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فاقد آفت جدی در کشور بود. در سال  1363باشد که تا سال در کشور ایران مي زميني یک محصول زراعي عمدهسيب

زميني اردبيل مشاهده گردید. از آن به بعد این آفت زميني برای نخستين بار در مزارع سيبکلرادوی سيبسوسک  1363

های ميزبان و تغذیه از برگ زميني اکثر نقاط کشور استقرار یافته است که بابه عنوان یک آفت کليدی در مزارع سيب

کنترل شيميایي  شود. در حال حاضر استفاده از روشکاهش سطح فتوسنتتيکي گياه موجب کاهش عملکرد محصول مي

مفيد، انسان و محيط  شود. با توجه به مضرات سموم شيميایي برای حشراتموثرترین روش کنترل این آفت محسوب مي

های کشهای غير شيميایي و یا کاهش مصرف        حشرهشيميایي با روشزیست، جایگزین کردن روش کنترل 

های کشی حشرهی دزهای توصيه شدهباشد. به همين دليل در این تحقيق تاثير جداگانهمصنوعي بسيار ضروری مي

-ی این دو حشرهو تاثير تلفيقي از نصف دز توصيه  شده Btکش ميکروبي والریت و حشرهمصنوعي ایميداکلوپراید و فن

در شهرستان سراب مورد ارزیابي  1387کلرادو تحت شرایط صحرایي در سال  در کنترل سوسک Btکش با نصف دز 

های مصنوعي به تنهایي یا به صورت تلفيق با کشقرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که هيچ کدام از حشره

 اثير ندارند. ولي تراکم جمعيت الروهای نسل اول و دوم سوسککلرادو تبر روی تخم سوسک  Btکش ميکروبي حشره

داری در مقایسه با جمعيت الروها در تيمار شاهد کاهش کلرادو پس از کاربرد تيمارهای مختلف سمپاشي به طور معني

بنابراین، مشاهده شد.  Btیافت. به طوری که کمترین تراکم جمعيت الرو در تيمار تلفيقي نصف دز ایميداکلوپراید + 

کلرادو در مقایسه با سایر تيمارها، کشندگي بيشتری را عليه الروهای سوسک Btتيمار تلفيقي نصف دز ایميداکلوپراید + 

ی نشان داد. بنابراین با توجه به مضرات سموم شيميایي برای حشرات مفيد و انسان کاربرد تلفيقي نصف دز توصيه شده

-به جای دز کامل سموم ایميداکلوپراید و فن Btی به همراه نصف دز توصيه شده والریتسموم ایميداکلوپراید و فن

در کنترل الروها  Btی شود. در این تحقيق تاثير دز توصيه شدهکلرادو توصيه ميوالریت برای کنترل الروهای سوسک 

ها کاهش یافت. همچنين با افزایش سن الرو Btدر مقایسه با سایر تيمارهای سمپاشي کمتر بود و خاصيت کشندگي 

-دار جمعيت حشراتکامل سوسک کلرادو باعث کاهش معنيوالریت بر روی حشراتکاربرد سم ایميداکلوپراید و فن

 کامل در هر دو نسل )در مقایسه با تيمار شاهد( شد.
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 مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته -1

 مقدمه  -1-1

ترین توزیع کشت در زميني یکي از مهمترین گياهان زراعي است که بعد از ذرت دارای گستردهسيب   

کشور آن در  100شود که بيش از کشور جهان کشت مي 140باشد. این محصول در حدود جهان مي

اند. اما هنوز بيشترین توليد این محصول در مناطق معتدله، در ی واقع شدهگرمسيرمناطق گرمسيری و نيمه

کشورهای صنعتي متمرکز است. تقریبا یک سوم این محصول در کشورهای در حال توسعه، بطور عمده 

ی زميني بعد از غالت در درجهشود. در کشور ایران نياز مردم به سيبدر کشورهای آسيایي توليد مي

رسد ی انسان ميزميني توليد شده در جهان به مصرف تغذیهرار دارد. کمتر از نيمي از سيبدوم اهميت ق

(. 1375گيرد )رضایي و سلطاني، و بخش قابل توجهي از آن به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار مي

اواسط قرن دادند تا اینکه به تدریج در در ابتدا مردم، چندان رغبتي برای کشت این گياه نشان نمي

زميني مثل (. سيب1381نوزدهم پي به خواص مختلف آن برده و در اکثر نقاط جهان کشت شد )پيوست، 

-باشد که کيفيت و کميت محصول آن را تحت تاثير قرار      ميی گياهان زراعي دارای آفاتي ميبقيه

-ترین آفت حشره، مهمLeptinotarsa decemlineata (Say) زميني، دهند. سوسک کلرادوی سيب

زميني به عنوان گياه زراعي در کند. بعد از کاشت گياه سيبهای آن تغذیه ميای این گياه بوده و از برگ

ای این گياه کلرادو به سرعت به مهمترین و زیانبارترین آفت حشرهایالت کلرادوی آمریکا، سوسک 

، 1ه در جهان انتشار یافت )هيرتبدیل شد و در مدت زمان کوتاهي در سراسر مناطق کشت این گيا

در اردبيل مشاهده شد و از آن زمان به بعد به  1363(. این آفت در ایران برای اولين بار در سال 1990
                                                 

1- Hare 



 

و  1365زميني در اکثر نقاط کشور استقرار یافت )نوری قنبالني، عنوان مهمترین آفت محصول سيب

زميني و طول مدت دوام برگ همبستگي رد سيب(. تحقيقات مختلف نشان داده است که بين عملک1368

(. هر گونه کاهش سطح فتوسنتتيکي فعال 1966، 2؛ برمنر و تاها1966، 2مثبتي وجود دارد )برمنر و رادلي

شود کلرادو باعث کاهش شدید طول مدت دوام برگ ميی سوسک گياه توسط عواملي همانند تغذیه

ی گلدهي و کلرادو در نسل اول به ویژه در مرحله سوسکی شدید (. تغذیه1990، 3)اشتينبرگ و اری

شود ولي خسارت این آفت در اوایل و اواخر فصل زایي باعث کاهش شدید عملکرد محصول ميغده

(. به خاطر فقدان سایر 1984، 4؛ شيلد و وایمن1980زراعي در عملکرد محصول تاثيری ندارد )هير، 

ها به طور گسترده در کنترل جمعيت این آفت استفاده کشحشرههای موثر در کنترل این آفت، از روش

ها و کشکلرادو به حشره ها منجر به بروز مقاومت سوسککشرویه از حشرهی بيشود. استفادهمي

ی ای در زمينهی گذشته تحقيقات گستردهآلودگي زیست محيطي شده است. بنابراین، در سه دهه

های مصنوعي انجام شده کشاین آفت با هدف کاهش استفاده از حشره راهکارهای جایگزین در مدیریت

 Bacillus (Berliner)های ميکروبي مانند باکتری کشاست. راهکارهای متعدد نظير استفاده از آفت

thuringiensis  زميني مورد ارزیابي قرار کلرادوی سيبو کاربرد عوامل بيوکنترل در کنترل سوسک

(. این آفت از سال 2004، 7؛ مارتين2004، 6؛ ساکزنا و همکاران1999، 5همکارانگرفته است )فرو و 

شرقي نيز مشاهده شده و امروزه به عنوان یک آفت جدی در زميني استان آذربایجاندر مزارع سيب 1370

ی سراب در حال حاضر زميني شهرستان سراب درآمده است برای کنترل این آفت در منطقهمزارع سيب

شود. در سایر والریت استفاده ميهای ایميداکلوپراید و فنکشش کنترل شيميایي با استفاده از حشرهاز رو

کاری جهان کاربرد دراز مدت روش کنترل شيميایي به ظهور مقاومت در این حشره زمينيمناطق سيب

پایين      کلرادو استفاده از دزهای  های مقاوم سوسکمنجر شد. برای جلوگيری از ظهور جمعيت

به عنوان یکي از  B. thuringiensisکش زیستي های مصنوعي و نيز کاربرد حشرهکشحشره

                                                 

1- Bremnner and Radley               2- Bremnner and Taha               3- Shtienberg and Ery               

4- Shield and Wyman                   5- Ferro et al.                             6- Saxena et al.               

7- Martin                                                  



 

(. بنابراین 2004کلرادو مورد بررسي قرار گرفته است )ساکزنا، راهکارهای مناسب برای کنترل سوسک 

به  Bt يکروبيکش مکش مصنوعي ایميداکلوپراید و فنوالریت و حشرهدر این تحقيق کارایي دو حشره

و نيز تلفيق نصف دز  Btای ایميداکلوپراید همراه با ی مزرعهصورت تنها و تلفيق نصف دز توصيه شده

زميني شهرستان کلرادو در مزارع سيب در کنترل سوسک Btوالریت همراه با ای فنی مزرعهتوصيه  شده

 رسي قرار گرفت.سراب با هدف کاهش دز مصرفي و کاهش آلودگي زیست محيطي مورد بر

 زمینیی سیبکلیات و تاريخچه -1-2

، در  Potatoو اسامي این گياه در زبان انگليسي  .Solanum tuberosum Lزميني نام علمي سيب   

(.   1378زاده، باشد )کروبيمي Kartoffelو در زبان آلماني  Pomme de terreزبان فرانسوی 

باشد که در آنجا از دیر باز به عنوان یک محصول ای جنوبي ميهای آمریکزميني کوهستانخاستگاه سيب

شود که به اکثر روی آن در ارتفاعات آند، بوليوی، پرو و شيلي یافت ميمهم مطرح بوده است. نوع خود

سال پيش در ميان ساکنين پرو رایج بوده است  2000ها مقاوم است. کشت این گياه از آفات و بيماری

زميني در قرن شانزدهم توسط (. سيب1381؛ پيوست، 1375ضایي و سلطاني، ؛ ر1361)شيباني، 

ای متداول گردید به نحوی که ها به اروپا برده شد و کشت آن در اروپای غربي به طور گستردهاسپانيایي

در اروپا به عنوان یک غذای عمده پذیرفته شده و از آنجا به سایر نقاط جهان راه  1700در اواخر سال 

زميني در ایران به دوران ی کشت سيب(. تاریخچه1372؛ کوچکي و همکاران، 1370پور، ت )خواجهیاف

زميني از انگليسي مقداری سيب 3گردد که در آن زمان سرجان ملکمسلطنت فتحعلي شاه قاجار بر مي

کشت انگلستان به ایران وارد کرد و در سطح بسيار محدودی مورد کشت قرار گرفت و سپس سطح زیر 

