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یکی از آفات جهدی و بها فیهف میزبهانی وسهیع در ایهران و باهیاری از         Chrysodeixis chalcites (Esper)فرنگی لوپر گوجه

های دانشکده و دهقان(، لوبیا چیتی )رقم تالش، صدرا  لوبیا سفید )رقممختلف لوبیا از جمله  هایمت ثیر رق کشورهای جهان است.

ههای  پارامترهای جدول زندگی دو جناهی، شهاخ   روی بلبلی )رقم مشهد( های گلی و ناز( و لوبیا چشم و خمین(، لوبیا قرمز )رقم

 12±2حهت شهرایآ آزمایشهگاهی )دمهای     ت C. chalcitesآمیالز( -های گوارشی )پروتئاز و آلفاای و فعالیت برخی از آنزیمتغذیه

ساعت تاریکی( مطالعه شد. فبق نتایج به  8ساعت روشنایی و  25ی نوری  درصد و دوره 52±2ی سلایوس، رفوبت نابی  درجه

آن روی  ترین هروز( و کوتا 77/12 ±27/0روی رقم دانشکده )  C. chalcitesرشدی قبل از بلوغ ی هدورترین  یدست آمده، فوالن

میهزان آن روی   تهرین  تخهم( و کهم   81/574 ± 2/45بیشترین باروری کل روی رقم صدرا )روز( بود.  41/19±10/0رقم صدرا )

ترتیه  روی رقهم    فرنگهی بهه  لوپر گوجه (R0)نرخ خال  تولیدمثل ترین و بیشترین  تخم( بود. کم 7/295 ± 7/15رقم دانشکده )

نهرخ ااتهی افهزایش    ( مشهاهده شهد.   ماده/ماده/ناهل  81/152 ± 22/4و رقم صهدرا )  (ماده/ماده/نال 88/45 ±02/1دانشکده )

 ± 0002/0بر روز( و بیشترین مقدار را روی رقهم صهدرا )   0375/0 ± 0021/0کمترین مقدار را روی رقم دانشکده ) (rm)معیت ج

ای مجموع سنین الروی )سنین چهارم و پنجم( نشان داد که بیشهترین  های تغذیهبر روز( داشت. نتایج حاصل از شاخ  2233/0

ECI وECD  درصد( بود. همچنین کمترین مقدار  123/99 ± 878/0و  022/15 ± 542/0ترتی  روی رقم صدرا )بهECI روی

 ± 991/0روی رقم دانشکده ) ECDدرصد( و کمترین مقدار  455/21 ± 912/0درصد( و ناز ) 504/22 ± 109/0ارقام دانشکده )

های تغذیه شده با ارقهام  نه، در الروی بهیدرصد( بود. بیشترین فعالیت پروتئولیتیک کل الروهای سن چهارم در اسیدیته 828/22

( بود. بین ارقام مختلف گیاهی، بیشترین فعالیهت آمهیالز   U/mg255/0 ± 202/4 ( و دانشکده )U/mg475/0 ± 509/4 مشهد )

( بود. نتایج نشان داد که در میهان ارقهام   mU/mg 009/0 ± 045/0ی بهینه، روی رقم دانشکده )الروهای سن پنجم در اسیدیته

 بود.C. chalcitesیای مورد بررسی، رقم دانشکده میزبان نامناسبی برای تغذیه لوب
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 مقدمه -1-1

کالری است. در کشورهای توسعه یافته مصرف روزانه  1800 نیاز بشر به انرژی به فور متوسآ روزانه معادل

کالری برای هر فرد کاهش میابد. امروزه کمبود  1100و در کشورهای جهان سوم این میزان به  9200کالری 

شود ای محاوب مینفر اناان در کشورهای توسعه نیافته یکی از مشکالت حاد تغذیه ها ی میلیون پروتئین در تغذیه

ومین (. دانه حبوبات به عنوان یکی از مهمترین منابع گیاهی غنی از پروتئین بعد از غالت و د2971)مجنون حاینی، 

شوند و به ییا کشت محبوبات، ازجمله گیاهان زراعی هاتند که در سراسر دند. شومنبع غذایی بشر محاوب می

از دیگر خصوصیات این . اندشرایآ آب وهوایی متفاوت از معتدل تا گرم و از مرفوب تا خشک، سازگاری یافته

کنندة نیتروژن هوا و نقش آنها در حاصلخیزی و نیز تقویت های تثبیتتوان به قابلیت همزیاتی با باکتریگیاهان می

در بین حبوبات در جهان، لوبیا از نظر سطح  .(2982)باقری و همکاران، کرد و بهبود خصوصیات فیزیکی خاك اشاره 

