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   چكيده

عكژ  پژوهه   باشد. در اين ت چغندر قند در بسياري از كشورها مياترين آفمهميكي از   Pemphigus fuscicornis Kochشته ريشه چغندر قند
مورد بررسي قرار گرفت. بذهر چغندرقند نخست در  1390-1389هاي اي طي سالدر شرايط آزمايشگاهي ه مزرعهچغندرقند  ژنوتيپ 12العمل آفت رهي 

ها به شژته  رهي هژر   به آزمايشگاه منتقل ه پ  از اطمينان از عدم آلودگي ريشهله ش  برگ حقيقي در مرحها يك قطعه زمين در مزرعه كشت ه بوته
در  هكشژت   50:  50هرميكوليت به نسبت  -هاي پالستيكي داخل مخلوط پيتبالغ بي بال قرار گرفت ه در گلدانجوان عدد شته ماده  چهارريشه تعداد 

قرار گرفتند. گياهان بژه صژورت    ساعت تاريكي 8ه  ساعت رهشنايي 16درصد ه  75 ± 5  رطوبت نسبي وسلسيدرجه س 20±2داخل انكوباتور با دماي 
الين ژنوتيپ مورد آزماي    12از ميان  كه نتايج نشان دادهاي مورد آزماي  شمارش شد. جمعيت شته در ژنوتيپرهز  60هفتگي آبياري شده ه پ  از 

در گرهه نيمژه حسژاس  زرقژان      OtypeA1  ه Jit13  Polyrave  19584  در گرهه حساس 2 سيمينه  OtypeA37.1  حساسخيلي در گرهه  19610
جاي گرفتند. همچنين نتايج نشان چغندرقند در گرهه ارقام مقاهم به شته ريشه  Brancoه  Chinckoدر گرهه نيمه مقاهم ه ده رقم  OtypeC2شيرين ه 

 داري كاه  داد.در رقم دهرتي به شكل معنيداد كه در شرايط زراعي  شته عيار قند را 

 
    مقاهمتPemphigus fuscicornisشته ريشه   ژنوتيپ چغندرقند  كليدی: هایهواژ

 

   1 مقدمه
در  Pemphigus fuscicornis Kochشژژته ريشژژه چغندرقنژژد  
(. گونژه  1از اصفهان گزارش شد ) 1374ايران براي اهلين بار در سال 

ند در كشژورهاي شژرقي ارهپژا ماننژد لهسژتان       فوق آفت مهم چغندرق
هلند  اسلواكي  مجارستان  بلغارستان  رهمژاني  صربسژتان  كرهاسژي     

( ه در كشورهاي آسژيايي نیيژر گرجسژتان     5يونان  اكراين ه رهسيه )
 (.18ه  17  8  5  4  2ارمنستان  قزاقستان  قرقيزستان ه ايران است )

لمژان ه آمريكژا   آشژورهايي ملژل   در ك P. betaeشته ريشه چغندرقند 
در آلمژژان  P. fuscicornis. شژژته اسژژت Holocyclicدهميزبانژژه ه 

هژاي  هاي صنوبر يعني جايي كه فرمهاي رهي برگزمستان را در گال
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 هژاي مهژاجر ه  سپري نمژوده ه سژپ  شژته     يابدجنسي شته نمو مي
كنند. شرايط آب ه هوايي خشك س  به مزارع چغندرقند حمله ميؤم

ايجژاد خسژارت بسژيار     براي توسژعه جمعيژت شژته رهي چغندرقنژد ه    
 .(3) باشدمطلوب مي

هژاي  به تعداد زياد رهي ريشه .Pemphigus sppهاي ريشه شته
فرعي چغندرقنژد مسژتقر شژده ه بژا تغذيژه از شژيره گيژاهي موجژ          

شوند. در آلودگي باالي ريشه چغندرقنژد  كوتولگي ه پومردگي گياه مي
هاي اصژلي پومژرده   هاي ثانويه از بين رفته ه ريشهريشهبه اين آفت  

هژا  ها شبيه استرس خشكي بوده ه بژرگ شوند. عالئم ظاهري بوتهمي
شود. در آلودگي سنگين ممكن اسژت  زرد شده ه رشد بوته متوقف مي

