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کیدهچ
Phthorimaea  operculellaزمینی، بید سیب Zellerزمینی است که با تغذیه از برگ، ساقه و غده ترین آفات سیباز مهم

شود. نوع کود مصرفی ممکن است جمعیت آفات تغذیه کننده از گیاه را تحت تاثیر قرار ایجاد خسارت میزمینی سبب سیب
کمپوست و اسیدهیومیکمخلوط ورمیهیومیک،اسیدکمپوست،ورمیدر این تحقیق تاثیر کاربرد کودهاي آلی شامل دهد. 

زمینی ها روي برگ سیبآزمایش.مورد بررسی قرار گرفتزمینی هاي زیستی بید سیبروي ویژگینانوکامپوزیت بیوارگانیک و
داري زمینی به طور معنیرقم اگریا و در اتاقک رشد انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، اغلب پارامترهاي زیستی بید سیب

طول آن در تیمارهاي ترین زمینی در تیمار شاهد و بیشبید سیبترین طول دوره الرويکمتحت تاثیر کوددهی قرار گرفت. 
روز و طول عمر 68/18تا 21/10اسید هیومیک و نانوکامپوزیت بیوارگانیک به دست آمد. طول عمر حشرات کامل نر از 

ترین زادآوري کل را در تیمار اسید کماین آفت هاي مادهمتغیر بود. روز در تیمارهاي مختلف 20/23تا 94/12ها از ماده
برروز در نوسان 119/0تا 096/0زمینی در تیمارهاي مختلف بین بید سیب)mr(تی افزایش جمعیت نرخ ذاهیومیک داشتند.

ها مربوط به تیمار اسید هیومیک ترین تراکم تریکومگیري تعداد تریکوم برگ تیمارهاي مختلف نشان داد که بیشبود. اندازه
توان از زمینی دارد و میتري براي کاهش جمعیت بید سیببیشبود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اسید هیومیک توانایی 

هاي مدیریت تلفیقی این آفت مهم استفاده کرد.آن در برنامه
هاي زیستیکمپوست، اسید هیومیک، نانوکامپوزیت بیوارگانیک، ویژگیزمینی، ورمیبید سیبکلیدي:واژگان
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Abstract
Potato tuber moth, Phthorimaea operculella Zeller, is one of the important pests of potato, causing
damage on leaves, stem, and tubers. Type of fertilizer may affect the population of the pests feeding on
the plant. In this study, the effect of some organic fertilizers including vermicompost, humic acid, a
mixture of vermicompost and humic acid, and nanocomposites bio-organic was investigated on
biological traits of potato tuber moth. The experiments were carried out on potato leaves, cv. Agria in
a growth chamber. Results showed that nearly all the biological parameters of potato tuber moth were
significantly affected by fertilization. The shortest larval period was in the control and the longest one
was on humic acid and nanocomposites bio-organic. The longevity of the males ranged from 10.21 to
18.68 days and that of females varied from 12.94 to 23.20 days on different treatments. The females of
the pest had the least total fecundity on humic acid. The intrinsic rate of natural increase (rm) of the
potato tuber moth ranged from 0.096 to 0.119 day-1 on different treatments. Counting the number of
trichomes of the leaves of different treatments showed that the highest density of trichomes was on
humic acid. The results of this study showed that humic acid has better potential for decreasing the
population of the pest and it can be used in the IPM programs.
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مقدمه

نقش مهمی در افزایش عملکرد گیاهان دارند. نوع کود هاي کشاورزي هستند که ترین نهادهکودها از مهم
هاي کشاورزي تحت تاثیر قرار دهد. به طوري که تحقیقات تواند جمعیت آفات را در اکوسیستممصرفی می

ها مختلف نشان داده است که کودهاي شیمیایی با کاهش مقاومت گیاه به حشرات موجب افزایش جمعیت آن
,Altieri & Nicholls)دهندسموم را افزایش میشده و نیاز به استفاده از  2003; Hosseini et al., 2010; Zarghami

et al., اي گیاه و کاهش غلظت مواد افزایش جمعیت آفات اغلب ممکن است به دلیل بهبود کیفیت تغذیه. (2010
,Herms)شیمیایی ثانویه باشد  Hsu. به عنوان مثال، (2002 et al. (2009) گزارش کردند که در گیاهان کلم کوددهی

Pieris rapaeشده با کودهاي شیمیایی پروانه سفیده کوچک کلم،  L.تري دارد و نشوونماي گذاري بیشتخم
Hosseiniگیرد. تر صورت میالروهاي این آفت روي گیاهان کوددهی شده سریع et al. (2011) نیز نشان دادند

هاي زیستی شته سیاه تواند موجب کاهش تواناییژن و پتاسیم در گیاه لوبیا میکه کاهش مقادیر کودهاي نیترو
Aphis fabaeباقال،  Scoli. .شود

مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از کودهاي آلی حاکی از آن است که این کودها بر خالف کودهاي 
کود آلی است که محصول هضم یکمپوست نوعورمیشیمیایی نقش موثري در کاهش جمعیت آفات دارند. 

هاي مختلف آلی از طریق تعامالت بین کرم خاکی و میکروارگانیسمهاي خاکی بوده و در فرایند تولید آن مادهکرم
,Edwards & Fletcher)گیرد مورد تجزیه قرار می بذور،زنیجوانهتسریعموجببه خاك افزودن این کود. (1988

Atiyeh)شودمحصول میعملکرد و افزایش رشد گیاه  et al., 2000; Arancon et al., 2005; Gutierrez-Miceli

et al., شود. باعث کاهش جمعیت آفات میکمپوستاستفاده از ورمیتحقیقات اخیر نشان داده است که .(2007
Acalymmaهايجمعیت آفاتی مانند سوسکخیارکمپوست در بستر کشت گیاه چنان که استفاده از ورمی

vittatum Fab. ،Diabrotica undecimpunctata howardi Barber ،کنهTetranychus urticae Koch و شته
Aphis gossypii Glover، انبوهی آفاتی مانند پروانهفرنگیگوجهگیاه درManduca quinquemaculata Haworth

Liriomyza huidobrensisمینوزمگسی فراوانی زمینسیبگیاه در ، MeyrickTuta absolutaپرهو شب

Blanchardگیاه فلفل جمعیت شته دروSulzerMyzus persicae را کاهش داده است)Yardim et al., 2006;

Suryawan & Reyes, 2006; Razmjou et al., 2011, 2012;  Mottaghinia et al., 2015; Mardani-Talaee et al.,

