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  چکیده

 Solanumنی، زمیزاي سیبترین آفات خسارتیکی از مهم Phthorimaea operculellaزمینی، بید سیب

tuberosum L.  در این تحقیق حساسیت مراحل مختلف باشد. گرمسیري و نیمه گرمسیري می مزارع، مناطقدر انبارها و

به  غذ صافی و آغشته کردن پتريورسازي کاتخم، الرو سن اول و حشره بالغ با دو روش غوطه زمینی شاملرشد بید سیب

هاي زمینی با غلظتتخمین زده شدند. در این مطالعه تخم بید سیب 50LCهاي تفن و هگزافلومورون و غلظپایریپروکسی

ها روي پارامترهاي جدول زندگی مانند امید به زندگی ، نرخ بقاء، طول ها تیمار شدند و اثرات آنکشزیرکشنده از حشره

نرخ ناخالص تولید مثل، نرخ خالص  ، نسبت جنسی، توزیع سنی پایدار و پارامترهاي رشد جمعیت مانندالغی، باروريعمر ب

تولید مثل، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ متناهی افزایش جمعیت و میانگین طول یک نسل مطالعه و با شاهد مقایسه 

ي درصد و دوره 65±5ي سلسیوس، رطوبت نسبی درجه 25±1با دماي  ها در شرایط کنترل شدهتمام آزمایش شدند.

فن روي تخم و الرو سن پایریپروکسی محاسبه شده براي 50LC انجام شدند.ساعت تاریکی  8و  روشناییساعت  16نوري 

پی پی ام بودند و حتی با کاربرد  3450و  5200 به ترتیب پی پی ام و براي هگزافلومورون 3240و  3500اول به ترتیب 

پی پی ام  3500هاي باالتر از ایی با غلظتهکشدوز باالتر مزرعه اي تیمار شدند اما اثر معنی داري مشاهده نشد. حشره

نشان داد.  یت باالتري روي تخم فن سمبر طبق نتایج، پایریپروکسی اي روي حشره بالغ نداشت.مرگ و میر قابل مالحظه

تی و نرخ متناهی افزایش جمعیت و ، نرخ ذانرخ ناخالص و خالص تولید مثل زمینی مانندهمه پارامترهاي جمعیت بید سیب

هایی تحت تاثیر کشانگین طول یک نسل به مانند پارامترهاي بیولوژیکی مانند باروري، زادآوري، طول عمر بوسیله حشرهمی

زمینی اثر گذاشتند. فن و هگزافلومورون روي بعضی از پارامترهاي جمعیت پایدار بید سیب. پایریپروکسیشدندقرار گرفته 

خالص تولید مثل، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ تفریخ تخم، نرخ خالص و نرخ نا روري، فن باهگزافلومورون و پایریپروکسی

ایی در کاهش داد. بنابراین اگر نتایج مشابهی براي این مواد شیمی متناهی افزایش جمعیت و میانگین طول یک نسل را

  .ها در مقابل آفت استفاده کنیمکشاز این حشره توانیممی ما مزرعه بدست آورده شوند،
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 مقدمه - 1- 1

، 1ي بادنجانیاناي از تیرهگیاهی علفی، یکساله و دولپه   LSolanum tuberosum,. زمینی سیب    

یکاي جنوبی منشأ گرفته است و براي اولین بار از حدود دو قرن در آمر 2هاي آندباشد. این گیاه از کوهمی

هاي اردبیل، ط کشور از جمله استانپیش به ایران آورده شد. این گیاه در حال حاضر در بیشتر نقا

شود (حسن پناه و یآذربایجان غربی و شرقی، همدان، کرمانشاه، خراسان، اصفهان و تهران کشت م

تطابق این گیاه به شرایط آب و هوایی مختلف، تولید آن در اکثر کشورهاي به علت  ). 1387همکاران،

زمینی بر اساس منشأ پیدایش (ارتفاعات آمریکاي جنوبی) طالب آب و دنیا گسترش پیدا کرده است. سیب

- 90زمینی کشور در سال زراعی ). سطح زیر کشت سیب1385هواي خنک و مرطوب است (پیوست، 

درصد آن آبی و بقیه به صورت دیم بوده است.  8/99هکتار برآورد شده که هزار  186حدود  1389

