
 

 

 

 

 شتٍ سیاٌ باقال مترَای جذيل زوذگیارزیابی برخی از پارا
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 خالصٍ

استلبدُ زاى هی ثبضذ. در ایػٌَاى یکی اس آكبت هْن چـٌذرقٌذ  ثِ Aphis fabaeی سیبُ ثبقال ضتِ

ثزخی اس  در ایي تحقیقثبضذ. لذا ٍ سبلن در کٌتزل آكبت هیهؤثز  ّبی کٌتزلاس ارقبم هقبٍم یک اس رٍش

اهکبى ٍجَد هقبٍهت پٌج رقن چـٌذرقٌذ )پزضیب، دٍرٍتی،  ایي ضتِ جْت ثزرسیپبراهتزّبی جذٍل سًذگی 

 16درغذ ٍ  60 ± 5، رطَثت ًسجی C1 ± 25˚( در اتبقک رضذی ثب ضزایط دهبیی 006رٍسیز، پزیوز ٍ 

ًتبیج ًطبى داد کِ ثیطتزیي درغذ اًجبم گزكت.  ثِ رٍش قلس ثزگی سبػت تبریکی 8سبػت رٍضٌبیی ٍ 

ثیي  هطبّذُ گزدیذ.( %5/67) %( ٍ کوتزیي درغذ ثقبء رٍی رقن رٍسیز90رٍی رقن پزضیب )ثقبی پَرُ ّب 

لؾ اختالف ی ثبّبی تَلیذ ضذُ ثِ اسای ّز حطزُرقن ّبی هختلق چـٌذرقٌذ اس ًظز هیبًگیي تؼذاد پَرُ

 ٍ کوتزیي آى رٍی رقن رٍسیز پَرُ( 70/48)ثیطتزیي ثبرٍری کل رٍی رقن پزضیب داری ٍجَد داضت. هؼٌی

رقن ّبی رٍی  ثِ تزتیت ّبضتٍِ ثبرٍری رٍساًِ طَل ػوز  ٍ کوتزیي ثیطتزیيهطبّذُ ضذ.  پَرُ( 48/22)

بم ارقثزاسبس ًتبیج ثِ دست آهذُ، رقن پزضیب ثِ ػٌَاى حسبس تزیي رقن ٍ  پزیوز هطبّذُ گزدیذ.پزضیب ٍ 

 پزیوز ٍ رٍسیز ثِ ػٌَاى ارقبم ًسجتب هقبٍم ثِ ضتِ سیبُ ثبقال هؼزكی گزدیذ.

 

 ، پبراهتزّبی سیستیارقبم چـٌذرقٌذضتِ سیبُ ثبقال، کلمات کلیذی: 

 

 مقذمٍ

ًخَد، لَثیب، ثبقال، سیت  ثِ ٌذرـهٌبطق ایزاى ٍجَد دارد ٍ ػالٍُ ثز چ در توبم  Aphis fabae Scopoliسیبُ ثبقال ضتِ 

 گًَِ گیبّی حولِ هی 200گًَِ گیبّی ٍ در جْبى ثِ ثیص اس  50. در ایزاى ثِ حذٍد ّن خسبرت هی سًذ سهیٌی، ضوطبد

ّب اس گیبّبى هیشثبى ضتِ. [ 4] ذهی ثبض ثِ خػَظ ٍیزٍس هَساییک چـٌذرقٌذ ًَع ثیوبری گیبّی 50کٌذ ٍ ًبقل ثیص اس 

تأثیز گذاضتِ ٍ  ّبتَاًٌذ رٍی ثبرٍری، رضذ ٍ ثقبی ضتِهی ، هَاد ضیویبیی ثبًَیِهبًٌذ ارسش ؿذاییًظز تٌبست هیشثبًی 

ی دكبػی در تَاًذ ثِ ػٌَاى یک ٍسیلِ. کیلیت پبییي ؿذا هی[ 5] ثبػث تـییز در ًزخ هزگ ٍ هیز ٍ تَلیذ هثل آًْب ضًَذ

 2] ی ًطَ ٍ ًوبی قجل اس ثلَؽ آًْب ضًَذیب اكشایص طَل دٍرُ ّب ٍهقبثل گیبّخَاراى ػول کٌذ ٍ ثبػث کبّص سادآٍری ضتِ

]. 

