همكاران، 

 رنگي، هادنجان، توتون( و تعبادی از گیاهان زمیني،گوجهدار و هبون غبه )سیبتیره هادمجانیان اعم از غبه

 ،و رامان 8های اين ت   هستنب )داسگل اطلسي، تاجريای و تاتوره جاو میاهان زراعي اين تیره شاملغیر

-ها، کیسهها روی غبهاين ت   دارای پنج سن الروی اس  که سن تخر از غبه هیرون تمبه و در انتار (.9114

ها را هه خمد. حشره کامل، شب پرواز اس  و در مارعه تشوهای داخل انتار هه شفیره تتبيل ميها و يا قفسه

هايي که روی تنها هه خوهي ها خاک پوشانبه نشبه ها يا غبهها، ساقهصوری انفرادی يا چنب تايي روی هرگ

ريای متفاوی اس  و عموما سطوح زهر، های تن هرای تخمزمیني هه میاهاندهب. گرايش هیب سیبقرار مي

ها توجه هه اهمی  اين ت   تاکنون  (.9122، 3دهب )للريای ترجیح ميدار را هرای تخمناصاف و سايه

                                                                                                                                                  
1. Peddigo         2. Das & Raman        3.  Lal                         
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در  (9127) 9،رامان و هاووس اس . های زيادی جه  کنترل تن در نقاط مختلف دنیا صوری گر تهپژوهش

در مارعه و انتار، کنترل شیمیايي علیه هیب را نامو ق ارزياهي  زمینيسیبهای مبيري  تلفیقي هیب راه ارزياهي

بيري  زراعي نظیر تنظیم عمق های  رموني و مهای شكار حشره هه وسیله تلهکارکرده و استفاده از راه

ورزی مناسب و کاش  و ک، عملیای خاب زراعي، کنترل هیولوژيک، تهیاری منظم، ههباش  مارعه، تناوکاش 

ها چنین از جمع هنبی نتايج اين پژوهش. انبموقع را در کنترل اين ت   هسیار موثر دانستههرداش  هه

های کنترل کارهرد روشدلیل مخفي هودن قسمتي از چرخه زنبگي حشره ت   از هشود که هاستنتاط مي

-شود و هايب از مبيري  تلفیقي شامل استفاده از ت  تنهايي نتايج رضاي  هخشي حاصل نميشیمیايي هه

رل ت   استفاده شود. های  رموني در کنتکارگیری توام تلههای مبيري  زراعي و ههاضا ه روشها ههکش

زمیني  قط ها استفاده از اهش تراکم جمعی  و خساری هیب سیبران عقیبه دارنب که کگهسیاری از پژوهش

دلیل نقل و ههاخیر  هایسالدر طي  (.9114 داس و رامان،(های مبيري  تلفیقي امكان پذير اس  کارراه

زمیني در ماارع استان اردهیل ا اايش يا ته ب سیبهای کشور جمعی  هیير استانانتقاالی غبه هذری از سا

ها هازار پسنبی محصول را نیا کاهش داده و هاعث شیوع اس . ت   ماهور عالوه هر خساری مستقیم هه غبه

زمیني سنتي که داری سیبهای نگهارع و در انتاردر ما زمینيهیب سیبشود. های مختلف در انتار ميهیماری

های شهرستان اردهیل که درصب تلودگي هاال در تعبادی از روستا ويژههه ،هاشنبننبه مي اقب سیستم خنک ک

-های کنترلي مناسب هر علیه اين ت   ضروری مينمايب. لذا اجرای روشخساری سنگیني وارد مي ،اس 

اهمی   ارقام مقاوم اس  که از نظر اقتصادی حائا حشرای ت   استفاده از های کنترليكي از روش هاشب.

های شیمیائي روی و هر خالف روش هاشبميهای کنترل ت   راحتي قاهل تلفیق ها ساير روشهزيادی هوده و ه

خوار تاثیر مهمي دارد و . کیفی  گیاه میاهان در زادتوری حشرای گیاهنبارد تاثیر سويي محیط زيس 

وسیله ه، نرخ هقاء، مرگ و میر حشره هوریانب اثرای عمیقي در میاان هارتواختالف در کیفی  گیاه میاهان مي

(. در مجموع استفاده از اين روش 9171، 8ها داشته هاشب )هانتر و همكاراندشمنان طتیعي و نرخ رقاه  تن

تری را زمیني که نست  هه خساری اين ت   مقاوم هاشب و يا خساری کمهايي از ارقام سیبيا تن ژنوتیپ و

                                                
1. Raman & Booth        2.  Hanter et al 
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های كانیسمم، طور معمول هرای هررسي مقاوم  ارقامیار مفیب خواهب هود. ههترل تن هسمتحمل شونب در کن

