
 

١ 

 

  
  کرمانشاهاستان در  (Pemphigus fuscicornis)شته ریشه چغندر قند کیفیبررسی میزان  خسارت 
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 : چکیده 

در هنگام برداشت ، تعدادي از غده هاي آلوده و تصادفی  بصورتآلوده مزرعه از چند طی دو سال کیفی این آفت به منظور ارزیابی خسارت 
 قند درصد میانگین بین پس از بررسی هاي آزمایشگاهی مشخص شد که . گرفتند قرار بررسی مورد و سالم به آزمایشگاه منتقل گردید

 نتایج اساس بر داشت وجود% 5 سطح در داري معنی اختالف آلوده و سالم هاي نمونه در استحصال قابل قند درصد میانگین و ناخالص
 زرعهم در و بود 387/19 آلوده غیر مزارع در و 000/11 آلوده مزارع در ها غده ناخالص قند درصد میانگین بیستون منطقه مزرعه در حاصله
 بیستون در استحصال قابل قند درصد میانگین  همچنین. بود 750/18 آلوده غیر مزارع در و 850/11 آلوده مزارع در غرب آباد اسالم منطقه

 در و 072/7 آلوده مزارع در استحصال قابل قند درصد میانگین  غرب آباد اسالم  در و 963/16 آلوده غیر مزارع در و 813/7 آلوده مزارع در
در هر دو مورد بررسی قرار گرفت که  )با یک رفرکتومتر دستی(ها  اختالف بین عیار قند نمونههمچنین  .بود 743/15 آلوده غیر مزارع

بود و در  94/19و در مزارع غیر آلوده  03/15ها در مزارع آلوده دار بود و در منطقه بیستون میانگین عیارقند غده معنی% 5منطقه در سطح 
  .بود 36/22و در مزارع غیر آلوده 76/15ها در مزارع آلوده  غرب میانگین عیارقند غده آباد ممنطقه اسال

  
  Pemphigus fuscicornis خسارت کیفی ، چغندرقند،،شته ریشه چغندر :کلمات کلیدي

  
 : مقدمه

ه هزار هکتار از مزارع آبی استان با باشد که بطور متوسط سالیانه بیش از د چغندر یکی از کشتهاي مهم و اقتصادي استان کرمانشاه می
هاي مختلف  باشد که به روش این محصول داراي چند آفت مهم می. گیرد هاي مختلف کاشت و داشت تحت کشت این محصول قرار می شیوه

یجاد خسارت گردد، اما شته ریشه چغندر آفتی است در چند سال اخیر در استان مشاهده شده و در حال گسترش و ا با آنان مبارزه می
 . باشد  می

 گونه دو که هستند Homoptera راسته و Pemphigidae خانواده به متعلق Pemphigus   جنس  از قند چغندر ریشه هاي شته
P.fuscicornis و P.beta توسط شده انجام تحقیقات ).1( زنند می خسارت چغندرقند روي Hutchison & Campbel (1993) مورد در 

- 50 عیار و% 50 عملکرد باشد 75/2 از بیشتر) Root Rating Index( ریشه بندي درجه شاخص اگر که است کرده خصمش P.beta گونه
 ذکر% 36-60 را کالیفرنیا در ریشه شته خسارت اثر در عملکرد کاهش میزان  Summers&newton (1989)). 4( یابد می کاهش% 40

 باشد% 90 ریشه بندي درجه آلودگی شاخص طبق ریشه شته به آلودگی که مزارعی در ادد نشان  Carter (1987) هاي بررسی. )7( اند کرده
 گونه که دهد می نشان Mamontova (1975) توسط شده انجام هاي بررسی .)2( است هکتار در% 2/52 عملکرد کاهش میزان

P.fuscicornis خسارت میزان همچنین دهد، می کاهش درصد 5/3– 3/4 را عیارقند میزان و% 33 را عملکرد میزان شدید هاي آلودگی در 
   )May( ماه خرداد در ریشه شته حمله چنانچه که شد مشخص بررسی این در.  شد عملکرد%  30-50 کاهش سبب اروپا در شته گونه این
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 اساس بر. )6( بود خواهد% 20-35 عملکرد کاهش میزان باشد) July( ماه مرداد در اگر و% 30-50 عملکرد کاهش میزان گیرد صورت
  ).3( سازد می وارد بیشتري خسارت چغندرقند به خشک و باران کم سالهاي در اکراین در Fedorenko (1987) گزارش

  
 :مواد و روش ها

به تفکیک نواحی عمده  چند مزرعه آلودهدر این تحقیق مزارع چغندر در مناطق مختلف استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت و 
مزارع انتخابی تا شهریورماه هر هفته یکبار سرکشی شد و وضعیت گسترش کلنی با ردیابی عالیم ظاهري در . گردید ي انتخاب چغندرکار