2016; Mohammadi et al., 2016( .
هاي اخیر کاربرد اسید هیومیک، به عنوان یکی دیگر از کودهاي آلی، در سراسر جهان توسط در سال

باشد. این ماده موثرترین بخش کشاورزان رو به افزایش است. اسید هیومیک یکی از اجزاي اصلی هوموس می
و سایر مواد مورد نیاز براي رشد گیاه است و نقش مهمی در آلی خاك است که حاوي اسید هیومیک فراوان 

خیزي خاك و بهبود رشد گیاه دارد. مواد هیومیکی نقش مهمی در توازن و افزایش جذب عناصر، بهبود حاصل
چنین، این مواد باعث افزایش مقاومت و تثبیت دماي خاك دارند. همPHظرفیت نگهداري آب در خاك، تنظیم 

,Jackson)شوند اي محیطی و هجوم حشرات میهگیاه به تنش 1993; Nardi et al., . کاربرد اسید هیومیک (2002
ها زمینی موجب افزایش رشد و وزن خشک گیاه، افزایش عملکرد و جذب بهتر عناصر توسط غدهدر زراعت سیب
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,Radwan & El-Shal)شود می روي جمعیت حشرات هاي اندکی در زمینه تاثیر اسید هیومیک . گزارش(2011
Mohammadiوجود دارد. به عنوان مثال،  et al. (2016) گزارش کردند که کاربرد اسید هیومیک در بستر کشت

داشت.T. absulataپره فرنگی تاثیر منفی روي اغلب پارامترهاي رشد جمعیت شبگوجه
شیمیایی به دفعات در خیزي خاك و عملکرد بهتر محصول، کودهاي به طور معمول براي افزایش حاصل

شوند. این امر موجب جبران مشکالتی مانند آبشویی و حرکت عناصر به دور از مناطق هدف خاك استفاده می
هاي اخیر براي شود اما ممکن است آلودگی شدید محیط زیست را در پی داشته باشد. به همین دلیل، طی سالمی

صرف کودهاي شیمیایی، استفاده از کودهاي نانو با تکیه بر محیطی ناشی از مبه حداقل رساندن مشکالت زیست 
فناوري نانو رواج یافته است. در فرموالسیون این کودها از طریق سازوکارهایی مانند رسانش هدفمند و رهاسازي 

هاي محیطی و نیازهاي شود که عناصر غذایی خود را در پاسخ به محركشده، این امکان براي کود فراهم میکنترل
Morales-Díaz)زیستی با دقت بسیار باال در خاك آزاد سازد  et al., . یکی از این کودها، نانوکامپوزیت (2017

باشد که نوعی کود آلی کامل است که در ساختار آن مواد آلی مختلف و نانو ذرات وجود دارد. بیوارگانیک می
Janmohammadiهاي طبق یافته et al. (2016)ي نانو موجب رشد بهتر گیاه و افزایش عملکرد استفاده از کودها

اي انجام نگرفته است؛ اما شود. در زمینه تاثیر استفاده از کودهاي نانو روي جمعیت حشرات تاکنون مطالعهآن می
تواند کنترل بهتري روي جمعیت گزارش شده است که به کارگیري ذرات نانو در فرموالسیون سموم شیمیایی می

Hua)د کند حشرات آفت ایجا et al., 2015).
Phthorimaea  operculellaزمینی، بید سیب Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae) یکی از حشرات الیگوفاژ

تري دارد. تغذیه این حشره باشد که اغلب در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري پراکنش بیشجایی میو همه
,Fenemore)باشدزمینی میبه ویژه سیبSolanaceaeاغلب روي گیاهان تیره هاي . حشرات کامل ماده تخم(1988

گذارند و الرو آن با تغذیه از برگ، ساقه و هاي آن میزمینی یا روي غدههاي سیبخود را در سطح زیرین برگ
,Foot)شودزمینی سبب ایجاد خسارت چشمگیر در مزرعه و انبار میغده سیب داراي چهار . الرو این آفت(1979

ها، با ایجاد داالنی بین اپیدرم رویی و زیري آن و تغذیه از بافت خود روي برگسن الروي است که طی تغذیه
اي در دمبرگ و ساقه چنین، حفر تونل تغذیهشود. همپارانشیم موجب کاهش سطح فتوسنتز و ایجاد خسارت می

ها و در نهایت پژمردگی و از بین رفتن برگ سمتزمینی توسط الروها موجب سیاه شدگی و ضعف این قسیب
زمینی و با شروع از بین رفتن بوته، الروها اغلب به شود. در اواخر مراحل رشدي سیبیا قسمت انتهایی ساقه می

اي هاي تغذیهکنند. خسارت این حشره با ایجاد داالنها میها حرکت کرده و شروع به تغذیه از آنسمت غده
,Foot)شودزمینی و انتقال آن به انبارها تشدید میسیبهايداخل غده 1979; Tsedaley, به طور معمول .(2015

ها، خسارت این آفت کشگیرد؛ اما علیرغم استفاده از حشرهها انجام میکشکنترل این آفت اغلب توسط حشره
باشدها میکشمقاومت آن به حشرهها افزایش یافته که حاکی از بروززمینی و به ویژه برگهاي سیبروي بوته

(Doğramacı & Tingey, ها نباشد باید براي کشهاي مدیریتی موثري که متکی بر آفتبنابراین، روش.(2008
اي گیاه به ویژه از طریق کودهاي آلی ها، مدیریت تغذیهکنترل این آفت مهم به کار گرفته شود. یکی از این روش

توانند نقش خوار، میبا تاثیر بر خصوصیات جمعیتی حشرات گیاهباشد؛ زیرا ثابت شده است که این کودها می
موثري در کاهش انبوهی جمعیت اغلب آفات داشته باشند. لذا، این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر کودهاي آلی

تواند در توصیه کودي مورد نیاز زمینی صورت گرفت. نتایج این بررسی میهاي زیستی بید سیبروي ویژگی
زمینی مورد استفاده قرار گیرد. براي مدیریت تلفیقی این آفت مهم در گیاه سیب
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هامواد و روش

هپرورش حشر
پزشکی، ی موجود در گروه گیاهآزمایشگاهاز یک کلنی به صورت تخمزمینیجمعیت اولیه بید سیب

هاي صفحه کاغذي حاوي تخم روي غدهشد.تهیهمحقق اردبیلیدانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه 
تا الروهاي سن قرار داده شدظروف پالستیکی شفاف زمینی (رقم ساواالن) داخل سالم و با اندازه متوسط سیب