درصد آن از اراضی آبی  9/99میلیون تن برآورد شده که  6/5تولید سیب زمینی در کشور حدود  میزان

زمینی کشور، مقام اول در تولید این درصد از تولید سیب 9/18حاصل شده است. استان همدان با 

اختصاص داده است و استان هاي اردبیل، زنجان، کردستان، فارس و آذربایجان شرقی  محصول را به خود

هاي دوم تا ششم را کسب زمینی رتبهدرصد سهم در تولید سیب 6و  7/7، 7/7، 2/9، 8/14به ترتیب با 

اند. ی کشور را به خود اختصاص دادهزمیندرصد تولید سیب 3/64شش استان مزبور جمعاً اند. کرده

نام، بوده است (بی تن9زمینی دیم حدود و سیب تن 30زمینی آبی در کشور حدود عملکرد سیب

1390.(  

                

                                                             
1- Solanacaea 
2-  Annd 

 زمینیبوته هاي گیاه سیب - 1-1شکل
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زمینی، زمینی، بید سیبکه سوسک کلرادوي سیب باشدزمینی داراي آفات متعددي میگیاه سیب

، 3می باشد (نایمو و همکاران خوار اروپایی ذرت قابل ذکرزمینی و کرم ساقهشته سبز هلو، زنجرك سیب

براي  ،Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae)زمینی ). بید سیب2003

نامیده شد و اولین توصیف آن نیز زمینی تحت عنوان کرم سیب 4توسط برتون 1845اولین بار در سال 

زمینی در بسیاري از مناطق آفات مهم سیبتوسط زلر انجام شد و به احتمال زیاد یکی از  1873در سال 

ي کشت باشد، اما با توسعهآمریکاي جنوبی میاین آفت  باشد. خاستگاه اولیهمعتدل و گرمسیري دنیا می

زمینی به دیگر مناطق، هاي سیبزمینی، جمعیت آن افزایش یافته و با انتقال و جابجایی غدهسیب

به نقل از  حاضر در اکثر کشورهاي جهان گسترش یافته است (ها منتقل شده و در حال کشورها و قاره

  ).1383حبیبی و همکاران، 

) و باعث کاهش 1998، 5یابد (وستت و همکارانار ادامه میخسارت این آفت از مزرعه آغاز و در انب

ت قادر دهد. با توجه به اینکه این آفزا را افزایش میکیفیت تولید شده و خطر آلودگی به عوامل بیماري

-ها را مورد حمله قرار دهد، بنابراین خسارت وارده توسط بید سیباست هم اندام هاي هوایی و هم غده

 تر کاهش کیفیت و کمیت زمینی را کاهش دهد و در آب و هواي گرمتواند عملکرد سیبزمینی می

). بید 2001، 6کاپینراتواند بسیار شدید و گاهی صد در صد باشد (محصول در انبارها توسط این آفت می

-). گیاهان میزبان آن سیب2004، 7یگوفاژ است (اسپورلدر و همکارانزمینی یک آفت السیب

؛ 1977، 8باشد (فنمورگل اطلسی میهاي هرز و توتون، فلفل، بعضی علففرنگی، بادنجان، زمینی،گوجه

اروپاي مرکزي (کشورهاي ). این آفت بیشتر در مناطق آمریکاي شمالی و جنوبی و 2004اسپورلدر، 

اسپانیا، فرانسه، یونان، قبرس، مجارستان)، روسیه و کشورهاي آسیاي میانه، استرالیا، نیوزیلند و 

هاي اخیر از ، سوریه، عراق انتشار دارد. در ایران در سالژاپن، هند، ژاپن، پاکستان، اردن، لبنان کشورهاي

به  اصفهان و همدان گزارش شده است ( ، زنجان،راسانکرج، اراك، خوزستان، فارس، بوشهر، هرمزگان، خ

- زمینی در انبارهاي سیبالف). خسارت اقتصادي ساالنه در اثر آلودگی بید سیب 1370فاضلی، نقل از 

زمینی بر اساس برآورد مرکز بین المللی سیب میلیون دالر برآورد شده است. 400زمینی در دنیا حدود 