شته رهي هر ريشه ديده شژود. شژته ريشژه موجژ        6000تا بي  از 
رصژد كژژاه  عيژار قنژژد   د 36تژا   30كژاه  هزن ريشژه ههمچنژژين   

شود. در اياالت متحده آمريكا استفاده از ارقام مقاهم بژه ايژن آفژت    مي
 (.2باشد )بسيار معمول مي

سژانتي  30-10عمومژا  در عمژ     P. fuscicornisزمستانگذراني 
درجه سلسيوس  9-7شود. هقتي دماي خاك به متري خاك سپري مي
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گردد. انتشار ايژن شژته   از ميرسد  فعاليت حشره مجددا  آغيا باالتر مي
هژاي  هاي جوان فعال ه از طري  تونلدر زير خاك معموال  توسط پوره

هاي خاكي ه يا در سطح زمژين توسژط بژاد يژا     ايجاد شده توسط كرم
گيرد. ميزان توليد ملل حشره بستگي بژه  هرزي انجام ميعمليات خاك

هژاي شژني ه   هژا در خژاك  بافت  رطوبت  دما ه تهويه خاك دارد. شته
هژاي  دهند  اما خاكسبك به راحتي حركت نموده ه تشكيل كلني مي

سنگين ه فشرده براي فعاليت شته ه تشژكيل كلنژي نامسژاعد اسژت.     
هژاي  رطوبت باال براي فعاليت اين آفت ه به خصژو  حركژت پژوره   

 (.2باشد )كوچك نامساعد مي
ه رقند چغند ژنوتيپ در نه P. betaeبررسي مقاهمت به شته ريشه 

به عنوان ) .Chenopodium album Lيك گونه علف هرز سلمه تره 
شته بژالغ  تراكم جمعيت نتايج نشان داد كه  ( در آمريكاميزبان حساس

 ACH 184ه  ,HM 9155  HMTX-18  HM16Aاليژن   چهاردر 
ه ب  بود Ch. albumخصو  ه تر از ساير ارقام ه باز نیر آماري پائين

اي به سژن بلژون نرسژيد.    هيچ حشره HM 9155كه رهي رقم طوري
خصو  در زمان برداشت ه آلودگي به اين آفت در شرايط مزرعه نيز ب

درصژد   2/52باال ه به  KW 3580 ژنوتيپمحصول پائين بود هلي در 
  در شرايط مزرعه آلودگي نشان نداد HM LSR-88 ژنوتيپرسيد. مي

قاهمژت ظژاهرا  هجژود    . دليل ايژن م بوداما در گلخانه جمعيت شته باال 
مزرعژه ه   هايي كه هم در. هاريتهگزارش شده استزنوز مكانيسم آنتي

خصژو   ه هم در گلخانه مقاهم بودنژد داراي مقاهمژت چندگانژه ه بژ    
 P. fuscicornisشته ريشه شناسي بررسي زيست .(4) بيوز بودندآنتي

 لغهژاي بژا  گذراني آفت به شكل مادهزمستاننشان داد كه در اصفهان 
رهي چغندرقندهاي دهساله بژذري كژه ميزبژان      بندي ش شاخك  با

هاي ه همچنين رهي ريشه علفهستند  گذران هاي زمستانمهم شته
 .Chخصژو  سژلمه تژره    ه ه بژ  Chenopodiaceaeهژرز خژانواد    

album  هاي هژرز هاي علفريشهAsteraceae   خصژو  گونژه   ه بژ
Sonchus arvensis L.   در مجژاهرت بقايژاي   در خژاك مزرعژه ه   يژا

 در اصفهان اين آفت .گرددسپري مي Crassulaceaeگياهان خانواد  
نسل ايجژاد   13طور متوسط ساالنه ه ب سن پورگي بوده ه چهارداراي 

 (.15ه  14) دكنمي
ثير قابل توجهي بر شدت خسارت اين آفت أكاه  رطوبت خاك ت

ارهيي( هژايي كژه بژه رهش نشژتي )فژ     دارد  بر همين اساس در كشت
هاي مختلف مزرعژه متفژاهت   شوند  خسارت شته در قسمتآبياري مي

تژري دريافژت   كژه آب بژي    هاي اهل كرتخواهد بود زيرا در قسمت
ه  7باشژد ) تر كرت ميهاي پايينكند  خسارت آفت كمتر از قسمتمي
20 .) 

