
قند در هاي چغندر الين در ارقام و Scrobipalpa ocellatellaبرآورد درصد آلودگي به الرو بيد 

  شرايط مزرعه با آلودگي طبيعي
Estimation of sugar beet lines and cultivars infection to Scrobipalpa ocellatella 

Boyd. (Lepidoptera: Gelechiidae) larvae under field condition with 

 natural infection 

  2عباس ارباب و 2 هاجر پاكياري، *1ابوالفضل رازيني

     24/7/95تاريخ پذيرش:    ؛    15/9/94تاريخ دريافت:  
  

ر شرايط مزرعه با آلودگي هاي چغندرقند د در ارقام و الين Scrobipalpa ocellatellaبرآورد درصد آلودگي به الرو بيد  .1395. ع. ارباب وا. رازيني، ه. پاكياري 

  DOI:10.22092/jsb.2016.107214. 155 - 147): 2(32چغندرقند، . طبيعي

 

  چكيده

 1392ر سال د (Scrobipalpa ocellatella) به بيد چغندرقند مختلف چغندرقند هاي و الين ارقام به منظور ارزيابي آلودگي

ا توجه به چند نسلي بودن اين بانجام و  در كرج مزرعه آلودگي طبيعي در در شرايط ،رقم و الين چغندرقند 24آزمايشي با 

بعد از آخرين مرحله  قرار گرفت. روز يكبار) مورد ارزيابي 10مرحله،  8يمارها در طول فصل زراعي (آلودگي ت درصد آفت،

گروه با در چهار با استفاده از روش محاسبه فواصل انحراف معيار از ميانگين تيمارها ،شهريور 25برداري در تاريخ  نمونه

و  ارقام با آلودگي كم به عنوان 7K43 مراك و، پايا تجاري ارقام .بندي شدند گروه توسط، زياد و بسيارزيادم، مآلودگي ك

 اي مزرعه مشاهدات اساس بر شدند. بندي ين پدري جلگه در گروه ارقام با آلودگي بسيارزياد دستهارقام رزير، دوروتي و ال

 اواخر تا آلودگي درصد ولي شد مشاهده تيرماه اوايل در و ها بوته برگي تهش تا شش زمان در آفت به آلودگي عاليم اولين

با توجه به نتايج اين تحقيق پيشنهاد  رسيد. درصد50 از بيش به شهريور و در%) 34/0- 37/1 از كمتر( بسياركم تيرماه

نترل خسارت اين آفت كاز پتانسيل مقاومت موجود در بين ارقام براي  اصالحي چغندرقند،هاي  جهت برنامه شود مي

  .استفاده شود

 

 Scrobipalpa ocellatella، مديريت تلفيقيبيد چغندرقند، مقاومت، واژه هاي كليدي: 
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  مقدمه

