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 چکیده
توواری  ، Helicoverpa armigera (Hübner)غوووزپ بن ووه با هدف مقایسه واکنش ارقام مختلف سویا به کرم  در 

شوورای  های مختلف و تعیین میزان خسارت این کاشت حووت  سووویا ت آفت، آزمایشی در منطقه مغان، روی نه رقم 

هووای اردی هشت و هفتم خرداد ماپ در قالب طرح بلوک 25آلودگی ط یعی به کرم غوزپ بن ه در دو تاری  کاشت، 

کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ایستگاپ تحقیقات کشاورزی مغان )استان اردبیل( طی دو سال زراعی متوالی 

غوو ف و اجرا گردید. برای هر رقم، عملکرد دانه بوته 1397و  1396 های خسارت دیدپ در اثر تغذیه کرم غوزپ از 

تووهعملکرد دانه بوته کوورد بو یوول عمل سووارت از تفر سووالم از های سالم و بدون خسارت محاس ه شد. درصد خ  هووای 

یان آن به صورت درصد محاس ه گردید. های خسارت دیدپ و بهای خسارت دیدپ و تقسیم آن بر عملکرد بوتهبوته

نووابراین،  بووود. ب شووت دوم  موواپ  25در حالت کلی، عملکرد دانه در تاری  کاشت اول بیشتر از تاری  کا شووت  اردی ه

کاشت دوم  ی کاشت اول، تار ی تار در نس ت به هفتم خرداد زمان بهتری برای کاشت سویا در منطقه مغان بود.

غوووزپ کوورم تغذیه اثر در عملکرد کاهش میزان کمترین کوثر مرق کاشت تاری دو  یانگینو م شووترا  کوورم  کووه  دا

شووت در می دهندپ تحمل باالی این رقم نس ت به خسارت آفتنشان باشد. براساس میانگین دو ساله دو تاری  کا

بووا های خسارتبوته یووب  بووه ترت گوورم در  808/3و  917/3، 131/4دیدپ از آفت نیز ارقام کاسپین، ویلیامز و کوثر 

 گرم در بوته کمترین محصول دانه را تولید کردند.  726/2با  M9بوته بیشترین و 
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 مسئلهبیان 
نووه  داخل در گیاهی روغن تولید افزایش و روغنی هایدانه کشت زیر سطح افزایش کشور مستلزم کنترل بهی

 هایدانه کشت زیر سطح افزایش راستای در کشاورزی جهاد وزارت رویکرد به توجه باشد. باآفات این گیاهان می

. اشدبمی بسزایی اهمیت دارای محصوالت این آفات مدیریت کشور، داخل در گیاهی روغن تولید افزایش و روغنی

عووی سال آمار باشد. براساسروغنی مهم می دانه گیاهان از یکیGlycine max  (Fabaceae)سویا،  -1398 زرا

سووتان هکتار بود که استان 29325کل سطح زیرکشت سویا  ،1397 شووور اول در رت ووه گل تووار 15500) ک  و ،(هک

تووار 3640) مازندران و( هکتار 10050) ویژپ منطقه مغان(اردبیل )به  هایاستان عوود هووایرت ووه در( هک  قوورار یب

 باشد. رقم زانرس میارقام متوس از در دشت مغان رقم ویلیامز است که سویا رقم غالب  (.1399 بی نام،) دارند

یوونگردد. ای رود ارس در سطح محدودی کشت میزودرس بودپ و در نواحی حاشیه نیز یک رقم یووز  L17 ال در ن

سووتفادپ در 1394)تقی نژاد  باشدبرخوردار می باالتری عملکرد و مقایسه با سایر ارقام، از سازگاری مووورد ا (. ارقام 

)الین اص ح شدپ کرج و مغان(،  L17های اص ح شدپ کرج و لرستان(، )الین M9این بررسی شامل رقم کوثر و 

L504 سوو تاً سپین )رقم نس تاً)الین اص ح شدپ دزفول(، کا  جدید برای کشت در استان مازندران(، کتول )رقم ن

 (.1393باشند )فرجی، جدید برای کشت در استان گلستان(، ارقام نکادر، ویلیامز و ساری )ارقام تجارتی( می

هووم آفات از یکی ،Helicoverpa armigera  (Hübner) (Lep.: Noctuidae)  کرم غوزپ بن ه بووا  سووویا م

 گیاهان بذر غ ف و میوپ ب ل، غوزپ، جوان، هایبرگ از آفت این گیاهی بودپ و الروهای میزبان گونه 70 از بیش

فووات (. 2018؛ استیک و همکاران، 2014کنند )کوهی و همکاران، می تغذیه خود میزبان مووت آ بووه مقاو جووه  با تو

محی  زیست و موجودات غیر هدف، استفادپ  نس ت به سموم شیمیایی و همچنین اثرات مضر این ترکی ات روی

توورل  برابر در ارزشمند هایروشاز  یکی یا متحمل به خسارت آفات قام مقاومار از مووورد کن  .Hآفات است و در 

armigera شوود )در سویا نیز یک استراتژی در حال گسترش می صوودارتیان، با بووور و  حووی  هووو 2013فت و ؛ کوئیل