مترسانتیهفتو ارتفاع 18به قطر دهانه ها شوند. این ظروف اول بالفاصله پس از خروج از تخم، وارد غده
متر روي درپوش آن ایجاد و با توري بسیار ظریف پوشانده سانتی12که به منظور تهویه سوراخی به قطر بودند 

یک الیه نازك از خاك داخل ظروف استفاده شد. طی شد. به منظور تامین بستر مناسب براي تشکیل شفیره
هاي تازه در صورت مصرف شدن و یا از بین رفتن توسط الروهاي آفت با غدهزمینیي سیبهاغدهپرورش، 

گیري ظروف گیري منتقل شدند. ظروف تخمحشرات کامل پس از ظهور به ظروف تخم. شدندمیجایگزین 
متر بودند که قسمت دهانه آن با توري پوشاندهسانتی18و ارتفاع 14اي به قطر دهانه پالستیکی شفاف استوانه

هايپرهشبگذاري شده بود. روي توري مذکور، صفحه کاغذي به همان قطر ظرف و نیز به منظور تحریک تخم
10هاي کلنی با محلول آب عسل پرهشبزمینی روي این صفحه استفاده شد. هاي نازکی از غده سیبماده برش

درجه25±2ک رشد در دمايزمینی به مدت سه نسل متوالی در اتاقبید سیبپرورش .نددرصد تغذیه شد
گرفت.انجامساعت تاریکی10ساعت روشنایی و 14دوره نوري درصد و 65±5سلسیوس، رطوبت نسبی 

گیاه میزبان پرورش 
از ایستگاه تحقیقات کشاورزي اردبیل تهیه شد.)یکی از ارقام متداول در استان اردبیل(رقم اگریا هايغده

پنج که خاك آن با مترسانتی15و ارتفاع 20هایی با قطر دهانه در گلدانبر اساس طرح کامالً تصادفی ها این غده
کمپوست،ورمی) 2، (خاك مزرعه)شاهد)1این تیمارها شامل: ند.کاشته شدتیمار شده بود تیمار مختلف کودي

.بودندوکامپوزیت بیوارگانیک کود نان) 5، وکمپوست و اسیدهیومیکمخلوط ورمی) 4اسید هیومیک،)3
درصد کربن 9/32درصد ماده آلی، 8/56کمپوست گیلدا (داراي کمپوست مورد استفاده با نام تجاري ورمیورمی
انوشه آراب، اسید هیومیک با نام درصد پتاسیم) از شرکت4/0درصد فسفر و 4/0درصد نیتروژن، 55/1آلی، 

درصد نیتروژن، یک درصد 2-4د اسید هیومیک و اسید فولویک، درص70-80تجاري پارس هیومیک (داراي 
هاي فسفر و یک درصد پتاسیم) از شرکت گلسنگ کویر یزد و نانوکامپوزیت بیوارگانیک (داراي میکروارگانیسم

کمپوست، نانو ذرات تثبیت کننده ازت و حل کننده فسفات، مواد آلی مانند اسید هیومیک، اسید فولویک و ورمی
هایی مانند آهن و روي) از شرکت فناور نانو پژوهش بیوزر تهیه روي، انواع اسیدهاي آمینه و ریزمغذيآهن و
درصد خاك) و براي 70کمپوست و ورمی%30درصد آن (30کمپوست از نسبت حجمی براي تیمار ورمیشدند.

کیلوگرم در 800و 200ترتیب اي (به اسید هیومیک و نانوکامپوزیت بیوارگانیک از مقدار توصیه شده مزرعه
سلسیوس، درجه25±3اي در دماي روزانهگیاهان در شرایط گلخانههکتار) این کودها در هر گلدان استفاده شد. 

روز 40زمینی مورد بررسی برگ گیاهان سیب.ندنوري طبیعی پرورش یافتدرصد و دوره60±10رطوبت نسبی 
زمینی به مدت یک ها، بید سیبچنین قبل از شروع آزمایشهم.ندها استفاده شدبراي انجام آزمایشپس از کاشت

نسل روي برگ تیمارهاي مختلف پرورش داده شد.
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زمینیهاي زیستی بید سیبتعیین ویژگی
زمینی، تعدادي برگ مرکب کامل از تیمارهاي مختلف تهیه شد. براي هاي هم سن بید سیببراي تهیه تخم

آن براي جلوگیري از سیلین حاوي آب قرار داده شد و دهانهپنیبرگ، انتهاي دمبرگ داخل شیشهحفظ شادابی 
40تا 30گیري حاوي ساعت داخل ظروف تخم24ها به مدت کمتر از ها با پنبه مسدود شد. برگپرهنفوذ شب

ها (پرورش یافته روي گیاهان پرهگذاري شبنر و ماده مربوط به هر تیمار قرار گرفتند تا تخمپرهجفت شب
عدد تخم براي تیمارهاي مختلف در نظر گرفته شد. پس از ظهور 50ها صورت گیرد. تعداد آزمایشی) روي آن

الروهاي سن اول و شروع خسارت، این الروها با استفاده از قلم مو داخل ظروف پالستیکی شفاف به ابعاد
متر سانتی3×2این ظروف سوراخی به ابعاد شدند. براي تامین تهویهمتر به صورت مجزا منتقل سانتی8×7×4

توري ظریف پوشانده شد. داخل هر ظرف از یک برگ مرکب کامل در درپوش هر ظرف ایجاد و با پارچه
هاي مرکب طی آزمایش در زمینی که دمبرگ آن داخل پنبه مرطوب قرار داده شده بود استفاده شد. برگسیب

روزانه بررسی و زمان تشکیل ظروفاین شدند. هاي جدید تعویض میهر دو روز یک بار با برگصورت نیاز
هاي حاصله براي ثبت شد. از دادهدر تیمارهاي مختلفکامل اتو نیز زمان ظهور حشرظرفشفیره درون هر 

استفاده شد.و بقاي ویژه سنیشفیرگی،تعیین طول دوره جنینی، طول دوره الروي
براي تیمارهاي مختلف) به داخل ظروف تکرار 20ز ظهور حشرات کامل، یک جفت نر و ماده (پس ا

ها دو تا ها بوده و روي هر یک از بالتر از مادهزمینی از نظر جثه کوچکشفاف منتقل شد. حشرات نر بید سیب
مشاهده Xشکل عالمت ها در حشرات ماده با داشتن گستردگی بیشتر، به سه عدد لکه تیره دارند. این لکه