 (.1376زارع، آن به تدریج افزایش یافت )جعفری

 زمینی سطح زير کشت و میزان تولید سیب -1-2-1

زميني به خاطر ارزش غذایي خاص آن، سازگاری خوب آن با شرایط آب و هوایي و اهميت سيب   

کشت آن  ی جهان بهشرایط انباری و حمل و نقل آسان آن است. به همين دليل در اکثر مناطق معتدله

                                                 

1- Serjan melkom 



 

زميني ندرتا به عنوان یک محصول غذایي در اروپا یا (. سه قرن پيش، سيب1381شود )پيوست، اقدام مي

ی زمين رواج پيدا کرده و به عنوان ی کرهشد، ولي امروزه کشت آن در مناطق معتدلهآمریکا شناخته مي

(. سازمان خوار و 1373راسته، یکي از مهمترین محصوالت غذایي در دنيا شناخته شده است )مبلي و پي

ی ميليون تن غده 321زميني را نزدیک توليد جهاني سيب 2000( در سال 4بار و کشاورزی جهاني )فائو

(. در کشور ایران 2001، 2پ و پانداميليون هکتار زمين زراعي اعالم کرد )کاشيا 6/19زميني از سيب

هکتار در  3/154852تدریجا به  60ی ر دهههکتار د 1/128092زميني از حدود سطح زیر کشت سيب

افزایش یافت. در طي این زمان کل  1385هکتار در سال زراعي  163844و سپس به حدود  70ی دهه

و سپس به حدود  70ی تن در دهه 3220994به  60ی تن در دهه 2061991توليد کشور ایران از 

شرقي در سال ح زیر کشت استان آذربایجانافزایش یافته است. سط 1385تن در سال زراعي  4218522

تن گزارش گردید. همچنين طبق آخرین آمار  7/30هکتار و عملکرد آن در همين سال  9513برابر  1385

زميني در این استان شرقي، سطح زیر کشت سيبی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانمنتشر شده

تن در هکتار بوده  8/32يانگين عملکرد آن در همين سال هکتار و م 10015، برابر 1387در سال زراعي 

ی انسان بوده زميني یکي از مهمترین گياهان زراعي در تغذیه(. در حال حاضر، سيب1385نام، است )بي

 (.1370و بعد از گياهان گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم اهميت در جهان قرار دارد )جعفرپور، 

 زمینی سیبی مواد متشکله -1-2-2

زميني بسته به نوع رقم، نوع زمين، نوع کشت، مقدار کود مصرف شده، ميزان ی سيبمواد متشکله   

    های ویتامين و Cزميني مقادیر زیادی ویتامين ها و شرایط انباری متفاوت است. در سيبرسيدگي غده

A  ،1B  2وB  نيز  هاآنزیمآلي، هورمونها و  در این گياه مواد رنگي، اسيدهایوجود دارد همچنين و

ها و مقداری نيز در مغز ای نزدیکي چشمی خارجي پارانشيم ذخيرهوجود دارد. مواد پروتئيني در الیه

شود و بعد دوباره کمتر شده و در غده وجود دارد. مقدار نشاسته به طرف قسمت داخلي غده زیادتر مي

موجود در ارقام مختلف تا حدودی متفاوت بوده و  3نينرسد. مقدار سوالمغز به کمترین مقدار خود مي

                                                 

1- FAO (Food and Agriculture Organization of the Unitad Nations)                                     

2- Kashyap and Panda            3-Solanin 



 

های سبز و قرمز بيشتر است و خوردن آنها ممکن است باعث مسموميت شود. سياه شدن در در غده

شود. در اثر تبدیل مي 2به مالنين  5های شيميایي است که در آن تيروزینموقع پخت مربوط به واکنش

آید که باعث سياه شدن آب در وجود مي رات شيميایي دیگری بهنيز تغيي 3وجود ترکيبات آهن و فنل

 (. 1381گردد )پيوست، زميني ميموقع پختن سيب

 زمینی شناسی سیبگیاه -1-2-3

های زیادی بوده ولي تنها دارای گونه Solanum تعلق دارد. جنس 4ی بادمجانيانزميني به تيرهسيب   

نمایند. قسمت هوایي این گياه در اثر سرمای دیگر غده توليد مي یو چند گونه S. tuberosumی گونه

توانند در بهار سال بعد جوانه زده مانده در خاک ميهای باقيرود ولي غدهزمستان خشکيده و از بين مي

 هازميني که در انتهای آنها غدههای زیرزميني از نظر ساقهو گياه جدیدی را توليد نمایند. بنابراین، سيب

ها گياهي یکساله است.     های هوایي و برگشوند گياهي است دایمي، ولي از نظر ساقهتشکيل مي

ی مادری وجود دارند خارج شده و برگ، گل و ميوه هایي که روی غدههای هوایي از روی چشمکساقه

در بعضي موارد به ها در اغلب نژادها توخالي بوده و رنگ آنها اغلب سبز است، ولي کنند. ساقهتوليد مي

زميني در ابتدا ساده ولي در مراحل بعدی رشد های سيبشوند. برگهای قرمز و بنفش نيز دیده ميرنگ

زميني به های سيبها متفاوت است. گلی برگچهآیند و مقدار و اندازهبه صورت مرکب پرزدار در مي

د. تعداد گل در گياه متفاوت است. از نظر شونهای مختلف از سفيد تا ارغواني و بنفش تيره دیده ميرنگ

ی اصلي عمودی است که تعداد زیادی شود دارای ریشهزميني که از بذر توليد ميشناسي، سيبگياه

های افشان است. گردد دارای ریشهکنند، ولي گياهي که از غده توليد ميهای فرعي آن را احاطه ميریشه

های ها یا ساقهشوند. استولونمنشعب مي 5هاد اندکي نيز از استولونها از قسمت انتهای ساقه و تعداریشه

شوند و در مراحل رشدی های موجود در قسمت زیرزميني انتهای ساقه توليد ميزیرزميني از جوانه

ها حاصل های تازه، از ضخيم شدن انتهای استولونتوانند به درجات دیگری منشعب شوند. غدهبعدی مي

ی کند و عوامل محيطي نيز روی اندازهزميني فرق ميی سيبها نسبت به گونهاستولونشوند. طول مي

                                                 

1- Tyrosin             2- Melanin              3- Phenol               4- Solanaceae               5- Stolone 



 

؛ 1361کنند )شيباني، های کوتاه و یکسان عمل برداشت را آسان ميها تاثير دارند. استولوناستولون

 (. 1381پيوست، 

 زمینی آفات سیب -1-3

 اند: يني را به شرح زیر ارایه کردهزمی سيب( فهرست آفات عمده2007) 6رایت و همکاران   

 Leptinotarsa decemlineata (Say) 

 Phthorimaea operculella (Zeller) 

 Agriotes lineatus (L.) 

 Myzus persicae (Sulzer) 

 Aphis nasturtii Kaltenbach 

 Macrosiphum euphorbiae (Thomas) 

 Aulacortum solani (Kalt.) 

 Empoasca fabae (Harris) 

 Paratrioza cockerelli (Sulc.) 

 Ostrinia nubilalis (Hubner) 

 Trichobaris trinotata Say 

 Epitrix cucumeris Harris 

 Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 

 
                                                 

1- Wraight et al.             



 

 (.2005، 7)تریپلهورن و جانسون بندی حشراتکلرادو در ردهجايگاه سوسک  -1-4

 Kingdom: Animalia نسلسله: جانورا

 Phylum: Arthropoda شاخه: بندپایان

 Class: Hexapoda رده: شش پایان

 Subclass: Pterygota زیررده: حشرات بالدار

 Order: Coleoptera بالپوشانراسته: سخت

 Family: Chrysomelidae خانواده

 Subfamily: Chrysomelinae زیرخانواده

 Tribe: Doryphorini قبيله

 Genus: Leptinotarsa جنس

 Species: L.  decemlineata گونه

و  Chrysomela decemlineata Say, Doryphora decemlineata Rogersالزم به ذکر است که    

Polygramma decemlineata Mels اسامي مترادف Leptinotarsa decemlineata (Say)  بوده و نام

 (.1997، 2باشد )اسميت و همکارانمي Colorado potato beetleگليسي عمومي این آفت در زبان ان

گونه  12زميني نيز به آن تعلق دارد دارای کلرادوی سيبکه سوسک  Leptinotarsaهای جنس سوسک

است و از  3باشد. خاستگاه این جنس کشور مکزیکگونه در سطح جهان مي 45در آمریکای شمالي و 

 (.1983، 4ن انتشار یافته است )هسيائو و هسيائوآنجا به سایر نقاط جها

 کلرادو ی سوسکتاريخچه -1-5  

 1824کشف گردید و در سال  1811در سال  5کلرادو برای اولين بار بوسيله توماس نوتالسوسک    

ریزی به نام       روی نوعي تاج 7های راکيآوری شده از کوههای جمعاز نمونه 6توسط توماس سي

Solanum rostratum  Dunal.  1859زميني تا سال ی این حشره از گياه سيبتوصيف شد. تغذیه 

                                                 

1- Triplehorn and Johnson               2- Smith et al.            3- Mexico                                     

4 - Hsiao and Hsiao                         5- Thomas Nuthal      6- Thomas Say          7- Rocky   



 

کيلومتر  6/190زميني در حدود های سيبها شروع به از بين بردن بوتهکه سوسکناشناخته بود، تا این

در سال کردند. سپس این حشره به طرف شرق آمریکا منتشر شده و  2در ایالت نبراسکا 8غربي شهر اماها

کلرادوی       شد که خاستگاه سوسکهای شرقي آمریکا گزارش گردید. ابتدا تصور مياز ایالت 1874

     9زميني ایالت کلرادوی آمریکا است، ولي تحقيقات بعدی نشان داد که این آفت بومي مکزیکسيب

ن حشره به کار برد. این زميني را برای ایکلرادوی سيبنام عمومي سوسک  3باشد. اولين بار رایليمي

حشره در طول جنگ جهاني اول در داخل محصوالت زراعي ارسال شده از آمریکا به غرب اروپا وارد 

مناطق اروپا به جز انگلستان و سوئد انتشار یافته و گسترش آن در  یاین مناطق شد و اکنون در همه

(. این آفت در سال 2000، 4؛ ریچارد0199نواحي شرقي و جنوب شرقي اروپا و آسيا ادامه دارد )هير، 

هایي از این حشره در انگلستان مشاهده شد. قبل از این تاریخ هم جمعيت 5در مزارع بندر تيلبری 1901