 روغنی هایدانه کشت توسعه در بسزایی اهمیت از آفت این به سویا ارقام تحمل میزان (. بررسی2020همکاران، 

یووزان  .باشدبرخوردار می کشور در بنابراین به منظور بررسی واکنش ارقام مختلف سویا به تاری  کاشت و تعیین م

زمایشی در منطقه مغان، روی نه رقم سویا تحت شرای  آلودگی ط یعی به این آفت در آ H. armigeraخسارت 

سووتگاپ اردی هشت و هفتم خرداد در قالب طرح بلوک 25تاری  کاشت  های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ای

دقیقه طول شرقی و ارتفاع  32درجه و  47 دقیقه عرض شمالی و 41درجه و  39 بینتحقیقات کشاورزی مغان )

های با اجرا گردید. در زمان برداشت، بوته 1397و  1396( طی دو سال زراعی متوالی متر از سطح دریا 50تا  45

بووه هایی که دارای غ ف خوردپ شدپ و خسارتغ ف سالم و بوته قووم  هوور ر بوورای  نوود،  غوووزپ بود دیدپ توس  کرم 

قوورار  30مجموع  بوته از هر کرت و در 10صورت جداگانه ) سووی  مووورد برر بوته برای هر رقم در هر تاری  کاشت( 

 شود. باشد، در این نوشتار ارائه میبرداران میگرفتند. بخشی از نتایج این تحقیل که قابل استفادپ توس  بهرپ
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 (راهکار)معرفی دستاورد 
به کرم غوزپ بن ه بود. به دلیل دهندپ آلودگی باالی مزرعه بازبینی هفتگی مزرعه و بایش جمعیت آفت، نشان

های مختلف آفت، مراحل مختلف جمعیت آفت از هفته دوم تیر ماپ در تمام مراحل رشدی گیاپ بوشانی نسلهم

( و 2ها )شکل گل ها و جوانه(، ساقه1ها )شکلهای مختلف گیاهان سویا، مانند برگو در حال تغذیه از قسمت

 ( مشاهدپ گردید. 3ها )شکل فغ 

 

 

 

 

 

 در حین تغذیه از برگ سویا )اصلی( Helicoverpa armigeraالرو  -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حین تغذیه از ساقه و جوانه گل سویا )اصلی( Helicoverpa armigeraالرو  -2کلش
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 )اصلی( الرو آفت در حین تغذیه از غالف سویا -3شکل

صوود مقایسه دو تاری  کاشت از نظر عملکرد دانه در گیاهان سالم و خسارت دیدپ از تغذیه کرم غوزپ بن ووه، در

صوود دهندپ تفاوت معنیکاهش عملکرد و درصد غ ف آلودپ نشان بوونج در سووطح  شووت در  توواری  کا بووود. دار بین 

صووورت  25در تاری  کاشت اول )دیدپ عملکرد دانه هم در گیاهان سالم و هم در گیاهان خسارت بووه  اردی هشت( 

داری بیشتر از تاری  کاهش دوم بود. درصد کاهش عملکرد گیاهان آلودپ نس ت به گیاهان سالم و همچنین معنی

 درصد غ ف آلودپ در تاری  کاشت دوم )هفتم خرداد( بیشتر بود.

 دانه در واحد بوته عملکردارقام و تاریخ کاشت از نظر ارزیابی 

تووه  80/5اساس میانگین دو ساله نشان داد تاری  کاشت اول با دو تاری  کاشت بر قایسه میانگینم گرم در بو

بووا عملکرد دانه برای بوته شووت دوم  توواری  کا بوورای  374/4های سالم باالتری نس ت به  شووت.  تووه را دا گوورم در بو
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شووت دوم  173/4های آلودپ به آفت نیز تاری  کاشت اول با دانه در بوته برای بوته عملکرد توواری  کا بووه   بووانس ت 

نووه دهد که تاری  کاشت اول شرای  مطلوب. این نشان میگرم در بوته برتری داشت 716/2 یوود دا بوورای تول تووری 

 باشد.سویا در شرای  اکولوژیکی منطقه مغان را دارا می

دانه در بوته  عملکردباالترین  نشان داد کهبرای ارقام مورد مطالعه  براساس میانگین دو ساله مقایسه میانگین

قووام  986/7های سالم در تاری  کاشت اول از رقم کاسپین با برای بوته شووت دوم از ار توواری  کا تووه و در  گرم در بو

این آمارپ برای گرم در بوته بدست آمد. باالترین میزان  425/5گرم در بوته و  547/5ساری و ویلیامز به ترتیب با 

شووت دوم در  411/5های آلودپ به کرم غوزپ بن ه در تاری  کاشت اول در رقم کاسپین و با بوته گرم و در تاری  کا

گرم در بوته مشاهدپ گردید. براساس میانگین دو  09/3و  111/3، 437/3ارقام ویلیامز، کوثر و ساری به ترتیب با 