,Chauhan & Verma)شودمی متر بودند که دهانه .  ظروف مذکور به قطر هفت و نیم و ارتفاع هشت سانتی(1991
آن با توري پوشانده شده بود و روي توري، صفحه کاغذي به همان قطر ظرف و روي این صفحه یک عدد برگچه 

ها) استفاده درصد (براي تغذیه شب پره10آغشته به آب عسل گذاري) و پنبه زمینی (به منظور تحریک تخمسیب
هاي گذاشته شده در سطح زیرین کاغذ در تیمارهاي مختلف به صورت روزانه شمارش و سپس شد. تعداد تخم

در صورت مشاهده تخم روي پارچه توري یا دیواره داخلی ظروف در طی با صفحه کاغذي جدید جایگزین شد.
پره بالغ آزمایش تا زمان مرگ آخرین شبشد.پس از شمارش به وسیله قلم مو حذف میهاي روزانه،بررسی

ها روي گذاري و زادآوري آنتخمادامه پیدا کرد. بدین ترتیب، بقاء، طول عمر حشرات کامل نر و ماده، طول دوره
درصد و دوره60±5ی سلسیوس، رطوبت نسبدرجه25±2ها در دماي تیمارهاي مختلف محاسبه شد. آزمایش

ساعت تاریکی در داخل اتاقک رشد انجام گرفت. 10ساعت روشنایی و 14نوري 

هاي گیاه و خاك کوددهی شدهتعیین برخی ویژگی
هایی مانند ارتفاع گیاه زمینی در بسترهاي کودي مورد آزمایش، ویژگیهاي سیبروز پس از کاشت غده40

با استفاده از استریومیکروسکوپ (تیمارهاي مختلف برگ متر مربع از سطح زیرین میلییک ها در و تراکم تریکوم
((Olympus SZX16) چنین، اندازگیري مقدار نیتروژن موجود در خاك به روش گیري شد. همتکرار اندازه10در

کجلدال انجام شد. 

هاتجزیه داده
SPSSافزار اسمیرنوف در نرم-استفاده از آزمون کولموگوروفها با ها، توزیع نرمال دادهدادهپیش از تجزیه

ها با آزمون تجزیه تجزیه دادهها با استفاده از تبدیل لگاریتمی نرمال شدند. ارزیابی شد و در صورت نیاز، داده
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از پارامترهاي رشد جمعیت با استفاده انجام شد. SPSSآماريافزارنرمو با استفاده از) ANOVAواریانس (
Careyهايفرمول با زمینیهاي زیستی بید سیبي مربوط به ویژگیهامقایسه میانگینمحاسبه شدند. (1993)

هاي گیاه (ارتفاع گیاه و تراکم و مقایسه ویژگیSNK (Student-Newman-Keuls)اي استفاده از آزمون چند دامنه
صورت گرفت. سطح احتمال پنج درصددر (Tukey’s test)ها) با استفاده از آزمون توکی تریکوم

نتایج

زمینیهاي زیستی بید سیبویژگی
دار بودمعنیزمینی جنینی بید سیبواریانس، تاثیر کودهاي آلی مختلف بر طول دورهبر اساس نتایج تجزیه

)0001/0˂P;860/34=2224وF .(جنینی در تیمار کودي نانوکامپوزیت ترین طول دورهبیش
داري تحت تاثیر کودهاي آلی قرار زمینی به طور معنیالروي بید سیب). طول دوره1بیوارگانیک بود (جدول 

روز در تیمارهاي 67/13تا 51/11زمینی بین الروي بید سیب). طول دوره4FوP;503/23=222˂0001/0(گرفت
ترین طول آن در تیمارهاي اسید هیومیک و و بیشدر تیمار شاهد ترین طول این دورهمختلف در نوسان بود. کم

مانی الروها چنین بر اساس نتایج به دست آمده، درصد زنده). هم1نانوکامپوزیت بیوارگانیک به دست آمد (جدول 
، اسید هیومیک و نانوکامپوزیت هیومیکاسیدوکمپوستمخلوط ورمیکمپوست، در تیمارهاي شاهد، ورمی

واریانس اثر کودهاي درصد تخمین زده شد. تجزیه35/82و 80، 57/90، 61/84، 45/92بیوارگانیک به ترتیب
شفیرگی ترین طول دورهدار به دست آمد. بیش) معنی4FوP;938/2=222˂0001/0شفیرگی (آلی بر طول دوره

وره در تیمار شاهد ترین طول این دکمپوست و اسید هیومیک و کمدر تیمارهاي اسید هیومیک و مخلوط ورمی
دار تیمارهاي مختلف بر نابالغی آفت نیز بیانگر اثر معنیواریانس طول دوره). نتایج تجزیه1مشاهده شد (جدول 
زمینی هاي سیبزمینی روي برگ)؛ به طوري که بید سیب4FوP;656/22=222˂0001/0طول این دوره بود (

).1ترین طول دوره نابالغی را داشت (جدول زیت بیوارگانیک بیشکوددهی شده با اسید هیومیک و نانوکامپو

روي برگ گیاهان Phthorimaea operculellaخطاي معیار) ±طول دوره مراحل نابالغ (میانگین -1جدول 
کودهاي آلی. زمینی (رقم آگریا) تیمار شده با سیب

Table 1. Period of immature stages (Mean ± SE) of Phthorimaea operculella on the leaves
of potato plants (cv. Agria) treated with organic fertilizers.

Pre-adult
period

Pupal
period

Larval
period

Incubation
periodOrganic fertilizers

24.65 ± 0.24b8.22 ± 0.10b11.51 ± 0.20c4.92 ± 0.09cControl

26.14 ± 0.24b8.91 ± 0.24ab12.27 ± 0.16b4.95 ± 0.05cVermicompost

26.77 ± 0.30b9.14 ± 0.28a12.19 ± 0.19b5.44 ± 0.07bVermicompost + Humic acid

28.10 ± 0.38a9.30 ± 0.32a13.67 ± 0.15a5.12 ± 0.05cHumic acid

27.88 ± 0.33a8.67 ± 0.29ab13.33 ± 0.19a5.88 ± 0.05aNanocomposites
Bio-organic

Means followed by different letters in each column are significantly different (P ˂ 0.05, SNK test).