( تعداد نه ژنوتيژپ چغندرقنژد را از نیژر    13محيسني ه همكاران )
انژد كژه نتژايج    ت به شته ريشژه مژورد بررسژي قژرار داده    ميزان مقاهم

ه بيستون در گژرهه   1 پوهه  آن ها نشان داده است كه ارقام سيمين
در رديژف ارقژام    Polyraveارقام خيلي حساس ه ده رقژم دز اليژت ه   

 نيمه مقاهم جاي گرفتند. 

در اياالت متحده آمريكا ه غرب كانژادا در صژورت فژراهم بژودن     
  خسارت آن به محصول چغندرقنژد  P. betaeنمو شته  شرايط رشد ه

 SP 471001-0اقتصادي خواهد بود. نتايج بررسي مقاهمت ده اليژن  

(Strain .A)  هGW 674 (Strain B)      بژه شژته ريشژه در شژرايط
كاربرد ه عدم كاربرد سم گرانوله فورات نشان داد كه استفاده يژا عژدم   

كه در آزماي  نداشت  به طوري ثيري بر نتيجهأاستفاده از سم فورات ت
ده درصژد   Bرهي ريشه الين  P. betaeهر ده آزماي  جمعيت شته 

 Bبژود ه در هژر ده آزمژاي  اليژن      Aجمعيت شته رهي ريشه الين 
تري نسبت به اين آفت نشژان داد. در ايژن پژوهه  بژه     مقاهمت بي 

 منیور بررسي جمعيت شته ريشه  در هر كرت تعداد سه ريشه از زمين
 (.19ها شمارش گرديد )هاي آنخارج شده ه تعداد شته

( در ازبكستان به منیور كژاه   12به عقيده خامريو ه داهنپورت )
  آفژژت Elateridaeه  Scarabaeidaeهژژاي خسژژارت الره سوسژژك

Atomaria linearis (Stephens)   شژته ريشژه  P. fuscicornis  ه
اشژت محصژول تسژريع    ديگر آفات چغندرقند  بايد در حد امكژان در ك 

نموده ه در صورت نياز به كاربرد سموم حشره ك   اين سژموم را بژه   
همراه كودهاي خاك كاربرد در اطراف بذر مصرف نمود. همچنژين در  

  بژژه منیژژور P. fuscicornisمنژژاط  بسژژيار آلژژوده بژژه شژژته ريشژژه 
ها از مزارع چغندرقند همجوار  كاربرد ده تا سه جلوگيري از هجوم شته

 Danadim 40%ليتژر در هكتژار(     1تا  5/0) nugor 40%ر سموم با
ليتژر در   8/0تژا   Carbofos, 50% (6/0ليتر در هكتار( يژا   1تا  5/0)

هكتار( الزامي است. بر اساس گزارش فوق  پ  از برداشت محصول  
هاي گياهي كه محل هاي چغندرقند ه ديگر ميزبانبايد باقيمانده ريشه

ريشه هستند از بژين بژرهد. شژخم عميژ  پژاييزه       گذراني شتهزمستان
 .Pه شژته   Pegomya betae (Curtis)دار مگژ   كژاه  معنژي  

fuscicornis  .را به دنبال خواهد داشت 
 نشژژان داد كژژه حژژداكلر در شژژورهي سژژاب نتژايج يژژك پژژوهه   

درصد اتفاق  40رطوبت خاك داراي در  شته ريشه چغندرقندتوليدملل 
هوا در يونان ه حمله زهد هنگام شته  شكي آب ه. شرايط خ(6افتد )مي

بژين   ژهاليدرصد ه حمله آفژت در مژاه    50تا  30  ريشه طي ماه مي
انتشار شته ريشه در نواحيي كه  كند.درصد خسارت ايجاد مي 30تا  20

د وشميداراي شرايط آب ه هوايي خشك بوده ه تناهب زراعي رعايت ن
 (.11) تر استبي   هاي هرز اختصاصي باشده داراي علف

