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  چکیده
 ازآفات با دامنه میزبانی وسیع روي انواع محصوالت زراعی در ایران و  Chrysodeixis chalcites (Esper)لوپر گوجه فرنگی    

رقم هاي (رقم لوبیا شامل، لوبیا سفید  8در این مطالعه ویژگی هاي زیستی لوپرگوجه فرنگی روي . بسیاري از کشور هاي جهان است
در ) رقم مشهد(و لوبیا چشم بلبلی ) رقم هاي خمین، تالش و صدرا(، لوبیا چیتی )رقم هاي گلی و ناز( ، لوبیا قرمز)دانشکده و دهقان

 و وشناییر ساعت 16 نوري ي دوره درصد و در 5±65درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  1±25دماي ( شرایط کنترل شده آزمایشگاهی
 .Cطبق نتایج به دست آمده، طوالنی ترین دوره الروي و دوره رشدي قبل از بلوغ . مورد بررسی قرار گرفت )تاریکی ساعت  8

chalcites  به (و کوتاه ترین این دوره ها مربوط به رقم صدرا ) روز 0/17±25/77و   0/13±15/74به ترتیب (مربوط به رقم دانشکده
طوالنی ترین و کوتاه ترین طول دوره شفیرگی لوپر گوجه فرنگی به ترتیب روي رقم  .بود) روز  0/20±23/42و 0/15±14/15 ترتیب

و دانشکده ) روز  0/55±12/78( طوالنی ترین و کوتاهترین دوره تخمریزي به ترتیب روي ارقام صدرا. هاي خمین و مشهد ثبت گردید
و کمترین ) روز  46±674/4و  5.55±33/84به ترتیب( کل روي رقم صدرازانه و بیشترین باروري رو .مشاهده شد) روز  7/69±0/8(

نتایج این مطالعه نشان داد که . مشاهده شد) روز  26.7±136/7(و دانشکده ) روز  2.99±17/55(آن ها به ترتیب روي ارقام خمین 
  .نبود C. chalcitesرقم دانشکده میزبان مناسبی براي رشد و تولیدمثل 

  
  ، رقم هاي لوبیا Chrysodeixis chalcites، زیست شناسی :واژگان کلیدي

  
  مقدمه

یکی از آفات مهم و پلی فاژ محصوالت زراعی مختلف در ایران و سایر نقاط   Chrysodeixis chalcites (Esper)لوپر گوجه فرنگی    
عوارض جانبی از جمله توسعه مقاومت به حشره کش ها در کنترل حشرات با استفاده از حشره کش ها باعث بروز ). 8(جهان می باشد 

 حشره یک شده توسط تغذیه غذایی عناصر کمیت و کیفیت). 4(حشرات، طغیان مجدد آفات و آلودگی هاي زیست محیطی می شود 
 مراحل چه سریعتر هر تکمیل در حشرات توانایی . دهد قرار تأثیر تحت را تولید مثل حشره و زنده مانی نرخ مستقیم طور به تواند می

 ارقام بنابراین،. دارد میزبان گیاهان در موجود غذایی عناصر به زیادي نتاج وابستگی تولید ي مرحله به رسیدن و بلوغ از قبل حساس
 از را کش ها حشره و طبیعی دشمنان از استفاده جمله از آفت مهار هاي سایر روش بخشی اثر است ممکن باال نسبی مقاومت داراي
از  استفاده بنابراین، (10). دهند افزایش نتاج تولید ي مرحله به زمان رسیدن کردن تر طوالنی و بلوغ از قبل مراحل کردن کند طریق
 ,3 ,1( شود واقع مفید آفات تلفیقی یریتمد هاي برنامه در و شیمیایی بیولوژیک کنترل مکمل عنوان به تواند می گیاهی مقاوم ارقام