زمینی زمینی در سرتاسر جهان توسط بید سیبهکتار از مزارع سیب 3324000ساالنه حدود  در پرو،

تانزانیا و اتیوپی درصد به محصوالت انباري در  86تا  42گیرد و طغیان آن ساالنه مورد حمله قرار می

                                                             
3 - Naimov et al                                  
4 - Berton                                             
5   - Wedstedt et al 
6   - Capinera  
7   - Sporleder et al  
8 -Fenemore  
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). این آفت در ایالت متحده آمریکا ساالنه 2001، 9خسارت اقتصادي وارد کرده است (سلیشی و تریسا

ي زندگی این آفت، به دلیل مخفی بودن قسمتی از چرخه کند.خسارت وارد مییون دالر حدود دو میل

آمیز نبوده و در حال حاضر در دنیا کنترل این آفت به کنترل شیمیایی آفت مذکور به تنهایی موفقیت

). به نظر 1983، 11بوس به نقل از رامان و 2008، 10شود (دوگراماسی و تینگیروش تلفیقی انجام می

کنترل تلفیقی آفات باید در جهت از بین بردن مشکل مقاومت ي بسیاري از محققین، به کارگیري برنامه

هاي انتخابی که براي عوامل کنترل کششود با معرفی آفتدر روش مدیریت تلفیقی آفات سعی می

ها کشر حشره). تأثی1990 ،12زیستی کمترین زیان را دارند، نسبت به کنترل آفت اقدام نمایند (کرافت

هاي زیرکشنده تعادل جمعیت آفت و دشمن توانند در غلظتها میکشصرفًا اثر کشندگی نبوده بلکه آفت

  ).1995، 13طبیعی را به نفع یک طرف بهم بزنند (استارك و ونگرن

ین نترل ازمینی روي محصول و با توجه به اینکه متأسفانه براي کنظربه خسارت شدید بید سیب

تن از بین رف زیست، باعثشود که عالوه بر آلودگی محیطعمومی استفاده میهاي کشاز حشرهآفت هنوز 

-از آفت ستفادهاشوند و با توجه به اینکه در ارتباط با کنترل شیمیایی این آفت با دشمنان طبیعی می

-تنظیم هايکشهاي جدید تحقیقات جدي در ایران صورت نگرفته است، در این تحقیق اثر حشرهکش

ج حاصل ین، نتایزمینی بررسی شدند. بنابراروي بید سیب فني رشد هگزافلومورون و پایریپروکسیکننده

مقدار  اي کاهشهاي مورد استفاده در این تحقیق و بررسی اثرات زیر کشندگی آنها در راستکشاز حشره

  تواند مورد استفاده قرار گیرد.دز مصرفی می

                                                             
9- Sileshi and Teriessa  
10- Dogrmaci and Tingey 
11- Roman and Booth                           
12 -Craft 
13- Stark and Wennegren 
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  بندي حشراتزمینی در ردهجایگاه بید سیب  -1-2-1

  ):2005( 14بندي تریپلهورن و جانسونبر اساس رده P. operculellaزمینی جایگاه بید سیب

                                                                                                                         

          Class: Insecta 

         Order: Lepidoptera 

              Suborder: Glossata  

                Superfamily: Gelechioidea 

                    Family: Gelechiidae 

                       Subfamily: Gelechiinae 

                          Genus: Phthorimaea 

                               Species: P. operculella Zeller  

  ریخت شناسی   - 2- 2- 1

  )2- 1باشد (شکل ي زندگی مشخص میزمینی داراي چهار مرحلهبید سیب

  تخم  - 1- 2- 2- 1

اي روشن متر، کروي، نیمه شفاف و به رنگ سفید یا زرد مایل به قهوهمیلی 1ها به طول حدود تخم

، 15راندون و همکارانآیند (شوند به رنگ تیره در میبوده و به تدریج که به مرحله تفریخ نزدیک می

2007.(  

  الرو - 2- 2- 2- 1

باشد که به رنگ سفید متمایل به صورتی یا سبز متر میمیلی 10طول بدن در الرو کامل حدود 

ي مایل به زرد دو بیضه ها با حضورروشن و با سر قهوه اي رنگ است. در الروهاي سن چهار، نرها از ماده