ی نباتي و نيز های مختلف قرنطينهبرخي مناطق این کشور گزارش شده بود که هر بار با استفاده از روش

سولفيدکربن جهت از بين بردن تدخين خاک از طریق گاز دی های بادوام و باکشبه کار بردن حشره

(. در ایران 1363کن کنند )کاظمي، های موجود در خاک توانستند آفت را ریشهکامل و شفيرهحشرات

زميني اردبيل مشاهده در مزارع سيب 1363برای نخستين بار در سال  زمينيکلرادوی سيب سوسک

( و از آن زمان به بعد این آفت به عنوان یک آفت کليدی در مزارع  1368و  1365گردید )نوری قنبالني، 

 زميني اکثر نقاط کشور استقرار یافته است. سيب

 شناسی مراحل مختلف زيستیريخت -1-6

متر طول ميلي 11تا  6کامل سوسکي است بيضي شکل، محدب و الک پشت مانند که حدود یحشره   

ها زرد است. رنگ متن بالپوش و رنگ بدن آن زرد یا زرد مایل به نارنجي متر عرض داردميلي 6تا  3و 

ی مایل به نارنجي بوده و روی هر بالپوش پنج خط سياه رنگ طولي وجود دارد. خط اول از طرف حاشيه

بالپوش، از چهارتای بعدی کوتاهتر است. خطوط دو تا پنج بيشتر از نصف طول بالپوش را طي کرده و 

باشند. زیر بدن حشره متمایل به قرمز و های مرکب، سياه و لوبيایي شکل ميص هستند. چشمکامال مشخ

                                                 

1- Omaha              2- Nebraska               3- Riley             4- Richard              5- Tilbury 
 



 

ها از نوع چماقي و ها پنج بندی مخفي و به رنگ حنایي بوده و شاخکهای سياه است. پنجههمراه با لکه

  60تا  20های ها بيضي شکل و به رنگ نارنجي مایل به زرد بوده و که در دستهباشند. تخمبندی مي 11

متر و ميلي 45/1ها ی متوسط تخمشوند. اندازهزميني قرار داده ميهای سيبعددی در سطح زیرین برگ

 (. سوسک2000؛ ریچارد، 1363شود )کاظمي، ها نزدیک زمان تفریخ به نارنجي تند مایل ميرنگ آن

محدب، قوسي شکل و گوشتي  باشد. الرو حشره به صورتسن الروی مي 4زميني دارای کلرادوی سيب

های رسد. الروها نارنجي رنگ و دارای لکهمتر ميميلي 14تا  12کامل طول آن به بوده و پس از رشد 

باشند. سر الرو کوچک و سياه رنگ است. پشت سر الرو یک قسمت سخت و تيره در هر طرف بدن مي

در سنين اول و دوم کامال تيره رنگ است. است. پرونوتوم  10شود که همان پرونوتوماسکلروتيني دیده مي

بندی  9بندی قرار دارد. شکم الرو ی جانبي و یک جفت شاخک سهروی سر الرو شش عدد چشم ساده

های تنفسي های جانبي وجود دارد که ردیف باالیي سوراخباشد. در دو طرف بدن الرو دو ردیف لکهمي

کلرادو به طور ی سوسک (. شفيره1363)کاظمي،  باشندهای حامل مو ميو ردیف پایيني برجستگي

      3تا  2ی شفيرگي در عمق متر طول دارد و رنگ آن زرد است و در داخل النهميلي 10متوسط 

                                                                                                                        (.                                                                                   1381شود )بهداد، متری خاک تشکيل ميسانتي

 ی زيستی چرخه -1-7

کامل در یباشد. این آفت زمستان را به صورت حشرهکلرادو دارای چهار سن الروی ميسوسک    

  50تا  7کامل در داخل خاک بسته به جنس و دمای خاک حشرات کند. عمق نفوذداخل خاک سپری مي

کامل پس از خروج از خاک (. در فصل بهار حشرات1368متر گزارش شده است )نوری قنبالني، سانتي

بينند کنند و روی اولين گياه ميزباني که ميهای خود اقدام به راه رفتن و یا پرواز ميبرای یافتن ميزبان

ها خارج شدند که سوسک(.  پنج الي ده روز بعد از این1990کنند )هير، شروع به تغذیه ميقرار گرفته و 

ریزی شوند. زمان اوج تخمها اکثرا در سطح زیرین برگ قرار داده ميشود. تخمها شروع ميریزی آنتخم

ایي که توسط هر هباشد. تعداد کل تخمریزی ميام تخمحشره در آزمایشگاه بين روزهای پانزدهم و سي

                                                 

1- Pronotum  



 

ی های موجود در یک دستهی تخمعدد است. همه 4000شود حدود فرد ماده در آزمایشگاه گذاشته مي

کامل در اوایل ای، حشرات(. در مناطق جنگلي و بيشه1990شوند )هير، تخم تقریبا همزمان تفریخ مي

کنند و در فصل گذراني مهاجرت ميها برای زمستانزارها و بيشهفصل پایيز به بيرون از مزارع، جنگل

گيری جمعيت ریزی و شکلگردند. به همين دليل تخمزميني بر ميبهار سال بعد بار دیگر به مزارع سيب

ی مزرعه شروع و زميني از حاشيهزميني در ابتدای فصل زراعي در مزارع سيبکلرادوی سيب سوسک

؛ کاناس و 1999؛ فرو و همکاران، 1994، 11نشود )وبر و همکاراسپس به داخل مزرعه کشيده مي

ی الروی کنند. دوره(. الروها بالفاصله بعد از خارج شدن از تخم شروع به تغذیه مي2002، 2همکاران

ی ميزبان متفاوت کشد. کل غذای مصرف شده بسته به گونهروز طول مي 21تا  10بسته به دمای محيط 

ی ميزبان تقریبا ثابت است. سن اول ن الروی در هر گونهاست، اما درصد برگ مصرفي به ازای هر س

کل برگ مصرفي را به  %77و سن چهارم حدود  %15، سن سوم حدود %5، سن دوم حدود  %3حدودا  

ی باشند و پس از کامل شدن رشد تغذیهدهند. الروهای سن چهارم بسيار پرخور ميخود اختصاص مي

ای کروی به شفيره تبدیل به داخل خاک رفته و با ایجاد محفظه خود را متوقف کرده و برای شفيره شدن

   روز است. در آذربایجان، خروج  10ی شفيرگي در شرایط معمولي تقریبا شوند. طول دورهمي

گيرد. این آفت یک تا چهار نسل در سال کامل از خاک معموال در اواخر اردیبهشت صورت ميحشرات

)در کانادا( یک نسل و در  3شورهای شمالي اروپا و در انتاریوی شرقيکند. این حشره در کتوليد مي

کند. تعداد نسل این کشورهای مرکزی و جنوبي اروپا دو نسل کامل و یک نسل ناقص در سال توليد مي

، 4حشره در بعضي از مناطق ترکيه سه و در جنوب یونان چهار نسل ذکر شده است )لطيف و هارکورت

ی اردبيل، تعداد نسل این آفت را ( طي مطالعات خود در منطقه1365نوری قنبالني )(. 1990؛ هير، 1974

 دو نسل در سال گزارش داده است. 

 

 

                                                 

1- Weber et al              2- Canas et al.            3- Eastern Ontario                 4- Latheef and 

Harcourt             



 

 دياپوز  -1-8

باشد. کوتاه شدن طول روز از زميني ميکلرادوی سيبهای رفتاری سوسک دیاپوز یکي از ویژگي   

ی فاز دیاپوزی است. نوع و کيفيت غذا و کنندهعوامل موثر در شروع دیاپوز و همچنين اولين تحریک

کلرادو با کامل سوسک که حشراتباشند، به طوریمي ی دیاپوزکنندهدمای محيط نيز از عوامل تحریک

زميني )با کيفيت غذایي پایين( در شرایط روز کوتاه در اواخر تابستان و های مسن سيبتغذیه از برگ

ند و زمستان را داخل خاک تا بهار سال بعد به صورت دیاپوزی سپری  شواوایل پایيز وارد دیاپوز مي

( نشان دادند 2008) 3لفور و دکورت (.2000، 2؛ سنانایاک و همکاران1981، 12کنند )پفرون و همکارانمي

رسد فعاليت ی سلسيوس ميتا پنج درجه چهارکه در حشرات در حال دیاپوز زماني که دمای خاک به 

ی سلسيوس درجه 11که دمای هوا از بيرون آمدن حشرات دیاپوزی از خاک فقط زمانيشود و شروع مي

کامل به کاهش طول ( نشان داده است که در دماهای باال حشرات1990هير ) افتد.کند اتفاق ميتجاوز مي

تر    های قدیمي و مسنکامل از برگکه حشراتدهند. وقتيی نوری کمتر حساسيت نشان ميدوره

های شوند، ولي وقتي برگآنها به دیاپوز وارد مي %50ی نوری مناسب کنند در دورهزميني تغذیه ميبسي

روند اجسام کامل به دیاپوز ميروند. وقتي که حشراتگيرند به دیاپوز نميجوان بوته مورد تغذیه قرار مي

های بالغ تغذیه   ي که از برگی اجسام آالتا در حشراتگردد. اندازهکوچک شده و غير فعال مي 4آالتا

دهند. های جوان را مورد تغذیه قرار ميکوچکتر از اجسام آالتای حشراتي است که برگ %26کنند مي

های مختلف متفاوت ها و جمعيتشوند در بين نسلکاملي که به دیاپوز وارد ميهمچنين تعداد حشرات

کلرادو را مورد مطالعه قرار داده و نشان دادند که  ( دیاپوز سوسک2007) 5خواهد بود. دولزال و همکاران

بالغي که در فاز دیاپوزی هستند مقدار پایيني از هورمون جواني را در همولنف خود دارا      حشرات

 باشند.مي

 

 

                                                 

1- Peferoen et al.                2- Senanayak et al.                    3- Lefevere and Dekourt                      

4- Corpora allata                    5- Dolezal et al. 



