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: عنوان
زميني، هاي گياهي روي سوسك كلرادوي سيبكشي برخي از اسانستاثير حشره

Leptinotarsa decemlineata (Say)
قديرنوري قنبالني مجري طرح

سيد علي اصغر فتحي و مرتضي برمكيهمكاران طرح
پزشكيگروه گياهدانشكده كشاورزيدانشگاه محقق اردبيلي

هاي گياهي، تغذيه، تخمگذاريكلرادو، اسانسسوسك : هاكليد واژه
: چكيده

، يكي از آفات مهم در  Leptinotarsa decemlineata Sayزميني،سوسك كلرادوي سيب
اي در اين تحقيق اثرات دوركنندگي و ضد تغذيه. باشدزميني اردبيل ميمزارع سيب

 Teucrium polium(، كلپوره )Artemisia sieberi Besser(هاي گياهي درمنه اسانس
L.( ترخون ،)Artemisia dracunculus L.( ليموترش ،)Citrus limonium Risso ( و

روي حشرات كامل ماده و الروهاي ) .Pelargonium roseum Andr(شمعداني عطري 
ي سلسيوس، رطوبت نسبي  درجه24±1اي با دماي سن سوم سوسك كلرادو در گلخانه

نتايج اين .  ساعت تاريكي ارزيابي شد8ساعت روشنايي و 16 درصد و دوره نوري 5±50
زميني تيمار هاي سيبهاي ماده روي بوتهها نشان داد كه كمترين تعداد سوسكآزمايش

كمترين .  ميكروليتر در ليتر مستقر شدند500هاي كلپوره و ترخون با غلظتشده با اسانس
 ميكروليتر در ليتر اسانس 500ا غلظتزميني تيمار شده بهاي سيب روي بوتهتعداد تخم

 درمنه، هايهاي تيمارشده با اسانسكمترين تعداد الرو روي برگ. كلپوره مشاهده شد
الروها .  ميكروليتر در ليتر مستقر شدند500ليموترش، شمعداني عطري و كلپوره در غلظت

ترش و شمعداني  ميكروليتر در ليتر اسانس ليمو500هاي تيمارشده با غلظتروي برگ
گيري توان نتيجهبنابراين، مي. عطري كمترين شاخص تبديل غذاي خورده شده را داشتند

هاي درمنه، ترخون و كلپوره خاصيت دوركنندگي نسبت به حشرات كامل كرد كه اسانس
هاي درمنه، ليموترش، شمعداني عطري و كلپوره خاصيت دوركنندگي نسبت ماده و اسانس

بندي كرد توان جمعبر اساس نتايج حاصله مي. سوم سوسك كلرادو داشتندبه الروهاي سن 
.كه اسانس كلپوره بيشترين تاثير را در كنترل تلفيقي سوسك كلرادو داشت
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 بررسي منابع–1

زميني سيبتاريخچه -1-1

 و در  ميالدي به اروپا آورده شد1537 نخستين بار توسط كاشفان اسپانيايي در سال 1زمينيسيب

 تا 1845درسال هاي . مدت كمتر از صد سال در شمال اروپا به عنوان يك محصول مهم غذايي مطرح شد

در ايرلند موجب قحطي گسترده در اين كشور 2 ميالدي شيوع بي سابقه بيماري بادزدگي ديررس1846

ن نفر ديگر نيز به طوري كه حدود يك ميليون نفر جان خود را از دست دادند و در حدود يك ميليو. شد

). 1983ياماگوچي، (مجبور به مهاجرت به اياالت متحده آمريكا شدند 

 سال پيش و از دوران حكومت 200زميني در ايران از حدود طبق شواهد موجود، زراعت سيب

كبير ايران در انگلستان به ايران در آن زمان اين محصول توسط سفير. فتحعلي شاه قاجارآغاز شده است

شد و كشت و كار آن به تدريج در بسياري از مناطق مستعد مانند آذربايجان، همدان، تهران، آورده 

زميني اولين سيب). 1371مرادي، (اصفهان، فارس و خراسان به عنوان يك گياه زراعي مهم مطرح گرديد 

اين . ودب Solanum tuberosum از گونهAndeginaوارد شده از آمريكا به اروپا  متعلق به زيرگونه 

الزم به . زير گونه از نظردوره ي نوري با روز كوتاهي مناطق پيدايش خود در آمريكاي جنوبي سازگار بود

ذكر است كه دوره نوري نه تنها مراحل زايشي را كنترل مي كند بلكه بر تشكيل غده و رشد آن نيز تأثير 

ند منطقه اروپا غده توليد نكرده يا  درشرايط روز بلAndigenaبنابراين تيپ هاي زير گونه . گذاردمي