ّب تزجیحبً اس کٌتزل ضیویبیی استلبدُ در ثؼضی اس هَارد کطبٍرساى ثِ هٌظَر جلَگیزی اس خسبرت ٍاردُ تَسط ضتِ

هحیط سیست ٍ  ّب ثزکصّب، اثزات ًبخَضبیٌذ آكتکصکٌٌذ. ایي در حبلی است کِ هقبٍهت رٍساكشٍى حطزات ثِ آكتهی

ّبی ّب یب ٍاریتِّبی ًسجتبً ثبالی کبرثزد سوَم ضیویبیی، لشٍم ضٌبسبیی گًَِهَجَدات هلیذ ؿیز ّذف، ّوچٌیي ّشیٌِ
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ػٌَاى یک ػٌػز اسبسی در هت گیبّبى ثٍِطَر کلی هقب. ثِ[ 3]سبسدّب را هطخع هیهقبٍم ثِ آكبت ٍ هخػَغبً ضتِ

-ّبی تحویلی ثِ کطبٍرساى را ثِت ٍ استلبدُ اس ایي كبکتَر در کٌتزل آكبت، ّشیٌِسیستن هذیزیت تللیقی آكبت هطزح اس

ثزخی اس پبراهتزّبی  رقن چـٌذرقٌذ رٍیی پٌج ّذف اغلی ایي تحقیق ارسیبث [ 1].ذ دّای کبّص هیطَر قبثل هالحظِ

ّبی کٌتزل تللیقی در ثزًبهِ است ثتَاىکِ ٍاجذ هقبٍهت ًسجی ثبالتزی ضٌبسبیی ارقبهی  است تب ثبضتِ سیبُ ثبقال  سیستی

 .یي ارقبم هَرد استلبدُ قزار داداس اّب َاى هٌبثؼی اس هقبٍهت ثِ ضتِػٌّبی اغالح ًجبتبت ثِآكبت یب در ثزًبهِ

 

 مًاد ي ريش

ضذ. ثِ هٌظَر جلَگیزی اس آلَدگی گیبّبى  سی ٍ هٌبثغ طجیؼی کطَر تْیِرقن چـٌذرقٌذ اس هزکش تحقیقبت کطبٍر 5ثذٍر 

ّبی پالستیکی ثِ قطز در داخل گلذاى ذ ًٍ% ضذػلًَی ضذ75ز در هحلَل ثٌَهیل ّبی قبرچی، ثذٍر هَرد ًظثِ ثیوبری

.  کطت گزدیذ 1:1:2تیت ثِ ًسجت هتز ٍ در هخلَطی اس خبک سراػی، هبسِ ٍ کَد داهی ثِ تزسبًتی 10ٍ ارتلبع  14ی دّبًِ

ٍ پس اس  ًذذهـبى جوغ آٍری ض اطزافهشارع  ّبی هشثَر اس رٍی چـٌذرقٌذی سیبُ ثبقال، ضتِهٌظَر تطکیل کلٌی ضتِثِ 

سبسی جوؼیت ضتِ( رٍی رقن هحلی چـٌذرقٌذ، پس اس حذاقل یک هبُ پزٍرش کلٌی )ثِ هٌظَر خبلعضٌبسبیی گًَِ، 

، رطَثت C1 ± 25˚اتبقک رضذی ثب ضزایط دهبیی در  اغلی ثِ رٍش قلس ثزگی رٍی ثزگ ّبی چـٌذرقٌذ آسهبیطبت

 ثقبی ٍ ًوب ٍ ًطَ یدٍرُ ثزرسی طَلثزای   سبػت تبریکی اًجبم گزكت. 8سبػت رٍضٌبیی ٍ  16 درغذ ٍ 60 ± 5ًسجی 

 ٍ هبدُ ضتِ ی ضذُ، تؼییي سهبى گذضت اس پس .ًوبیٌذ پَرُ سایی تب ضذ دادُ كزغت سبػت 24ضتِ ّب  ثِ پَرگی هزاحل