هاي تصادفی غده در سطح مزرعه از نظر مشاهده  و نیز بررسی نمونه) اي  هاي لکه نظیر زردي ،رنگ پریدگی ،ضعف بوته و پژمردگی(ها  بوته
 . برداري از مزارع انتخابی صورت گرفت همزمان با نزدیک شدن فصل برداشت نمونه. ت مورد مطالعه قرار گرفت کلنی و تراکم جمعیت آف

 :ها  شته ریشه بر روي غده) میزان آلودگی(نحوه بررسی تراکم جمعیت 

برداشت چغندرقند کلیه نجام شد که طی آن در زمان  ا  (Root Rating Index)بندي ریشه  شاخص درجه RRIاین عمل با استفاده از 
ها از خاك خارج شده و پس از سرزنی و پاك کردن آنها از خاك، به طوري که در صورت ابتال به شته جمعیت اطراف آن پراکنده نشود،  بوته

 Hutchison & Campbel)وضعیت ظاهري سطح غده از بابت حضور کلنی، پوشش موم ویا هر دو وضعیت بر اساس مدل ارائه شده توسط
  .)5(شد بررسی    (1994

 
 :و بحث نتایج 

  :)آزمایشگاهی( هاي کیفی شاخص -الف 
گیري شاخصهاي کیفی به  هاي هر گروه یک خمیر تهیه شده و براي اندازه اي و آزمایشگاهی از مجموع غده هاي مزرعه پس از انجام بررسی

  . شرح زیر مورد بررسی آماري قرار گرفته ب) 2و  1جداول (نتایج حاصله . موسسه تحقیقات چغندر قند کرج ارسال گردید 
  

  هاي منطقه بیستون نتایج تجزیه شاخصهاي کیفی نمونه) 1جدول
MS YIELD SUGAR ALC N Na K POL شماره گروه   

هاي  غده 1 15/10 81/4 45/5 51/1 79/6 78/6 79/66 37/3
آلوده 
 بیستون

61/3 63/62 04/6 44/10 06/1 53/6 54/4 65/9 2 
51/2 57/82 89/11 32/10 77/0 09/3 86/4 4/14 3 
26/3 78/66 54/6 35/6 56/1 26/5 65/4 8/9 4 
هاي  غده 1 4/21 8/5 69/1 22/2 37/3 91/18 38/88 49/2

غیرآلوده 
 بیستون

14/2 76/86 01/14 32/2 73/2 46/1 87/4 15/16 2 
51/2 44/87 44/17 27/3 3/2 77/1 75/5 95/19 3 
56/2 24/87 49/17 82/3 03/2 08/2 67/5 05/20 4 
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  هاي منطقه اسالم آباد نتایج تجزیه شاخصهاي کیفی نمونه) 2جدول 

MS YIELD SUGAR ALC N Na K POL شماره گروه   
هاي  غده 1 1/12 37/4 95/8 38/1 65/9 69/7 57/63 41/4

آلوده  
 آباد  اسالم

15/4 11/63 1/7 07/13 97/0 94/7 74/4 25/11 2 
79/5 26/48 41/5 86/9 75/1 66/11 6/5 2/11 3 
76/4 97/62 09/8 6/9 49/1 81/9 5/4 85/12 4 
هاي  غده 1 35/20 18/4 24/4 22/2 79/3 54/17 21/86 81/2

غیرآلوده 
 آباد اسالم

96/2 22/85 09/17 97/7 15/1 07/5 1/4 05/20 2 
01/3 3/84 19/16 98/5 54/1 11/5 1/4 2/19 3 
25/3 91/78 15/12 59/5 76/1 36/6 47/3 4/15 4 

  
و در مزارع غیر  000/11ها در مزارع آلوده  مورد بررسی در منطقه بیستون میانگین درصد قند ناخالص غده عرابر اساس نتایج حاصله در مز

بین % 5باشد پس اختالف معناداري در سطح  جدول بیشتر می tمحاسبه شده که از t  =2327/5 بود و با توجه به مقدار 387/19آلوده 
و مقدار     963/16و در مزارع غیر آلوده  813/7همچنین  میانگین درصد قند قابل استحصال در مزارع آلوده . ها وجود دارد  نمونه

3221/5-=  t محاسبه شده ازt  3جدول(.باشد دار می معنیها  بین نمونهجدول بیشتر و اختالف(  
  ي منطقه بیستونها براي مقایسه میانگینهاي نمونه tآزمون  نتایج) 3جدول 

    درصد قند ناخالص  درصد قند قابل استحصال
  ها واریانس اختالف بین نمونه  5693/2  9558/2
  درجه آزادي  6  6

  tمقدار   2327/5*  -3221/5*
  دار میباشد معنی% 5در سطح  *                    

  
و در مزارع غیر آلوده  850/11ها در مزارع آلوده  میانگین درصد قند ناخالص غدهنبز غرب  آباد ه اسالمدر مزرعه مورد بررسی در منطق