1. Solanum tuberosum L.
2. Late blight 
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هاي متعلق به زيرگونه زميني امروزي درواقع از گزينش كلونسيب. مقدار توليد آنها ناچيز بود

Tuberosum از گونه Solanum tuberosumمناطق معتدله اروپا حاصل شده ميدرشرايط اقلي

ز بلند شيلي است كه از نظر طول روز، منشاء اين زير گونه، بر خالف زيرگونه قبلي، نواحي رو. است

. وقوع پيوسته تكامل ارقام سازگار به نواحي روز بلند در قرن هجدهم ب. شرايطي مشابه قاره اروپا دارد

).1377دزفولي و همكاران، ميهاش(بعدها اين ارقام در آمريكاي شمالي نيز انتشار يافتند 

 در جهان و ايرانزميني نگاهي بر وضعيت توليد و كشت سيب-1-2

420زميني را نزديك به  توليد جهاني سيب2005-2006 فائو، در سال -سازمان خوار و بار جهاني

). 2006فائو، (اعالم كرد ميليون هكتار6/19ميليون تن وسطح زير كشت آن را 

 و ذرت گندم، برنجم توليد در بين توليدات مختلف كشاورزي در جهان پس ازجزميني از نظر حسيب

بعد از ذرت، . شود آمريكاي شمالي توليد  مي ود و قسمت عمده آن در اروپا، آسيادر رده چهارم قراردار

و رضايي  (شود توليد ميي جهاناغلب كشورهاترين پراكندگي را در دنيا دارد و درزميني گستردهسيب

 كيلوگرم در سال و در 55 حدود زميني در كشورهاي توسعه يافته درمصرف سرانه سيب). 1375سلطاني، 

استان اردبيل با دارا بودن ). 1996آلونسون، ( كيلوگرم درسال است 11كشورهاي در حال توسعه در حدود 

35/14زميني كشور، مقام نخست و با توليد از سطح زيركشت سيب)  هكتار25503(  درصد 79/13

آمارنامه (را به خود اختصاص داده است زميني كشور مقام دوم سيب)  تن در هكتار7320764(درصد 
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زميني به دليل حساسيت گياه به شرايط محيطي از قبيل وضعيت توليد و بازار سيب). 1385، كشاورزي

در كشور ما با توجه به نياز روزافزون به محصوالت . بارندگي و دما هميشه از تعادل كامل برخوردار نيست

ديت منابع آب و خاك، الزم است با بكارگيري اصول به زراعي كشاورزي به دليل افزايش جمعيت و محدو

. و  به نژادي، هر ساله ميزان توليد در واحد سطح افزايش يابد

زمينيارزش غذايي سيب-1-3

زميني از نظر ميزان انرژي و پروتئين توليدي در هكتار در بين محصوالت غذايي عمده، در سيب

همه ). 1987باجاج،(شود  دنيا محسوب مياي در محصول غذايي غيرغلهترينرديف اول قرار دارد و مهم

شود، بلكه مقداري از آن در تغذيه دام، قسمتي هاي توليد شده براي تغذيه انسان مصرف نميزمينيسيب

بيوكوما و واندرزاگ، (گيرد به عنوان بذر و بخشي هم در تهيه نشاسته و الكل مورد استفاده قرار مي

. هاي ديگر از كيفيت نسبتاً خوبي برخوردار استزميني در مقايسه با انواع پروتئينروتئين سيبپ). 1992

)  گرم90هر كدام با وزن (زميني متوسط باشد و مصرف سه عدد سيبمي آن نيز باال Cميزان ويتامين 

زميني همچنين سيب. كند مورد نياز افراد بزرگسال را تامين ميCاي متوسط، ويتامين شرايط تغذيهدر

زميني با اندازه متوسط، حاوي همان مقدار يك عدد سيب.  و مواد معدني استBهاي حاوي ويتامين

).1385شكاري و همكاران، (كالري است كه يك سيب يا پرتقال دارد 
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زمينيخصوصيات گياهشناسي سيب-1-4

شده است كه هشت گونه آن زراعي  گونه شناخته 200حد اقل ، 1از تيره بادنجانياندرجنس سوالنوم 

مياست و با نام علزميني ايرلندي نيز مشهورزميني معمولي به سيبسيب). 1370خواجه پور،(مي باشد 

L. Solanum tuberosumيك گياه تتراپلوئيدي مينظر كروموزوزميني ازسيب. شود شناخته مي

شهبازي هومونلو،  (باشد ميAndegina و Tuberosumگونه كامالً دگربارور  زير دوشاملباشد و مي