 Scrobipalpa ocellatella (Boyd)( بيد چغندرقند

(Lepidoptera: Gelechiidae  ،از آفات اختصاصي چغندرقند

 Khanjani)ود دارد تقريباً در تمام نواحي چغندركاري ايران وج

2004; Kheiri 1991) . اين حشره در نواحي گرمسيري و

د نگرمسيري و در مناطقي كه تابستان خيلي گرمي دار نيمه

الرو اين حشره  .(Esmaeli et al. 1996) طغيان بيشتري دارد

هاي مركزي باعث كاهش عملكرد و عيار قند  با تغذيه از جوانه

هاي  گياه موجب تشديد بيماريشده و با نفوذ به قسمت طوقه 

 كوچكي پروانه ،بيد كامل حشرهشود.  قارچي در چغندرقند مي

 كنار در هارسد، الرو مي متر ميلي 8/7 به آن بدن طول كه است

 گياه به برگ حاشيه كردن لوله و تونل ايجاد با ها برگ پشتي

 مركزي هاي جوانه به را خود كه اين تا دنكن مي وارد صدمه

 بيد الرو نماي و نشو ،زندگي محل كلي طور هب .دنبرسان

 . (Rezaei 2008)باشد مي مركزي هاي جوانه داخل در چغندرقند

 نشان ايران مختلف در نقاط چغندرقند بيد روي مطالعات

 آلودگي درصد دارد و در سال نسل 3-6 آفت دهد اين مي

 شيراز اطراف در و زياد معموالً آفت اين به چغندرقند هاي بوته

 تن 6 -5 محصول كاهش مقدار و درصد85 تا برداشت موقع در

 .(Kheiri 1991) است بوده هكتار در

هاي متعددي به منظور كنترل بيد  اگرچه روش

ترين روش در اغلب مناطق دنيا  چغندرقند وجود دارد اما رايج

هاي بسياري  باشد. پژوهش استفاده از تركيبات شيميايي مي

است  انجام شده چغندرقند يايي بيدروي كنترل شيم

)Arnaudov et al. 2012(. رغم مطالعات فراوان در  اما علي

 چنان اين آفت ) همكنترل شيميايي مخصوصاًزمينه كنترل (

يكي از باشد.  ت زراعت چغندرقند ميترين مشكال يكي از مهم

محل فعاليت الرو بيد  داليل ناكارا بودن كنترل شيميايي،

سبب  باشد كه مي نه مركزي چغندرقندچغندرقند در بخش جوا

هاي  يكي از روش اثر بخشي اندك سموم مورد استفاده است.

باشد كه  استفاده از ارقامي مي ثر در كنترل جمعيت اين آفتؤم

با توجه به اثرات مخرب باشند. هاي حفاظتي  يسمداراي مكان

ها،  كش مقاومت آفات به آفتها و نيز  كش زيست محيطي آفت

ر با محيط زيست مانند ارقام هاي سازگا ساير روش از استفاده

 هاي اخير اهميت بيشتري يافته است طي دههمقاوم 

)Matthews et al. 2003(آفات تلفيقي . مديريت (IPM) كه 

 است (ICM) محصول مديريت جامع نگرش از بخشي خود

 ضمن كه هايي است روش از اي مجموعه كارگيري به شامل

 مواد از استفاده آفت، پايدار و اقتصادي كنترل به دستيابي

 حداقل به را محيطي زيست خطرات نتيجه در و شيميايي

 در محيط زيست، با سازگاري بر عالوه مقاوم ارقام .رساند مي

 پور و همكاران عباسي باشند. نيز مي هزينه كم مدت دراز

(Abbasipour et al. 2012)  براي اولين بار در ايران

و  Microchelonus subcontractusازيتوييد زنبورهاي پار

Bracon intercessor (Hym.: Braconidae)  به عنوان را

  بيد چغندرقند گزارش كردند. ازپتانسيل مبارزه بيولوژيك 

 تلفيقي مديريت در ارقام اهميت استفاده از به توجه با

 رايج ارقام از برخي درصد آلودگي تحقيق اين در ،(IPM) آفات

در طول فصل زراعي و  )ليتا( چغندرقند بيد به نسبت دچغندرقن

 نتايج كه شد بررسي هاي چغندرقند مرحله برداشت ريشه

تواند در مديريت كنترل اين آفت و  مي شده انجام هاي آزمون

 ثر باشد.ؤكاهش مصرف سموم م

  

  ها مواد و روش

  الف) تهيه و كاشت ارقام چغندرقند

تحقيق شامل  اين در ها و ارقام مورد ارزيابي ژنوتيپ

ارقام پائولتا، طوس، رزير، جلگه، بريجيتا، دوروتي، 

و  پايا ،IR7، مطهر، H2202، اكباتان ،SBSI019 ،7K43،مراك
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، اكباتان هاي مادري جلگه، پدري جلگه، پدري چنين الين هم