 

 کامليابی حشراتای و میزبانرفتار تغذيه -1-9

وی به س کلرادوسوسک دایت و حرکت رنگ گياه ميزبان عامل هبو و ( معتقد است که 1958) 13وایلد   

انجام  آماده برای تخمریزی یماده حشرات کلرادو توسط يزبان در سوسکمباشد و انتخاب گياه مي آن

به  جوان الرو ای مختلف بستگي دارد.های تغذیهمحرک وجود تغذیه نيز به یادامه و شروع شود.مي

 یهکند. پس از این مرحله وارد دورتخم را مصرف مي تیامحتو یماندهباقي محض بيرون آمدن از تخم

الروها بر روی  به پراکنشین جستجوی تصادفي که اي طشود. مي غذاوی تصادفي برای یافتن ججست

شود. یکي مي دهيچندین عامل محيطي جهت یوسيلهه ی الروها ببرا عبورشود راه ميميزبان منجر  گياه

باشند که محور آنها در ميهای ساده چشم تایيشش گروهروها دارای دو . الباشداز این عوامل نور مي

 .کندصورت افقي حرکت ميه کند سر او بمسير تغذیه را دنبال مي الروکه يزمان جهات مختلف است.

داده و به سمت آن نشان  واکنش زمينيبرگ گياهان سيب نزدیک به یفاصله ازفقط  های این آفتالرو

( طي تحقيقات خود نشان داده است که حشرات بالغ به مواد شيميایي فراری 1990هير ) شوند.جلب مي

شوند. مطالعات مختلف شود جلب ميتوليد مي Solanumهای مختلف گياهان جنس که توسط گونه

ها عمال نيستند، اما آن 3کنندهیا جلب 2کنندهبه عنوان دور اند که مواد شيميایي گياهان غير ميزباننشان داده

هایشان ایجاد کامل در مقابل ميزبانهای مختلف حشراتزميني را مستور کرده و در واکنشبوی سيب

 ویسر و. گذارندکلرادو در مزرعه تاثير ميها بر رفتارهای حرکتي سوسککنند و این واکنشاختالل مي

hexen-3-l, Cishexano-1ol, -1-hexen-2-Trans-1-يبات فراری مانند ترک(  9719) 4همکاران

ol, trans-2-hexenal, linalool ی از گونه گيریکردن و عصارهمنجمد ،تقطير متوالي با  راS. 

tuberosum 60يانگين م طوره بکامل ( نشان دادند که حشرات1994) 5. ميشل و الواستخراج کردند% 

تامين  ساقهتغذیه از  یي خود را بای نيازهای غذابقيهکنند و های جوان دریافت ميرا از برگ خود غذای

 سوسک الروهای سرعت رشد که مشاهده شد( 2007ل و همکاران )ادولز مطالعات درنمایند. مي

  .بيشتر استبلند  شرایط روز در مقایسه باکوتاه  زميني در شرایط روزی سيبکلرادو

                                                 

1- Wilde                2- Repellent                3- Attractant               4- Visser et al.                   

5- Mitchel and Low                     



 

 یدرجه 25 در دمای ترنيی طوالرون یدر حشرات پرورش یافته در دوره 14یي تبدیل غذاکارا شاخص

 یدرجه 25و  20نوری کوتاهتر در دمای  یو در حشرات پرورش یافته در دوره 4/5 ،سلسيوس

فرنگي گياه گوجه که دادند( نشان 1974)ت رو هارکو طيفل بوده است. 9/11و  2/7به ترتيب  سلسيوس

پرورش  الروهای درصد بقای زميني نيست. در آزمایشگاهکلرادوی سيب ي برای سوسکمناسب ميزبان

کمتر بود و  یافته بودند پرورشزميني که بر روی سيب نسبت به الروهایي يفرنگگوجه بر روی یافته

از  هاآن و باروری فرنگي کوچکترگوجه روی بری پرورش یافته از الروها کامل حاصلی حشراتجثه

 کمتر بود. بودندزميني تغذیه کرده که از سيب افرادی

 کنترل هایشرو -1-10

 کنترل زراعی -1-10-1

کلرادو  سوسکطوالني مدت کنترل  راهکارهای مهم در یک راهبرد یکي از به عنوان يزراع کنترل   

باعث از بين  کرده،به مزارع اطراف را متوقف  حشراترت جتواند مهامي زراعي باشد. تناوبمطرح مي

کارولينای  در مثالدهد. ها را کاهش ي آنانبوهنتيجه گذران آفت شده و در های زمستانرفتن محل

؛ هوی و 1990شود )هير، مي کشت  5سویا و 4گندم ،3تناوب با ذرت در ازميني اکثرسيب ،2شمالي

ی ( معتقدند که اجرای تناوب زراعي و رعایت  فاصله1993) 7(. فرنچ و همکاران2000، 6همکاران

متر( از مزارع زیر کشت  250ی بيشتر از کلرادو )با فاصله گذران سوسکهای زمستانکاشت از محل

( نشان داد که 1984شود. رایت )کلرادو مي زميني در سال قبل منجر به کاهش جمعيت سوسکسيب

 سوسک گذرانکه اکثر افراد زمستانشود که این گياه بعد از اینزميني باعث ميسيب هنگام  یرد کاشت

مهاجرت کرده و  خودکامل برای پيدا کردن غذای حشرات ،در این صورت .کندکلرادو ظاهر شدند رشد 

 .یابدکاهش مي هانتاج حاصل از آنکامل و حشرات جمعيت در نتيجه تراکم

                                                 

1- Efficiency of conversion of ingested Food              2- North Carolina                              

3- Zea mays                4- Triticum aestivum                5- Glycin max               6- Hoy et al.               

7- French et al. 



 

 کلرادو مقاوم به سوسک زمينيسيب ارقام ای برای توليدتحقيقات عمده سال گذشته، 50در طي    

    بکنيم مورد  استفادهصورت تجاری ه که بتوانيم از آن ب ميرقاما تاکنون هيچ  صورت گرفته است

مقاوم  زمينيسيب رقمیدترین جد( 2005) 15منال و همکاران .(1990برداری قرار نگرفته است )هير، بهره

 یتراریخته رقم یک ،گياهاین  را توليد نمودند. New Leaf®زميني با نام کلرادوی سيب به سوسک

 سوسکخسارت به  نسبت زميني که تحمل بيشتریسيب رقمامروزه تعداد کمي . اشدبيم Btدارای ژن 

یک از این ارقام نسبت به با این حال، هيچ تشده اس توليدتجاری  صورته بد نکلرادو داشته باش

 کلرادو کامال مقاوم نيستند. خسارت سوسک

 با استفاده از دشمنان طبیعی یولوژيکب کنترل -1-10-2

ها آوری و کارآیي آنزميني جمع کلرادوی سيبتعداد زیادی دشمن طبيعي از روی سوسک تاکنون    

 مورد بررسي قرار گرفته است. مهمترین دشمنان طبيعي این حشره عبارتند از:

 ( از روی الروهای1980) 2که توسط جرمي bioculatus Perillus (Fabricius)سن شکارگر  -1 

 این حشره جمع آوری شد.

( از روی 1984) 3که توسط دروموند و همکاران Say Podisus maculiventrisن شکارگر س -2

 الروهای این حشره جمع آوری شد. 

ی تخم این حشره بوده و که پارازیتوئيد مرحله Edovum puttleri Grissellزنبور پارازیتوئيد  -3

 رش گردید.( از روی آفت گزا1983) 4نخستين بار در آمریکا توسط پوتلر و لنگ

ی شفيرگي این حشره که پارازیتوئيد مرحله Doryphorophaga doryphora Rileyمگس  -4

 ( از روی آفت گزارش گردید.1983) 5بوده و نخستين بار توسط تاماکي و همکاران

                                                 

1- Mennella et al              2- Jermy              3- Drummond et al.                                          

4- Puttler and Long          5- Tamaki et al. 



 

 Stiretrus anchoragoو Oplomus dichrous (Herrich-Schaeffer)های سن -5

(Fabricius)  کلرادو جمع آوری شده است پنتاتوميده بوده از روی الروهای سوسکی که از خانواده 

کامل های حشراتدر زیر بالپوش Chrysomelobia labidomerae Eickwortی انگل کنه -6 

ای در های گسترده(. در گذشته تالش1987، 16کلرادو مشاهده شده است )لوگان و همکاران سوسک

های شکارگر و زنبور پارازیتوئيد در کنترل بيولوژیک ای استفاده از سناروپای شرقي، کانادا و آمریکا بر

(. با این حال، تاکنون نتایج رضایت بخشي از 2008، 2؛ ليپا2008اند )جرمي، کلرادو به عمل آمدهسوسک

مشاهده در کارولينای شمالي ( 1998) 3همکاران ويلبک هها به دست نيامده است. در بررسي این تالش

 های سوسکتخما شکارگر که عموم  Coleomegilla  maculata De Geerکفشدوزکشد که 

 شکارگری بيشترین نرخو  این شکارگراوج تراکم  باشدزميني در شرق ایاالت متحده مييبسکلرادوی 

در اوایل فصل فعاليت  زميني مصادف است.کلرادوی سيبسوسک  دومهای نسل تخمظهور با  آن

در  بود و گذاران کمترکامل زمستانحشرات توسطهای گذاشته شده روی تخمزک این کفشدو شکارگری

 زمينيکلرادوی سيبسوسک  اولنسل  هایوجمعيت الر توانست باعث کاهشاین کفشدوزک نمينتيجه 

توسط این  شکارگریهای با طيف اثر وسيع، کش. همچنين ایشان معتقدند که در غياب حشرهشود

 باشد.مي زميني در نسل دومی سيبکلرادو های سوسکی تخمبرام مرگ و مير مه عاملیک  شکارگر

برای  که ، E. puttleri يدیتویپارازدر دماهای پایين فعاليت زنبور  دادند که نشان( 1999) 4آکوستا و انيل

که  ایشان پيشنهاد کردند .یابدکاهش مي ،رودکار ميهيني بزمکلرادوی سيب سوسک کنترل بيولوژیکي

 استفاده شود.   E. puttleri سازگار به دماهای پایين هایبيوتيپ باید از

 میکروبی کنترل -1-10-3

 عوامل کنند.زميني ایفا ميسيبآفات  مدیریتي هایسامانهميکروبي نقش مهمي در  کنترل عوامل   

متعلق به  یهانماتد،  B. thuringiensisی باکتر کلرادو شامل يمارگر شناخته شده روی سوسکب

 متعلق به هایین گونه از قارچچند ،Steinernematidae و  Heterorhabditidae هایخانواده

                                                 

1- Logan et al.                  2- Lipa                  3- Hilbeck et al.                  4- Acosta and ONeil 



 