هاي  است كه از گره2هاي خزنده زيرزميني به نام استولنساقه برخورداري ازاين گياه،ويژگي مهم ). 1383

زميني آخرين ميان گره حجيم شده اين غده سيب. گيردهاي هوايي منشاء ميزير خاك ساقهپاييني و 

.)1370 خواجه پور،  (شود ميسازي سته و پروتئين ذخيرهها است كه در آن آب، نشااستولن

 ريخت شناسي گياه سيب زميني-1-5

باشد و ممكن است بخش انتهايي يا تمام مياي هاي واريتهجزو مشخصهزميني سيبرنگ جوانه هاي غده 

ه سرعت رشد كرده و پس از كاشت غده، در صورت مناسب بودن دما و در فقدان نور، جوانه ها ب. آن رنگي باشد

تعداد چشم در . آيندميها به وجود هاي پاييني ساقه، ريشه ها و استولنساقه توليد مي نمايند و از محل گره

در بسياري از موارد، جوانه . يك غده به عواملي چون واريته، اندازه غده و شرايط زمان رشد بستگي دارد

). 1375رضايي و سلطاني، (سبت به بقيه جوانه ها غالبيت دارد اصلي در نقطه مقابل ناف غده قرار داشته و ن

1. Solanaceae
1. Stolon
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هاي هوايي هستند كه در ابتدا سبزرنگ بوده و نوع اول ساقه.زميني داراي دو نوع ساقه استسيب

.ممكن است بر اثر باال رفتن سن، پيري و تجمع آنتوسيانين به رنگ هاي قرمز و يا بنفش در آيند

سه دار هستند كه در برش عرضي عموماً تو خالي و ني ، ضخيم، مستقيم و زاويهزميهاي هوايي سيبساقه

ها از محل ريزوم. باشند ميهاهاي زيرزميني يا ريزومزميني، ساقههاي سيبنوع دوم از ساقه. اشندگوش مي

ها داراي ومريز. شوندهاي هوايي كه در زيرزمين قرار دارند خارج مي مختلف ساقههاي از قسمتطوقه و يا

در ابتدا اين انشعابات كم بوده ولي به . آيندزميني به وجود ميكه از جوانه هاي زيرانشعاباتي هستند 

ساقه عامل ). 1375 و سلطاني، رضايي(گويند  استولن ميها اصطالحابه اين ريزوم. شوندتدريج بيشتر مي

ها و ها بوده و مكاني براي استقرار برگ ريشهها وايستادگي و حفظ تعادل گياه و رابط  بين برگ ها، غده

كولينز، (ها در فتوسنتز و حتي تبادالت گازي و تعرق هستند ها، انجام فتوسنتز به عنوان مكمل برگجوانه

انشعابات جانبي . شود ميگفتهساقه اصلي اگر ساقه مستقيماً از غده بذري به وجود آيد، به آن ). 1977

اگر يك ساقه ثانويه در ).1992بيوكما و واندرزاگ،  (نامندهاي ثانويه ميصلي را ساقهحتاني حاصل از ساقه ات

توان آن را به عنوان يك ساقه اصلي در نظر ميفاصله نزديكي به غده بذري از ساقه اصلي به وجود آيد، 

). 1984هريس، (گرفت 

هاي بلند ند كه داراي دم گلباش ميهاي سفيد، قرمز، ارغواني و بنفشزميني به رنگگل هاي سيب

عوامل زيادي مانند . شوندبوده و به طور متراكمي در انتهاي ساقه و به صورت گل آذين گرزن تشكيل مي

از اين ميان، طول روز و دما . زميني نقش دارندگلدهي گياه سيبطول روز، نياز حرارتي و سن گياه در
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در ). 1370خواجه پور، (عرض جغرافيايي قرار دارند اهميت بيشتري دارند كه تحت تاثير فصول سال و

كلينهنز (شود زميني قطع شود، رشد غده ها بهتر ميها آمده است كه اگر گل آذين سيببرخي از گزارش

).1370خواجه پور، (شود زميني جزو گياهان خودگشن محسوب ميسيب). 1992و بنت، 

شود اشد كه روي ساقه هوايي ظاهر ميبميز و سفيد از نوع سته بوده و رنگ آن سبزميني سيبميوه 

اين . آيندميفرنگي به وجود در داخل ميوه دانه هايي شبيه به دانه گوجه. متر قطر دارد ميلي20و تا 

زني آنها را تحريك ي خواب چند ماهه داشته و تيمار با اسيد ژيبرليك جوانه ها معموال يك دورهدانه

هاي خود هاي حاصل، استولنزميني از طريق بذر حقيقي امكان پذير است و گياهچهازدياد سيب. كندمي