 IC پدري، 019 پدري، IC مادري ،پايا ، پدريآريا پدري

سسه ؤنژادي م بهكه از بخش باشد  مي  SB36*7112و

سازي زمين (بستر  تحقيقات چغندرقند تهيه و پس از آماده

 تصادفيهاي كامل  ، در قالب طرح بلوك1392كاشت) در بهار 

كشت  كرج ايستگاه تحقيقات مهندس مطهري در تكرار با چهار

و هر كرت داراي سه  (تيمار) كرت 24شامل  تكرارهر . گرديدند

تمامي عمليات  بودند. متر سانتي 50رديف كاشت به فاصله 

 ها و آبياري كش تنك، استفاده از علفكوددهي،  زراعي مانند

گونه سمپاشي براي كنترل  مطابق عرف منطقه انجام و هيچ

انجام  اختالل در نتايج تحقيقظور جلوگيري از بروز من آفات به

   نشد.
  

  برداري و الگوي آماري روش نمونهب) 

طبيعي انجام و براي اين بررسي در شرايط آلودگي 

اولين تعيين سطوح آلودگي از روش كادراندازي استفاده شد. 

هاي  كه بوته زمانياز اوايل فصل رشد ؛ برداري مرحله نمونه

 مطابق روشبرگي بودند  هشت تا شش چغندرقند در مرحله

(Mahmoudi 2012) برداري در طول  انجام و پس از آن نمونه

صورت  رشد تا انتهاي فصلروز يكبار ده  هر فصل زراعي

 تيماربراي تعيين درصد آلودگي هر  برداري ونهنم . در هرگرفت

تصادفي در  طور كامالًه ب يك در يك متر به ابعاد كادر چوبي

ثبت  ،هاي داخل كادر شمارش ها قرار داده، تعداد كل بوته كرت

بين  وسيله ذره ههاي چغندرقند ب هاي مركزي بوته و سپس جوانه

هاي آلوده  بررسي و تعداد بوته )X10با بزرگ نمايي ( دستي

 ثبتبعد از درصدگيري طور جداگانه شمارش و  هز بداخل كادر ني

هاي آلوده وجود يا عدم وجود الرو بيد  معيار تعيين بوتهگرديد. 

كه در  هر كادر در طول انجام تحقيق ري بود،بردا در زمان نمونه

به هر بلوك قرار داده  هر يك از بيست و چهار تيمار مربوط

در نظر گرفته  براي تيمار مربوطه به عنوان يك تكرار شد مي

هاي  بر آناليز داده عالوه برداري پس از آخرين مرحله نمونه شد.

ميانگين كل درصد آلودگي در  برداري، مربوط به هر تاريخ نمونه

تمام تيمارها و ميانگين درصد آلودگي در هر تيمار محاسبه و 

ا به روش تيمارهگرديد. واريانس نيز انجام  زيهتج

(Askarianzadeh et al. 2006)  بر اساس ميانگين كل و

  به شرح زير تقسيم شدند: گروه در چهار ،(SD) انحراف معيار

Var ≤ Mean-SD : آلودگي كم  

Mean-SD < Var ≤ Mean : آلودگي متوسط  

Mean < Var ≤ Mean+SD : آلودگي زياد  

Var > Mean+SD : گي بسيار زيادآلود  

ميانگين كل درصد آلودگي در  Mean در اين روابط

 SDو  ميانگين درصد آلودگي در هر تيمار Var ،تمام تيمارها

  .باشد مي انحراف معيار

براي اطمينان از يكنواختي مزرعه، آزمايش در قالب 

صورت  هبندي ب هاي كامل تصادفي انجام و بلوك طرح بلوك

، بعد از قبل از تجزيه و تحليل آماري تصادفي صورت گرفت.