شوند. الروها در صورتی که از برگ و یا سایر شکم متمایز می و در الرو سن پنج توسط بندهاي و طویل،

زمینی تغذیه کرده باشند به رنگ سبز و در صورتی که از غده تغذیه کنند به رنگ هاي هوایی سیباندام

  ).1991، 16 شوند (چاهان و ورمااي صورتی دیده میکرم و با هاله

                                                             
14- Triplehorn and Johnson                            
15- Rondon et al    Zaho et al 
16 - Chauhan and Verma 
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  شفیره - 3- 2- 2- 1

وده و اغلب باي رنگ ، صاف و قهوهمترمیلی 4/8به طول حدود  زمینیشفیره بید سیب            

       ).2010باشد (راندون، ي تاري ظریف (که توسط الرو سن پنجم تنیده شده) محصور میداخل شبکه

  

  حشره کامل  - 4- 2- 2- 1

بی قریبه طول ت هایی بازي بدن با بالاي است که اندازهپرهزمینی شبحشره کامل بید سیب       

لویی بال و در جلکه تیره رنگ در حاشیه  3تا2هاي جلویی حشرات نر داراي باشد. بالمتر میمیلی 127

ي اشیههاي جلویی در قسمت پشتی شکم بوده و حمانند در محل اتصال بال Xرات ماده یک لکه حش

؛ 1991رما، ون و باشند (چاهاهاي عقبی ریشکدار میهاي جلویی و حاشیه جلویی و عقبی بالعقبی بال

  ).2010؛ راندون و ژوو، 2007راندون و همکاران، 

  

    
 

 

  (اصل) Phthorimaea operculellaزمینی مراحل مختلف رشدي بید سیب -2- 1شکل                                      
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  شناسی و خسارتزیست - 3- 2- 1

و به ویژه در زمینی در مزارع الیت زیاد بید سیببا توجه به اهمیت اقتصادي، انتشار گسترده و فع     

- شناسی آن روي ارقام مختلف سیبزیست در مورد ، کسب اطالعات و دانش کافیزمینیانبارهاي سیب

زمینی از آفات هاي مدیریت کنترل آفت خواهد داشت. بید سیبگیريزمینی، کمک مؤثري در تصمیم

زمینی، تنباکو، بادنجان شامل سیب Solanaceaeي ت تیره) و الیگوفاژ محصوال2003، 17جازي (کلرهمه

، 18گیري پراکنده شده است (فنمورنواحی گرمسیري و نیمه فرنگی است که به طور وسیعی درو گوجه

1988.(  

ریزي شب هنگام و در پرواز بوده و در طول روز غیر فعال است و تخماي شباین آفت حشره  

ساعت پس از ظاهر شدن حشرات  20تا  16گیري ). جفت1939، 19و متر گیرد (آتیاتاریکی انجام می

حشرات ماده در مزرعه روي  کشد.دقیقه طول می 200تا  85گیري گیرد. مدت جفتبالغ صورت می

کنند (راندون، ریزي میاند تخمهایی که از خاك بیرون زدهي گیاهان یا غدهها، خاك و باقیماندهبرگ

) 1988، 20دهند (وارال و برنایزترجیح می ریزيها را براي تخماعی حشرات بالغ برگ). در فصل زر2007

). برخی 1975 ،21(تراینر کنندریزي نمیزمینی، در خاك تخمو در صورت دسترسی به شاخ و برگ سیب

تا  2اي (هاي خود را به صورت انفرادي یا دستهتخماند که حشرات ماده اهی نشان دادهمطالعات آزمایشگ

علی و - دهند (الزمینی قرار میي سیبهاي پوست غدهها، فرورفتگیها، شکافجوانهعدد ) در اطراف  20

نشان  د که مطالعات هر چن). 1988، ). حشرات کامل پروازهاي ضعیفی دارند (فنمور1975،  22همکاران

توانند در پرواز کنند ولی نمی توانند به مدت بیش از پنج ساعت تا ده کیلومتر بدون توقفداده که آنها می

). این آفت فاقد دیاپوز 1985، 23لفومتر بر ثانیه) پرواز کنند ( 6- 5بادهاي سریع (با سرعت بیش از 