 آفت زیست شناسی این درمورد تحقیقی هیچ ظهور، نو آفت یک عنوان به لوبیا مزارع باالي این آفت در اقتصادي اهمیت رغم به. )5
 اطالعات که است لوبیا مختلف ارقام روي C. chalcites شناسیزیست مطالعه تحقیق، این از هدف .است نشده انجام لوبیا ارقام روي

  .شود استفاده لوبیا مزارع در آفت این تلفیقی مدیریت هاي برنامه در تواند خوبی می به پژوهش این از آمده بدست
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  مواد و روش ها

  :حشره پرورش
 از مزارع گوجه فرنگی منطقه مغان واقع در شمالغرب ایران جمع آوري شده و به اتاقک رشد در شرایط دمایی C. chalcites الروهاي   

قبل از . ساعت تاریکی انتقال داده شدند 8 ساعت روشنایی و 16ي روشنایی درصد و دوره 5±65 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 25±1
تخم هاي حاصل از کلنی اولیه . ، حشرات به مدت دو نسل روي هشت رقم لوبیاي مورد آزمایش پرورش داده شدندها  شروع آزمایش

سانتی متري روي  8 الر وها درون پتري هاي. . داده شدند پس از ضدعفونی به همراه یک قطعه پنبه مرطوب در داخل کیسه فریزر قرار
 و 3 پس از سپري شدن مراحل الروي،پیش شفیره ها و شفیره ها درون قوطی فیلم هایی به قطر .برگ هاي لوبیا پرورش داده شدند

گیري در داخل  ه منظور جفتهر رقم به نسبت مساوي ب ي حاصل از حشرات کامل نر و ماده. سانتی متر انتقال داده شدند 5 ارتفاع
آب عسل ده درصد استفاده  زي حشرات کامل ا جهت تغذیه. قرار داده شدند) متر سانتی 19 و ارتفاع 14قطر (اي ویژه  ظروف استوانه

  .شد
  :گیاه میزبان

ي  ي تحقیقاتی واقع در دانشکده از مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مرکزي تهیه و در مزرعه لوبیا مختلف ارقام بذر   
  .هاي مختلف لوبیا براي تغذیه الروهاي آفت استفاده شدبرگ رقم .علوم کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی کاشته شد

  :آنالیز داده ها
 .MINITAB verافزار توسط نرم (one-way ANOVA) تجزیه واریانس یک طرفه جهت تجزیه آماري داده هاي بدست آمده از    

مورد بررسی  ٪ 5در سطح احتمال) LSD( دار ها نیز بااستفاده از آزمون حداقل اختالف معنی اختالف آماري میانگین. استفاده شد 16
  .قرار گرفت

  
  نتایج و بحث

بالغ  حشرات دوره زندگی طول نیز و بلوغ از قبل نمو و رشد هايدوره روي طول بر لوبیا ارقام مختلف تأثیر بررسی از حاصل نتایج   
طول دوره جنینی و طول دوره زندگی حشرات ماده و نر روي ارقام مختلف . آمده است 1 جدول لوبیا در مورد آزمایش رقم 8 برگ روي

مربوط به رقم دانشکده و  C. chalcites ي قبل از بلوغترین دوره الروي و دوره رشدطوالنی. داري نشان ندادلوبیا تفاوت معنی
تواند از جمله ي بین ارقام لوبیا میتفاوت در مواد غذایی و ترکیبات شیمیایی ثانویه. ها مربوط به رقم صدرا بودکوتاهترین این دوره

شفیرگی بین ارقام مختلف لوبیا متغیر  طول دوره. دالیل احتمالی اختالف در طول دوره الروي و طول دوره رشدي قبل از بلوغ باشد
هاي خمین و مشهد روز قرار داشت که بیشترین و کمترین طول دوره شفیرگی به ترتیب روي رقم 8/06تا  6/98 يبوده که در محدوده