ها در زير خاك رشد نوك استولن. كنندميهاي جانبي درست در باالي سطح خاك ايجاد را از جوانه

ازدياد ). 1385شكاري و همكاران، (شوند ميهاي زير خاك تشكيل ها روي استولنكند وغدهمي

به وسيله بذرحقيقي از نظر اقتصادي و زراعي كمتر مورد توجه است، زيرا اين عمل بسيار ني زميسيب

خوشخوي و همكاران، (گير بوده و گياه به دست  آمده از يك ژنوتيپ عينا شبيه گياه مادري نيست وقت

ياد اين گياه در شود و ازدميزميني فقط براي اهداف اصالحي استفاده بنابراين، از بذرحقيقي سيب). 1364

).1380دانشور، (گيرد زراعت به وسيله غده هاي بذري صورت مي

هاي ذخيره شده در با استفاده از كربوهيدراتزميني سيبطي دوره قبل از استقرار، رشد گياهچه 

زايي كرده و هنگامي كه سطح برگ به حدود پس از استقرار، گياه به سرعت برگ. گيردغده صورت مي

). 1984براون و اسكات، (رسد اي ميمتر مربع رسيد، به مرحله خودكفايي سبزينه سانتي400الي200
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باشند كه به طور متناوب بر روي ساقه قرار گرفته و تعداد ميزميني كركدار، بزرگ و مركب هاي سيببرگ

هاي جانبي، چهها شامل دمبرگ، برگبرگ). 1370خواجه پور، (هاي مختلف دارند زيادي برگچه با اندازه

در محل ). 1383شهبازي هومونلو، (باشند ميهاي ثالث هاي ثانويه و گاهي برگچهبرگچه انتهايي، برگچه

 درجه سانتيگراد رشد 20دردماي). 1977كولينز، (هايي نيز ديده مي شود اتصال برگ به ساقه، گوشواره

).1381مهتابي، (كند ميبرگ ها بيشترين سرعت را پيدا 

سازي مواد غذايي و توليد مثل رويشي سازش بخشي ازساقه زيرزميني است كه براي ذخيرهغده 

 هفته بعد از ظهور به آرامي شروع شود و با آهنگ نسبتا 4 تا 2رشد غده ممكن است در حدود . يافته است

 است  مناسب ميزان رشد غده ممكنتحت شرايط . يكنواختي در طول يك دوره نسبتاً طوالني ادامه يابد

در اوايل دوران رشد،  شاخ و برگ و غده به طور هم زمان توسعه . كيلوگرم در هكتار در روز باشد1000تا 800

رضايي و سلطاني، (آيد ميها به حالت مستقل از رشد شاخ و برگ  در كنند، اما بعد از مدتي رشد غدهميپيدا 

1375 .(

. يابدميتوسعه  ) متر سانتي50 تا 40(مي عمق كزميني ضعيف بوده و عموماً تاسيبسيستم ريشه 

در پروفيل خاك وجود نداشته باشد، عمق ريشه دواني ممكن است تا يك متر هاي غير قابل نفوذ اگر اليهاما

).1985كراتزگه و پالتا، (هم برسد 

 اكولوژي سيب زميني -1-6
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كوچكي و ( متري است 2000د زميني محصول ويژه مناطق معتدل و خنك و ارتفاعات حدوسيب

 درصد از ظرفيت نگهداري آب 70اين گياه به بافت خاك سبك تا متوسط، با حدود). 1373بنايان اول، 

خواجه پور، (با زهكشي خوب و اسيديته خنثي تا كمي اسيدي نياز دارد ) 1379 و همكاران، يكاف(

زميني بسيار ضعيف و كم رشد  سيبايرطوبت خاك زياد باشد، سيستم ريشههنگامي كه ). 1370

. ماند و درنتيجه، درصورت بروز شرايط خشك، گياه قادر به جذب آب و مواد غذايي كافي نخواهد بودمي

شرايط حرارتي مطلوب براي رشد .  درصد است70زميني حدود رطوبت مناسب براي رشد مطلوب سيب

در دماي كمتر . گراد در شب استجه سانتيدر14تا 12گراد در روز و  درجه سانتي20زميني دماي سيب

دماي باال نيز مانعي براي سبز شدن . شودتر ميگراد، مدت سبز شدن گياه طوالنيدرجه سانتي9تا 7از 

كافي و همكاران، (شود ها و تشديد رشد رويشي گياه ميبه موقع  و سبب به تأخير افتادن تشكيل غده

شد ثانويه غده ها شده و به سياه و نكروزه شدن بخش داخلي غده دماي باالي فصل رشد باعث ر). 1379