جانوران و از پيش Metarhiziumو Penicillium ، Paecilomyces ، Beauveria های جنس

باشند مي Vairimorpha necatrix (Kramer)و ميکروسپوریدیوم  Nosema sppانواع مختلف 

 (.2007یت و همکاران، )را

 جانوران بیمارگر پیش -1-10-3-1

         ميکروسپوریدیوم ( سوسپانسيون اسپورهای نيمه خالص1989) 17جاکوس و الین بنا بر اظهارات   

 V. necatrix به ازای هر هکتار  اسپور 5×1310زميني به ميزان ي که بر روی شاخ و برگ سيبوقت

 داردکلرادو  کنترل سوسکدر بي خو یشود نتيجهاستفاده مي

 یمارگر بی نماتدها -1-10-3-2

های     ای و آزمایشگاهي را روی سویههای گلخانه( آزمایش2007رایت و همکاران )   

Steinernema feltiae (Filipjev)  ،Steinernema carpocapsa (Weiser)  و

Heterorhabditis bacteriophora Poinar ی وشان دادند که این نماتدها رانجام دادند و ن

نماتد به ازای  4/6–6/7×510ميزان  به  S. carpocapsa  فقط ثرند. کاربردوها ممراحل خاکزی سوسک

. برای ها داشتين باالتر و شفيرهسنکمي روی الروهای  تاثير يآزمایش مورد ینچنددر  هر متر مربع

 . ی نماتد باید در خاک استفاده شودکلرادو تعداد زیاد کنترل جمعيت مراحل خاکزی سوسک

 بیمارگر  هایقارچ -1-10-3-3

مورد  زمينيکلرادوی سيب کنترل بيولوژیک سوسک در بيمارگرهای از قارچ گونهچندین تاکنون تاثير    

بيشترین تلفات را در  Beauveria bassiana  (.Bals)از ميان آنها قارچ  که ارزیابي قرار گرفته است

، 18کند )باجان و کميتواایجاد مي خاکدر داخل  آفتکامل این حشرات و شفيرگي ،شفيرگيپيش مراحل

به  اندازی هستندنزدیک پوست یمرحله درکه  یيالروها( نشان دادند که 1977) 3وی و فارگوس (.1977

با  آفت ثروی کنترل مبرا( نشان دادند که 2002) 4رایت و راموس شوند.ی این قارچ آلوده نميوسيله

bassiana .B  ،4هایبار استعمال شوند. کنيدی 4یا  3صورت ه ب باید قارچ این  B. bassiana  ه ب

                                                 

1- Jaques and Laing              2- Bajan and Kmitowa              3- Vey and Fargues                               

4- Wraight and Ramos          4- Conidia                    



 

 کاهش یافته وها روند و در نتيجه ماندگاری آنی بنفش از بين ميماورا یاشعه یوسيلهه ب سرعت

    قرار  پاشيقارچ معرضدر کنند کمتر ها تغذیه ميتر که از سطوح زیرین برگپایين سنين یالروها

توان از تلقيح يم  B. bassianaهایکنيدی در مورد( 2007) و همکاران رایت یگفته به گيرند.مي

اتي در این زمينه در مورد حشر عمدهروی برگ استفاده کرد. مشکالت  پاشي برقارچجای ه خاک نيز ب

مير  ها و مرگ وآلودگي اکثر اما با این وجود. اندمتر از سطح خاک پایين رفتهاست که چندین سانتي

سنين باال قبل از ورود آنها به خاک  هایالرو بر روی ي مستقيمپاشقارچ ها باها و شفيرهشفيرهپيش

ه ب ااکثر  B. bassianaی تجاریهافرآورده باشد.این عوامل در خاک مي یاستفاده ازتر کاربردی

در این مورد محققان  .شوندمي يبات روغني معلق ساختهترکیا  قابل تعليق در آب وپودرهای  صورت

این  یيهواهای يدیکنکنند. به ازای هر هکتار را توصيه مي ،کنيدی 5×1210 تا 5×1310بين  ایمحدوده

به  باشند 19دارند و پودرهای کنيدی که فاقد عوامل مرطوب کننده آب گریزیخاصيت  شدته ب قارچ

 Silwet®سيلکسان( مانند ی سطحي سيليکون آلي )پليفعال کنندهند. شوسختي در آب معلق مي

 هایایجاد سوسپانسيون کنيدیبرای ( Loveland Industries, Greeley, Coی )ساخت کارخانه

B. bassiana باید به سرعت  سازیی قارچي پس از تهيه و آمادههاکشحشره .استشناخته  موثريار بس

ساعت در آب بمانند  12ها اگر بيشتر از زیرا کنيدی يرند.بگاستفاده قرار  در عرض چند ساعت مورد و

 های قارچي در برابر نور خورشيدکشهمچنين از قرار دادن حشره .دهندمي دستخود را از  2زیستایي

 .يری شودجلوگ باید

 بیمارگر  هاییباکتر -1-10-3-4

        B. thuringiensisزمينتي، کلترادوی ستيب های موثر در کنتترل ميکروبتي سوستکمهمترین باکتری   

جداستازی و خاصتيت    4ی کترم ابریشتماز روی الرو پروانه 3برای اولين بار توسط ایشيواتا Btباشد. مي

اولين محصول تجتاری بتا  1940ی در ژاپن به ثبت رسيد و در اواسط دهه 1901کشي آن در سال حشره

 (. الزم بته ذکتر استت کته1999، 5؛ پتدیگو1381آمتد )رخشتاني،  در فرانسته بته بتازار Sporien®نام 

                                                 

1- Wetting agents               2- Viability               3- Ishiwata               4- Bombyx mori               

5- Pedigo 



 

 Btی هاکشآفت .اندو منابع گياهي جداسازی نموده آلوده خاک، حشرات از را Btدانشمندان در طبيعت 

، 6)استچنپف ندشوساخته مي 5صورت فلوبله و ب 4سوسپانسيون ،3گردی ،2پودری ،20گرانوله هایشکل به

ساليانه در چندین ميليون هکتار عليه بالپولکداران آفت محصوالت  Btصوالت در حال حاضر مح (.1998

های زیستتي متورد کشاز آفت %39گيرد و کشاورزی، جنگلي و محصوالت انباری مورد استفاده قرار مي

در دنيتا وجتود دارنتد کته بتا  Btی دهد. اکنون صتدها ایزولتهمصرف را در جهان به خود اختصاص مي

عبارتند  Btهای باکتری ترین زیر گونه(. متداول1999ها قابل تشخيص هستند )پدیگو، ژننتياستفاده از آ

که عمدتا عليه  B. thuringiensis var. thuringiensisو  B. thuringiensis var. kurstakiاز 

وهتای عليته الر B. thuringiensis var. israelensisی الروهای بالپولکداران موثر هستند. زیرگونه

اکثترا عليته  B. thuringiensis var. tenebrionisی گيرد و زیرگونتهدوباالن مورد استفاده قرار مي

 B. thuringiensis(. بتاکتری 2004شود )ساکزنا و همکتاران، بالپوشان به کار برده ميالروهای سخت

var. tenebrionis طح تجتاری بترای آميتزی در ستتنها باکتری بيمارگری است که به صورت موفقيت

(. تعدادی از استامي تجتاری بتاکتری 2004شود )مارتين، زميني استفاده ميکلرادوی سيبکنترل سوسک 

tenebrionisvar.  thuringiensis B.  عبارتنتد از®Novodor ،®Di Terra ،®Trident ،®-M

Trak و®One-M  ،های دیگری از قبيل (. پاتوژن1381)رخشانيBizio Serratia marcescens  یا

Spiroplasma leptinotarsae Hackett کلترادوی  که منجر به مرگ و مير الروهای سوسکبا این

ای اثتر چنتداني بتر روی ایتن آفتت ندارنتد شوند، ولتي در شترایط مزرعتهزميني در آزمایشگاه ميسيب

سيت الروهای ( حسا1380کهریزه )(. قاسمي 1996، 8؛ هاکت و همکاران1978، 7)گریمونت و گریمونت

و                    B. thuringiensis var. kurstakiهتای زميني را به بتاکتریکلرادوی سيبسنين مختلف سوسک 

B. thuringiensis var. tenebrionis  و باکتری ایراني تحتت عنتوان(Bt col را بته تنهتایي و در )

هتای های مختلتف فرموالستيونهایي با غلظتاختالط با پودر حنا مورد مطالعه قراردادند. ایشان آزمایش

 BFCپتات ( و جتکtenebrionisvar Bt .)محتتوی بتاکتری  Fc 9هتای نتوودوربته نتام Btتجاری 

                                                 

1- Granules               2- Powder              3- Dust              4- Suspansion              5- Flowable               

6- Schnepf                7- Grimont and Grimont                 8- Hackett et al.           9- Novodor 



 

( را بر روی الروهای سنين اول، دوم، سوم و چهتارم انجتام داده و Bt var. kurstaki)محتوی باکتری 

var.  Btمحاستبه کترد کته در متورد بتاکتری را برای هر کتدام از ستنين الروی متذکور  50LCمقادیر 

tenebrionis  به ترتيتبppm 539/261 ،696/586 ،522/1585 ،131/4093  و در متورد بتاکتریBt 

var. kurstaki  به ترتيبppm 384/220 ،538/465 ،797/1283 ،562/3488    بترآورد گردیتد. نتتایج

 .Bt varی سنين الروی متوثرتر از بتاکتری روی کليه Bt var. kurstakiحاصله نشان داد که باکتری 

tenebrionis باشد. به منظور ارزیابي نقش سينرژیستي پودر حنا بر روی ميBt های معينتي از ، غلظت

برای الروهای  ppm 1000برای الروهای سن سوم و  ppm 500های معيني از باکتری )حنا را با غلظت

کار بترد. کلرادو به روهای سنين سوم و چهارم سوسکسن چهارم( به صورت مجزا و مخلوط بر روی ال

بتود،  Btی خاصيت تشدیدکنندگي بسيار خوب پودر حنتا در افتزایش کتارایي نتایج حاصله نشان دهنده

بعتد  ppm 5000و پودر حنا با غلظت  ppm500 با غلظت  Bt var. tenebrionisکه مخلوط بطوری

 5/17تنها با ایتن غلظتت  Btکه سن سوم ایجاد کرد. در  حاليدرصد تلفات در الروهای  5/72روز،  6از 

با پتودر حنتا  ppm 500با غلظت Bt var. kurstakiدرصد تلفات ایجاد کرد. همچنين مخلوط باکتری 

درصد تلفات ایجاد نمود. باکتری تنها بتا  85روز در الروهای سن سوم  6در مدت  ppm5000با غلظت 