پیش از واریانس، تاثیر تیمارهاي مختلف بر طول دورهبر اساس نتایج حاصل از تجزیه
گذاريتخمهايدار و بر طول دورهزمینی غیرمعنی) بید سیب4FوP;491/1=96=211/0گذاري (تخم
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)0001/0˂P;287/8=964وF035/0گذاري () و پس از تخم=P;699/2=964وFترین دار بود. کم) آن معنی
بود کمپوست گذاري این آفت در تیمارهاي اسید هیومیک، نانوکامپوزیت بیوارگانیک و ورمیطول دوره تخم

گذاري نیز به ترتیب در تیمارهاي شاهد و اسید هیومیک ترین طول دوره پس از تخمترین و کم). بیش2(جدول 
زمینی نشان داد که اثر کودهاي واریانس زادآوري روزانه و زادآوري کل بید سیب). تجزیه2به دست آمد (جدول 

) 4FوP;802/4=96=001/0و 4FوP;402/4=96=003/0دار بود (به ترتیب معنیآلی روي این پارامترها 
تخم بر ماده 80/127تا 18/73تخم بر ماده و زادآوري کل آن از 33/2تا 50/1زمینی از بید سیبزادآوري روزانه

). 2ترین مقدار این پارامترها در تیمار اسید هیومیک به دست آمد (جدول کممتغیر بود. در تیمارهاي مختلف 

ی نیزمبیساهانیگروي برگ Phthorimaea operculellaخطاي معیار) ±هاي تولیدمثلی (میانگین ویژگی-2جدول 
کودهاي آلی. (رقم آگریا) تیمار شده با 

Table 2. Reproductive characteristics (Mean ± SE) of Phthorimaea operculella on the leaves of potato
plants (cv. Agria) treated with organic fertilizers.

Total
fecundity

Daily
fecundity

Post
oviposition pe-

riod

Oviposition
period

Pre-oviposition
period

Organic
fertilizers

127.80 ± 6.54a2.28 ± 0.12ab8.75 ± 0.67a12.90 ± 0.88a1.55 ± 0.30aControl

89.20 ± 10.83bc1.62 ± 0.19bc5.25 ± 0.92ab8.70 ± 0.95b1.15 ± 0.11aVermicompost

105.40 ± 9.32abc1.89 ± 0.16abc7.65 ± 1.02ab11.20 ± 0.99a1.75 ± 0.29aVermicompost + Humic acid

73.18 ± 6.22c1.50 ± 0.13c4.23 ± 0.76b6.71 ± 0.63b2.00 ± 0.24aHumic acid

110.25 ± 11.51ab2.33 ± 0.24a6.50 ± 1.66ab8.00 ± 0.75b1.85 ± 0.33aNanocomposites
Bio-organic

Means followed by the same letters in each column are not significantly different (P ˂ 0.05, SNK test).

نوع کود آلی استفاده شده در بستر داري متاثر از زمینی به طور معنیطول عمر حشرات کامل بید سیب
براي 4FوP;555/8=96˂0001/0براي نرها و 4FوP;516/8=96˂0001/0زمینی قرار گرفت (کشت سیب

ترین طول عمر نرها به ترتیب در تیمارهاي شاهد و اسید هیومیک مشاهده شد (جدول ترین و کمها). بیشماده
کمپوست و نانوکامپوزیت بیوارگانیک به ترتیب با تیمارهاي اسید هیومیک، ورمیزمینی در هاي بید سیب). ماده3

). 3تري داشتند (جدول روز طول عمر، نسبت به سایر تیمارها طول عمر کوتاه35/16و 10/15، 94/12دارا بودن 
ر تیمارهاي شاهد ترین طول چرخه زندگی نرها به ترتیب دترین و کمچنین بر اساس نتایج به دست آمده، بیشهم

تر از سایر کمپوست کمها نیز در تیمارهاي اسید هیومیک و ورمیو اسید هیومیک بود. طول چرخه زیستی ماده
). 3تیمارها محاسبه شد (جدول 

Phthorimaea operculellaخطاي معیار) حشرات کامل ±طول عمر و چرخه زندگی (میانگین -3جدول 

کودهاي آلی. زمینی (رقم آگریا) تیمار شده با روي برگ گیاهان سیب
Table 3. Adults’ longevity and life span (Mean ± SE) of Phthorimaea operculella on the
leaves of potato plants (cv. Agria) treated with organic fertilizers.

FemaleMaleOrganic fertilizers

Life spanLongevityLife spanLongevity

47.35 ± 0.85a23.20 ± 0.86a43.95 ± 1.20a18.68 ± 1.24aControl

41.00 ± 1.46b15.10 ± 1.43b40.79 ± 1.30ab14.47 ± 1.24bVermicompost

46.90 ± 1.44a20.60 ± 1.37a41.95 ± 1.27ab15.05 ± 1.15bVermicompost + Humic acid

41.06 ± 1.11b12.94 ± 1.06b38.26 ± 0.84b10.21 ± 0.61cHumic acid

44.35 ± 2.00ab16.35 ± 1.98b40.68 ± 0.94ab12.79 ± 0.96bcNanocomposites Bio-organic

Means followed by different letters in each column are significantly different (P ˂ 0.05, SNK test).
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زمینی روي تیمارهاي مختلف با گذشت زمان و افزایش طول عمر سیر نزولی بید سیب)xl(بقاي ویژه سنی 
هاي بقاي ویژه سنی نشان داد که فاصله زمانی بین مرحله تخم تا مرگ آخرین فرد ماده در پیدا کرد. منحنی

یومیک و نانوکامپوزیت کمپوست و اسید هیومیک، اسید هکمپوست، مخلوط ورمیتیمارهاي شاهد، ورمی
روي )xm(ترین باروري ویژه سنی بیشچنین، ). هم1روز بود (شکل 57و 48، 56، 51، 56بیوارگانیک به ترتیب 

). 1(شکل چرخه زیستی آفت اتفاق افتاد 27و 29، 27، 26، 28تیمارهاي مذکور به ترتیب در روزهاي 

روي برگ  xm(Phthorimaea operculella(و باروري ویژه سنی)xl(بقاي ویژه سنی-1شکل 
کودهاي آلی. زمینی (رقم آگریا) تیمار شده با گیاهان سیب

Fig. 1. Age-specific survivorship (lx) and age-specific fecundity (mx) of Phthori-
maea operculella on the leaves of potato plants (cv. Agria) treated with organic
fertilizers.