ها، ميزان محصول گرماي هوا در زمان توليد و توسعه غده). 1375رضايي و سلطاني، (شود ميمنجر 

كوچكي و بنايان ( شودبه عالوه ممكن است به  بد شكلي غده ها نيز منجر. دهدتوليدي را كاهش مي

).1373اول، 

به طوري كه   . گيردها به شدت تحت تاثير طول روز قرار ميو تشكيل استولن و غده گلدهي 

 كوتاه، غده ها زودتر تشكيل يباشد، اما در شرايط روزهامياز نظر گلدهي گياهي روز بلند زميني سيب

 اين .اثير دارندتزايي هاي بلند تاريكي با نور قرمز در القاي غدهدوره).1375رضايي و سلطاني، (گردند مي
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اين مطلب بيانگر يك واكنش ). 1982 و اوينق، اتوتيسب(تاثير، با نور قرمز دور قابل برگشت است 

آنديژينا زايي در زيرگونه باعث جلوگيري از غدهBرسد كه فيتوكروم ميدر واقع به نظر . استميفيتوكرو

 باعث Bژن ضد حساسيت براي فيتوكروم عالوه بر اين وارد ساختن يك . شوددر شرايط روز بلند مي

زميني بيشتر باشد، به همان زايي در سيبهر قدر استولن). 1996جكسون و همكاران، (شود ميزايي غده

40ها كود نيتروژنه و عوامل محيطي، تشكيل غدهميزان  رقم، بسته به نوع. يابدمينسبت عملكرد افزايش 

.)1984براون و اسكات، ( ارتباط زيادي به زمان گلدهي ندارد  وشودمي روز پس از كاشت شروع 70تا

 مراحل رشد و نمو گياه سيب زميني-1-7

 مرحله رشد رويشي اوليه-1-7-1

 به بستهاين مرحله . دهي استمرحله رشد رويشي اوليه شامل نمو اوليه گياه از كاشت تا شروع غده

پس از كاشت، يك يا ). 1373كوچكي و همكاران، (كشد  روز طول مي60 تا 30رقم و شرايط محيطي، 

هاي جانبي هم  به سرعت توسعه پيدا هاي هوايي، ريشهچند جوانه سبز شده و همزمان با ظهور ساقه

ها در خاك، تا فاصله شود و ريشهها در طول اين مرحله شروع ميتشكيل و طويل شدن استولن. كنندمي

پايان اين مرحله با ). 1373كوچكي و همكاران، (شوند ميپراكنده  سانتي متري از غده مادري 30 تا 20

خشكي خاك در ). 1990اوجاال و همكاران، (دهي مصادف است ها و شروع غدهمتورم شدن نوك استولن
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ها را كاهش داده  و درنتيجه، زني  و استقرار كامل بوته بوده و توسعه ريشهاين مرحله، مانعي براي جوانه

).1981وان لون، (كند ميرويشي را كوتاه طول دوره 

 مرحله آغازين تشكيل غده -1-7-2

هازيرزميني يا استولنة هاي خزندمرحله تشكيل غده با نمو و حجيم شدن قسمت انتهايي ساقه

اي توليد زماني دو هفتهة ها در طي يك دورها، اغلب غدهاز زمان شروع تشكيل غده. شودشروع مي

اوجاال و همكاران، (هاي ديگري نيز در اواسط فصل توليد شوند ي اين امكان وجود دارد كه غدهشوند، ولمي

هايي كه در زمان رسيدگي درشت بوده و به عنوان محصول غده). 1373 و كوچكي و همكاران، 1990

مكاران، اوجاال و ه(اند هايي هستند كه در اين مرحله كوتاه تشكيل شدهشوند غدهاقتصادي برداشت مي

بندي زميني نسبت به كم آبي همين مرحله شروع غدهترين مرحله رشدي گياه  سيبحساس). 1990

).1981وان لون، (باشد مي

 مرحله حجيم شدن غده ها-1-7-3

بزرگ شدن . يابدميهاي زمان رسيدگي،  افزايش ها تا نزديكيدر اين مرحله از رشد، اندازه غده

و بسته ) 1373ان، كوچكي و همكار(گيرد  روز تقريباً به صورت خطي صورت مي60 تا 30ها به مدت غده

اوجاال و همكاران، (شود  روزه را شامل مي120 تا 60، اين مرحله از رشد، يك دوره به طول فصل رشد
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سپس با ريزش . رسد مي6 تا 5/3شاخص سطح برگ در اين مرحله به حداكثر خود يعني ). 1990