(. لوبیا یک منبع مهم غذایی در 1000 و همکاران، 2زیر کشت و اهمیت اقتصادی مقام اول را داراست )هانگریا

ده است سراسر دنیاست که وجود پروتئین، فیبر و ویتامین در دانه آن ارزش غذایی این محصول را افزایش دا

 9تا  1های غالت  باشد که این میزان در مقایاه با دانه درصد پروتئین می 12-10دانه لوبیا دارای (. 1007 ،1)دورسوم

بررسی سطح زیر کشت و (. 2972برابر بیشتر است )مجنون حاینی،  10تا  20دار  برابر و نابت به گیاهان نشاسته

درصد  27/21سطح زیر کشت حبوبات،  1007تا  1000های  التولید جهانی حبوبات حاکی از آن است که فی س

قاره آسیا با  .(2988میلیون هکتار رسیده است )خوفی و انویه تکیه،  9/79میلیون هکتار به حدود  7/52افزایش و از 

 درصد از کل سطح زیر کشت حبوبات در جهان را به خود اختصاص داده است. 20میلیون هکتار بیش از  97بیش از 

و این در حالی است که دارد پتانایل مناسبی برای افزایش تولید حبوبات  ،شور ما به علت شرایآ مااعد اقلیمیک

ریزی برای افزایش تولید و استفاده بیشتر از حبوبات، عالوه بر بهبود تغذیه، در افزایش حاصلخیزی خاك نیز  برنامه

ایل و مشکالت موجود در امر زراعت و تولید این گیاه ما(. 2983مؤثر واقع خواهد شد )سام دلیری و همکاران، 

                                                
1Hungria
2Dursum 
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همواره به عنوان مانعی در جهت دستیابی به عملکرد باال مطرح بوده است و بدیهی است که هرچه افالعات 

های روز افزون کشاورزی به خارج از  ی تولید هرچه بهتر این گیاهان فراهم آید به قطع واباتگیبیشتری در زمینه

 ین غذای جمعیت رو به تزاید کمک خواهد نمود.کشور و ت م

از  بایاری از محصوالت کشاورزییکی از آفات مهم  Chrysodeixis chalcites (Esper)فرنگی لوپر گوجه

 2توسآ اسپر 2783های بایاری شناخته شده است که برای اولین بار در سال باشد. این آفت با نامجمله لوبیا می

از فاژ بوده و پلی C. chalcites(. الروهای 2372، 1توصیف شده است )نی Phalaena chalcitesتحت عنوان 

های میزبان این آفت شامل محصوالت مهم کشاورزی گونه (.1004، 9اپو)کنند گیاهان خانواده سوالناسه تغذیه می

ولیه از پارانشیم برگی تغذیه این آفت در سنین ا .باشندزمینی، ارت، و فلفل میفرنگی، لوبیا، سویا، سی نظیر گوجه

های برگ تغذیه زند. در سنین باالتر بایار پرخور بوده و از تمام قامتکند و به قامت زیرین برگ صدمه میمی

باشد. همچنین این آفت به میوه ها به ویژه در گیاهان جوان میکند. خاارت عمده ناشی از این آفت، حذف برگمی

 .(1007، 4)کابی زندی صدمه میدر برخی از محصوالت کشاورز

هایی مانند مقاومت آفات در برابر این ها به عنوان تنها راه کنترل، منجر به پیدایش پدیدهکشمصرف آفت

هایی بوده است اندرکاران، فراحی برنامه ترکیبات و نیز عوارض ناخواسته زیات محیطی شده است. واکنش دست

کند و در این راستا کنترل مطلوب و اقتصادی آفات همراه کنترل را توصیه میهای مختلف که در آن تلفیقی از روش

. ارقام گیاهی (1022و همکاران،  5پینودل ؛1003، 2الونزو)شود تری با مدیریت تلفیقی آفات میار میبا عوارض کم

توان از شدت فشار اعمال  یشوند و با استفاده از این ارقام م مقاوم از اجزای اساسی مدیریت تلفیقی آفات محاوب می

شده توسآ سموم شیمیایی علیه آفات کاست و بدین ترتی  احتمال بروز مقاومت توسآ آفت نابت به سموم 

 (.2332، 7)پاندا و خوششیمیایی را کاهش داد 
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، نشو و نمامیزان  (.2358، 2میزان نشو و نما در حشرات ارتباط ماتقیمی با غذای خورده شده دارد )والدبائور

)تاای و گیرد گیاهان میزبان تحت ت ثیر قرار می یزندگی یک حشره به وسیله های جدولبقا، تولید مثل و پارامتر

(. پارامترهای جدول زندگی، به 1002، 2؛ یاشار و گونگر1004، 4؛ لیو و همکارا1001، 9؛ کیم و لی1002، 1وانگ