که مشابه  روز گزارش کردند 8/8 درجه سلسیوس را 25 در دماي C.chalcites میانگین دوره شفیرگی) 7( رشید و همکاران. ثبت شد
حاصل از الروهاي  C. chalcites ریزي و باروري حشرات کاملتخم. باشدنتیجه بدست آمده در تحقیق حاضر روي رقم مشهد می

روز روي   C. chalcites،1/5 ریزيمتوسط دوره قبل از تخم. نشان داده شده است 2رقم لوبیا در جدول شماره 8  تغذیه کرده از
-اختالف موجود بین این دو مطالعه می. روز بدست آمد 7/57 در حالیکه در تحقیق حاضر این دوره). 5( ستفرنگی گزارش شده اگوجه

 .C هاي جغرافیایی مورد آزمایشهاي گیاهی و اختالف در جمعیتتواند  ناشی از تفاوت در شرایط انجام آزمایش، تفاوت میزبان
chalcites تواند به طور مستقیم تحت تاثیر گیاهان با ارزش غذایی پایین قرار حشره می هاي گذاشته شده توسط یکتعداد تخم. باشد

ترین این دوره مربوط به رقم ریزي مربوط به رقم خمین و کوتاهترین دوره قبل از تخمطوالنی). 2,6,9( گرفته و باروري آفت کاهش یابد
هاي پرورش براي ماده. یب روي ارقام صدرا و دانشکده مشاهده شدترین دوره تخمریزي به ترتترین و کوتاههمچنین طوالنی. صدرا بود

هاي پرورش یافته روي ارقام خمین ها به ترتیب متعلق به مادهیافته روي رقم صدرا بیشترین باروري روزانه و باروري کل و کمترین آن
بدست آمد که  640/33 فرنگیروي گوجه C. chalcites گزارش کردند که متوسط باروري کل) 5( قاسم و یونس. باشدو دانشکده می

  .باشدموافق با نتیجه بدست آمده در تحقیق حاضر روي رقم صدرا می
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  روي ارقام مختلف لوبیاC. chalcites مراحل رشدي و طول دوره زندگی حشرات کامل ) خطاي معیار ±(میانگین  -1جدول

رشدي قبل از طول دوره   طول دوره زندگی ماده  طول دوره زندگی نر
 رقم  طول دوره جینینی  طول دوره الروي  طول دوره شفیرگی  بلوغ

39.07±1.32a1.24±42.06 ٭a٭  
25.07±0.32b 7.95±0.18a 14.96±0.29bc 3.00  گلی 

39.70±1.55a 45.90±1.03a 25.57±0.20ab 8.06±0.11a 15.34±0.31ab 3.00 خمین 
43.04±1.44a 44.08±1.05a 25.26±0.23ab 8.02±0.11a 15.26±0.20ab 3.00  دهقان  
40.97±1.55a 41.27±1.39a 25.77±0.17a 7.98±0.11a 15.74±0.13a 3.00 دانشکده  
39.40±1.28a 43.56±1.17a 23.98±0.24cd 7.26±0.10bc 14.60±0.18cd 3.00 ناز 
40.97±1.68a 44.00±0.94a 25.07±0.19b 7.55±0.13b 15.68±0.15a 3.00 تالش 
43.15±1.03a 42.71±1.69a 24.38±0.36c 6.98±0.06c 15.71±0.23a 3.00 مشهد  
41.77±0.51a 41.96±0.63a 23.42±0.20d 7.34±0.08b 14.15±0.15d 3.00  صدرا 

  )p<0.01 و ٭P<0.05, LSD(هاست دار میانگینحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنی
  
  
  

  روي ارقام مختلف لوبیاC. chalcites ریزي و باروري حشرات کامل تخم) خطاي معیار ±(میانگین  -2جدول

  )p<0.01 و ٭P<0.05, LSD(هاست دار میانگینحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنی
  