هاي جديد جايگزين برگ در ارقام با رشد نامحدود، برگ. يابد كاهش مييك نزديك به هاي مسن تابرگ

).1373كوچكي و همكاران، (شوند هاي ريزش يافته مي

 مرحله رسيدگي-1-7-4

ها هاي هوايي پير شده و همزمان با آن، از ميزان  ماده خشك برگها، بخشدر دوره ي رسيدگي غده

ها به حداكثر وقتي كه درصد ماده خشك غده). 1373كوچكي و همكاران، (ود شميها كاسته و ساقه

رسيد، محتواي قندهاي ساده غده به حداقل ممكن كاهش يافت و توسعه بافت پريدرم بر روي غده كامل 

اوجاال و (شود مي روز آخر رشد كامل 24 تا 10شود كه اين مرحله درميشد، رسيدگي غده حاصل 

ها به حداكثر رشد ها، اين اندامهاي هوايي به غدهدر اثر انتقال مواد غذايي از بخش). 1990همكاران، 

برگ هاي پيرتر به مرور . البته در ابتداي اين مرحله مقداري فعاليت فتوسنتزي وجود دارد. رسندخود مي

 علت پايين بودن در اين مرحله از رشد، به). 1373كوچكي و همكاران، (بين مي روند زمان زرد شده و از

ها به آبياري تبخير از خاك و تعرق پايين شاخ و برگ مسن، گياهان در مقايسه با مرحله بزرگ شدن غده

).1984الرسن، (نياز دارند ميتكميلي ك

با شرايط آب و هوايي و خاك  سازگاري سيب زميني -1-8
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 درجه 45 درجه شمالي تا 65زميني در اكثر نقاط دنيا در محدوده عرض هاي جغرافيايي سيب

حساس به گرما دوست وگياهي سرما. شود متر از سطح دريا كشت مي3500جنوبي و تا ارتفاع بيش از 

باشد، اين گياه به يخبندان نيز حساس مي. گراد رشد خوبي داردي درجه سانت20 تا 18است و در دماي 

ه و در دماي باال ميزان پوسيدگي ساقه و ها مطلوب بودهاي خنك براي تجمع كربوهيدراتهمچنين شب

زميني يك گياه نيمه مقاوم به سرما اگرچه سيب). 1370خواجه پور،(يابد سوختگي داخل غده افزايش مي

بهترين عملكرد در . باشدميدهد مد نظرمياست، ولي بيشتر به عنوان گياهي كه فصل خنك را ترجيح 

. گراد باشد درجه سانتي20تا 15در طي فصل رشد حدود آيد كه ميانگين دما شرايطي به دست مي

زميني گسترده نيست و تامين رطوبت كافي خاك توسط بارندگي يا آبياري سيستم ريشه گياه سيب

).1385شكاري و همكاران، (باشد تكميلي براي گسترش آن الزم مي

ها اكسيژن كافي را در زميني به خاك هاي داراي زهكشي كافي نيازمند است تا ريشهگياه سيب

هايي كه غده. به جز درموارد غير قابل كنترل، خاك مزرعه نبايد بسيار خشك گردد. اختيار داشته باشند

زميني گياه سيب. آيندهاي شني و سبك به دست ميشكل ظاهري و پوست مناسبي دارند بيشتر در خاك

زميني گسترش بيماري لكه سياه سيبكند ولي در اين شرايط،  باالي خاك به خوبي رشد ميPHدر

ي پايين عملي نباشد، بايد از ارقام   خاك در محدودهpHبنابراين، اگر تثبيت. بيشتري خواهد داشت

).1385شكاري و همكاران، (زميني استفاده كرد مقاوم به لكه سياه سيب
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زميني سوسك كلرادوي سيب-1-9

از اين . مطرح هستندزميني سيبعنوان آفت در زراعت هاي متعدد و متنوعي از جانداران به گونه

 از آفاتي هستند 3ريشه  و كرم سفيد2زمينيهاي مفتولي سيب، كرم1زمينيميان، سوسك كلرادوي سيب

). 1383حبيبي و همكاران، (سازند ميايران به اين گياه وارد كه باالترين خسارت اقتصادي را در

 است كه ميزبان اوليه آن يك 4بالپوشي از خانواده كريزومليدهسخت زميني سيبسوسك كلرادوي 

 از روي اين گونه1823در سال باشد و نخستين بارميSolanum rostratumگونه تاجريزي به نام 

ها سطح انتشار اين حشره به ناحيه كوهستاني در آن سال. آوري و نامگذاري گرديده استعلف هرز جمع

گرديد و يك آفت محسوب ميهاي كلرادو تا تگزاس محدود حده يعني ايالتراكي درغرب  اياالت مت