توانند برای ارزیابی سطح مقاومت گیاه به اتند که می، پارامترهای مهمی ه(rm)خصوص نرخ ااتی افزایش جمعیت 

حشرات استفاده شوند. آگاهی از مقاومت یا حااسیت ارقام گیاهی و پارامترهای جدول زندگی یک آفت ممکن است 

تواند در کشف و ردیابی هجوم آفت، ی مدیریت تلفیقی آفت باشد. چنین افالعاتی میاز اجزای اصلی یک برنامه

(. مقاومت گیاه میزبان ابزار مهمی است 1005و همکاران،  5م مناس  و تولید محصول کمک کند )رزمجوانتخاب رق

-(. یکی از روش2387و همکاران،  7باشد )کندیکننده میکه از لحاظ اقتصادی و سالمت محیآ زیات بایار راضی

ی ارقام مختلف با تعیین میزان رشد ای حشره روهای تغذیهی شاخ های ارزیابی مقاومت گیاهان میزبان، مطالعه

 (.2338، 8باشد )هاینس و میالرحشره، میزان غذای خورده شده و تاثیر آن روی افزایش نشو و نمای حشره می

ای آن حشره باتگی میزان مصرف غذا توسآ یک حشره گیاهخوار به کیفیت گیاه میزبان و میزان بازدهی تغذیه

( و بازدهی تبدیل غذای هضم شده ECIشاخ  بازدهی تبدیل غذای خورده شده )ای بویژه های تغذیهشاخ دارد. 

(ECD از جمله شاخ )باشند که بیانگر وضعیت فیزیولوژیکی حشره و در راستای آن ای بایار مهمی میهای تغذیه

های ای از پروتئین   باشند. ترکیبات ثانویه و مجموعههای گوارشی آفت می ت ثیر ترکیبات گیاهی بر فیزیولوژی آنزیم

های توانند عالوه بر ت ثیر احتمالی بر فعالیت آنزیمی فعالیت گوارشی در گیاهان وجود دارند که میمهارکننده

 ای به فور قابل توجهی نشانهای تغذیهگذار باشند، لذا مطالعه شاخ ای آفت نیز اثرهای تغذیهگوارشی، بر شاخ 

های مدیریتی این آفت تواند در برنامهباشد که مین میزبان برای حشره آفت میای گیاهادهنده خصوصیات تغذیه

های پروتئینی آور توسآ مهار کنندههای گوارشی حشرات زیانمفید و قابل استفاده باشد. امروزه هدف قراردادن آنزیم

ثر بدست آمده از گیاهان دیگر و های مؤی مقاوم حاوی مهار کنندهفبیعی موجود در ارقام مقاوم یا گیاهان تراریخته

های عامل مقاومت گیاهی و انتقال آن به سایر گیاهان پرمحصول و حااس به آفت، یکی از شناسایی ژن
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باشد. امروزه مشخ  شده است که چندین گروه ی مدیریت تلفیقی آفات میها در برنامهترین رهیافت  کاربردی

فی از آفات، وقتی که سنجش با غذای مصنوعی یا گیاه تراریخته انجام به فیهای گیاهی نابت  مختلف از پروتئین

سازی هضم پروتئین در دستگاه گوارش حشرات منجر به  (. غیرفعال2337، 2شود، سمی هاتند )جانگاما و بالتر می

و  1هاوس )گیتگردد  برداری ضعیف از منابع غذایی، کندی رشد و نمو و حتی مرگ به علت گرسنگی می بهره

ها هاتند که  ها گروهی از آنزیمهای گوارشی مؤثر در هضم مواد غذایی، پروتئاز (. در بین آنزیم2333همکاران، 

های آمینه با مهار هضم هضم مواد پروتئینی خورده شده توسآ حشره را بر عهده دارند. اختالل در متابولیام اسید

(. 2331و همکاران،  9نترل حشرات مدنظر بوده است )هیلدرپروتئین به عنوان یک هدف کلیدی برای استفاده در ک

های اصلی در بایاری از حشرات به ویژه بالپولکداران، سرین پروتئینازها )تریپاین، کیموتریپاین و االستاز( آنزیم

ل گیاهان کنند، کلون و به داخهای مختلف سرین پروتئیناز را کد می هایی که مهارکنندهباشند. ژن هضم پروتئین می

(. با 2334و همکاران،  4اند و امکان استفاده از آنها برای کنترل آفات نشان داده شده است )توماس تراریخته وارد شده

های گوارشی ی موجود در گیاهان روی آنزیمترین اثرات ترکیبات شیمیایی ثانویهتوجه به این که یکی از مهم