ت در الروها شد. در مورد الروهای سن چهارم نيز نقش حنا به عنتوان درصد تلفا 5/22این غلظت سبب 

یک سينرژیست در افزایش کارایي هر دو باکتری به اثبات رستيد. در ایتن بررستي ایشتان اثترات متزمن 

را بر روی الروهای سنين دوم تغذیه کرده از شاخ و بترگ تيمتار شتده تتا  B. thuringiensisباکتری 

ل مورد مطالعه قرار دادند و نتيجه گرفتند کته رونتد نشتو و نمتا و ميتانگين وزن کامزمان ظهور حشرات

داری داشته ضمن پاشي با همدیگر تفاوت معنيالروهای تيمار شده و شاهد در هشت روز بعد از باکتری

ی شفيرگي مشاهده شد. نتایج حاصل از این بررسي نشان تلفات زیادی در مرحله Btکه در تيمارهای این

شود، زیرا مرگ و ميتر کمتر از مقدار واقعي برآورد مي Btاد که مجموع تلفات الروی حاصل از کاربرد د

شود. ایشان نشتان دهد اغلب نادیده گرفته ميروی   مي Btی شفيرگي در تيمارهای زیادی که در مرحله

مينتي کتارایي      زکلترادوی ستيبروی الروهتای سوستک  Bt colداد که باکتری توليد داختل بتا عنتوان 



 

 .B. thuringiensis varهتایي را در متورد اثتر بتاکتری ( بررستي1381داری نتدارد. جتوی )معنتي

kurstaki strain EG2424  زمينتي و امکتان کلترادوی ستيبروی سنين مختلتف الروی   سوستک

ایشتگاهي در شترایط آزم 2ی آبتي چتریشو عصتاره 21ی گياهي کافئينافزایش کارایي آن توسط دو ماده

 ( درصتد و 65±5ی سلسيوس،  رطوبت نسبي )( درجه25±4ها در دمای )مورد بررسي قرار داد. آزمایش

ساعت تاریکي انجام شد. در بررستي حساستيت الروهتای ستنين  8ساعت روشنایي و  16ی نوری دوره

  ترتيتببترای ستنين متذکور بته  50LCزمينتي مقتادیر کلرادوی سيب اول، دوم، سوم و چهارم سوسک

محاسبه گردید. نتایج بته دستت آمتده نشتان داد کته کتافئين و  ppm 3096و  03/1297، 377، 86/183

چریش خاصيت تشدیدکنندگي باالیي در افزایش کارایي باکتری دارند و مخلتوط حتداقل غلظتت متوثر 

د درصتد تلفتات ایجتا 80ستاعت  144( بعتد از ppm 4000( و کافئين با غلظتت  ) 618ppmباکتری )

درصد تلفات شدند.  20و  10که کافئين و باکتری هر کدام به تنهایي به ترتيب سبب ایجاد نمود، در حالي

از بتاکتری بتا  ppm 618 تر ظاهر گردید. اختتالط غلظتت مرگ و مير در تيمارهای حاوی کافئين سریع

ت شتدند. در درصد تلفا 5/77ساعت موجب  144بعد از  ppm 35000 ی آبي چریش با غلظت عصاره

درصتد تلفتات ایجتاد  25و  5/22ی آبي چریش هر یک به تنهایي به ترتيتب که باکتری و عصارهصورتي

کردند. همچنين ميانگين وزن الروهایي که از غذای حاوی کافئين خالص و چریش خالص تغذیته کترده 

 داری کمتر از وزن الروهای تيمار شاهد بود.بودند به طور معني

 تاثيرمحققان  .باشدگيرد خيلي پایين ميها مورد تغذیه قرار ميموش یوسيلهه ي که بقعمو Btسميت    

ین باکتری در سيستم ا Btبعد از خوردن  .اندپيدا نکرده کنندیه ميتغذ Btاز  کههایي روی موش را يیسو

پوست  ماس بااز طریق تو  تنفس از طریق Bt سميت که از بدن دفع گردد.ماند تا اینگوارش باقي مي

این باکتری، گرم مثبت و با اسپورهای .  ( 1995، 3همکارانکلينتوک و )مک بسيار پایين است هاموش

ی ای شکل بوده و دارای یک کریستال پروتئيني درون سلولي است. این کریستال حاوی یک مادهميله

ها و کنه ،از قبيل نماتدهامهرگان های حشرات و دیگر بيای از گونهگستردهکه برای طيف سمي است 

                                                 

1- Coffein                  2- Azadirachta indica              3- McClintock et al.  



 

اکثرا روی مراحل الروی آفات موثر بوده و برای  Btباکتری  .داردسمي  جانوران تک سلولي خاصيت

ی ها مورد تغذیهموثر واقع شدن باید مورد تغذیه قرار گيرد. هنگامي که ترکيبي از اسپورها و کریستال

شود. این سم ی مياني حل شده و سم آزاد ميمعدههای پروتئيني در گيرد کریستالالرو حشرات قرار مي

تواند به ميزبان ضعيف شده حمله کرده و سبب شود و سپس باکتری ميی حشره ميباعث فلج معده

سازی و استفاده ی آمادهنحوه (.2004، 22؛ راسل و همکاران1999ای در آن شود )پدیگو، عفونت کشنده

 باشد:به شرح زیر مي Btاز باکتری 

 داده شوند. تکان قبل از استفاده کامال بایدی ساخته شده هاآوردهفر -1

 ميزان توصيه شده از فرآورده را باید به آب اضافه کرده و به سمپاشي ادامه داد. -2

 .اشي نمودسمپپر کرده و شروع به  محلول سمي ازتا نيمه  سمپاش را باید مخزن -3

، شداب 8تا  4 یدر محدوده مخزن یسيدیتهاکه  شوداطمينان حاصل  بایداز افزودن فرآورده  قبل -4

 معکوسي بر روی عملکرد فرآورده داشته باشد.  تاثيراست  ممکنزیرا باال بودن اسيدیته 

 )رایتدر درون مخزن نگهداری شود  ساعت 72بيشتر از  سمپاش نباید یع رقيق درون مخزنما -5

 باشد:یر ميشامل موارد ز Btمعایب استفاده از باکتری  .(2007، و همکاران

باید     ثر وبنابراین برای کنترل م، یابدمي با افزایش سن ميزبان کاهش Btي سميت خاص -1

 .(1989، 2انجام شود )زهندر و گلرنترسنين پایين يه الروهای عل پاشي برباکتری

 .(1993)فرو و همکاران،  های مصنوعي استکشتر از حشرهکوتاه Bt یماندگار -2

3- Bt ندارد کلرادو رانسل بعدی سوسک  هایبين جمعيت در سرایت بيماری يل اپيدمي یاپتانس 

 (.2007)رایت و همکاران، 

  .(2007، و همکاران )رایت پاشي باید در چندین نوبت انجام گيرد، باکتریثروی کنترل مبرا -4

ی ابرشود کشت مي تراریختهذرت و برنج  ،زمينيهای هيدروپونيک که در آنها سيبیا محلول خاک   

 Btباکتری  در Cryژنهای  یوسيلهه ها بينئالروکشي این پروت .باشدها محيط مناسبي ميينئحضور پروت

                                                 

1- Rausell et al.              2- Zehnder and Gelernter 



 

 تراریختهزميني سيب وبرنج ، ذرت یریشه یها از مواد مترشحهينئشود. این پروتگذاری ميکد

ظر برای های مورد نو محلول خاک تراریختهشوند. در مورد محصول ذرت و برنج استخالص مي

 کلرادو حالت سمي داردبرای سوسک  زمينيدر مورد محصول سيب و 23الروهای کرم شاخدار توتون

 تراریختههای جانن( نشان داده است که باد2005و همکاران ) منال مطالعات .(2004)ساکزنا و همکاران، 

 بيشتر باشدمزارع  فت در انبوهي آکه زماني .دنباشمي کلرادو يز قادر به کنترل جمعيت سوسکن Btبا 

هيبریدی  های غيرزمينيسيب داری محصول بيشتری ازطور معنيه زميني بسيب یتراریختههيبریدهای 

ممکن است یک  تراریخته خاطر نشان کردند که استفاده از گياهان مقاوم . همچنين ایشانکننديمتوليد 

( گزارش کرده است که 2001) 2رید د.زميني باشکلرادوی سيب روش جایگزین برای کنترل سوسک

باکتری  در  a3Cryناشي از وجود یک ژن  سوسک کلرادو به   New leafهای زمينيمقاومت سيب

Bt ( اظهار داشتند که آغاز کاربرد 1992) 3همکاران و وزهندر. باشديمBt اوج تخمریزیروز از  9ي ط 

ی الروهايه عل Btسریع  تاثيرثرتر است. وم ،شوندمي تفریخهای تخم درصد توده 64تا  33که یعني زماني

( 1998هيلبک و همکاران ) گياهان در اوایل فصل جلوگيری کند. نبرگ شدتواند از بيتر ميسنين پایين

سنين سوم و انبوهي الروهای   B. thuringiensis var. tenebrionisنشان دادند که تيمارهای 

مانده به ازای هر گياه الروهای بزرگ باقي تراکمدهد. مي کاهشا ر زمينيکلرادوی سيبسوسک  چهارم

که اوج انبوهي الروهای . در حاليبودياه گبه ازای هر الرو عدد  3تا  5/0کمتر از  Bt. t در تيمارهای

ایشان گزارش کردند  همچنين. به ازای هرگياه بود الرو 21تا  5/4حدود  در شاهدهای در کرت سنين باال

های کلرادو در کرتهای سوسکدر تغذیه از تخم  C. maculataليت شکارگری کفشدوزک که فعا

رایت و  داری را نشان نداده است.های شاهد اختالف معنيدر مقایسه با کرت Bt. tتيمار شده با 

در محل تغذیه  زمينيسيببرگ  پوشش خوبي از شاخ ووجود کردند که  نشان( خاطر 2007همکاران )

این  کنندگانيدتول مورد تغذیه قرار بگيرند. باید برای تاثير بهتر هايناندوتوکس زیرا ،باشديضروری م

 باراني آغاز آبياری و Btکاربرد  زمان ساعته را بين ششزماني حداقل  یفاصلهیک رعایت ها فرآورده

                                                 

1- Manduca sexta              2- Reed              3- Zehnder et al. 