هاي آلودگي به  ابتدا دادهدرصدگيري آلودگي تيمارها؛ 

log((percentage)+1)  با آزمون تجزيه و آناليز داده تبديل و

انجام و  SAS 9.1.3 افزار و با استفاده از نرم چند دامنه دانكن

  ت.صورت گرف Excel 2010 رسم نمودارها با نرم افزار

  

   نتايج و بحث

دست آمده از اين تحقيق شروع  هبا توجه به نتايج ب

و  مطهر ،H2220 تير ماه در تيمارهاي 15آلودگي 

SB36*7112  دما جمعيت بيد  د. با افزايششمشاهده

 دشغندرقند افزايش يافته و آفت در تيمارهاي ديگر مشاهده چ

رشد و  )تير 25(برداري  كه در تاريخ بعدي يادداشت طوريه ب

 ،اكباتان رزير، پدري، پايا پدري، IC نمو الرو آفت در تيمارهاي
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نيز مشاهده گرديد و  SBSI019و  IC ،IR7 پدري، 019 پدري

اين در حالي بود كه فعاليت الرو آفت روي تيمارهاي پائولتا، 

 مادري، اكباتان جلگه، مادري جلگه، دوروتي،، آريا طوس، پدري

IC  روز از اولين آلودگي مشاهده شد  20 پدري جلگه به فاصلهو

 15در تاريخ  در نهايت اين تحقيق نشان داد ديرترين آلودگي

باشد  مي پايا و 7k43 مربوط به ارقام بريجيتا، مراك، مرداد

يا عدم توانند مقاومت نسبي ( بنابراين اين ارقام مي )1(جدول 

 ند.ترجيح ميزباني) الزم را نسبت به بيد چغندرقند داشته باش

ارقام چغندرقند  هاي اندكي در رابطه با مقاومت رسيتاكنون بر

 .Mahisini et al. 2010; Jafari et al)آفات نسبت به 

ارقام چغندرقند نسبت  آلودگيانجام شده و در ارتباط   (2008

ها در  پژوهش حاضر از جمله نخستين بررسي بيد چغندرقندبه 

غم جستجوهاي فراواني باشد به همين دليل علير اين رابطه مي

در دسترس  (Mahmoudi 2012) كه انجام گرديد تنها نتايج

رقم دوروتي، ناگانو و پائولتا را در برابر  سه در يك بررسيبود او 

رده و گزارش داد آلودگي در رقم پائولتا بيد چغندرقند ارزيابي ك

دوروتي  اه بعد در رقمديگر و به فاصله يك م زودتر از دو رقم

ه و رقم ناگانو نسبت به دو رقم ديگر ديرتر و در اواخر مشاهد

 د به الرو بيد چغندرقند آلوده شد كه با نتايج مافصل با تاخير زيا

  همخواني دارد. نسبتاً
  

  )دانكن اي دامنه چند آزمون( زراعي فصل طول در هاي مختلف در زمان آلودگي درصد براساس تيمارها بندي گروه 1جدول 
  

  ميانگين فصل  شهريور 25  شهريور 15  شهريور 5  مرداد 25  مرداد 15  رقم (تيمار)