حقیقی بوده و در صورت مطلوب بودن شرایط محیطی در مزرعه و انبارهاي فاقد سیستم خنک کننده، 

  ).4199، 24تواند تا هجده نسل در سال تولید کند (کبیرمی

هاي زمینی زمستان را در شرایط کرج به صورت الروهاي سنین باال و شفیره در داخل غدهبید سیب

کند. دوره جنینی تخم به شرایط آب و هوایی بستگی آلوده در انبار و یا زیر خاك در مزرعه سپري می

شود. دوره می درجه سلسیوس نشو و نماي آن متوقف 10رسد که در دماي کمتر از دارد و به نظر می

                                                             
17 -Keller  
18 -Fenemore 
19 -Attia and Mattar 
20 -Varela and Bemays               
21 -Trynier 
22 -Al- Ali et al 
23 - Foley 
24 - Kabir 
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هاي ي دمایی فعالیتکشد. آستانهدرجه سلسیوس، سه الی چهار روز طول می 25جنینی تخم در دماي 

درجه سلسیوس گزارش شده است. بنابراین، اگر دماي هوا در انبار کمتر از این حد باشد  13این حشره 

طوري که طول هر ال دارد، به نسل در س 6شود. به نظر برخی محققین، این حشره فعالیت آن متوقف می

 7ماه و در بهار و پاییز دو ماه است، هر چند در آزمایشگاه تولید  4نسل در تابستان یک ماه، زمستان 

 ریزي حشرات بالغ این آفت آغاز نسل از این حشره گزارش شده است. آلودگی مزارع با حمله و تخم

زمینی را مورد حمله ها و ساقه سیبها، دمبرگرگشود. در فصل بهار و تابستان الروهاي این آفت بمی

شوند می کنند و سبب خشک شدن برگ و ساقههایی حفر میقرار داده و در برگ، ساقه و دمبرگ داالن

  ).1388(نقل از خانجانی، 

کنند ولی قسمت باالتر پوشش را زمینی از سراسر پوشش گیاه تغذیه میالروهاي بید سیب      

ها، اپیدرم باالیی و پایینی برگ را دست هایی در برگو معموًال با حفر داالن دهندمی بیشتر ترجیح

هاي محصول برگ اي حاصل از آسیب). در حالیکه خسارت مزرعه2010گذارند (راندون، نخورده باقی می

است ها ممکن )، آلوده شدن غده1917،  25زمینی توسط این آفت معموالً کم اهمیت است (گرافتسیب

هاي فاقد ها در انبار (مخصوصاً در انبارپسندي محصول را کاهش داده و آسیب وارد شده به غدهبازار

  ).1998،  26تواند بسیار زیانبار باشد (آرنون و همکارانسیستم خنک کننده) می

و  دهها شهوجه غدها، حمله آفت متدر اواخر تابستان و اوایل پاییز پس از تشکیل و رشد غده       

ز طریق غده، ا هاي غده به داخل آن نفوذ کرده و پس از ورود بههاي نزدیک چشمکالروها از محل گودي

. بدیهی رو استالنند که انباشته از فضوالت کها، داالنی در داخل آن ایجاد میتغذیه از محتویات غده

یل ورود ه به دلهاي آلود غدهشود. معموالً ها سبب از بین رفتن محصول میاست که خسارت وارده به غده

این  مچنینهگردد. و رشد عوامل بیماریزا، پوسیده و فاسد شده و بدین ترتیب میزان خسارت شدید می

کند. ري از برگ میاین گیاهان را عا  % 70تاتغذیه نموده و گاهی  فرنگیهاي توتون و گوجهحشره از برگ

روز همه  60تا  50روز و در زمستان در مدت  30دت زمینی در فصل تابستان در مدر انبارهاي سیب

  ).1388کند (نقل از خانجانی، می ها را خرابزمینیسیب

زمینی، هاي سیبل ویروسزمینی از نظر اقتصادي پس از حشرات ناقخسارت این آفت روي سیب   

- زمینی میي سیبهادوم اهمیت قرار دارد و خسارت اصلی آن مربوط به حفر داالن در غدهي در رتبه

ها، هاي سن آخر این آفت در انبارها، پس از تکمیل دوره الروي، از غده بیرون آمده و روي غدهالرو باشد.