 گیرنب.هیوز و تحمل( مورد هررسي قرار ميزنوز، تنتيگانه مقاوم  )تنتيسه

 تعبادی از ارقامزمیني شامل ژنوتیپ سیب 1نستي  ین میاان مقاوم یتعهبف از اجرای اين تحقیق 

 خساری اين ت  منظور کنترل  ههاستان اردهیل  زمیني کاریسیبمناطق در  های امیب هخشو کلون رايج

های کم روش تاثیرچنین ها شناسايي ارقام مقاوم هرای کنترل تلفیقي اين ت   اقبام نمود. هم تا هاشبمي

-های سیبريای ت   روی غبهاز تخمهه منظور جلوگیری )دهي پای هوته ماننب خاک کنترل زراعيهاينه 

ها از دسترس ت   هرای ها هبف خارج کردن غبه)ها موقع غبهچنین هرداش  هه و هم (در مارعه زمیني

 .  نیا مورد هررسي قرار گر (ريایتخم
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 بررسی منابع .2-4

 زمینیاهمیت جهانی بید سیب .2-4-4

 شرايط تغییرای روزانه و  صلي زگاری هاال هه، ساارتتاط ناديک ها میاهاندلیل هزمیني ههیب سیب

زمیني ها پراکنش يكي از مهمترين ت ای سیب هاال خساری اقتصادی و پتانسیل هاالی زاد و ولب محیطي

زراعي و غیر گیر محصوالی جازمیني يک ت   همههیب سیب .(9171 8، وی ؛9161 9،کونا)ه هاشبجهاني مي

که در حالي. (9114 ،داس و رامان ؛9122ر، ) نومو هاشبمي زمینيهادنجانیان از جمله سیب تیره عيزرا

ولي  ،ها کاهش شبيب محصول همراه نیس  "زمیني معموالزمیني روی شاخ و هرگ سیبخساری هیب سیب

در مارعه و  هاوجهي هه غبهو خساری قاهل ت محصول شبه هازارپسنبی شبيب ها هاعث کاهشتلودگي غبه

در خاور میانه  .(9112 ،3و همكاران )تمون کنبوارد مي ،در انتارهای هبون سیستم خنک کننبه ويژههه ،انتار

ال علي و  ؛9174 ،4و همكاران يل) ب هانبخساری  درصب 61تا 9در مارعه و انتار  توانبميزمیني هیب سیب

 شبه اس درصب هرتورد  71تا  1/98ه و انتار در هنبوستان میاان خساری در مارع .(9171 ،1همكاران

دهب که محصول قتل از يها زماني رخ مترين مرحله در تلودگي غبهخطرناک .(9119 ،6)چوان و ورما

استفاده از گیاهان مقاوم همراه ها  .(8111 ،)رانبون و همكارانمانب همبی طوالني در خاک هاقي ههرداش  هه

تهیاری منظم و محبود کردن  دهي،هیولوژيكي و زراعي مناسب نظیر خاک نترلکها و کشگیری حشرهکارهه

 ،)رانبون و همكاران توانب ههترين مبيري  ت   را  راهم توردمبی زمان هاقي مانبن غبه در مارعه مي

8111). 

                                                
1. Bacon           2. Foot          3. Amone et al          4. Fadli et al          5. AL-Ali et al         6. Chauhan & Werma  
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Abstract: 

Several factors, especially insects reduces the yield of potato crop in field and store. 

One of the most damaging pest of potato is potato tuber moth, Phothorimaea operculella 

(Zeller) especially in tropical and sub-tropical regions of the world. In Iran' like many other 

countries insecticides are used to control this pest. Chemical control of larvae inside soil 

and potato tubers does not achieved satisfactory control. Therefore, the integrated 

manangment of pest is the best ways to control the pest. In this study which was conducted 

in 1393, the potato moth damage on nine of potato cultivars (Marfona, Sprit, Fontane, 

Agria, Jelly, Bamba, 82-10, S-12, S-16) was evualuted in the farm and greenhouse also the 

affect of tow main factors including twice soil hilling (again) and four different harvesting 

date evaluated in the potato tuber moth damage. In this study the lowest and highest 

number of larval entry holes were observed on the Jelly and Marfona cultivars 

respectively.Also the samples taken from the plots that had been conducted twice soil 

hilling showed significant differnces (percentage of larvae holes) the result of samples 

taken on 23 Aug, 6 Sep, 21 Sep.and 7 Oct. showed the highest and the lowest tuber 

damage were respectively in 23 August and 7 October date. 

Therefor, it can be concluded that for the integrated management of the potato tuber moth 

in the infected area of Ardabil plain the cultivars Jelly due to the better results in relative 

resistance to potato tuber moth can be easily replaced Agria cultivar. 
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