 

صحرایي  مطالعات در کنند.پاشي را توصيه نميباکتری الوقوع باشدگي قریبدکنند و اگر بارنتوصيه مي

دمای  شرایط محيطي مطلوب مانند فرضهر یا عصر با ظمحققان استعمال عوامل ميکروبي را در بعد از 

 .Bالزم به ذکر است که باکتری  دانند.مي مناسبتابش خورشيد  یا کاهش دانقرطوبت باال و ف ،معتدل

thuringiensis الروهای سنين ر بوده و عليه تخمکلرادو موث روی الروهای سنين اول و دوم سوسک ،

(. برای کنترل 2007شود )رایت، زميني توصيه نميکلرادوی سيبکامل سوسک سوم و چهارم و حشرات

متر ميلي 6ی آنها در حدود کلرادو که اندازهسوسک  تا متوسط الروهای سنين پایين های پایينيتجمع

 هایجمعيت برای کنترل و باشدمينياز  مورد یک هکتار در Btی هاليتر از فرآورده 5تا  5/2 باشدمي

الروهای مخلوط درصد باالیي از  مورد نياز است و اگرليتر از فرآورده  7تا  5باالی الروهای سنين پایين 

  ليتر از فرآورده مورد نياز خواهد بود. 10تا  7وجود داشته باشد سنين پایين و باال 

  یولوژيک جامعب کنترل -1-11

     کلرادوی  برای کنترل سوسک Btاز  مکرر ی( نشان دادند که استفاده1993) 24همکاران و نووال   

رایت و همکاران  به همراه دارد.ر مقابل اندوتوکسين این باکتری را د آفتمقاوم شدن  رزميني خطيبس

باالی مکمل بودن تواند سطح يم B. bassiana قارچ و Btنشان دادند که تفاوت در نوع عمل  (2007)

عليه  Btباکتری  يسمسریع و تند فعاليت  تاثير دهد.را نشان  ينيزمها در مدیریت آفات سيبآن

از طرف دیگر یل فصل محافظت کند. اوابرگ شدن در تواند گياهان را از بيتر ميالروهای سنين پایين

آن در محيط  شدن وانایي اپيدمييه تمام مراحل الروی و تعل B. bassiana قارچ فعاليت آرام و کند

آميزی طور موفقيته اند بماندهامان  در Btثير اکه از ت يیشفيره شدن الروها ازخاکي قادر است 

کلرادو را کاهش  کامل سوسکحشرات تعدادطور چشمگيری ه تواند بمي امواین عمل ت .جلوگيری نماید

    تری را دارا يزباني وسيعم یگستره Bt. tه ب نسبت B. bassiana . الزم به ذکر است که قارچدهد

 بر IPM یکلرادو با برنامه سوسک مورد استفاده عليه های متداولکشحشره ی اثراتبا مقایسه .باشدمي

مشخص شد  Perillus bioculatusسن شکارگر  و B. bassiana, Btعوامل زیستي شامل  یپایه

                                                 

1- Whalon et al. 



 

نسبت به  اما باشند،ميثر وم در کاهش جمعيت این آفت هاکشحشرهی این به اندازه که عوامل زیستي

 هستند. تر آنها پر هزینه

 ها کشکلیاتی در مورد حشره -1-12

ها ای باشند تا بتوان از آنژههای مصنوعي مورد استفاده در کشاورزی باید دارای خواص ویکشحشره  

کش مطلوب باید خواص زیر بطور کلي یک حشره (.1385جهرمي، در موارد مختلف استفاده کرد )طالبي

 را دارا باشد: 

 برای آفت مورد نظر بسيار سمي باشد، به نحوی که ميزان مصرف آن در واحد سطح کم باشد. -1

 روی آفت اثر قاطع و سریع داشته باشد. -2

ي زیست، خاک و آب اثر جانبي ناگوار نداشته و یا تاثير جانبروی انسان، دام، گياهان، محيط  -3

 کمتری داشته باشد.

 ی خطرناک باقي نگذارد.ماندهروی مواد خوراکي، بو و طعم ناخوشایند نداشته و باقي -4

دوام آن برای اثر روی آفت مناسب باشد، یعني در حدی پایدار باشد که ضمن کنترل آفت در  -5

 زیست باقي نماند. محيط

کش دارای طيف ون اگر یک آفتبرانگيز است چکاربرد انتخابي داشته باشد، این موضوع بحث -6

الزم به  روند.اثر وسيعي باشد عالوه بر موجودات هدف، موجودات غير هدف نيز  از بين مي

 آمد.ذکر است که در گذشته کشندگي طيف وسيع، یک مزیت به حساب مي

 شویي نشود.زیست کم بوده و دچار آبتحرک آن در محيط  -7

 ه باشد. مصرف آن از نظر اقتصادی مقرون به صرف -8

 تاثير سویي بر محصول سمپاشي شده نداشته باشد. -9     

 در محيط اسيدی و قليایي به سرعت تجزیه نشود. -10

خطر باشد. این ویژگي در عسل، پارازیتویيدها و شکارگرها کم مفيد مثل زنبوربرای حشرات  -11

محيط  (. آلودگي1385هرمي، ج؛ طالبي1381های اخير مورد توجه قرار گرفته است )رخشاني، سال



 

و بيش از حد سموم      وحش شاید بزرگترین تراژدی مصارف گستردهزیست و تلفات حيات 

ها، پرندگان و سایر حيوانات وحشي قربانيان معصوم و عسل، ماهي کش بوده است. زنبورانآفت

ها و های کشاورزی، جنگلی گياهان در بوم سامانهرویههای زیاد و بيپاشيی سماغلب ناشناخته

(. کشاورزی مدرن برای کنترل آفات به شدت 1373چایچي و خرمشاهي،  اند )طالبيها بودهتفرجگاه

ها گروه شيميایي جهت های شيميایي وابسته شده است و ترکيبات متعلق به دهکشبه استفاده از آفت

ها ها و قارچها، ویروسرز، باکتریهای هها، نماتدها، علفکنترل آفات مختلف شامل حشرات، کنه

ها ها کنترل آفات است، اما خيلي از آنکشگيرند. اگر چه هدف اصلي آفتمورد استفاده قرار مي

برند )نقل از های غير هدف را نيز از بين ميباشند که گونههای با طيف اثر وسيع ميکشزنده

 (.1387سرمدی، 

 26والريتو فن 25ايمیداکلوپرايد هایکشکلیاتی در مورد آفت -1-12-1

 الف( ايمیداکلوپرايد

و از گروه شيميایي  4یا ترکيبات کلرونيکوتينيل 27کشي از گروه نئونيکوتينوئيدهاایميداکلوپراید حشره   

کش در دارد. این حشره6ی اثرشباهت زیادی به نيکوتينباشد که از لحاظ ساختاری و نحوهمي 5ایميدازول

معرفي  1990کشف و در سال  7ی بایرکش جدید توسط کارخانهن به عنوان یک حشرهدر ژاپ 1985سال 

کش دارای کشي با اثرات تماسي و گوارشي است. همچنين این حشرهگردید. ایميداکلوپراید حشره

شود. خاصيت سيستميک بوده و از راه ریشه، شاخ و برگ و نيز تزریق به ساقه جذب گياه مي

زميني، درختان در هزار برای آفات سيب 1تا 0 /2آن به ميزان  %35يظ قابل تعليق فرموالسيون مایع غل

 و  Admire  ،®Gaucho®های تجاری کش در نامشود. این حشرهميوه و پنبه مصرف مي

®Confidor  (.1385جهرمي، ؛ طالبي1381شود )رخشاني، توليد مي 

 

                                                 

1- Imidachloprid               2- Fenvalerate                3- Neonicotinoida                           

4- Chloronicotinyl            5- Imidazole                   6- Nicotin               

7- Bayer         



 

 والريتب( فن

توسط  1972کش در سال باشد. این حشرهرترویيدهای مصنوعي ميکشي از گروه پایوالریت حشرهفن   

کشي با اثرات تماسي و والریت حشرهکش معرفي گردید. فنبه عنوان حشره 28ی سوميتوموکارخانه

رنگ و شفاف بوده و در محيط اسيدی ی سلسيوس مایعي زرد درجه 23گوارشي است که در دمای 

های آلي به ميزان کش در آب نامحلول بوده و در حاللاین حشره باشد.پایدارتر از محيط قليایي مي

شود. این ترکيب روی بسياری از حشرات موثر بوده و برای مبارزه با آفات درختان ميوه، متوسط حل مي

گرم در  250تا  25ها، چغندرقند، لوبيا، نخود، پنبه، سویا و غيره توصيه شده است. مقدار مصرف آن کلم

کش در نام درصدی برای درختان ميوه است. این حشره 20در هزار از امولسيون  5/0محلول  هکتار و یا

شود )موسوی و رستگار، توليد مي  Ectrin®و Sumicidin  ،®Pydrin  ،®Belmark®های تجاری 

 (.1380؛ خانجاني و پورميرزا، 1376

 کنترل شیمیايی  -1-13

زميني کلرادوی سيبش سبز پاریس برای کنترل سوسک کبرای اولين بار از حشره 1868در سال    

که در سال درآمریکا استفاده شد. از آن پس ترکيبات آرسنيکي و فلوره مورد استفاده قرار گرفتند تا این

زميني متداول گردید. د.د.ت تاثير خوبي در کنترل این آفت داشت، مصرف د.د.ت در مزارع سيب 1946

و  2در نيویورک  1952ی آلي از جمله د.د.ت در سال های کلرهکشبه حشرهکلرادو  اما مقاومت سوسک

ی تماسي و های کلره و فسفرهکشگسترش پيدا کرد. حشره 4و داکوتای شمالي 3بعدا در ویرجينيا

، 7، ماالتيون6، آزینفوس متيل5گوارشي تاثير خوبي روی آفت داشتند، ولي مقاومت به اندوسولفان

، 12، کاربوفوران11های کارباماتي مثل کارباریلکشو نيز حشره 10، کلرفنوینفوس9ت، فوسم8متيداتيون

کلرادو تقریبا که سوسک در اکثر مناطق دنيا گزارش شده است. با وجود این 14و آلدیکارب 13پروپاکسور

های شکهای ثبت شده در بيشتر نقاط دنيا مقاوم شده و بروز مقاومت در برابر حشرهکشبه اکثر حشره

                                                 

1- Sumitomo              2- New York               3- Virginia              4- North Dakota               

5- Endosulfan            6- Azinphos methyl     7- Malathon           8- Methidathion                

9- Phosmet                10- Chlorfenvinphos   11- Carbaryl          12- Carbofuran                

13- Propoxur             14- Aldicarb 



 

کدام از های کنترل اشاره شد، هيچگونه که در سایر روشدهد، اما همانجدید هم نسبتا سریع رخ مي