). کنترل این آفت 1388خانجانی، نقل از  شوند (هاي داخل انبار به شفیره تبدیل میها و یا قفسهکیسه

                                                             
25 - Graft 
26 -Arnone et al 
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 کش هات متکی به استفاده مکرر از حشرهبسیار مشکل بوده و تداوم کشت گیاهان میزبان این آف

). خسارت این آفت باعث 2008، 28باشد (کلوق و همکارانوع زراعی می) و عملیات متن1974، 27(فوت 

دهد. زاي قارچی و باکتریایی را افزایش میکاهش کیفیت محصول شده و خطر آلودگی به عوامل بیماري

اي زمینی را بطور قابل مالحظهتواند عملکرد سیبا میههاي هوایی و غدههمچنین حمله آفت به اندام

  ).2001پایین بیاورد (کاپینرا، 

  زمینیهاي کنترل بید سیبروش - 4- 2- 1

تخاذ شده زمینی در ایران و جهان اهاي متعددي براي کنترل جمعیت بید سیبتاکنون روش    

مکاران، هسون و اریخته و مقاوم (دیویدهاي زراعی، گیاهان تراست. این اقدامات شامل استفاده از روش

هاي شیمیایی، میکروبی، کش)، حشره1978)، دشمنان طبیعی (کراك شانک و احمد، 2006

هاي تنظیم کننده )، و2002هاي بیمارگر (صبور، )، قارچ2004گرانولوویروس، اشعه گاما (سائور و مایک، 

  ).2000بوده است (ادموند و همکاران، ) IGRرشد (

  زمینی در جهانهاي کنترل غیر شمیایی بید سیبروش - 1- 4- 2- 1

نی زمیارقام سیب اي به تأثیر اپیدرم در مقاومت بعضی از)، در مطالعه1998گار و سیمینگتون (    

 زمینی وحشیزمینی پرداختند. در تحقیق دیگر نشان داده شد که برگ سیببه بید سیب

 )L. (Solanum berthaultii  زمینیریزي بید سیبزمینی زراعی، در برابر تخمن با سیبو هیبرید آ 

 P.operculella از مرگ و ايهایی سطوح فزایندههاي پرورش یافته روي چنین برگمقاوم بوده و الرو 

ن راعی نشاززمینی هاي سیبهاي پرورش یافته روي برگبه الرومیر و میزان تغذیه کندتري را نسبت 

  ).1999ی، دادند (ماالکر و تینگ

زمینی بررسی کرد. آزمایشات در دو سال ) اثرات تناوب کاشت را در انتشار بید سیب1991الل (    

شود، میزان آلودگی به زمینی در تناوب با محصوالت دیگري کشت میمتوالی نشان داد زمانی که سیب

فرنگی نخود - زمینیو سیب پیاز - زمینیفلفل، سیب - زمینییابد. اجراي تناوب سیباین آفت کاهش می

داد و به ترتیب  زمینی کاهشکننده را در مقایسه با کشت تنهاي سیبداري الروهاي حملهبه طور معنی

 براي کنترل بیولوژیکی الرو این آفت  درصد کاهش در تعداد الروها مشاهده شد. 27و  13، 11، 11

 Muesebeck   ,Orgilus Lepidus Chelonusدزنبورهاي پارازیتوئیبراي کنترل بیولوژیکی این آفت با 

Blackburni Cameron و )Temelucha decorate Bracon (Hym: Ichnemonidae ،  Diadegma 

                                                             
27-Foot 
28- Clough et al 
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pulchripes Kukujev و Apanteles subandinus Blanchard شکارگر، بالتوري  و تعداديChrysoperla 

carnea Stephens  سن،Orius albidipennis Reuter رش شده استگزا 

؛ موالتو و همکاران، 2006؛ دیویدسون و همکاران، 2003؛ سیمینگتون، 2000(محمد و همکاران،  

زمینی در مزرعه و انبار با استفاده از ). کنترل بید سیب2007؛ کسار تامار و ساده ادي، 2006

؛ 2007همکاران،  ) گزارش شده است (ماك و 5Cry -Btگرانولوویروس و باکتري باسیلوس تورنژینسیس (