های کنترلی مناس  در ارشی حشرات به منظور فراحی دقیق رهیافتهای گو باشد، لذا بررسی آنزیمحشرات می

؛ 2337، 2های پروتئاز در مدیریت تلفیقی آفات ضروری است )میکائد آمیز از مهارکننده ی موفقیتجهت استفاده

 (.2335، 2332جانگاما و همکاران، 

های گوارشی ضعیت فیزیولوژیک آنزیمای همراه با وهای تغذیهدر این تحقیق پارامترهای جدول زندگی ، شاخ 

در واکنش به تغذیه از هشت رقم لوبیا در شرایآ آزمایشگاهی مورد  C. chalcitesفرنگی پروتئاز و آمیالز لوپر گوجه

سموم شیمیایی  استفاده ازتواند در به حداقل رساندن   های انجام شده در این زمینه می بررسی بررسی قرار گرفتند.

های عامل مقاومت، به گیاهان حااس و پرمحصول  همچنین شناسایی و انتقال ژن مطلوب برای آفت ونا ارقامروی 

های گوارشی پروتئاز . در این تحقیق عالوه بر تعیین فعالیت آنزیممفید و قابل استفاده باشددر قال  مهندسی ژنتیک 

ای آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. از تغذیه هایهای مختلف لوبیا، شاخ کننده از رقمی تغذیهو آمیالز در حشره

ای به ویژه شاخ  بازدهی تبدیل غذای هضم شده، تعیین های تغذیههای مهم شاخ آنجا که یکی از کاربرد
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های گوارشی  ی آنزیمباشد، لذا افالعات به دست آمده از مطالعهمیزان مطلوبیت گیاهان میزبان در برابر آفات می

تواند کمک مفیدی در  های مختلف لوبیا، میای آفت روی رقمهای تغذیهیج حاصل از بررسی شاخ آفت در کنار نتا

های پروتئاز گیاهی و تولید ارقام متحمل گیاهی، به عنوان کننده های مؤثر در جهت استفاده از مهارفراحی رهیافت

-های جدول زندگی، شاخ ینکه در مورد پارامترهای کنترلی در مدیریت تلفیقی آفات باشد. با توجه به ایکی از ابزار

روی ارقام مختلف لوبیا بر اساس جاتجو  C. chalcitesهای گوارشی پروتئاز و آمیالز ای و فعالیت آنزیمهای تغذیه

امید است های علمی، تاکنون تحقیقات چندانی صورت نگرفته و بدلیل خاارت اقتصادی بر روی گیاه لوبیا در پایگاه

فرنگی در های مدیریت تلفیقی لوپر گوجهت بدست آمده در این پژوهش بتواند کمک شایانی به پیشبرد برنامهافالعا

 مزارع لوبیا نماید.

 

 با توجه به مطال  اکر شده در این بخش، اهداف اصلی این پژوهش عبارت بودند از:

 ام مختلف لوبیا در واکنش به تغذیه از ارق C. chalcitesبررسی پارامترهای جدول زندگی  -2

 در واکنش به تغذیه از ارقام مختلف لوبیا  C. chalcitesای الرو های تغذیهبررسی شاخ   -1

 C. chalcitesهای گوارشی پروتئاز و آمیالز الرو بررسی ت ثیر ارقام مختلف لوبیا بر فیزیولوژی آنزیم -9

 

 Chrysodeixis chalcites فرنگیلوپر گوجه -1-2

 بندی حشراتدر رده C. chalcites جایگاه -1-2-1

 ، Lepidopteraیمتعلق به راسته Chrysodeixis chalcites (Esper)با نام علمی  فرنگیلوپر گوجه

 . (2352، 2کوستروویکی)باشد  میPlusiinae ی و زیرخانواده Noctuidaeی خانواده

 فرنگیلوپر گوجهمناطق انتشار  -1-2-2

و ( 1029کابی، ) اروپا و شمال آمریکا، آسیا، آفریقا . این آفت دراستکنش جهانی پرا با آفتی فرنگیلوپر گوجه

 (. 2337و  2334، 2مدرس اولنقاط انتشار دارد ) بیشتردر ایران نیز در 
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 chalcites.C  خسارت ی همیزبانی و نحو ی دامنه -1-2-3

 ،سبزیجات ،ایاری از محصوالت کشاورزیبه ببوده و ی میزبانی وسیع  فاز با دامنهپلیآفتی  فرنگیلوپر گوجه

بایاری از الروهای این آفت به  .کند خاارت اقتصادی وارد میای در سراسر جهان گیاهان زینتی و گیاهان گلخانه

