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 Phthorimaea operculellaزمینی بیذ سیبفن روی طنذگی پایریپروکسیاثرات زیرک

(Lepidoptera: Gelechiidae) 

 
 4؛ گلی زاده ، علی 3پور، مهذی؛ حسن 2؛ رفیعی دستجردی ، هوضنگ 1*، ساره عباس زاده
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 خالصه

 :Phthorimaea operculella (Lepظهیٌی ثیس سیتفي ضٍی ات ظیطکطٌسگی پبیطیپطٍکسیاثط

Gelechiidae)  ضیعی ٍ زٍضُ ثعس اظ کبّطی زض زٍضُ ترنهطبلعِ ضسًس. غلظت ّبی ظیطکطٌسگی ثبعث

ّبی ظیطکطٌسگی ثبعث کبّص ضَز. غلظتضیعی هیضیعی ٍ ّوچٌیي ثبعث افعایص زٍضُ پیص اظ ترنترن

-ّب ّوچٌیي ثِ طَض هعٌیضَز. آىزاضی زض ظَْض حططُ کبهل، ثبضٍضی ٍ طَل عوط حططُ کبهل هیهعٌی

، ًطخ هتٌبّی (rm(، ًطخ شاتی افعایص خوعیت )R0ثبضٍضی ، تفطید ترن، ًطخ تَلیس هثل ذبلص )زاضی 

( ضا کبّص ٍ ثِ طَض Tٍ هیبًگیي هست ظهبى یک ًس ) (GRR(، ًطخ ذبلص تَلیس هثل)افعایص خوعیت)

ّط چٌس غلظت ّبی  ضا افعایص زازُ است.P.operculella هعٌی زاضی زٍضُ ضضس ضفیطگی زض 

ّب ٍ ًسجت خٌسی ًتبج في اثط هعٌی زاضی ضٍی ترن، الضٍ ٍ زٍضُ ضضسی هبزُظیطکطٌسگی پبیطیپطٍکسی

تَاًس ثبعث کبّص پبضاهتطّبی ّبی ظیطکطٌسگی هیزّس کِ غلظتًساضتِ است. ًتبیح ایي هطبلعِ ًطبى هی

 .ضَزP.operculella ظیستی 

 

 پبضاهتطّبی ظیستی في،طیپطٍکسیظیطکطٌسگی،پبیظهیٌی، پطٍاًِ ثیس سیت کلمات کلیذی:

 

 
 مقذمه

 ,.Sporleder et alثبضس. )فطًگی ٍ فلفل زض هعاضع هیظهیٌی، تٌجبکَ،گَخِظهیٌی اظ افبت هْن خْبًی سیتسیتپطٍاًِ ثیس

، ًطخ )(، ًطخ هتٌبّی افعایص خوعیت rضٍی پبضاهتطّبی تَلیسهثلی هبًٌس ًطخ شاتی ضضس )ظیطکطٌسگی  (. زٍظّبی2004

 .Zanuncio et al( تبثیطگصاض ثبضس. )T( ٍ هیبًگیي ظهبى یک ًسل )R0(، ًطخ ذبلص تَلیس هثل )GRRًبذبلص تَلیس هثل )

-س ثِ عٌَاى آًبلَگ َّضهَى خَاًی هیّبی ضضیک تطکیت هفیس زض هسیطیت تلفیمی آفبت استفبزُ اظ تٌظین کٌٌسُ (.2005

في ثِ عٌَاى تملیس کٌٌسُ َّضهَى خَاًی زض تعسازی اظ فطایٌسّبی پبیطیپطٍکسی (.Sial and Brunner 2010 ثبضٌس.)

 (.Ishaaya and Horowitz 1992کٌس. )فیعیَلَغیکی، ثبظزاضًسُ هتبهَضفَظ ٍ تغییطضکل حططُ کبهل عول هی
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 مواد و روش

ثبضس. هی ( EC; Sumitomo chemical co, japan ADMIRAL1 10%في )کص هَضز استفبزُ پبیطیپطٍکسیحططُ

گصاضی ضّبسبظی ضسًس، تِ هحفظِ ثب یک کبغص صبفی ٍ ظهیٌی زض یک هحفظِ پالستیکی ثطای ترنپطٍاًِ یک ضٍظُ ثیس سیت

الضٍ سي اٍل ثکبض ثطزُ ضس ٍ الضٍّب ثِ طَض اًفطازی  09في ضٍی .زٍظّبی ظیطکطٌسُ پبیطیپطٍکسیظهیٌی پَضیسُ ضسًسسیت

طاض گطفتٌس ٍ اخبظُ زازُ ضس کِ ثِ ضفیطُ تجسیل ٍ زض زهبی اتبق تب ظَْض حططُ ثبلغ ظهیٌی زض پتطی زیص لضٍی تکِ ّبی سیت

( اًدبم ضسًس. تعساز ترن ّبی L:D)h  6:12ٍ زٍضُ ًَضی C 1±62  ،RH  %5±25°لطاض گطفتٌس. توبم آظهبیطبت زض زهبی 

 گصاضتِ ضسُ ثِ طَض ضٍظاًِ ثجت ضسًس تب ایٌکِ ّوِ هبزُ ّب هطزًس.