ثير ترشژحات  ط خا  زندگي شته در زير خاك  ه تأبه دليل شراي
سفيد مومي شته بر عدم خيساندن خاك توسط محلول سم ه همچنين 
به دليل نبود يك سم سيستميك مناس   استفاده از سژموم شژيميايي   

(. با توجژه  21شود )آب در كنترل اين آفت توصيه نميبه صورت خاك
خشكسالي در مناط  مختلف كشور  امكان افژزاي  خسژارت   به برهز 

 هژاي اين شته در آينده به دهر از تصور نيست. بنابراين بررسي ژنوتيپ
بژا هژدف   پژوهه    به اين آفت بسيار حائز اهميت اسژت. ايژن  مقاهم 



 217      ...ژنوتیپ چغندرقند به شته ریشه 12اومت بررسي مق

ثير أژنوتيپ چغندرقند به اين شته ه بررسژي تژ   12ارزيابي مقاهمت در 
 درقند رقم دهرتي اجرا شد. اين آفت بر عيار قند در چغن

 

 هامواد و روش
 هاي چقندرقند به شته ريشه  دربه منیور بررسي مقاهمت ژنوتيپ

 هژاي چند ريشژه  با مراجعه به مزارع چغندرقند  صولبرداشت مح زمان
 منتقژل  آزمايشژگاه سازي گياهان به آلوده به شته انتخاب ه براي آلوده
 .شدند
 

 تهيه بذور چغندرقند

چغندر قند از بخژ  تحقيقژات   ژنوتيپ  10تعداد پوهه   در اين 
به همراه رقژم  د مؤسسه تحقيقات اصالح ه تهيه بذر چغندرقن نواديبه

)مجموعژا    2 رقم حساس سژيمين  يكه Polyrave (13 )مقاهم نسبتاٌ 
  OtypeA37.1  Simin2  19584  Jit13  19610ژنوتيژژژژژژپ  12

Polyrave  OtypeA1  Shirin  Zarghan  OtypeC2  
Chinock, Branco.مورد بررسي قرار گرفتند ) 

 

 های آزمایشگاهیروش

( ه محيسژني ه  4مطاب  رهش كمبل ه هاچيسون )پوهه   رهش
  1390ه  1389هژاي  ( بود. بژه همژين منیژور در سژال    13همكاران )

از هژر ژنوتيژپ    منطقه  در صولقبل از زمان برداشت مح ده ماهحدهد 
  رهز 60. پ  از حدهد شد كشت مزرعه طشراي در متري يك خط كي

بوته سالم انتخاب  14از هر ژنوتيپ تعداد برگي  ش  تا پنج مرحله در
 خلژوط محتژوي م متژر  سژانتي  11 قطژر  به كيهاي پالستيبه گلدانه 

 طژژول. در ند( انتقژژال داده شژژد50:50نسژژبت  بژژه) هرميكوليژژت-پيژژت
 عناصژر  زيژرا   نشژد  اسژتفاده  حيژواني  يا شيميايي كود هيچ از آزماي 
مژواد  د ه گياهژان  نشژو مي گياه حساسيت ميزان در تغيير باعث غذايي

قبل از . كردنددريافت مي كوليتاز پيت ه هرميغذايي مورد نياز خود را 
ها با دقت مورد بررسي قرار گرفته تا ها به گلدان  ريشهگياهچهانتقال 
سژپ  بژه    .ها به شته ريشه اطمينژان حاصژل شژود   آن نبودن از آلوده

جژوان ه   غعدد شژته بژال   چهارتعداد كمك يك قلم موي نرم ه ظريف 
گلژدان  خلبه داگياهان آلوده ه گياه قرار گرفت  هر ريشه مشابه رهي
 ه انكوبژاتور  داخژل  در يكسژان  طها تحت شراي. گلدانشدندها منتقل 

 16 ه صژد در 75 ± 5 نسژبي  رطوبژت  درجه سلسژيوس   20±2 دماي
ها به فاصژله هفتگژي ه بژا    آبياري گلدان. گرفتند قرار رهشنايي ساعت