034/2  پائولتا  ab 693/2  ab 987/2  a 414/3  a-d 062/4  abc 936/2  abc 

77/1  طوس  ab 115/3  ab 888/2  a 427/3  b-d 856/3  a-e 834/2  ab 

681/0 031پدري   ab 362/1  b 309/3  a 077/3  d 106/4  a 797/2  a-d 

IC  960/1  ab 201/2  ab 985/2  a 510/3  a-d 996/3  a-e 925/2  abc 

696/1  روزير  ab 149/3  ab 406/3  a 922/3  a 106/4  a 310/3  a 

250/1  جلگه  ab 337/2  ab 311/3  a 361/3  a-d 028/4  a-d 896/2  a-d 

228/1  بريجيتا  ab 991/1  ab 450/2  a 411/3  a-d 819/3  a-e 680/2  bcd 

7K43 798/1  ab 964/2  ab 077/3  a 217/3  d-c 672/3  cde 724/2  bcd 

228/1  016پدري   ab 514/2  ab 548/2  a 381/3  a-d 954/3  a-e 882/2  a-d 

SBSI 019  757/1  ab 528/2  ab 715/2  a 494/3  a-d 866/3  a-e 869/2  a-d 

752/2  دوروتي  ab 676/2  ab 980/2  a 476/3  a-d 118/4  a 955/2  ab 

718/0  اكباتان  ab 185/3  ab 283/2  a 415/3  a-d 078/4  ab 873/2  a-d 

IC 929/1  مادري  ab 665/2  ab 316/2  a 311/3  bcd 954/3  a-e 822/2  a-d 

305/1  جلگه مادري  ab 460/1  ab 363/3  a 560/3  a-d 996/3  a-e 915/2  abc 

H2220  442/1  ab 030/3  ab 426/2  a 437/3  a-d 873/3  a-e 904/2  a-d 

332/1  اكباتان پدري  ab 833/2  ab 272/3  a 628/3  a-d 122/4  a 012/3  ab 

681/0  019پدري   ab 341/1  b 244/3  a 462/3  a-d 078/4  ab 852/2  a-d 

IC 317/1پدري   ab 765/2  ab 456/2  a 864/3  ab 066/4  abc 011/3  a-b 

577/0  مطهر  b 915/1  ab 141/3  a 104/3  dc 000/4  a-e 771/2  a-d 

IR7  363/1  ab 549/2  ab 147/3  a 681/3  abc 640/3  de 831/2  a-d 

913/2  پدري جلگه  a 255/3  a 384/3  a 572/3  ad 012/4  ad 136/3  a 

SB36*7112  098/1  ab 408/2  ab 423/3  a 644/3  ad 982/3  ad 971/2  ab 

201/1  پايا  ab 063/2  ab 380/2  a 250/3  dc 609/3  e 538/2  d 

577/0  مراك  b 250/2  ab 882/2  a 220/3  dc 682/3  be 576/2  cd 

  .دار ندارند باشند در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معني مشابه مي انديس اعدادي كه در هر ستون داراي حروف
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 اوكراين در )1987-91( هاي در طي سال ها بررسي

 (Tribel and Deryugin 1993)توسط تريبل و دريانگ 

بيد  آفت هجوم در برگ تعداد و كشت تراكم است داده نشان

 بيشتر هكتار در بوته تعداد كه مزارعي در و است مؤثر چغندرقند

 ها آن در آفت، اين آلودگي درصد دارند، بيشتري برگ يا است،

 خسارت دچار كمتر باالتر برگ تعداد با ارقام ،باشد مي كمتر

 ايجاد بوته اطراف در ميكروكليمايي متراكم هاي برگ گردند، مي

 آفت فعاليت كاهش موجب بيشتر دماي و بترطو كه كنند مي

 بعضي بود، خواهد طبيعي دشمنان براي پناهگاهي و شده

 آفت مقابل در خود از بيشتري مصونيت چغندر هيبريدهاي

 تواند مي ارقام اين از استفاده كه دهند مي نشان الذكر فوق

 كاهش در و باشد آفت اين با مبارزه در مناسبي استراتژي

  .نمايد ايفا شنق سموم مصرف

 اشعه رسيدن باعث مركزي جوانه در برگ كم تراكم

 نسبت مركزي جوانه بودن تر گرم و ناحيه اين به آفتاب بيشتر

نمايد  مي تشديد را آفت الرو فعاليت و بوده ارقام ساير به

(Mahmoudi 2012) .جهت گياه انتخاب حشرات بعضي براي 

مثالً ( ياهگ سطح فيزيكي وضعيت اساس بر هم ريزي تخم

 كه منحصراً شيميايي هاي محرك و هم فاكتورها و) ها برگ

 صورت شوند مي داده تشخيص گياه با حشره تماس از پس

 ها برگ فيزيكي تنها وضعيت حشرات از بعضي در ولي گيرد مي

 اين در بسياري اهميت...) و و نازكي كلفتي بودن، مومي ميزان(

  .(Seraj 2008) كند مي بازي انتخاب

 1نمودار روند افزايش درصد آلودگي طي فصل رشد در 

   .نشان داده شده است

  

   

  

  

  

  