زمینی، توتون و تنباکو سویا، سی  ،، ارتگیاهان زینتی، سبزیجات، للوبیا، فلف، فرنگی گوجه گیاهی مانند ی هاگونه

در سطح باالیی و پایینی برگ قرار های خود را  این آفت تخم ی . حشرات ماده(1007)کابی،  کند یخاارت وارد م

ساقه، گل و میوه  خود مانند برگ، های میزبان متعدد های انداماز  C. chalcites الروهای (.1،2335دهند )لیندنمی

باشد مربوط به اواسآ و اواخر دوره الروی می(. بیشترین خاارت این آفت 2389و همکاران،  9)دارچواکنند  تغذیه می

(، این آفت در حبوبات قادر است سوراخ عمیقی به 1007های کابی ) (. براساس گزارش2389)دارچوا و همکاران، 

های رویشی غالف وارد کند همچنین ممکن است غالف را برش دهد. این گونه قادر است روی برگ و قامت

به برگ الروهای این آفت ( گزارش کردند که 2389دارچوا و همکاران ) همچنین ید.فرنگی ایجاد خاارت نما گوجه

درصدی عملکرد  22الی  20های ترکمناتان خاارت وارد کرده و باعث کاهش فرنگی در گلخانههای گوجهو میوه

باشد یهای نرم شده است. این آفت در شمال ایتالیا یکی از آفات اصلی سویا ممحصول به ویژه در میوه

کنند باعث کاهش عملکرد این محصول تغذیه میسویا  زایشیوقتی که الروها از مراحل (. 2330، 4)زاندیگیاکومو

باشد فرنگی در فول فصل رشد میآفت اصلی گوجه C. chalcites(. در اسرائیل 2،2389شوند )تیلور و کونجکومی

ها کند ولی به میوههای رویشی این گیاه وارد میو بخشها ( که خاارت قابل توجهی به برگ2334 5)بروزا و اسنه

 .(2372 7زند )هاراکلی وفاراگصدمه نمی

 C. chalcites های کنترلبرخی از روش-1-3

 کنترل بیولوژیک -1-3-1

                                                                                                                                              
1Modarres awal
2
Linden

3Daricheva
4Zandigiacomo
5Taylor and Kunjeku
6Broza and Sneh
7Harakly and Farag

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Harakly%2C+F.+A.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Harakly%2C+F.+A.%22


8 

 

شود. بر  ها استفاده می ای که جهت کنترل آفات از آن های بیولوژیک عبارت است از موجودات زنده کش آفت

، در گلخانه BerlinerBacillus thuringiensis))(، باکتری 1002و همکاران ) 2های واکانت اساس گزارش

کند و در مزرعه جمعیت الروهای این آفت را به کمتر از را به فور کامل کنترل می C. chalcitesفرنگی گوجه

ی کنترل این آفت در اسرائیل برا kurstakiواریته  B. thuringiensis. همچنین باکتری رساندآستانه اقتصادی می

بیولوژیک با استفاده از دشمنان فبیعی مورد بررسی قرار گرفته است  کنترل (.2334بروزا و اسنه، است )استفاده شده 

( فی 2337و همکاران ) 9پیزول). 1021و همکاران،  1پالسزك(اما هنوز به صورت تجاری در دسترس نیات 

باعث Trichogramma evanescens (Westwood)زارش کردند که فرنگی گای در گلخانه گوجهمطالعه

(Say)وPodisus nigrispinus(Dallas)شود. شکارگرهای های این آفت میدرصد از تخم 81پارازیته شدن 

Podisus maculiventris  و همکاران،  4ها برخوردارند )دکلركپتانایل باالیی برای کنترل این آفت در گلخانهاز

2338). 

 کنترل شیمیایی -1-3-2

توان به دلتامترین و شود میاستفاده می  C. chalcitesاز جمله سموم پایرتروئید مصنوعی که برای کنترل

 indoxacarbکش  ( نشان دادند که استفاده از حشره1000و همکاران ) 2. باسی(1029کابی )سایپرمترین اشاره نمود 

(oxadiazine) اعث کنترل موثر ها بدر مزارع و گلخانهC. chalcites کش حشره .شوددر ایتالیا میcyromazine 

تواند الروهای سن دوم شود، میی رشد حشرات، زمانیکه به صورت اسپری برگی استفاده میبه عنوان تنظیم کننده

، 5)ویر و دقلفرنگی، کاهو و گیاهان زینتی به خوبی کنترل کنند های گوجهرا در گلخانه C. chalcitesو چهارم 

2334). 