 كژامال   طژرح  قالژ   در آزمژاي  ايژن  مقدار مورد نياز آب انجژام شژد.   
گرفت  قرار ژرميناتور از طبقه يك تكرار در هر. آمداجرا در تصادفي به

 نسژبتا   طايجاد شژراي  براياما  نگرديد. یوراي منصلهها فابين گلدان ه
 جابجژا  هفتگژي  ه صژورت ب تكرارها محل  اهگلدان همه براي يكسان

بژه   هژا  به گلدان گياهان رهز از زمان انتقال 60 گذشت . پ  ازشدمي
 جلژوگيري  به خاطر ه ارقام  رهي يافته كليرهاي تشته شمارش یورمن

 پژنج  زيژر  بژه  يكباره را ژرميناتور دماي  هاشته تربي  تكلير ه رشد از
ز شژناهر نمژودن   ا اسژتفاده  بژا  اهشته جمعت ه رسانده سلسيوس درجه

 بژه  سژفيدرن   كيپالستي ظرف آب كيداخل  در هاآن خاكريشه ه 
 اندازه. سپ  با استفاده از شد شمارش ه آهريجمع مترسانتي 50 قطر
. شژدند  بنژدي  تقسژيم  پوره ه بالغ گرهه ده به هاشته ظاهري  شكله 

ها ه تحليل داده تجزيهبراي  پوره  ه البته در اين پوهه  مجموع بالغ
 استفاده شده است.

شته ريشه چغندرقند را هضعيت خسارت  (9هاچيسون ه همكاران )
بنژدي  دسژته ه بژه شژرح    5-0هاي شاخص اي درتحت شرايط مزرعه

  :نمودند
 رهي ريشه كلني شته ه ماده سفيد مومي هجود ندارد. -0
ر از اي به قطر كمتژ يك كلني  ماده سفيد مومي يا هر ده  لكه -1

 متر را رهي ريشه ايجاد نموده است. سانتي 5/2
ده يا بي  از ده كلني  ماده سفيد مومي يا هر ده رهي ريشژه   -2
متژر بژوده ه مجمژوع    سژانتي  5/2دارد كه قطر هر كلني كمتر از  هجود
 اند.از سطح ريشه را پوشانيده %50ها كمتر از كلني
ومي يژا هژر ده   يك يا بي  از يك كلني شته  ماده سژفيد مژ   -3

متر بوده كه سانتي 5/2   هر كلني با قطر بي  ازدارد رهي ريشه هجود
 اند.سطح ريشه را پوشانيده %50كمتر از 

هاي شته يا مواد سفيد مومي يا هژر ده در هژم آميختژه    كلني -4
 اند.درصد سطح ريشه را پوشانيده 50-95شده ه 
در هژم آميختژه    هاي شته يا مواد سفيد مومي يا هژر ده كلني -5

 اند.سطح ريشه را پوش  داده %95شده ه بي  از 
 

 .Pثير شیی ه ریشییه چغندرقنیید   أروش بررسییی تیی 

fuscicornis بر کاهش عيار قند در مزرعه 
 .Pبه منیور ارزيابي تأثير درصد آلودگي ريشه چغندرقند به شژته  

fuscicornis     بژه   1390بر درصد عيار قند رقم دهرتژي كژه در سژال
سترده در شهرستان برهجرد كشت شده بود  آزمايشي با چهار صورت گ

ه  30  15هاي بژا  تيمار ه سه تكرار انجام گرفت. تيمارها شامل نمونه
درصد آلودگي ريشه به تارهاي مومي ه عسلك شته فژوق ه يژك    45

 رهشتيمار شاهد )بدهن آلودگي( بود. اين ميژزان آلژودگي بژر اسژاس     
به باال براي هر هاحد آزمايشي  2شاخص از  (9هاچيسون ه همكاران )

هزن اختصا  يافژت. عيارسژنجي    عدد ريشه چغندرقند تقريبا  هم 10
 ها در كارخانه قند لرستان انجام شد. نمونه
 

 هاتحليل آماری داده تجزيه و

نسژخه   SASافژزار  با استفاده از نژرم ها پ  از تبديالت الزم داده
ميانگين تيمارها نيز بژا اسژتفاده از    . مقايسهشدند تجزيه ه تحليل 1/9