ها  بین نمونه% 5باشد پس اختالف معناداري در سطح  جدول بیشتر می tمحاسبه شده که از t   =7105/5بود و با توجه به مقدار 750/18
و مقدار                743/15و در مزارع غیر آلوده  072/7استحصال در مزارع آلوده  همچنین  میانگین درصد قند قابل. وجود دارد 

3551/6 -= t محاسبه شده ازt 4جدول(.باشد دار می جدول بیشتر و اختالف معنی(  
  ها براي مقایسه میانگینهاي نمونه tنتایج آزمون ) 4جدول

    درصد قند ناخالص  درصد قند قابل استحصال
  ها واریانس اختالف بین نمونه  4600/1  8612/1
  درجه آزادي  6  6

  t مقدار  7105/5*  - 3551/6*
  دار میباشد معنی% 5در سطح   *                                
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 ):گیري شده که توسط رفرکتومتر دستی اندازه(ها  عیارقند غده – ب

بود و با   92/20و در مزارع غیر آلوده  92/17ها در مزارع آلوده  ند غدهدر مزرعه مورد بررسی در منطقه بیستون در سال اول میانگین عیارق
در سال دوم نیز . ها وجود داشت  باشد پس اختالف معناداري بین نمونه جدول بیشتر می tمحاسبه شده که از t  =-0922/3توجه به مقدار

جدول بیشتر و اختالف  tمحاسبه شده از t   =- 5887/9و مقدار 97/18و در مزارع غیر آلوده  14/12ها در مزارع آلوده  غده عیار قندمیانگین 
  )5جدول(.باشد دار می معنی

  مزرعه منطقه بیستوندر ها  عیار قند غده براي مقایسه میانگینهاي tنتایج آزمون  )5جدول
    سال اول  سال دوم

  ها واریانس اختالف بین نمونه  9412/0  1647/1
  درجه آزادي  6  6

  tمقدار   -0922/3*  -5887/9*
  دار میباشد معنی% 5در سطح  *                                   

  
 بود 05/23 آلوده غیر مزارع در و 15/20 آلوده مزارع در ها غده عیارقند میانگین اول سال در غرب آباد اسالم منطقه در بررسی مورد مزرعه در
 دوم سال در.  داشت وجود ها نمونه بین معناداري اختالف پس باشد می بیشتر جدول t از که شده محاسبه t= - 1211/3مقدار به توجه با و

 و بیشتر جدول t از شده محاسبه t =-5480/9مقدار و 68/21 آلوده غیر مزارع در و 37/11 آلوده مزارع در ها غده عیارقند میانگین نیز
  )6جدول( .باشد می دار معنی اختالف

  اسالم آباد غربمزرعه منطقه در  ها عیار قند غده مقایسه میانگینهايبراي  tنتایج آزمون  )6جدول
    سال اول  سال دوم

  ها واریانس اختالف بین نمونه  8633/0  1647/1
  درجه آزادي  6  6

  tمقدار   -1211/3*  -5480/9*
  دار میباشد معنی% 5در سطح  *                                   

  
  کلی  نتیجه گیري

  اقتصادي و معنادار ها غده قند درصد میزان روي بر آفت این خسارت میدهد نشان کیفی هاي شاخص بررسی است مشخص که همانطور
 رابطه تا گیرد قرار مطالعه مورد بیشتري دقت با مسئله این که شود می پیشنهاد پس. نماید می تایید را دستی رفرکتومتر نتایج و باشد می

    .گردد محاسبه خسارت نمیزا و آفت تراکم بین دقیق
 .گرفت می انجام آب حرکت جهت در و آبیاري خطوط امتداد در گیرد می انجام ثقلی آبیاري که مزارعی در آلوده هاي لکه گسترش و انتشار

 به تدریجب و کرده پیدا گسترش انتها سمت به خطوط ابتداي سمت از ها آلودگی داد می نشان را آلودگی عالیم خط ابتداي که خطوطی در
 سمت به آلودگی گسترش فصل، طول در بود آلوده آنها انتهاي که خطوطی اما.میکرد پیدا افزایش آلوده خطوط تعداد مزرعه انتهاي سمت

 در مزرعه یک در اما.  کنند می پیدا انتشار و انتقال آبیاري آب بوسیله ها شته این که میکرد مشخص و بود پوشی چشم قابل و کم بسیار باال
 پیدا گسترش کمی بسیار حد در و مدور تقریباً آلوده هاي لکه شد می انجام آبیاري بارانی بروش که) کرانی آقاي مزرعه( دورودفرامان منطقه
 .بودند کرده
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