(در تیمار اسید 23/18زمینی بین بید سیب)0R(بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ خالص تولیدمثل 
)mr(یت . نرخ ذاتی افزایش جمع)4(جدول (در تیمار شاهد) ماده /ماده/ نسل به دست آمد 83/36هیومیک) تا 

کمپوست و اسید هیومیک، اسید هیومیک و کمپوست، مخلوط ورمیدر تیمارهاي شاهد، ورمیزمینی بید سیب
بود؛ به طوري که مقدار آن برروز118/0و 096/0، 114/0، 104/0، 119/0نانوکامپوزیت بیوارگانیک به ترتیب 

آفت در تیمارهاي )λ(. نرخ متناهی افزایش جمعیت )4(جدول تر از سایر تیمارها بود در تیمار اسید هیومیک کم
و میانگین )DT(چنین، زمان دو برابر شدن جمعیت برروز به دست آمد. هم13/1تا 10/1مختلف کودي نیز بین 
41/30تا 93/28و 24/7تا 80/5زمینی در تیمارهاي مختلف به ترتیب بین بید سیب)T(مدت زمان یک نسل 

. )4ول (جدروز محاسبه شد 
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زمینی (رقم آگریا) تیمار روي برگ گیاهان سیبPhthorimaea operculellaپارامترهاي رشد جمعیت -4جدول 
کودهاي آلی. شده با 

Table 4. Population growth parameters of Phthorimaea operculella on the leaves of potato
plants
(cv. Agria) treated with organic fertilizers.

Mean
generation
time (T)

Doubling
time(DT)

Finite rate
of increase (λ)

Intrinsic rate
of natural
increase (rm)

Net reproductive
rate (R0)

Organic
fertilizers

30.205.801.130.11936.83Control

28.936.661.110.10420.03Vermicompost

29.996.081.120.11430.39Vermicompost + Humic acid

30.417.241.100.09618.23Humic acid

29.385.871.120.11831.77Nanocomposites Bio-organic

هاي گیاه و خاكویژگی
زمینی داشت داري بر ارتفاع گیاهان سیبکه کوددهی اثر معنیواریانس نشان دادنتایج حاصل از تجزیه

)0001/0˂P;647/9=494وF متر متغیر بود که سانتی40/51تا 60/35در تیمارهاي مختلف بین ). ارتفاع گیاهان
. )2شکل(ترین ارتفاع به ترتیب در تیمارهاي نانوکامپوزیت بیوارگانیک و شاهد مشاهده شد ترین و کمبیش

0001/0P(دار بودمعنیها تراکم تریکومبر اثر کودهاي آلیچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس،هم ˂;534/12
هاي برگ را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. میانگین به طوري که افزودن کودهاي آلی، تراکم تریکوم. )4Fو49=

عدد براي تیمار اسید هیومیک متغیر بود. 70/36±61/1عدد براي تیمار شاهد تا 70/22±99/0ها از تریکوم
29/1کمپوست و نانوکامپوزیت بیوارگانیک به ترتیب کمپوست و اسید هیومیک، ورمیدر تیمارهاي مخلوط ورمی گیري اندازه). 3شکل(عدد تریکوم در سطح زیرین برگ شمارش شد90/34±82/1و 01/2±60/33، ±10/29

کمپوست، مخلوط درصد نیتروژن کل در خاك نشان داد که مقدار این عنصر در خاك تیمارهاي شاهد، ورمی
و 14/0، 62/0، 62/0، 17/0کمپوست و اسید هیومیک، اسید هیومیک و نانوکامپوزیت بیوارگانیک به ترتیب ورمی

درصد بود. 13/0

زمینی گیاهان سیبارتفاع-2شکل 
کودهاي آلی. (رقم آگریا) تیمار شده با 

متفاوت بیانگر اختالف حروف کوچک
دار بین تیمارها است (آزمون توکی،معنی

05/0<P .(
Fig. 2. Height of potato plants
(cv. Agria) treated with organic ferti-
lizers. Means with different lower-
case letters indicate significant dif-
ference (P < 0.05, Tukey’s test).



زمینیتاثیر کودهاي آلی روي بید سیب: نیا و رزمجومتقی24

بحث

میزبان است. کیفیت غذایی دهد کیفیت گیاه یکی از عواملی که پویایی جمعیت آفات را تحت تاثیر قرار می
,Price)خواران دارد هاي گیاهی نقش مهمی در انتخاب گیاهان میزبان توسط گیاهبافت ها . پزوهش(1991

)Hosseini et al., 2010; Razmjou et al., دهد که کوددهی گیاهان با انواع کودهاي آلی و شیمیایی نشان می)2011
تواند نشوونما، گذارد میاي گیاه به ویژه عناصر دریافت شده توسط گیاه میبا تاثیر بارزي که روي کیفیت تغذیه

مثل و رشد جمعیت حشرات تغذیه کننده روي این گیاهان را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیقات مختلف نشان تولید
Razmjou)تر موارد تاثیر منفی روي جمعیت آفات دارندداده است که کودهاي آلی در بیش et al., 2011;

Chatterjee et al., 2013; Mottaghinia et al., 2015; Mohammadi et al., . بنابراین، جایگزینی کودهاي (2016
تواند نقش مهمی تر محیط زیست میشیمیایی با کودهاي آلی از دیدگاه مدیریت تلفیقی آفات، ضمن آلودگی کم

باشد.زاي حشرات داشته هاي خسارتدر کاهش انبوهی جمعیت گونه
هاي زیستی بید بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، کودهاي آلی استفاده شده اغلب ویژگی

زمینی در تیمارهاي مختلف بین نابالغی بید سیبزمینی را تحت تاثیر قرار دادند. در این بررسی طول دورهسیب
نی در گیاهان کوددهی شده با اسید هیومیک و زمیروز بود؛ به طوري که مراحل نابالغ بید سیب10/28تا 65/24

Mansouriتري براي تکمیل این دوره نیاز داشتند. نانوکامپوزیت بیوارگانیک به زمان بیش et al. (2013) طول
روز 0/29تا 1/26زمینی به ترتیب بین هاي سیبزمینی را روي غده تعدادي از ژرم پالسممراحل نابالغی بید سیب

Esmaeiliگزارش کردند. et al. (2013)زمینی روي برگ ارقام نیز گزارش کردند که طول مراحل نابالغی بید سیب
زمینی در روز بود. نتایج به دست آمده از  طول مراحل نابالغ بید سیب47/29تا 55/26زمینی بین مختلف سیب

چنین، باشد. همن مذکور میهاي محققیبررسی حاضر تا حدودي مشابه نتایج به دست آمده از نتایج پژوهش
مقایسه طول دوره الروي آفت روي تیمارهاي مختلف نشان داد که کوددهاي آلی استفاده شده نه تنها سبب 