ها  بنديشد ه بر اساس نتايج گرههانجام  05/0توكي در سطح  آزمون
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حساس  نيمژه حسژاس  نيمژه      حساساصلي خيلي هاي ارقام به گرهه
 بندي شدند. مقاهم ه مقاهم دسته

 

 نتايج و بحث

ها تحت شرايط آزمايشگاهي ه بژر  در اين پوهه  بررسي ژنوتيپ
ها نشان داد كه پ  از گذشت اساس شمارش جمعيت شته رهي ريشه

ها به شژته ريشژه  جمعيژت شژته در     سازي ريشهرهز از زمان آلوده 60
 .F=10.56., df=11, 43., P<0)دارها از نیژر آمژاري معنژي   ژنوتيپ

هژاي مژورد   د كژه حساسژيت ژنوتيژپ   بود. اين موضژوع نشژان دا   (01
 نتايج اين بررسي نشژان داد آزماي  نسبت به شته ريشه متفاهت بود. 

خيلژي  در گژرهه   19610اليژن   آزماي  ژنوتيپ مورد  12از ميان  كه
  19584  در گژژرهه حسژژاس  2 سژژيمينه  OtypeA37.1  حسژژاس

Jit13  Polyrave  هOtypeA1  در گرهه نيمه حساس  زرقان  شيرين
در  Brancoه  Chinockدر گرهه نيمه مقاهم ه ده رقژم   2typeCOه 

 (. 1گرهه ارقام مقاهم به شته ريشه جاي گرفتند )جدهل 
 Chinockگردد  ده رقژم  مشاهده مي 2همان گونه كه در جدهل 

تژري در مقابژل   هژا مقاهمژت بژي    نسبت به ساير ژنوتيپ Brancoه 
د. محيسژني ه همكژاران   انژ تكلير جمعيت شته ريشه از خود نشان داده

  بيسژتون   1 سژيمين ( در بررسي مقاهمت نه ژنوتيژپ چغندرقنژد )  13)
BR1 كرج  CMS ×P297233  PP22  IC3  P.127233  اليژت  دز 

را به عنوان  Polyrave( به شته ريشه  ده رقم دز اليت ه Polyraveه 
ه بيسژتون را بژه عنژوان ارقژام      1 ارقام نيمه مقاهم ه ده رقم سژيمين 

در گژرهه  Polyrave نمايند. در اين پژوهه  رقژم   اس معرفي ميحس
ارقام نيمه حساس جاي گرفته كه با ارقام نيمه مقاهم اخژتالف آمژاري   

كژه در ايژن آزمژاي  بژه عنژوان رقژم        2 ندارد. همچنين رقم سيمين
فژوق )البتژه رقژم    پوههشژگران   حساس معرفي شده است در گژزارش 

گرفته است. با توجه بژه اينكژه    ( در گرهه خيلي حساس قرار1 سيمين
(  بنابراين در هر آزماي  بسته به تعداد ه نوع 16مقاهمت نسبي است )

به عبارت ديگر نتايج اين   ها متفاهت خواهند بود.بنديها  گرههژنوتيپ
( كامال  مطابقت دارد. بژه  13پوهه  با گزارش محيسني ه همكاران )

يژا  هژاي ژنتيكژي   بال مقاهمتما در مقاهمت به دن( 16عقيده اسميت )
بايژد در    يعني هقتي يك نتيجه در يك جا گرفته شژد  .حقيقي هستيم

در يژك آزمژاي    يك هاريتژه  همه جا همان نتيجه را بگيرند نه اينكه 
. بژه همژين دليژل در    مقاهم ه در يك آزماي  حساس گژزارش گژردد  

تغذيژه گياهژان آزمايشژي    بژراي   پوهه  حاضر از كودهاي شژيميايي 
فاده نگرديد ه تغذيه گياهان توسط مواد غژذايي موجژود در پيژت ه    است

گياهژان   هرميكوليت انجام شد. زيرا كودهاي شيميايي ميزان حساسيت
(. كودهاي نيترهژنژه  13د )ندهثير قرار ميرا در مقابل حشرات تحت تأ