ضذًذ.  ثجت رٍساًِ طَر ثِ هبًذُ ثبقی پَرُ سًذُ هبًی ٍ ضذًذ حذف قلس ثزگی ّز رٍی اس پَرُ یک جش ثِ پَرُ ّب توبهی

 گزكتِ ًظز در رقن  ّز ثزای تکزار 40 اس ثیص آسهبیص ایي یبكت. در اداهِ هبًذُ ثبقی پَرُ ّبی توبهی ثلَؽ سهبى تب کبر ایي

 ّز هیز ٍ هزگ ٍ هثل تَلیذ ثبلؾ، ّبی ضتِ ظَْر اس پس ،ثبلؾ حطزات هثل تَلیذ ظزكیت ٍ ػوز طَل تؼییيثزای   .ضذ

 حذف گیبُ رٍی اس ٍ گزدیذ ثجت ٍ ضوبرش رٍساًِ ثػَرت ضذُ تَلیذ ّبی پَرُ ضذ. ثجت رٍساًِ طَر ثِ ثکزسا کبهل ضتِ

 ًظز دررقن چـٌذرقٌذ  ّز ثزای تکزار 25 حذٍد آسهبیص ایي در. یبكت اداهِ کبهل ّبی ضتِ هزگ سهبى تب کبر ي. ایضذًذ

غَرت گزكت  SASًزم اكشار در  تیوبرّب ثب استلبدُ اس آسهَى تَکیهقبیسِ هیبًگیي ًیش  ّب ٍٍاریبًس دادُ تجشیِذ. ض گزكتِ

 اًجبم ضذ. Excelرسن ًوَدارّب ثب استلبدُ اس ًزم اكشار ٍ 

 

 وتایج ي بحث

هقبیسِ هیبًگیي آًْب ثب استلبدُ اس آسهَى تَکی هطخع گزدیذ کِ  ّب ٍثز اسبس ًتبیج ثِ دست آهذُ اس تجشیِ ٍاریبًس دادُ

ٍجَد دارد.  داریال تلبٍت هؼٌیی سیبُ ثبقّبی هَرد هطبلؼِ اس ًظز طَل هذت ًطَ ٍ ًوبی هزاحل پَرگی ضتِ ثیي رقن

 ٍ پزضیب هطبّذُ ضذ. 006 رقن ّبی تزتیت رٍی رٍس( ثِ 32/6ٍ  04/7ثیطتزیي ٍ کوتزیي طَل ایي دٍرُ )ثذیي تزتیت کِ 

 درغذ رٍی رقن ّبی رٍسیز ٍ پزضیب 90تب  5/67چٌیي درغذ ثقبی هزاحل پَرگی رٍی رقن ّبی هختلق هتـیز ثَد ٍ ّن

رٍس رٍی  909/4  ،رٍس رٍی رقن پزضیب ٍ کوتزیي طَل ػوز آًْب 160/9، ّبضتِثیطتزیي طَل ػوز  (.1تـییز کزد )جذٍل 

ی ّبی تَلیذ ضذُ ثِ اسای ّز حطزُاس ًظز هیبًگیي تؼذاد پَرُ رقن ّبی هختلق چـٌذرقٌذثیي   .رقن پزیوز هطبّذُ گزدیذ

ثیطتزیي ثبرٍری کل رٍی رقن پزضیب ٍ کوتزیي آى رٍی رقن رٍسیز داضت. داری ٍجَد ثبلؾ )ثبرٍری کل( اختالف هؼٌی

ی هبدُ در ّز رٍس( رٍی رقن پزضیب اسای ّز حطزُ ّبی تَلیذ ضذُ ثِثیطتزیي هیشاى ثبرٍری رٍساًِ )تؼذاد پَرُ هطبّذُ ضذ.