درآن نواحي، سوسك كلرادو نيز تغيير ذائقه داد و به تدريج زميني سيباما با گسترش كشت و كار . شدمين

بنا به . ، به صورت يك آفت مشخص در آمد1859مستقر گرديد،  به طوري كه تا سال زميني سيببر روي 

145، سوسك كلرادو با سرعت متوسط1875 تا 1859هاي شناسان آمريكايي در بين سال حشرهگزارش

غرب آن كشور به نواحي شرقي گسترش يافت و در نواحي آلوده شده، قسمت اعظم سال ازدركيلومتر

، به1363سال سوسك كلرادو براي نخستين بار در). 1988ريچارد، (را نابود كرد زميني سيبمحصول 

ترين آفات زاترين و خسارتزميني اردبيل مشاهده شد و امروزه در زمره اصليمزارع سيبحالت طغياني در

) 1. Leptinotarsa decemlineata( Say
2. Agriotes spp. & Omophlus coriaceus  (Seidl)
3. Polyphylla olivieri
4. Chrysomelidae
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نوري قنبالني، (كاري ايران و جهان در آمده است زميني سيبدر دشت اردبيل و اغلب مناطق زميني سيب

راي مزارع گوجه فرنگي و بمي، آفت مههاي مختلف جنس سوالنومسوسك كلرادو عالوه بر گونه). 1368

اطلسي وداتوره،فلفل،هاي متعلق به تيره سوالناسه مانند توتون،ساير گونه. رودميبادمجان نيز به شمار 

تغذيه اين سوسك از ). 1990هاره، (گيرند ميمهر گياه نيز توسط سوسك كلرادو مورد تغذيه قرار

س، سلمه تره، خاكشي، كلم، كاهو و پياز هم مشاهده شده هاي گياهي ديگر نظير تاج خروتيرههايي ازگونه

). 1363كاظمي، (است 

متري  سانتي50 تا 10فصل زمستان را به صورت حشره بالغ و درعمقزميني سيبسوسك كلرادوي 

هاي زمستاني خود خارج شده و به ها از پناهگاهدر فصل بهار با گرم شدن هوا سوسك. كندميخاك سپري 

پردازند و با جفت گيري و تخمگذاري بر روي ميو ساير گياهان مناسب زميني سيبهاي وتهتغذيه از ب

،طي مدت چهار تا ده روزدر. دهندميسال زراعي جديد گسترش آلودگي را درزميني سيبهاي جوان بوته

هاي هاي بوتهبرگها تفريخ شده و الروهاي سن يك اين آفت به تغذيه ازاين تخمبسته به دماي محيط،

كنند تا مراحل رشدي خود را تا مياندازي پرداخته و به سرعت رشد كرده و پوستزميني سيبجوان 

ها رنگي روي برگ سياههايلكهفضوالت اين الروها به صورت . رسيدن به الروهاي سن چهارم طي كنند

هاي گياه نابود شده وگياه به رگبميهاي كامل و الروها، گاه تمادرنتيجه تغذيه سوسك.شودميمشاهده 

متري خاك عمق چند سانتيالروهاي سن چهارم پس از اتمام مرحله رشدي خود در. رودميبين كلي از

 روز به 10 تا 7شوند و پس از حدود ميهاي گلي ساخته و در داخل آنها به مرحله شفيرگي وارد حجره
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شوند و اين چرخه تا زماني كه شرايط فصل اجازه ميدرون خاك خارج هاي بالغ تبديل شده و ازسوسك

). 1990 وهاره، 1988ريچارد، (شود ميدهد، بين دو تا پنج بار درسال تكرار

استفاده طوالني مدت و مكرر سموم شيميايي بويژه سموم كلره و فسفره به منظور كنترل شيميايي 

ي اين آفت نسبت به اين سموم شيميايي هازميني، باعث ظهور مقاومت درجمعيتسوسك كلرادوي سيب

 از طرف ديگر، عالوه بر كاهش تاثير سموم شيميايي، كاربرد گسترده اين سموم منجر به آلودگي .شده است

كنترل تر و موثرتر درهاي سالملذا استفاده از روش. ها نيز شده استمنابع طبيعي و تهديد سالمت انسان

اعي و باغي، و عاري سازي توليدات كشاورزي از باقيمانده سموم دفع آفت سوسك كلرادو و ساير آفات زر

و ، وييز1990تيسلر و زندر، (آفات نباتي امروزه در اغلب كشورها به يك نهضت ملي تبديل شده است 

). 1994همكاران، 

نشان دادند كه تراكم جمعيت سوسك كلرادو با طول دوره تناوب مورد ) 1994(وييز و همكاران 