ثير ملبتژي بژر   أبا افزاي  غلیت نيترهژن در شيره گيژاهي  معمژوال  تژ   
ها داشته ه كودهژاي پتاسژه   شرات مكنده مانند شتهافزاي  جمعيت ح

با تغيير در سختي ديواره گياهان ميزبان  موج  برهز مقاهمژت القژايي   
شود. بنابراين در اين پژوهه  بژه خژاطر يژافتن منژابع      در گياهان مي

ژنتيكي مقاهمت  از هيچگونه مواد غذايي شيميايي استفاده نشده است. 
كژژه در آزمژژاي    Polyraveه  Simin1بژژه همژژين دليژژل ده رقژژم   

هاي مورد آزماي  بژه  ( در مقايسه با ژنوتيپ13محيسني ه همكاران )
اند  در اين ترتي  در گرهه ارقام بسيار حساس ه نيمه مقاهم قرار گرفته

هژاي  بژه ترتيژ  در گژرهه    Polyraveه  2Siminپوهه  نيژز ارقژام   
رتيژ  قژرار   اند. به عبژارت ديگژر ت  حساس ه نيمه حساس جاي گرفته

هاي مقاهمتها در اين ده آزماي  همخواني دارد. البته گرفتن ژنوتيپ
شژوند  هاي اكولوژيكي ه مقاهمت القايي مژي كه شامل مقاهمتدرهغي 

 د.كاربرد دارن IPMدر بسيار مفيد ه 
 .Chزبژان حسژاس   بژه همژراه مي   ژنوتيپ 12تعداد نيز  آمريكادر 

album ت بژه شژته   در شرايطي مشابه از نیر مقاهمP. betae   مژورد
 كمتراها به شته  سازي ريشهرهز آلوده 50پ  از ه قرار گرفت بررسي 
  HM 9155  HMTX-18هژژاي ژنوتيژژپدر حشژژره بژژالغ  جمعيژژت

HM16A  هACH 184 بژه   ه ارقژام  سژاير  از تژر پائين آماري یراز ن
 HM 9155 ژنوتيژپ  رهي كژه ه طژوري ب  بود Ch. album خصو 

 (. 4نرسيد ) بلون سن به ايحشره چهي
در مزارعي كه از نیر مديريت آبياري ضعيف هستند  آلژودگي بژه   

(. 16تر از مزارع معمولي با مديريت آبياري مناس  اسژت ) مرات  بي 
بنابراين نحوه مديريت آبياري مزارع تعيين كننژده ميژزان آلژودگي بژه     

 11  6)پوههشگران  باشد. اين موضوع توسط بسياري ازشته ريشه مي
 ييد قرار گرفته است. أ( نيز مورد ت21ه 

 

 P. fuscicornisثير شیی ه ریشییه چغندرقنیید  أبررسییی تیی 

 برکاهش عيار قند در مزرعه

داري ثير معنژي أنتيجه عيارسنجي تيمارها نشان داد كه اين آفت ت
كژه  داشت. به طژوري  (F=42.05., df=3, 8, P<0. 01)بر عيار قند 

ه حدهد پنج هاحد نسبت به تيمارهاي شژاهد  عيار قند در تيمارهاي آلود
كاه  يافت. تجزيه ه تحليل آماري تيمارها نيژز نشژان داد كژه سژه     

ها بژا  تيمار آلوده همگي در يك گرهه آماري قرار گرفتند ه اختالف آن
 (.  3دار بود )جدهل تيمار شاهد معني

بژه   P. fuscicornisعقيده دارد كژه خسژارت شژته    ( 21ضرابي )
در  P. betaeهزن ريشه چغندرقنژد در ايژران بژرخالف گونژه      عملكرد
( اقتصادي نيست. مطالعات  پوههشگر فوق در شمال اصفهان 9كانادا )

به ترتي  بدهن آلودگي   5تا  1بر اساس ش  مقياس خسارت صفر ه 
 90ه بي  از  90تا  70  بين 70تا  50  بين 50تا  25  بين 25كمتر از 

ها ه ترشحات مومي شته نشان داد كه در كلنيدرصد آلودگي ريشه به 
درصژد آلژودگي ريشژه(     70هاي آلودگي يك تا سه )يعنژي تژا   مقياس