  (.1)جذٍل  دست آهذثِپزیوز ٍ کوتزیي هیشاى آى رٍی رقن 

 



 

 

 

ی سیاٌ َا، طًل عمر ي ظرفیت تًلیذ مثلی حشرات بالغ شتٍدرصذ بقای پًرٌ ،مقایسٍ میاوگیه طًل ديرٌ پًرگی -1جذيل 

 (Mean±SE)باقال ريی پىج رقم چغىذرقىذ 

پَرگی یقبی هزحلِدرغذ ث رقن  ی ًطَ ٍ ًوبی پَرگیدٍرُ   ) طَل ػوز حطزات  ثبلؾ )رٍس   تؼذاد پَرُ/حطزُ ثبلؾ تؼذاد پَرُ/حطزُ ثبلؾ/رٍس 

 a 1.92 ± 0.08 b 35.77± 1.26 b 5.79 ± 0.32 c 0.01 ± 7.29 %75 دٍرٍتی

 a 1.29 ± 0.14 c 33.69± 6.21 b 4.91 ± 0.42 c 0.02 ± 7.32 %70 پزیوز

 b 2.76 ± 0.14 a 48.70± 2.84 a 9.16 ± 0.37 a 0.01 ± 6.32 %90 پزضیب

 a 1.66 ± 0.17 bc 22.48 ± 2.21 c 5.24 ± 0.48 c 0.03 ± 7.43 %67.5 رٍسیز

006 82.5% 7.04 ± 0.01 a 1.86± 0.09 b 31.20 ± 2.04 bc 7.48 ± 0.34 b 

 هی ثبضذ.(P=0.05) در سطح احتوبل ّب ثب آسهَى تَکی هیبًگیيی حزٍف هتلبٍت ًطبًگز تلبٍت ثیي تیوبرّب در هقبیسِ

 

ٍهیز هزگ ،ضتِ ًطبى هی دّذ کِ ثب ثبال ركتي سي ضتِ ّب x+1 (dx )تب  xهزگ ٍ هیز در كبغلِ سٌی  ًتبیج

ثِ تزتیت در رٍسّبی  006رقن ّبی دٍرٍتی، پزضیب ، رٍسیز، پزیوز ٍ (. اٍلیي هزگ ٍ هیز در 1اكشایص یبكتِ است )ضکل 

 ثجت ضذ. ضتِػوز چْبرم، دّن، دٍم، چْبرم ٍ ًْن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 مرگ ي میر در فاصلٍ سىی شتٍ سیاٌ باقال ريی رقم َای مختلف چغىذرقىذ -1شکل 

 



 

 

 

ثزرسی کزدًذ کِ ثیطتزیي  چـٌذرقٌذ رقن ضصپبراهتزّبی سیستی ضتِ سیبُ ثبقال را رٍی  (2009) رسهجَ ٍ كالحی

 ادثیتحزیزی  ّوچٌیي، گشارش ًوَدًذ. Polyrave  ٍ7233ثِ تزتیت رٍی ارقبم را ٍ کوتزیي هیشاى ثبرٍری ٍ رضذ ٍ ًوَ 

یي ٍکوتزیي ثبرٍری ی کزدًذ ٍ ثیطتزپبراهتزّبی سیستی ضتِ سیبُ چـٌذرقٌذ را رٍی ارقبم هختلق چـٌذر ثزرس ( 2010)

  رسَل گشارش ًوَدًذ.ٍ  PPBرا ثِ تزتیت در ارقبم   ضتِ

 

 وتیجٍ گیری 

هطبّذُ گزدیذ  رٍی رقن پزضیب ثیطتزیي درغذ ثقبء، ثبرٍری، ًطَ ٍ ًوبی پَرگی ٍ طَل ػوز ،ثز اسبس ًتبیج ثِ دست آهذُ

 پزیوز ثٌبثزایي رقن پزضیب ثِ ػٌَاى حسبس تزیي رقن ٍ پبراهتزّب را داضتٌذي هقذار ایي ٍ ثزػکس ارقبم رٍسیز ٍ پزیوز کوتزی

-م ی اًتخبة ارقبم هقبٍّبی حبغل اس ایي پژٍّص درثبرُاهیذ است یبكتِ .ٍ رٍسیز ثِ ػٌَاى ارقبم ًسجتب هقبٍم هؼزكی گزدیذ

ی سیبُ ثبقال ضتِ IPMّبی هغ در ثزًبهِی اطالػبت کبرثزدی ٍ هْن ثِ هٌظَر طزاحی الگَی ّذكوٌذ ٍ جباًذ در تَسؼِثتَ

 هلیذ ثبضذ.
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