  ).2008اسپولدر و همکاران، 

  زمینی در ایرانهاي کنترل غیر شیمیایی بید سیبروش - 2- 4- 2- 1

- هاي سیبتوان به، پوشاندن غدهها میزمینی در انبارهاي کنترل غیر شیمیایی بید سیباز روش    

-سانتی 2شک به ضخامت ي درخت اکالیپتوس، استفاده از کاه و کلش خهاي خشک شدهزمینی با برگ

هاي نوري و فرمونی اشاره هاي دورسبان و ماالتیون، نصب توري و تلهکشمتر، ضدعفونی انبار با حشره

)، استرین وارداتی 1370 - 1369). فاضلی (1383 - 1382؛ عجم حسنی و صالحی، 1379کرد (حبیبی، 

زمینی مورد ن براي کنترل بید سیبیمیلیبا باکتري، کلروپایروفوس و د را در مقایسه CIPباکولوویروس از 

العات زارش نمود که باکولوویروس از کارایی بهتري نسبت به بقیه برخوردار است. مطبررسی قرار داد و گ

تواند نقش مهمی در کنترل بید طبیعی میبا استفاده از دشمنان  ن داده است که کنترل بیولوژیکنشا

) از روي الروهاي این آفت دو گونه زنبور پارازیتوئید 1383لی (و جال ندزیانیا زمینی داشته باشد.سیب

B.hebetor  و B.sp ) چندین 1383را از منطقه بسطام شاهرود گزارش نمودند. دزیانیان و همکاران (

، بالتوري  Coccinella septemponctata Linnaeusزمینی کفشدوزكشکارگر تخم بید سیبگونه 

Neoseiulus nearagrestis Karg ،Melistotydeus sp. .را از ایران گزارش کردند  

)، رقم زودرس دراگا را به علت سازگاري باال، رقم آگریا را به دلیل عملکرد باال و 1383احمدي (  

مارفونا به علت زودرس بودن و نیاز آبی کمتر، از ارقام مقاوم به این آفت  خاصیت انبارداري خوب و رقم

 B. (Habrobracon)و  B. hebetor)، زنبورهاي پارازیتوئید 1383همکاران (معرفی کرد. دزیانیان و 

radialis  را از روي الروهاي پارازیته شده در استان سمنان، زنبور پارازیتوئیدCheleonus. sp  را از روي

  آوري کردند.را در جیرفت و کهنوج جمع .Apanteles glomeratus Lي هاي این آفت و گونهشفیره

توان به عملیات زراعی در مزرعه مانند شخم عمیق پس از برداشت هاي کنترل، میز دیگر روشا   

آب زمستانه و تغییر تاریخ کاشت اشاره کرد. از بین بردن بقایاي گیاهی  محصول، غرقاب نمودن زمین، یخ

واند در تدر مزرعه توام با شخم عمیق پس از برداشت محصول و غرقاب نمودن زمین در دي ماه می

هاي سالم و ) کاشت غده1379). به نظر حبیبی (1370کنترل این آفت مؤثر باشد (فاضلی و باباخانی، 
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 6ي اول ها، مرحلهمتر)، دو مرحله خاك دادن پاي بوتهسانتی 15بدون آلودگی در عمق مناسب (حداقل 

یري از ترك خوردگی خاك ي دوم زمان گلدهی و آبیاري منظم را براي جلوگهفته پس از کشت و مرحله

ها، برداشت به موقع با شروع زرد سازي غدهو عدم امکان نفوذ حشرات کامل و الرو به داخل خاك و آلوده

یزبان در کنترل این ها و انتقال سریع غده از مزرعه به انبار، برقراري تناوب با محصوالت غیر مشدن برگ

  آفت مؤثر است.