  کلی گیرينتیجه
-نتایج نشان داد که در بین ارقام مختلف مورد مطالعه در این تحقیق، رقم دانشکده داراي مقاومت نسبی بوده و می تواند در برنامه   

  .مورد استفاده قرار گیرد C. chalcitesهاي مدیریت تلفیقی 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

طول دوره قبل از تخم   رقم
  باروري کل  باروري روزانه  طول دوره تخم ریزي  ریزي

   64.0b±373.0 ٭   4.52ab±30.97  ٭  0.45cd 11.06±0.97a±6.80  گلی
   0.58a   11.95±1.14a 17.55±2.99c     271.6±57.0b±8.91  خمین
     0.49bc  12.17±0.90a 18.85±2.97c       256.8±40.5bc±7.63  دهقان

 0.46ab 7.69±0.80b   19.65±4.17c    136.7±26.7c±8.31  دانشکده
 0.35bc  11.31±1.23a    22.25±2.85bc        333.4±39.9b±7.44  ناز

 0.42ab 10.33±0.84a  22.53±3.22bc        316.3±28.4b±8.07  تالش
 0.60abc     11.23±0.69a   23.59±3.22abc 307.4±36.9b±7.69   مشهد
 0.12d   12.78±0.55a 33.84±5.55a    674.4±46.1a±5.67  صدرا



 

۴ 
 

  
  منابع

1. Adebayo A., Omoloyo S.V. 2007. Abundance of methylenecholesterol in traditional African rice as an 
indicator of resistance to the African rice gall midge, Orseolia oryzivora Harris & Gagne. Entomological 
Science, 10: 249-257. 

2. Awmack C.S., Leather S.R. 2002. Host plant quality and fecundity in herbivorous insects. Annual 
Review of Entomology 47: 817-44. 

3. Du L.G.F., Zhu S., Parajulee M.N. 2004. Effect of cotton cultivar on development and reproduction of 
Aphis gossypii (Homoptera: Aphididae) and its predator Propylaea japonica (Coleoptera: Coccinellidae) 
.Journal of Economic Entomology 97: 1278-1283. 

4. Fitt G.P., Dillon M.L., Hamilton J.G. 1995. Spatial dynamics of Helicoverpa populations in Australia: 
simulation modeling and empirical studies of adult movement. Computers and Electronics in Agriculture 
13: 177-192. 

5. Gasim G.Y., Younis H.T. 1989. Biological studies on tomato leaf worm Plusia chalcytes L. (Noctuidae: 
Lepidoptera) under effect of constant temperatures. Mesopotamia J Agri 59: 325-334. 

6. Hamilton A.J., Endersby N.M., Ridland P.M., Zhang J., Neal M. 2005. Effects of Cultivar on oviposition 
preference, larval feeding and development time of diamondback moth, Plutella xylostella (L.) 
(Lepidoptera: Plutellidae), on some Brassica oleracea Vegetables in Victoria. Australian Journal of 
Entomology 44: 284-287. 

7. Rashid F.F., Hammad S.M., Hassan S.M. 1971. The biology of Autographa chalcites L. in Alexandria 
region (Lepidoptera: Noctuidae). Bulletin de la Societe Entomologique d'Egypte 55: 419-426. 

8. Veire  M.,Van De. Degheele D. 1994. Toxicity of the insect growth regulator cyromazine on the tomato 
looper Chrysodeixis chalcites (Esper) (Lep.: Plusiinae), Parasitica 50: 131-133. 

9. Verkerk R.H.J., Wright D.J. 1996. Multitrophic Interactions and Management of the Diamondback 
Moth: a Review. Bulletin of Entomological Research 86: 205-216. 

10. Zalucki M.P., Malcolm S.B. 2002. Ecology and behavior of first instar larval lepidoptera. Annual 
Review of Entomology 47: 361-393. 

 
 

 
 
 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Gasim%2C+G.+Y.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Younis%2C+H.+T.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Mesopotamia+Journal+of+Agriculture%22