 شود.دار نميكاه  قند در ريشه معني
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 20±2 ژنوتيپ چغندرقند در دمای 12روی  Pemphigus fuscicornisجمعيت شته مربوط به  ها به روش توكیمقايسه ميانگينآزمون  -1 جدول

 ساعت تاريكی 8و  ساعت روشنايی 16درصد و  75 ± 5رطوبت نسبی رجه سلسيوس، د
Table 1- Means comparison of Pemphigus fuscicornis population on 12 sugarbeet genotypes at 

 20 ± 2°C, 75 ± 5% RH and 16L: 8D photoperiod (by Tukey's test) 

 درجه بندی مقاومت گياه
Grading of plant resistance 

 مجموع پوره و حشره كامل
Adults + Nymphs 

 ژنوتيپ
Genotypes 

 Highly Scusceptible 28.00  ±a 4.5 19610حساسخيلي 
 Susceptible 13.50 ± b 4.07 37.1OtypeA  حساس

 Susceptible 12.67  ±b 2.09 Simin2 حساس
 Moderately Susceptible 9.00 ±cb 4.36  19584 نيمه حساس

 Moderately Susceptible 8.28 ±bc 2.52  Jit13 نيمه حساس

 Moderately Susceptible 8.00  ±bc 1.37 Polyrave نيمه حساس

 Moderately Susceptible 5.5  ±bcd 1.34 1OtypeA نيمه حساس

 Moderately Resistance 3.50 ±cde 1.95  Shirin مقاهمنيمه 
 Moderately Resistance 3.14 ±cde 1.58  Zarghan مقاهمنيمه 

 Moderately Resistance 1.20 ±de 0.31  2OtypeC مقاهمنيمه 

 Resistance 0.33 ±e 0.33 Chinock مقاهم

 Resistance 0.286 ±e 0.18  Branco مقاهم

 ارنددرصد اختالف آماري ند 5اند در سطح داده شدهاعدادي كه در هر ستون با حرهف مشابه نشان
Numbers followed by the same letter are not significantly different (p<0.05) 

 
درصد آلودگي ريشه( ممكن است  70اما در مقياس چهار )بي  از 

 9مانند هاچيسون ه كمپژل ) پوههشگران  خسارت اقتصادي باشد. ساير
 P. betae( عقيده بر كاه  عملكرد محصژول در اثژر خسژارت    10ه 

درصژد   15بژي  از  نتايج پوهه  حاضر نشان داد كه آلژودگي   رند.دا
دار عيژار قنژد در رقژم دهرتژي     ها به اين آفت باعث كاه  معنيريشه

 خواهد شد. 
 

 ی(بر عيار قند در رقم دورتی )به روش توك Pemphigus fuscicornisشته   ها تاثير ميزان آلودگی ريشه چغندرقند بهمقايسه ميانگين -2 جدول
Table 2- Means comparison of rate of sugarbeet root infestation to Pemphigus fuscicornis on the sugar content (by Tukey's 

test) in Doreti variety 

 Treatmentsتيمارها  the sugar content%درصد عيار قند 

20.32±a0.39  شاهدControl 

16.38±b0.25 15   15%درصد آلودگي infestation 

16.03±b0.37 30   30%درصد آلودگي infestation 

15.83±b0.29 45   45%درصد آلودگي infestation 

 درصد اختالف آماري ندارند 5اند در سطح داده شدهاعدادي كه در هر ستون با حرهف مشابه نشان
Numbers followed by the same letter are not significantly different (p<0.05) 

 
كشت چغندرقند در منژاط  آلژوده بژه ايژن شژته  از       برايچنانچه 

يا از ارقام نيمه مقژاهم   Brancoه  Chinockهاي مقاهم مانند ژنوتيپ
استفاده شده ه از كاشت ارقژام   Shirinه  2OtypeC  Zarghanمانند 

حساس جلوگيري گژردد  در آن صژورت بژا اجژراي مژديريت صژحيح       

هژاي  لوگيري از برهز استرس آبي ه به خصژو  در خژاك  آبياري ه ج
اي  بدهن نياز به استفاده از سموم شژيميايي  مهژار   سبك شني ه ماسه

 پذير خواهد بود. اين آفت امكان
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