ها را نیز کاهش داد؛ به مانی آنطوالنی شدن طول دوره الروي آفت نسبت به تیمار شاهد شد بلکه درصد زنده
انجام شده توسط مار اسید هیومیک مشاهده شد. در بررسیطوري که حداقل مقدار این پارامترها در تی

Mohammadi et al. (2016)پره نیز استفاده از کودهاي آلی باعث طوالنی شدن طول دوره الروي شبT. absoluta

ها در یک تعداد تریکوم-3شکل 
هاي گیاهان برگمتر مربع از میلی
زمینی (رقم آگریا) تیمار شده با سیب

کودهاي آلی. حروف کوچک متفاوت 
دار بین تیمارها بیانگر اختالف معنی

).P>05/0است (آزمون توکی،
Fig. 3. Number of trichomes per
one mm2 of the leaves of potato
plants (cv. Agria) treated with
organic fertilizers. Means with
different lowercase letters indi-
cate significant difference (P <
0.05, Tukey’s test).
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هاي زمینی ممکن است به دلیل افزایش تراکم تریکوممانی الروهاي بید سیبنسبت به تیمار شاهد شد. کاهش زنده
هاي برگ را نسبت به تیمار بر اساس نتایج به دست آمده، افزودن کودهاي آلی تراکم تریکومبرگ باشد؛ زیرا 

ها جزئی از مربوط به تیمار اسید هیومیک بود. تریکومترین تراکم تریکومشاهد افزایش داد؛ به طوري که بیش
تواند در مقاومت گیاه به حشرات ها میتر آنیشباشند و تراکم بشناسی گیاهان میزبان میهاي ریختویژگی

مانی و زادآوري حشرات را تحت تاثیر قرار خوار موثر باشد، زیرا به طور مستقیم ممکن است نشوونما، زندهگیاه
Dalin)دهد  et al., 2008).

بید زمینی با کودهاي مختلف آلی طول عمر حشرات کامل بر اساس نتایج به دست آمده، تیمار سیب
داري تحت تاثیر قرار داد؛ به طوري که طول عمر حشرات کامل در این تیمارها نسبت زمینی را به طور معنیسیب

ترین مقدار عددي طول عمر حشرات کامل مربوط به تر بود و در بین تیمارهاي کودي نیز کمبه تیمار شاهد کم
ی در پژوهش حاضر (طول عمر حشرات کامل نر زمینتیمار اسید هیومیک بود. طول عمر حشرات کامل بید سیب

Esmaeiliهاي تر از یافتهروز) بیش20/23تا 94/12ها بین روز و طول عمر ماده68/18تا 21/10بین  et al.

Mansouriروز) و 47/9تا 67/6ها بین روز و طول عمر ماده38/8تا 17/5(طول عمر نرها بین (2013) et al.

باشد. این امر نه روز) می20/8تا 40/6ها بین روز و طول عمر ماده30/6تا 90/4نرها بین (طول عمر (2013)
زمینی و یا تفاوت کیفیت گیاهان هاي مورد مطالعه بید سیبتنها ممکن است ناشی از اختالف ژنتیکی جمعیت

ها نی شدن طول عمر آنتواند عاملی براي طوالمیزبان باشد بلکه تغذیه حشرات کامل (در بررسی حاضر) می
Stevensباشد. چنان که et al. پره شبنشان دادند که طول عمر و زادآوريهاي خوددر بررسی(2010)

Ctenopseustis obliquana (Walker) (Lepidoptera: Tortricidae) آب و عسل افزایش یافت.با تغذیه از
زمینی را نسبت زمینی با افزودن کودهاي آلی در بستر کشت آن زادآوري بید سیبتغییر کیفیت گیاه سیب

هاي گذاشته شده توسط حشرات کامل به تیمار شاهد به طور منفی تحت تاثیر قرار داد. چنان که تعداد کل تخم
تخم بر ماده در تیمار اسید هیومیک کاهش 18/73تخم بر ماده به 80/127زمینی در تیمار شاهد از ماده بید سیب

یابد که ممکن است تاثیر منفی یافت. با کاربرد کودهاي آلی برخی ترکیبات شیمیایی ثانویه در گیاه افزایش می
Mardani-Talaee)روي زادآوري حشرات داشته باشد et al., تیمار رسد این تاثیر منفی در . به نظر می(2016

فرنگی کاربرد کودهاي آلی در بستر کشت گیاه گوجهتر بود. به طور مشابه، هیومیک در مقایسه با سایر تیمارها بیش
T. absoluta(Mohammadiپره زادآوري شب et al., و در گیاه فلفل تولیدمثل شته(2016

M. persicae(Mardani-Talaee et al., داري کاهش داد.کوددهی نشده به طور معنیرا نسبت به گیاهان (2016
زمینی در تیمار اسید هیومیک بید سیب)mr(تر نرخ ذاتی افزایش جمعیت حاضر، مقدار عددي کمدر مطالعه
Golizadehبه دست آمد.  et al. (2014)زمینی را روي برگ ارقام مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت بید سیب
برروز به دست آوردند. این مقادیر به طور تقریبی نزدیک به محدوده به 107/0تا 080/0زمینی بین مختلف سیب

Mansouriباشد. دست آمده از بررسی حاضر می et al. (2013)زمینی را روي نرخ ذاتی افزایش جمعیت بید سیب
برآورد کردند که برروز 205/0تا 135/0زمینی بررسی و مقدار آن را بین هاي سیبپالسمغده تعدادي از ژرم

توان به متفاوت بودن نوع گیاه میزبان و تر از مقادیر محاسبه شده در بررسی حاضر است. این اختالف را میبیش
به ویژه ارقام مورد آزمایش، تفاوت بستر کشت گیاهان، اختالف احتمالی در ارزش و ترکیبات غذایی موجود در 

ام آزمایش نسبت داد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت نشان دهندهغده و برگ گیاه و اختالف شرایط فیزیکی انج
باشد و یکی از شاخص هاي مهم براي ارزیابی رشد جمعیت آفات به پتانسیل افزایش جمعیت یک گونه می
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,Carey(آید حساب می . مقدار زیاد این پارامتر حاکی از مناسب بودن میزبان گیاهی و مقدار پایین آن نشان )1993
Hosseini)(باشد مناسب بودن میزبان براي رشد آفت میدهنده نا et al., 2010; Mottaghinia et al., . پایین 2011