 ها آنالیس داده

طای ٍ ضٍش ثَت استطح اًدبم ضس ٍ ثMs.chart (chi 2015) _  Twosexآًبلیع زازُ ّب ثب استفبزُ اظ ثطًبهِ کبهپیَتطی

 استفبزُ ضس.sas همبیسِ هیبًگیي اظ ًطم افعاض 

 

 نتایج و بحث

 (F=51.72, P<0.0001,df=1) زض زٍظّبی ظیطکطٌسُ کبّص پیسا کطز. P.operculellaثِ طَض هعٌی زاضی ثبضٍضی 

ٍ ضٍی ًسجت خٌسی تبثیط  (F=53.57,P<0.0001, df=1في ّوچٌیي اثط ذَثی ضٍی تفطید ترن زاضت. )پبیطیپطٍکسی

 Spodoptera exiguaفي ضٍی ًسجت خٌسی ( گعاضش کطزًس کِ پبیطیپطٍکسی6912. هعبزلی ٍ ّوکبضاى )چٌساًی ًساضت

 تبثیط چٌساًی ًساضت.
فن وکنترلزمینی تیمار ضذه با پایریپروکسیتفریخ تخم و نسبت جنسی در بیذ سیبمقایسه باروری،  -1جذول  

fecundity             Egg hatch%             Female/all 

Control 43.8±3.85 a 39.375±1.35a 0.58±0.05a 

LC30  10.21±1.71b 7.826±0.05b 0.46±0.07a 

P <0.0001 <0.0001 

F 51.72 53.57 

 

ضیعی ٍ ّوچٌیي ثبعث افعایص زٍضُ پیص ضیعی ٍ زٍضُ ثعس اظ ترنغلظت ّبی ظیطکطٌسگی ثبعث کبّطی زض زٍضُ ترن

في زضهعطض لطاض گطفتِ زض زاضی ثَسیلِ پبیطیپطٍکسیظهیٌی ثِ طَض هعٌیسیت ظهبى ضضس ثیس (.6)خسٍل ضَز.ضیعی هیاظ ترن

زّس، ًطخ ذبلص تَلیس ضا کبّص هی GRRغلظت ّبی ظیطکطٌسگی  (.3)خسٍل گیطز لطاض هیهمبیسِ ثب کٌتطل تحت تبثیط 

في ثِ پبیطیپطٍکسی rm  ٍLC30 (.2) خسٍلکطز.ّبی ظیطکطٌسگی فطق هیثیي کٌتطل ٍ غلظت( ثِ طَض هعٌی زاضی R0هثل )

ّبی زضغلظت (Tگیي ظهبى یک ًسل )اثطگصاضت. هیبً )ثِ طَض هعٌی زاضی ضٍی LC30 زاضی کوتط اظ کٌتطل ثَز.طَض هعٌی

هعبزلی ٍ ّوکبضاى گعاضش کطزًس کِ پبضاهتطّبی ضضس خوعیت ثبعث  .(2)خسٍل زاضی کبّص یبفت ٌسگی ثِ طَض هعٌیظیطکط

 ضَز.في لطاض گطفتِ، هیپبیطیپطٍکسیکِ زض هعطض  S. exiguaکبّص زض ضضس الضٍ ًئًَبت 

 
ی                                         زمینمقایسه میانگین پارامترهای بیولوشیکی بیذ سیب-2جذول    

Treatment developing days (mean±SE) df                            p 

parameter Control Piryproxyfen 

pre_oviposition 1± 0.12b 1.61±0.13a 1                          0.0042 

oviposition 26.57±0.48a 23.68±0.4b 1                          <0.0001 

post_oviposition 2.88±0.13a 1.74±0.14a 1 0.1658 
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 وفن یریپروکسیزمینی تیمار ضذه با دوزهای زیرکطنذه پامقایسه دوره پیص از بلوغ وطول عمر بالغی بیذ سیب -3جذول

  رلکنت

              Control       Pyriproxyfen( LC30) P                          F                          Df               

Egg 4.77±0.8a 4.93±0.8a 0.28 1.14 1 

Larva 13.6±3.6a 9.47±3.6b <0.0001 161 1 

Pupa 7.5±1.98b 8.86±1.98a <0.0001 27.94 1 

Male 5.16±1.42b 4.38±1.42a 0.01 5.82 1 

Female 6.14±2.51a 5.57±2.51a 0.16 2.02 1 

 

فن و کنترل                                   زمینی تیمار ضذه با پایریپروکسییت در بیذ سیبمقایسه پارامترهای رضذ جمع-4جذول  

               

                                  GRR                               R0                                          rm (day-1)                                    (day-1)                   T 

Control 22.08±6.09a               19.15±4.68a     0.1±0.00006a               1.11±0.00007a         27.92±0.17a 

Pyriproxyfen 3.79±6.09b 3.56±4.68b      0.05±0.00006b               

1.05±0.00007b         24.84±0.17b  

F 274524 259307              245694                                251385                     273433 

 

 

-ًطبى هی P.operculellaکص هیعاًی کبّص زض زّس کِ ایي حططُفي ًطبى هیزض پبیطیپطٍکسی rmکبّص  :نتیجه گیری 

ّب کصتَاًس زض اًتربة حططُّب تحت ضطایط آظهبیطگبّی هیایي ًَع ثطضسی ثبضس.زّس. ثٌبثطایي ثطای کٌتطل آفت هٌبست هی

 ضبى، زض هسیطیت آفبت هفیس ثبضس.ثطای کبضثطز ّوگبم ثب آفت ٍ زضوٌبى طجیعی

 

 .ضَزهی تطکط زاًطگبُ هحمك اضزثیلی پػٍّطی هعبًٍت هبلی حوبیتْبی : اظقذردانی 
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