 استفاده از ارقام مقاوم  -1-3-3
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(، رقم مقاوم عبارت است از رقمی که در شرایآ محیطی یکاان و به فور 2322) 2بر اساس تعریف پینتر

ژنتیکی در مقایاه با ارقام معمولی کمتر مورد خاارت آفت قرار گرفته و محصولی بیشتر و با کیفیت باالتر تولید 

و همکاران،  1گیرد )اسمیتها مورد ارزیابی قرار میمقاومت امری نابی بوده و در مقایاه با سایر رقم کند. بنابرین

توانند با کاهش بقای مراحل مختلف سنی، اندازه و شکل بدن، فول  بیوزی میمکانیزم آنتی واجد گیاهان (.2334

از فریق افزایش احتمال قرارگیری حشرات  عمر حشرات کامل و تولید مثل حشرات نال بعد و یا ت ثیر غیرماتقیم

تر کردن مراحل رشدی قبل از بلوغ، نقش مؤثری در کنترل حشرات آفت داشته در معرض دشمنان فبیعی با فوالنی

عامل مؤثری  خوار اهیگ(. مطلوبیت گیاهان برای رشد و نمو حشرات 1005و همکاران،  4؛ سرفراز1000، 9باشند )دنت

توانایی حشرات در تکمیل هر چه (. 2337، 2کباشد )سینگ و مولی فت روی گیاه محصول میدر استقرار جمعیت آ

ی تولید نتاج واباتگی زیادی به عناصر غذایی موجود در سریعتر مراحل حااس قبل از بلوغ و رسیدن به مرحله

های مهار آفت از یر روشبخشی سابنابراین، ارقام دارای مقاومت نابی باال ممکن است اثر .گیاهان میزبان دارد

تر کردن زمان ها را ازفریق کند کردن مراحل قبل از بلوغ و فوالنیکشجمله استفاده از دشمنان فبیعی و حشره

(. بنابراین، استفاده از ارقام مقاوم گیاهی 1001و همکاران،  5ی تولید نتاج افزایش دهند )زالوکیرسیدن به مرحله

با توجه به . های مدیریت تلفیقی آفات مفید واقع شودشیمیایی در برنامه ورل بیولوژیک تواند به عنوان مکمل کنتمی

شود، تهیه ارقام خاارت زیادی که همه ساله به وسیله حشرات به محصوالت کشاورزی در سطح جهانی وارد می

باشد مدت به صرفه می ی اولیه نابتا زیاد، روشی تقریبا مطمئن و در درازمقاوم علیرغم زمان فوالنی و هزینه

هان نشان داد که  های گیا برخی از مطالعات بر روی ترکیبات شیمیایی موجود در بافت .(2382و همکاران،  7)هنریچ

توانند منجر به کاهش نرخ رشد و میزان غذای  ترکیبات ثانویه مانند گوسیپول و اسید تانیک موجود در گیاه پنبه می

(. فبق 2337و همکاران،  8شوند )ونگ Helicoverpa armigera(Hübner)ه ی پنب هضم شده توسآ کرم غوزه

پنبه به دلیل داشتن تراکم  .Gossypium barbadense L ی (، ارقام گونه2982های قاسمی یزدی و فائز ) گزارش
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 H. armigeraدهنده و دمگل تحمل بیشتری به تخمریزی  های گل ها، غنچه ها، براکته باالیی از کرکها در سرشاخه

همچنین وجود مقادیر باالیی از اسید سالیایلیک  دارد. .Gossypium hirsutum Lی  نابت به ارقام گونه

فرنگی،  های گوجه ( در برگ1004، و همکاران 1زای )سیمون های غده ( و وجود کرك1004و همکاران،  2)جینینگ

 .رود به شمار می H. armigeraعامل مقاومت گیاه در برابر 

ی آن در مدیریت تلفیقی آفات شده است  های مهم ارقام مقاوم که سب  به وجود آمدن جایگاه ویژه یژگیاز و

به  و توان به تخصصی بودن برای یک آفت کلیدی خاص و یا گروه محدودی از آفات، دارا بودن خاصیت تجمعی می

نابی باال، قابلیت تلفیق آن با سایر  های متوالی آفات، سازگاری با محیآ زیات، پایداری تبع آن ت ثیر روی نال

( اشاره کرد. 2337و همکاران،  4ی کنترل آفات )ریگان (، و در نهایت کاهش هزینه2388، 9های کنترل )هورن روش

 رود. های مدیریت تلفیقی آفات بشمار می لذا ارقام مقاوم گیاهی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در برنامه

 های گیاهی مختلف روی میزبان  C. chalcitesگرافیکیپارامترهای دمو -1-4

باشد  پارامترهای رشد جمعیت ابزار سودمندی برای تحلیل احتمال بقاء و مرگ و میر افراد یک جمعیت می