بنابراين، رعايت تناوب زراعي مناسب اولين گام براي كاهش انبوهي جمعيت . فاده نسبت معكوس دارداست

.شودميسوسك كلرادو در يك مزرعه محسوب 

در آغاز فصل رشد و قبل از موعد كشت گياه اصلي، زميني سيبگياهان تله، مانند خود بوته استفاده از

به اين صورت كه با پرورش رديفي از . گذران استزمستانروشي موثر در كاهش تعداد حشرات بالغ 

در حاشيه مزارع در اول بهار، با توجه به نياز فوري غذايي حشرات بالغ به تغذيه، در زميني سيبهاي بوته

 شيميايي كنترلهاي تله جلب شده و با يك ها به بوتهزماني كه مزارع اصلي هنوز سبز نشده اند، سوسك
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نيز در زميني سيبهاي زمان برداشت غده. ضربه شديدي به جمعيت آنها وارد خواهد شدموثر و محدود، 

ها فرصت هاي كلرادو اثرگذار است به اين نحو كه در برداشت تاخيري، سوسكتغييرات جمعيتي سوسك

زميني، ذخاير غذايي بدن خود را افزايش داده و هاي سيبكافي خواهند داشت تا با تغذيه از غده

ها وارد انبار ها نيز به همراه غدهدر اين شرايط، تعداد زيادي از سوسك. گذراني موفقي داشته باشندتانزمس

بنابراين، با جلو كشيدن زمان . يابندميگذراني كرده و يا به نقاط ديگر انتقال شده و به سهولت زمستان

).   1383حبيبي و همكاران، (توان اين فرصت را از آفت گرفت ميبرداشت 

گذران، استفاده از شعله افكن هاي بالغ زمستانروش توصيه شده ديگر براي از بين بردن سوسك

هاي كلرادوي بالغ از خاك در ترين زمان براي كاربرد شعله افكن، به هنگام خروج سوسكمناسب. باشدمي

ها بعد از طويل شدن ساقه. شدبازميني ميسيبزني تا چند برگه شدن بوته آغاز فصل زراعي و مرحله جوانه

ها تجمع يافته و نابود ها درمحدوده داخل بوتهدهد زيرا سوسكمياين روش كارايي خود را از دست 

هاي فوقاني ها در قسمتكه سوسكميشعله افكني بهتر است در يك روز گرم و آفتابي و هنگا. شوندمين

گذران هاي بالغ  زمستان درصد از سوسك90ن حالت تا در بهتري. ها مشغول تغذيه هستند صورت گيردبوته

. باشدمي درصد 50 تا 25كه كارايي روش سمپاشي در اين مرحله تنها روند در حاليميبا اين روش از بين 

در بعضي از ).1992موير، (دهد مي درصد كاهش 30ها را نيز تا افكن ميزان تفريخ تخماستفاده از شعله

ها مانع از نزديك شدن اين توري. ها متداول استهاي بوتههاي ظريف بر روي رديفز توريمزارع استفاده ا

تو و ئيبو. كندميآفات به گياهان شده اما در تبادل رطوبت و تهويه و رسيدن نور به گياه اختاللي ايجاد ن
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Abstract

Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say), is the serious pest of 
potato in the Ardabil. In this study, the repellent and antifeedant effects of essential 
oil of five plants including Teucrium polium L. Pelargonium roseum Andr, 
Artemisia sieberi Besser, Artemisia dracunculus L. and Citrus limonium Risso on 
the adult and third instar larvae of the beetle were investigated in a greenhouse 
under 24±1oC, 50±5 RH and 16:8 h (L:D) in 2009. In a free choice assay the 
lowest number of adult females was estabilished on plants treated with the 
concentration of 500 ml/l of T. polium and A. dracunculus. The lowest number of 
eggs was laid on plants treated with concentrations of 500 ml/l of T. polium. 
Treating the potato leaves with the concentrations of 500 ml/l essential oil of A. 
sieberi, C. limonium, P. roseum and T. polium resulted in the settling of the lowest 
number of the third instar larvae on the leaves compared with other treatments. The 
lowest mean relative growth rate of the third instar larvae were seen in potato 
leaves that were treated with the concentrations of 500 ml/l of essential oil of C. 
limonium and P. roseum. It can be concluded that the essential oils of A. sieberi, A. 
dracunculus and T. polium have repellant effect on adult and the essential oils of A. 
sieberi, C. limonium, T. polium and P. roseum have repellant effect on third instar 
larvae of Colorado potato beetle. Based on these results it can be concluded that 
the essential oils of T. polium had highest effect in IPM of the Colorado potato 
beetle.