  يش آلودگي در طول برداري و روند افزا هاي نمونه به الرو بيد چغندرقند در زمان ميانگين درصد آلودگي مزرعه 1نمودار 

   92فصل زراعي 

  

 به آلودگي عاليم اولين اي بر اساس مشاهدات مزرعه

 تيرماه اوايل در و ها بوته برگي هشت تا شش زمان در آفت

 بسياركم تيرماه اواخر تا آلودگي ميزان گرديد ولي مشاهده

محيط  يبا افزايش دما تدريج هو ب بود%) 34/0-37/1از  كمتر(

و به موازات رشد فنولوژيكي و بيولوژيكي گياه چغندرقند، رشد و 

م آن در واحد نمو آفت نيز تسريع شده و با تغذيه آفت تراك

 50از  بيش به شهريور در سطح و ميزان آلودگي جوانه مركزي

كه برگ نقش اصلي در انتقال مواد  با توجه به اين رسيد. درصد

ثر ؤو سطح م غذايي دارد لذا به هر دليل كه برگ آسيب ببيند

ثير أبر حسب زمان خسارت روي عملكرد گياه ت آن كاهش يابد

ست با ايجاد ا كه تراكم آفت باال نيخواهد گذاشت در نتيجه زما

شود.  ها باعث كاهش عملكرد مي خسارت مستقيم روي برگ

 (Touhidi 2012)يق با گزارشات توحيدي نتايج اين تحق
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 آفت را در كرمانشاه به آلودگي بروز عاليم كه اين بر مبني

 ماه خرداد سوم دهه در و ها بوته شدن برگي هشت با همزمان

 .Baubet et al)قت دارد. بايوبت و همكاران شده مطاب مشاهده

 باعث كه عواملي ساير و خشك هواي و آب و گرمي (2004

 بيد آفت فعاليت تشديد عوامل از را باشند مي گياه ضعيفي

اي كه از نتايج حاصل از اين  در مقايسه .ندكرد ذكر چغندرقند

دست آمده همبستگي ميان آلودگي به الرو بيد  هبتحقيق 

ند در مراحل ابتدايي و انتهاي فصل مشاهده نشد. به چغندرق

كه در اوايل فصل آلودگي بااليي نشان  مطهر طور مثال رقم

داده بود در مرحله برداشت آلودگي متوسط داشت يا رقم رزير 

كه در اوايل فصل آلودگي كم داشت در مرحله برداشت به 

بت بود شدت آلوده بود البته آلودگي در برخي از ارقام نيز ثا

در طول فصل كمتر آلوده شد. با توجه به پايا  بعنوان مثال رقم

مطالعات فراواني نياز است  در اين تحقيق، دست آمدهه نتايج ب

با  هاي مقاومت در اين ارقام پي برد. توان به مكانيسمبه كه 

در تمام مراحل  S. ocellatellaكه بيد چغندرقند  توجه به اين

ست ولي اين گياه در اوايل دوره رشدي رشدي چغندرقند فعال ا

را  واردههاي جوان تاحد زيادي خسارت  به دليل توليد برگ

تر  كند لذا خسارت آفت در دوره آخر رشد گياه مهم جبران مي

رسد با توجه به اين مطلب بهتر است غربالگري در  نظر مي هب

  مراحل آخر رشدي چغندرقند صورت پذيرد.

يادداشت  حاصل از هاي دهدا نتايج تجزيه واريانس

وط به درصد آلودگي تيمارها كه از پنجم مرب چهار بلوك برداري

تير محاسبه نگرديد  25تير و  15( ه استشد مرداد ماه شروع

رقم مشاهده و  در اين دو تاريخ آلودگي فقط در چهار چون

  ل اطمينان نبود).محاسبات آماري قاب

  