برداری، های جمعیت، نمونه ی مدل ای، تهیه گونه(. در نتیجه جهت درك بهتر روابآ درون و بین1002، 2)کری

جمله عوامل  های کنترل مناس  بررسی پارامترهای رشد جمعیت حشرات از کار بردن روش  ، بهگذاری های تله روش

( پارامترهای جدول زندگی، 1005(. رزمجو و همکاران )1001و همکاران،  5؛ پاپادوپولوس1002باشد )کری،  مهم می

ی میزان مقاومت حشرات در برابر ترین پارامتر در ارزیاب به عنوان مهمرا (rm) به ویژه نرخ ااتی افزایش جمعیت 

افالعات جامعی از میزان رشد جمعیت یک آفت روی یک گیاه میزبان در اختیار قرار rm گیاهان داناتند. در واقع 

 (.1009و همکاران،  7؛ روی1002دهد )کری،  می

 دونوع جدول زندگی وجود دارد:

 ( Female age-specific life table) ی سنی تک جنای جدول زندگی ویژه -2
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های مربوط به افراد ماده و بدون در نظر گرفتن تفاوت فول  در تشکیل جدول زندگی تک جنای فقآ از داده

ی سنی فقآ از افراد  ی سنی و باروری ویژه شود. لذا برای تعیین نرخ بقاء ویژه های رشدی بین افراد استفاده می دوره

شود. در نتیجه در رسم نمودار در این نوع جداول زندگی  تفاده میماده و متوسآ زمان نشو و نمای مراحل رشدی اس

پوشانی بین مراحل مختلف رشدی قابل رویت نبوده و از متوسآ زمان نشو و نمای مراحل رشدی با فرض اینکه  هم

 شود. ی افراد دارای مراحل رشدی یکاانی هاتند استفاده می همه

 (Age-stage, two-sex life table)ای  مرحله-جدول زندگی دو جنای سنی -1

شود. همچنین  ها در نظر گرفته می ی نشو و نمای متغیر بین افراد و جنس در جدول زندگی دو جنای، دوره

ی سنی و غیره بین حشرات نر و ماده و بین مراحل مختلف  تفاوت بین نرخ بقاء، امید به زندگی، مرگ و میر ویژه

پوشانی بین مراحل مختلف سنی قابل  (. لذا در این نوع جداول زندگی، هم2382، 2کند )چی و لیو رشدی را آشکار می

 مشاهده است.

و حشرات مشابه آن توسآ محققان مختلفی مورد   C. chalcitesشناسی و برخی از پارامترهای زیاتی زیات

رکلی و فاراگ فرنگی توسآ هاروی گیاه گوجه  C. chalcitesپره  شناسی ش مطالعه قرار گرفته است. زیات

های گذاشته شده توسآ هر ماده ( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهشگران نشان داد که میانگین تخم2372)

به این نتیجه رسیدند که میانگین   C. chalcitesشناسی ( با بررسی زیات2383) 1تخم بود. قاسم و یونس 243

 402و  540، 982درجه سلایوس به ترتی   90و  12، 10دمای های گذاشته شده توسآ هر ماده در سه تعداد تخم

درصد بدست آمد. همچنین این پژوهشگران  32و  35، 32ها در این سه دما به ترتی  تخم بود و درصد تفریخ تخم

روز بدست آوردند. در پژوهش  2/4و  4/2، 5/4را در دماهای مذکور به ترتی    C. chalcitesفول دوره تخمریزی 

(. نتایج این 2352، 9مطالعه شد )گامونت و مورئو  C. chalcites پره  های جنینی و شفیرگی ش  ، فول دورهدیگر

روز فول کشید. همچنین فول  15تا  2درجه سلایوس دوره جنینی بین  10پژوهشگران نشان داد که در دمای 

 5دارای   C. chalcitesش کردند که ( گزار2372همکاران ) و 4روز فول کشید. رشید 15تا  22دوره شفیرگی بین 

 12کشد. میانگین فول دوره شفیرگی در دمای روز فول می 2/9تا  2/1سن الروی است و هر سن الروی تقریبا 
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روی پارامترهای جدول زندگی دو جنای کرم  (1024و همکاران ) 2ناصریمطالعات روز بود.  8/8درجه سلایوس، 

ته روی ارقام مختلف لوبیا نشان داد که ارقام پاك و تالش به عنوان یاف پرورش H. armigeraغوزه پنبه 

بودند. رزمجو  H. armigeraهای مطلوب و رقم اختر به عنوان میزبان نامطلوب برای نشو ونما و تولید مثل  میزبان

-گوجههای گیاهی مختلف شامل ی پنبه را روی میزبان ( برخی پارامترهای زیاتی کرم غوزه1024و همکاران )

( روی گیاه لوبیا Tترین مدت زمان یک نال ) فرنگی، سی  زمینی، لوبیا و نخود بررسی و گزارش کردند که فوالنی

ی پنبه روی گیاه  ریزی کرم غوزهی قبل از تخم ترین دوره های این پژوهشگران فوالنی فبق بررسی رقم خمین بود.