  زمینی در جهان و ایرانکنترل شیمیایی بید سیب - 5- 2- 1

آفات مورد استفاده قرار گرفته عنوان یک روش عمومی براي کنترل  مبارزه شیمیایی همواره به   

کنندگان در استفاده از روش شیمیایی، این روش موجب بهم است. اغلب به دلیل آشنایی کم مصرف

ردد. اگرچه هدف اصلی در گخوردن چرخه طبیعت و در نتیجه موجب اثرات مخرب بر محیط زیست می

ها همواره از بین بردن آفات بوده است، اما در بیشتر اوقات موجودات غیر هدف را نیز کشاستفاده از آفت

). 1990مدت هستند (کرافت، هاي با منشاء طبیعی که داراي اثرات درازکشبرند. حتی آفتاز بین می

-اي سنتتیک با طیف اثر وسیع در مزرعه و انبار میهکشهاي کنترل این آفت کاربرد حشرهیکی از روش

ها بیشتر براي کنترل حشره کشباشد، لذا حشرهها میها از درون غده. به دلیل اینکه تغذیه الروباشد

) به نقل از 2008). دگراماسی و تینگی (2008شود (دوگراماسی و تینگی، کامل این آفت استفاده می

هاي کشاز حشره بارروز  یک 14- 10اي کنترل این آفت هر الیفرنیا بر) گزارش کرد در ک1975کندي (

هاي کشزمینی براي ایجاد مقاومت در برابر حشرهشود. ولی توانایی بید سیبشیمیایی استفاده می

باشد (نایمو و گرمسیري در جهان میشیمیایی یک مشکل فزاینده کشاورزي در نواحی گرمسیري و نیمه

  .)2003همکاران، 

 P. operculellaزمینی، )، تأثیر گاز متیل بروماید را روي الرو بید سیب1367طاهري و اباذریان (  

 26- 20گاز متیل بروماید در دماي  هاي مختلفمورد بررسی قرار دادند، در این بررسی تأثیر غلظت

 2و  5/1 هايزمینی در زماندرصد روي الرو بید سیب 50 ± 5ي سیلسیوس و رطوبت نسبی درجه

ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. هدف در این آزمایش رسیدن به حداقل غلظت و حداقل تأثیر در کیفیت 

 2هاي بذري بود. در آزمایش اول اثر الروکشی گاز متیل بروماید در هاي خوراکی و قوه نامیه غدهغده

در متر مکعب مطالعه  گرم 55و  50 - 45 - 40 - 35 - 30هاي هاي آلوده و غلظتساعت تماس با غده

 0گرم در متر مکعب  30شد که پس از بررسی و شمارش الروها، بالفاصله پس از قطع عمل گازدهی، در 

درصد مرگ و میر مشاهده شد. در آزمایش دوم پس از دو ساعت 100گرم در متر مکعب  55درصد و در 

 شرایط و نگهداري تیمارها در  ساعت پس از قطع عمل گازدهی 24هاي آلوده و گذشت تماس گاز با غده
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Abstract: 

The potato tuber moth, Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae), is one of the most 
important pests of potato, Solanum tuberosum L., in both fields and stores at tropical and subtropical 
regions of the world. In current research, the susceptibility of some developmental stages of the pest to 
the insecticides, piryproxyfen and hexafumoron was investigated by using two methods, dipping and 
contact methods. The effects of sublethal concentrations of insecticides were studied on life table 
parameters such as life expectancy, survival rate, adult longevity, fecundity, sex ratio and stable 
population growth parameters such as gross reproduction rate, net reproduction rate, intrinsic rate of 
increase, finite rate of increase and mean generation time under controlled conditions (25 ± 2 °C, 65 ± 
5% RH and 16L:8D h). The LC50 values of piryproxyfen and hexaflumoron on egg and first instar larvae 
were 3500, 3240 and 5200, 3450 ppm respevtively. Insecticides that were treated even with higher than 
farm application dose but no significant effects were observed. Insecticide concentration up to 5000 
ppm did not result in considerable mortality on adults. According to the results, piryproxyfen showed 
high toxicity on egg. Most stable population parameters of P. operculella such as gross and net 
reproductive rates, intrinsic and finite rate of increase and generation time as well as biological 
parameters such as fecundity, fertility and longevity were affected by the insecticides. Piryproxyfen and 
hexaflumoron decreased fecundity, hatchability, the net reproductive rate, intrinsic rate of increase, 
finite rate of increase, gross reproduction rate and mean generation time of P. operculella. Thus we 
could use these insecticides against the pest If similar results are obtained for these chemicals in the 
field. 
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