 در ارقام آلودگي درصد) تمربعا ميانگين( واريانس تجزيه 2جدول 

  92 زراعي فصل

  
درجه  تغييرات

 آزادي

سطح  F value P ميانگين مربعات

  احتماالت

  ns373/1  78/0  743/0   23  مرداد 15

  ns279/1  06/1  407/0   23  مرداد 25

  ns  607/0  57/0  936/0  23  شهريور 5

  ns172/0  49/1  105/0   23  شهريور 15

  027/0  84/1  101/0*   23  شهريور 25

  035/0  78/1  083/0*   23  ميانگين فصل

ns  دار در سطح احتمال پنج درصد دار و معني ترتيب غيرمعني و * به 

  

هاي چغندرقند به  آلودگي بوته 2چنين طبق نمودار  هم

در ارقام با  92-93طي فصل زراعي  الرو بيد چغندرقند در

با شيب  )پائولتا( آلودگي بسيارزياديا  )دوروتي( آلودگي زياد

ها نيز  درصد كل بوته 60ميزان آلودگي تا بيشتري همراه بوده و 

 داراي آلودگي متوسطو  )پايا( با آلودگي كمدر ارقام رسد اما  مي

ه و حداكثر آلودگي تا دروند افزايش آلودگي ماليم بو )طوس(

بر كند  رسد بنابراين در اين دو گروه عالوه ها مي درصد بوته 40

شود در  آلودگي به الرو بيد چغندرقند مشاهده ميبودن افزايش 

در مقايسه با دو گروه  ،هاي كمتري نهايت الرو اين آفت در بوته

  .كند حضور داشته و خسارت وارد ميبا آلودگي زياد و بسيارزياد 
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  1392 زراعي فصل در ندچغندرق آلودگي بسيار زياد تا با آلودگي كم هايتيمار در آلودگي افزايش روند 2نمودار 

  

بندي ارقام بر مبناي ميانگين درصد آلودگي (به  طبقه

  روش فواصل انحراف معيار) 