بووا  ساله دو تاری  کاشت نیز ارقام کاسپین، یووب  بووه ترت کوووثر  یووامز و  تووه  808/3و  917/3، 131/4ویل گوورم در بو

  .را تولید کردند باالترین محصول دانه

 ارقام و تاریخ کاشت از نظر درصد کاهش عملکرد ارزیابی

بووود.  میزان کاهش عملکرد دانه بوته در تاری  کاشت اول در شووت دوم  طووور هر دو سال کمتر از تاری  کا بووه 

میزان بود. درصد  32/38، در تاری  کاشت دوم و درصد 58/27 میانگین کاهش عملکرد دانه در تاری  کاشت اول،

تووار ی تار کاهش عملکرد در اثر تغدیه دانه توس  کرم غوزپ بن ه در ارقام مختلف متفاوت بود. در  ی کاشت اول، 

 سویاغوزپ بن ه  کرم تغذیه اثر در عملکرد کاهش میزان کمترین کوثر رقم کاشت تاری دو  یانگینمکاشت دوم و 

شووت دوم و . داشترا  ددرص 96/22 و 03/28، 89/17 با ترتیب به توواری  کا شووت اول،  توواری  کا کووه در  در حالی 

بووا غوووزپ بن ووه عملکرد در اثر تغذیه کرم  بیشترین میزان کاهش M9میانگین دو تاری  کاشت رقم یووب  بووه ترت را 

 .درصد متحمل شد 62/40و  63/47، 61/33

 دیدهارقام و تاریخ کاشت از نظر غالف خسارت ارزیابی

لووف  قووام مخت کوورد ار کوواهش عمل سووویا کرم غوزپ بن ه با تغذیه مستقیم از غ ف و دانه باعث بروز خسارت و 

میانگین درصد غ ف آلودپ برای ارقام مختلف در دو تاری  کاشت نشان داد که در تمام  (. مقایسه4 گردید )شکل

شووتر از ، در تاری  کاشت دوم درصد غ ف خسارتL17و  M9ارقام غیر از کوثر،  بووود.دیدپ بی یووزان  توواری  اول  م

سووپین طوری که در تاری  کاشت اول ارقام کدرصد غ ف آلودپ در ارقام مختلف متفاوت بود، به تول، ویلیامز و کا

درصد و در تاری   57/2و  37/2، 04/2کمترین میزان درصد غ ف آلودپ در اثر تغذیه کرم غوزپ بن ه به ترتیب با 

بووا  یووب  بووه ترت سووپین  صوود  64/3و  63/3، 89/2کاشت دوم کمترین مقادیر این صفت را ارقام کوثر، کتول و کا در

بووا داشتند. براساس میانگین دو ساله دو تار یووب  بووه ترت لووودگی  صوود در ا 93/2و  7/2ی  کاشت، حداقل آ قووام در ر

 .کاسپین و کتول مشاهدپ گردید
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 روی غالف سویا )اصلی( Helicoverpa armigeraخسارت تغذیه  -4شکل 

 توصیه ترویجی
کووه غربال ارقام مختلف یک محصول علیه آفات مهم و کلیدی می قووامی را  نوود ار فووت توا تووری از آ صوودمه کم

بوورای بینند و در عین حال، عملکرد خوبی نشان میمی قووم  خوواب ر دهند، معرفی نمودپ و راهنمای کشاورز در انت

 کاشت باشد. 

یووامز  کوووثر و ویل سووپین،  قووام کا کوورد، ار کوواهش عمل به طورکلی با در نظر گرفتن عملکرد و میزان خسارت و 

قووام  بیشترین تحمل را نس ت به جمعیت کرم غوزپ سووایر ار نشان دادند و علیرغم تحمل خسارت آفت، نس ت به 

 گردد.مورد بررسی عملکرد باالتری داشتند و بنابراین کشت این سه رقم توصیه می

یووامزبودپ و  ویلیامز از ارقام غالب منطقه مغانرقم با توجه به این که   بوور  برتری نس ی کاسپین نس ت به ویل

توواری  رقم کاسپین شود کارهای ترویجی بیشتری در جهت جایگرینی اساس نتایج حاصله توصیه می  به ویژپ در 

  کاشت اول به جای رقم ویلیامز صورت بذیرد.
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سووتفادپ از در صورت بیش کوواهش ا بینی ظهور جمعیت باالی این آفت در منطقه و یا در شرایطی که نیاز به 

فووترقم کوثر به د کشتباشد، مدنظر سموم برای کنترل این آفت  سووارت آ شووتر خ سووایر لیل تحمل بی قووام بوور   ار

  ارجیحت دارد.

اردی هشت ماپ نس ت به هفتم خرداد زمان بهتری برای کاشت سویا در منطقه  25 تاری  کاشتبه طورکلی،  

ویلیامز برای کاشت در  های خسارت دیدپ از آفت، ارقام کاسپین ومغان است. براساس میزان عملکرد دانه در بوته

 شوند. تاری  کاشت اول و ارقام ویلیامز و کوثر برای تاری  کاشت دوم توصیه می
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