 .لوبیا رقم دهقان بود

 C. chalcites ایهای تغذیه شاخص -1-5

مانی و رشد جمعیت کیفیت گیاه میزبان )میزان نیتروژن، کربن، عناصر و ترکیبات دفاعی در گیاه میزبان( زنده

 شیمیایی مواد یکلیه از عبارتات تغذیه(. 1001و همکاران،  1دهند )اماكحشرات گیاهخوار را تحت تاثیر قرار می

 حشرات اگرچه .دارد نیاز خود بدن انرژی و ت مین مثل تولید ها،بافت یتوسعه رشد، برای زنده موجود یک که

 غذایی مواد خوردن فریق از را آنها حشرات بیشتر کنند ولی سنتز خودشان را شیمیایی مواد این از برخی قادرند

  (.2338، 9)چاپمن نمایندمی کا 

توماس و  ؛2339دارد )توماس، های حشرات اهمیت زیادی تعادل غذایی در بالپولکداران مانند دیگر راسته 

-های مختلف واکنش نشان میهای غذایی نامناس  و نامتعادل به شیوه(. بالپولکداران در برابر رژیم2333همکاران، 

توانند مقدار یا نوع غذای خورده شده را تغییر دهند و در میزان کارایی مواد غذایی سازمان دهند. به فور مثال می

، 4به مقدار مااوی از پروتئین، آمینو اسید و کربوهیدرات نیاز دارند )نیشن ه فور کلی تقریباّببخشند. این حشرات ب

نوع و میزان عناصر غذایی گیاه، ترکیبات شیمیایی ثانوی گیاه و توانایی هضم و جذب . (2338چاپمن،  ؛ 1002

 بان را برای تغذیه، رشد و نمو و هایی هاتند که مطلوبیت گیاه میزغذای خورده شده توسآ حشره از جمله فاکتور
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Abstract: 

The tomato looper, Chrysodeixis chalcites (Esper), is one of the important polyphagous 

pests in Iran and many countries of the world. The effect of different cultivars of bean 

including white kidney bean (cultivars Daneshkadeh and Dehghan), red kidney bean 

(cultivars Goli and, Naz), common bean (cultivars Khomein, Talash and Sadra) and 

cowpea (cultivar Mashhad) was studied on two-sex life table parameters, nutritional 

indices and activity of some digestive enzymes (protease and α-amylase) of C. chalcites 

under laboratory conditions (25±1°C, 65±5% RH, and photoperiod of 16: 8 (L: D) h.). 

According to the results, the longest development time of C. chalcites was on 

Daneshkadeh (25.77 ± 0.17 days) and shortest one was on Sadra (23.42 ± 0.20 days).The 

highest total fecundity was on Sadra (674.82 ± 46.1 eggs) and the lowest was on 

Daneshkadeh (136.7 ± 26.7 eggs).The lowest and highest values of the net reproductive 

rate (R0) of C. chalcites were observed on Daneshkadeh (46.88 ± 2.05 

female/female/generation) and Sadra (265.82 ± 4.51 female/female/generation), 

respectively.The intrinsic rate of increase (rm) was the lowest on Daneshkadeh (0.0976 ± 

0.0012 day
-1

) and the highest on Sadra (0.1599 ± 0.007 day
-1

). The results of nutritional 

indices of whole larval instars (fourth and fifth instars) showed that the highest ECI and 

ECD were on cultivar Sadra (26.015 ± 0.641 and 33.219 ± 0.878٪, respectively). Also 

lowest value of ECI was on cultivars Daneshkadeh (11.604 ± 0.203٪) and Naz (12.466 ± 

0.325٪) and lowest value of ECD was on cultivar Daneshkadeh (15.818 ± 0.332٪). The 

highest general proteolytic activity of fourth instar in optimal pH was in the larvae fed on 

cultivars Mashhad (4.603 ± 0.476 U/mg) and Daneshkadeh (4.505 ± 0.166 U/mg). Among 

bean cultivars, the highest amylolytic activity of fifth instar in optimal pH was on cultivar 

Daneshkadeh (0.046 ± 0.003 mU/mg). The findings revealed that among bean cultivars 

tested, Daneshkadeh was unsuitable host for feeding of C.chalcites. 

Keywords: Chrysodeixis chalcites, biological parameters, nutritional indices, digestive 

enzymes, bean cultivars 
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