بودن مقدار این پارامتر در تیمار اسید هیومیک نشان داد که افزودن این کود به خاك سبب ایجاد شرایط نامناسب 
در آفت ) DT(تیزمان دو برابر شدن جمعترشیبچنین، مقدار زمینی شد. همدر گیاه براي تولیدمثل بید سیب

تري زمینی در این تیمار از سرعت افزایش جمعیت کمتیمار اسید هیومیک نشان داد که بید سیب
باشد. همسو با نتایج بررسی زمینی میبرخوردار است که بیانگر نامناسب بودن این تیمار براي رشد بید سیب

Mohammadiحاضر  et al. (2016)پره پارامترهاي رشد جمعیت شبT. absolutaفرنگی کوددهی را در گیاه گوجه
نرخ متناهی شده با کودهاي آلی بررسی و گزارش کردند که تیمار اسید هیومیک موجب کاهش پارامترهایی مانند 

شد. T. absolutaو افزایش زمان دو برابر شدن جمعیت افزایش جمعیتو نرخ ذاتی 
زمینی ارتفاع گیاهان کوددهی به دست آمده، کاربرد کودهاي آلی در بستر کشت گیاه سیببر اساس نتایج 

ترین ارتفاع گیاهان مربوط به تیمار شده را نسبت به تیمار کوددهی نشده (شاهد) افزایش داد؛ به طوري که بیش
Azarmiهاي پژوهش حاضر، نانوکامپوزیت بیوارگانیک بود. همسو با یافته et al. گزارش کردند که استفاده (2009)

Mohammadiشود. هاي آن میکمپوست در گیاه خیار موجب افزایش رشد، ارتفاع و تعداد برگاز ورمی et al.

فرنگی در اثر استفاده از کودهاي آلی افزایش ارتفاع و وزن خشک و تر گیاه گوجهنیز نشان دادند که(2016)
موجود در خاك تیمارهاي مختلف در بررسی حاضر نشان داد که دو تیمار گیري مقدار نیتروژنیافت. اندازه

رود که ترین مقدار نیتروژن را داشتند. انتظار میکمپوست با اسید هیومیک بیشکمپوست و مخلوط ورمیورمی
کمپوست با اسید هیومیک ضمن کمپوست و مخلوط ورمیوجود مقدار زیاد نیتروژن در خاك تیمارهاي ورمی

تر اشاره شد طبق شود؛ اما همانطور که پیشایش رشد گیاه باعث افزایش کارایی آفت و رشد جمعیت آنافز
کمپوست و سایر کودهاي آلی با کاهش جمعیت آفات مختلف در ارتباط هاي انجام شده استفاده از ورمیبررسی

Altieriهاي محققینی مانند در نتایج بررسیتوان میاست. علت این تناقض را  et al. (1998) ،)Altieri & Nicholls

Murmuو 2003) et al. (2013) گیاهان کوددهی شده با کودهاي آلی جستجو کرد. ایشان معتقد هستند که در
شود که ها مانع از آن میهاي آندریافت تدریجی عناصر غذایی و به ویژه پایین بودن مقدار نیتروژن آزاد در بافت

عیت آفات اتفاق بیافتد. از طرف دیگر، علت افزایش مقاومت گیاهان کوددهی شده با کودهاي رشد چشمگیر جم
Koganتوان در توجیه ارائه شده توسط خواران را میآلی به گیاه جستجو کرد. ایشان معتقد است که (1982)

به نام مقاومت القاییعملیات زراعی مانند کوددهی، پویایی جمعیت آفات را از طریق ایجاد نوعی از مقاومت 
شناختی و فیزیولوژیکی گیاه را تاثیر قرار دهد. دهد. استفاده از کود ممکن است خواص ریختتحت تاثیر قرار می

هاي برگ شناسی برگ در گیاهان کوددهی شده تغییر یافت؛ به طوري که تراکم تریکومدر بررسی حاضر، ریخت
Guang-huiتر بود. در بررسی مشابه، بیشدر گیاهان تیمار شده نسبت به تیمار شاهد et al. ثابت کردند (2007)

چنین، کوددهی با تاثیر بر هاي توتون شد. همها در برگکه استفاده از کودهاي آلی موجب افزایش تعداد تریکوم
غییر هاي گیاهی شود و این تخواص شیمیایی گیاه ممکن است موجب تغییر در مقدار عناصر و غلظت متابولیت

Mardani-Talaeeممکن است در نهایت کارایی آفات را متاثر کند. طبق گزارش  et al. (2016) استفاده از
هاي ثانویه مانند فنل کل و آنتوسیانین در گیاه فلفل شد. کمپوست موجب افزایش میزان برخی متابولیتورمی

Arancon et al. (2005, امل میکروبی، ممکن است موجب افزایش نیز معتقد هستند افزایش جمعیت عو(2007
مقاومت گیاهان به آفات شود. در کل، اظهار نظر قطعی در زمینه علت کاهش جمعیت آفات در گیاهان دریافت 

باشد. تر میهاي بیوشیمیایی بیشکننده کودهاي آلی نیازمند بررسی
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ر این تحقیق، کاربرد اسید هیومیک با توجه به نتایج به دست آمده، از بین تیمارهاي کودي استفاده شده د
هاي الروي زمینی شود. طوالنی بودن طول دورهزمینی به بید سیبممکن است موجب افزایش مقاومت گیاه سیب

نرخ ذاتی تر حشرات کامل و به ویژه پایین بودن تر الروها، طول عمر و زادآوري کممانی کمو شفیرگی آفت، زنده
ضمن این که تواند بیانگر تاثیر منفی آن روي آفت باشد.زمینی در این تیمار میبید سیبافزایش جمعیت 

ها در این تیمار ممکن است نقش اساسی در بروز خصوصیات فیزیکی گیاه از جمله زیاد بودن تراکم تریکوم
اومت گیاه هاي مدیریت تلفیقی براي القاي مقتواند در برنامهمقاومت آن داشته باشد. نتایج این تحقیق می

زمینی (از طریق افزودن اسید هیومیک به خاك) موثر باشد. البته مطالعات تکمیلی براي زمینی به بید سیبسیب
زمینی هاي پرورش یافته با کودهاي آلی به ویژه اسید هیومیک نسبت به بید سیببررسی تاثیر میزان آلودگی غده

باید انجام شود. ها در شرایط انباريو نیز قابلیت انبارمانی غده

سپاسگزاري

شود.میکه بدین وسیله قدردانیاین تحقیق با حمایت مالی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد
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