 لذا ,باشد مي نسلي چند آفت اين كه اين به توجه با

 آلودگي بسيارزياد، تا آلودگي كم از تيمارها بندي گروه جهت

 انتخاب محاسبات مبناي فصل طول در آلودگي درصد ميانگين

 در چغندرقند الين و رقم 24 فوق نتايج به توجه با. يدگرد

  :شدند بندي طبقه زير صورت به 3 جدول

 تيمار كل درصد 5/12 شامل گروه اين: ودگي كمآلگروه  -1

 پايا و مراك، تجاري ارقام.شود مي شامل را آزمايش در موجود

7K4302/12 ميانگين با مطهر رقم و دارند قرار گروه اين در 

آلودگي را در بين تيمارها  ترين كم مركزي جوانه ودگيآل درصد

  . داشت

 كل درصد 66/41 گروه اين: آلودگي متوسط گروه -2

ارقام طوس، بريجيتا،  .شد شامل را آزمايش در موجود تيمارهاي

IR7، مادري پايا پدري ،آريا پدري ،IC اميد ارقام و 019، پدري 

  . داشتند قرار وهگر اين در مطهر و اكباتان و SBSI019 بخش

 كل درصد 33/33 شامل گروه اين: آلودگي زياد گروه -3

 ،IC، جلگه ،H2220 ارقام .بود آزمايش در موجود تيمارهاي

 گروه اين در IC، مادري جلگه و پدري اكباتان ، پدريپائولتا

  .دارند قرار

 تيمارهاي درصد 5/12 گروه اين :آلودگي بسيارزياد گروه -4

 به و دوروتي جلگه پدري ،رزير مارقا .شد شامل را آزمايش

 جوانه آلودگي درصد 25/18و  19/22 و 07/22 با ترتيب

   .بودند آزمايش تيمارهاي ترين آلوده مركزي

ريخت  هاي ويژگي با تواند مي احتمال زياد به نتيجه اين

هورگانا  باشد در ارتباط مطالعه مورد ارقام بيوشيميايي و شناسي

 رنگ و شكل گياه در .(Horgana et al. 2009) و همكاران

از اهميت زيادي  رفتار انتخاب گياه ميزبان در حشرات برگخوار

رسد اندازه و شكل گياه ارتباط نسبي با  ر مينظ هبرخوردار است ب

پايداري مقاومت گياه داشته و رنگ وشكل گياهان رفتار 

ت حشرات برگخوار براي انتخاب گياه ميزبان از راه دور را تح

در بسياري از موارد  .(Norris 1980) نوريس دهد تاثير قرار مي

 باشد تر مي براي حشره گياه سبز  تيره نسبت به گياه زرد جذاب

رنگ و شدت نور  (Chellia et al. 1974) چليا و همكاران

منعكس شده از سطح برگ ميزبان در انتخاب گياه ميزبان 

 .Radcliffet et al)  ردكاليفت و همكاران ثيرگذار استأت

 فيزيكي، خصوصيات نظر از ميزبان گياه برگ نوع (1966

 تاريخ نمونه برداري

 مطهر
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 يا قبول در ماده حشره براي مهمي عامل اي تغذيه و شيميايي

 .)Vaugun and Hoy 1993( ويوگون و ه است گياه يك رد

 Renwick( رنويك توسط شده انجام مطالعات رابطه اين در

 انتخاب به نسبت انبالپولكدار راسته دهدكه مي نشان )1989

 رانا اظهارات اساس بر. دارند تخمريزي ترجيح ميزبان گياه

)Rana 2005( ممكن ها گونه از برخي بيشتر جذابيت علت 

 آرايش برگ، رنگ قبيل از گياهان اين خصوصيات به است

در  بيد چغندرقند تقريباً .باشد داشته ارتباط گل رنگ و گل جوانه

فعال است ولي از آنجا كه گياه تا  تمام مراحل رشدي چغندرقند

هاي جديد تا حد زيادي  اواسط دوره رشدي با توليد برگ

كه در انتهاي  كند و با توجه به اين خسارت وارده را جبران مي

دوره رشدي (از شهريور ماه به بعد) درصد قابل توجهي از ذخيره 

 رسد با لهيدگي افتد اين موضوع بنظر مي قند در ريشه اتفاق مي

ها بهم و كاهش فتوسنتز خسارت آفت به  گي برگ و چسبيده

ترين خسارت  گردد و مهم صورت كاهش عيار قند نمايان مي

 در (Touhidi 2012). توحيدي باشد آفت در اين مرحله مي

 كاهش در چغندرقند بيد خسارت داد نشان خود تحقيقات

 كه باشد در حالي نمي دار معني چغندرقند عيار و عملكرد

(Mahmoudi 2012) درصد 100 هنگاميكه معتقد است كه 

 درصدي 20 كاهش با باشند بيد الرو به آلوده مزرعه هاي بوته

  شد. خواهيم مواجه عملكرد

دهد تمايل بيد چغندرقند در  نتايج اين تحقيق نشان مي

حمله به ارقام مختلف چغندرقند متفاوت و اين داللت بر وجود 

 باشد. احتماالً رقند ميت به بيد چغندمقاومت ارقام چغندرقند نسب

هاي بالغ  يك ميزبان جلب كننده براي ماده ارقام بسيار آلوده

 اري روي ارقام داراي آلودگي كمگذ كه از تخم هستند در صورتي

نمايند. ساختمان گياه (برگ) و يا بعضي از تركيبات  اجتناب مي

ند كه گياهي ممكن است در ايجاد اين اختالف نقش داشته باش

زنوزي در گياه  به علت دارا بودن درجاتي از مقاومت آنتي

 نقش تواند مي با آلودگي كم ارقام از باشد. بنابراين استفاده مي

 مزارع چغندرقند در  S. ocellatellaتلفيقي مديريت در مهمي

 تلفيق امكان تا است موردنياز بيشتري اما تحقيقات باشد، داشته

 تا دهد قرار بررسي مورد هاي كنترلي وشبا ساير ر را ارقام اين

 چغندرقند مزارع در S. ocellatellaخسارت  كنترل بهتر امكان

  آيد. فراهم
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