ترین و کنند. بنابراین، فعال سریعهای غير شيميایي جمعيت آفت را به صورت قابل قبول کنترل نميروش

هایي که آفت به کشیعني حشرهباشد های مناسب ميکشموثرترین راه کنترل این آفت استفاده از حشره

( تاثير 1985) 2(. کمبل و همکاران1986، 29؛ جانستون و ساندول1363ها مقاوم نشده باشد )کاظمي، آن

B. bassiana زميني مورد مطالعه قرار داده و نتيجه گرفتند کلرادوی سيب والریت را روی سوسکو فن

والریت به ميزان به ازای هر هکتار و یا استفاده از سم فنکنيدی  5×1310که استفاده از این قارچ به ميزان 

ماني و یا داری در تعداد دستجات تخم و قابليت زندهگونه اختالف معنيکيلوگرم در هکتار هيچ 227/0

ی حشرات نسل اول این آفت ندارند. جمعيت الروهای حاصل از نسل اول ميزان مصرف برگ به وسيله

ی  گذاری به وسيلهداری بيشتر بود ولي تخمبه طور معني B. bassianaای کلرادو در تيمارهسوسک 

والریت بيشتر گزارش گردید. همچنين ميانگين محصول کامل نسل اول و دوم در تيمارهای فنحشرات

 B. bassianaهای تيمار شده با تن در هکتار و در کرت 4/29والریت های تيمار شده با فندر کرت

ی های شاهد که به طور کامل به وسيلهکاهش( به دست آمد. در کرت %16کتار )با تن در ه 6/24

تن در هکتار بود یعني بيش از  7برگ شده بودند ميزان محصول کمتر از زميني بيکلرادوی سيبسوسک 

( نشان دادند که درصد 1990) 3والریت نشان داده شد. گيدیو و همکارانکاهش نسبت به تيمار فن %60

ی این آفت( های ثانویهکلرادو که روی بادمجان )به عنوان یکي از ميزبانهش الروهای سوسک کا

داری بيشتر از کاهش درصد الروهایي والریت تيمار شده بودند به طور معنيپرورش یافته بودند و با فن

زایش ميزان فرنگي پرورش یافته بودند. با افزميني یا گوجهاز سوسک کلرادو بود که در روی سيب

زميني شد ميزان محصول توليد  کلرادوی سيبوالریت که سبب کاهش جمعيت سوسک مصرف فن

( نشان دادند که کاربرد سم    1991زميني افزایش یافت. مهدوی و همکاران )ی بادمجان و سيبشده

که تاثير رتيکمتر بود در صو .Solanum dulcamara Lوالریت روی الروهای تغذیه کرده از گياه فن

بيشترین بود. مقدار   .Solanum rostratum Dunalوالریت روی الروهای تغذیه کرده از گياه فن

                                                 

1- Johnston and Sandvol               2- Campbell et al.              3- Ghidiu et al. 



 

50LC زميني تغذیه کرده بودند در مقایسه با الروهای تغذیه کرده والریت روی الروهایي که از سيبفن

های مختلف سوسک ت جمعيت( حساسي1997) 30تر بود. پریک و همکاراناز گياهان ميزبان دیگر پایين

،         5، دلتامترین4سولتاپ، بن3، کلرپيریفوس2های کاربوسولفان، بنفوراکاربکشکلرادو را به حشره

 50LDمورد آزمایش قرار دادند و نتيجه گرفتند که بيشترین تفاوت  7و سایپرمترین 6والریت، پرمترینفن

ترین ن مشاهده گردید )تفاوت بين باالترین و پایينهای مختلف تيمارشده با دلتامتریدر بين جمعيت

های تيمار شده با ها در بين جمعيتبرابر بود(. همچنين تفاوت 190برای این ترکيب تقریبا  50LDسطح 

برابر گزارش شد.  9/85و 9/44، 38سولتاپ به ترتيب والریت و بنهای سایپرمترین، فنکشحشره

 .Cکلرادو یعني والریت را روی شکارگرهای تخم سوسک ترکيب فن ( اثرات1997) 8هميلتون و الشمب

maculata   وChrysoperla carnea (Stephens)  مورد بررسي قرار دادند. ایشان مشاهده کردند

ساعت بعد از قرارگيری در معرض سم  48در  C. maculata کامل و الروهای که مرگ و مير حشرات

ی سموم روی ماندهکامل با باقير حاصل از در معرض قرار گرفتن حشراتوالریت باال بود. مرگ و ميفن

برگ در تمامي موارد پایين بود که این موضوع بستگي به دز و ترکيب شيميایي داشت. در تمامي تيمارها 

داشت  C. maculataکامل بيشترین تاثير را روی حشرات 9بوتوکسایدوالریت با پای پرونيل ترکيب فن

( با کاربرد 1998) 10سميت زیادی را داشت. بویت و ساین C. carneaن برای الروهای و همچني

زميني ی سيبزميني نتيجه گرفتند که کاربرد این ترکيب روی بوتههای سيبایميداکلوپراید بر روی بوته

زميني جلوگيری نماید، ولي ی سيبدر بوته PLRV11°تواند از گسترش ویروسدر اواسط جوالی مي

ندارد. اولسون  PVY12داری روی کاهش گسترش ویروس کش تاثير معنياستفاده از این حشره

والریت و ( نشان دادند که همبستگي مثبتي در مقاومت تقاطعي بين ایميداکلوپراید، فن2000) 13وهمکاران

داری معنيزميني وجود دارد، ولي الگوی کلرادوی سيب متيل در کاربرد این سموم روی سوسکآزینفوس

                                                 

1- Peric et al.              2- Benfuracarb            3- Chlorpyrinphos             4- Bensultap             

5- Deltamethrin         6- Permethrin               7- Cypermethrin               8- Hamilton and 

Lashomb                    9- Piperonylbutoxide  10- Boitea and Singh        12- Potato leaf roll 

virus                          12- Potato virus Y       13- Olson et al. 



 

کلرادوی ها روی سوسک سولتاپ در کاربرد آندر مقاومت تقاطعي ایميداکلوپراید با کاربوفوران و بن

 زميني مشاهده نشد. سيب

        والریت و کاربوفوران دری وراثت مقاومت به فنآزمایشات مختلفي جهت نشان دادن نحوه   

ها نشان داده است که یج حاصل از این آزمایشزميني انجام شده است. نتاکلرادوی سيبسوسک 

والریت به صورت وابسته به جنس و مقاومت به کاربوفوران به صورت اتوزومي غالب به مقاومت به فن

( 2006) 3(. آليوخين و همکاران1999، 2؛ مایو وهمکاران2006، 31شود )هيم و همکارانارث برده مي

کلرادوی      های نئونيکوتينوئيدی منجر به مقاومت سوسک کشی مکرر از حشرهنشان دادند که استفاده

تواند به طور موثری این آفت را کنترل کش اخير نميزميني به ایميداکلوپراید شده و در نتيجه حشرهسيب

گزارش شده  5و مين 4پراید از چندین مزرعه در نيویورک، دلورنماید. اولين نمونه از مقاومت به ایميداکلو

همچنين الروهای مقاوم به ایميداکلوپراید مرگ و مير کمتری را نسبت به الروهای حساس موقعي است. 

گرفتند داشتند و همچنين قرار مي 7متيل و متاميدوفوس، کارباریل، آزینفوس6فلوترینکه در معرض سای

الروهای مقاوم به سميت بيشتری را برای  9سولفوتوننيز کاهش یافته بود. دی 8ها به اگزاميلحساسيت آن

داری مانع از کامل کشنده نبود اما به طور معنيسولفوتون برای حشراتایميداکلوپراید داشت، البته دی

کرد. در های مقاوم را بهتر کنترل   ميجمعيت 10شد. اگزاميل و ایميداکلوپراید + اسپينوسدها ميتغذیه آن

های تيمار شده با ایميداکلوپراید و  کمي بين کرتهای مقاوم به ایميداکلوپراید تفاوت بين جمعيت

داری در ( تفاوت آماری معني2007های شاهد وجود داشت. در بررسي آليوخين و همکاران )کرت

و ایميداکلوپراید و یا  11های تيامتوکسامکشهایي که در معرض حشرهجمعيت 50LCمقادیر 

های نئونيکوتينوئيدی از جمله کشد نداشت. کاربرد حشرهایميداکلوپراید به تنهایي قرار گرفته بودند وجو

تا  1کلرادوی مقاوم به ایميداکلوپراید را  های سوسکی کاشت، افزایش جمعيتایميداکلوپراید در مرحله

ی سبز نخود فرنگي، اندازد. در یک تحقيق اثر ایميداکلوپراید روی شتههفته به تاخير مي 2

                                                 

1- Heim et al.              2- Miyo et al.             3- Alyokhin et al.             4- Delaware                  

5- Maine                   6- Cyfluthrin              7- Methamidophos           8- Oxamyl                    

9- Disulfoton              10- Spinosad             11- Thiamethoxam 



 

Acyrthosiphon pisum (Harris) کش ، مورد مطالعه قرار گرفت. ایميداکلوپراید که یک حشره

ای آن به ی مزرعهغلظت توصيه شده 01/0و  1/0باشد به ميزان کلرونيکوتينيل سيستميک با اثر سریع مي

ی سبز نخود فرنگي مستقر روی های لوبيا اضافه شد و سپس اثر آن روی نرخ رشد شتهخاک گلدان

ی موثر گرم ماده 40مار شده مورد ارزیابي قرار گرفت. مصرف ایميداکلوپراید به ميزان های لوبيای تيبوته

باشد نرخ رشد شته را کاهش داد )به نقل ای آن ميی مزرعهغلظت توصيه شده 1/0در هکتار که معادل 

( تریفلوموران را روی مراحل مختلف زیستي سوسک 1983) 32(. کوپر و همکاران1387از سرمدی، 

تا  5های غلظت 3و  2، 1ادو شامل تخم و چهار سن الروی آزمایش کردند. برای الروهای سنين کلر

1200 ppm های مورد بررسي مورد آزمایش قرار زميني داخل غلظتهای سيببه صورت فرو بردن برگ

به دست آمد.  ppm 157و  75، 39برای سنين اول، دوم و سوم به ترتيب  50LCگرفتند. مقادیر 

آزمایش شدند و مرگ و مير آنها تا تبدیل شدن  ppm 4800تا  300های وهای سن چهارم با غلظتالر

و  2400، 1200مانده از تيمارهای های زنده کدام از شفيرهبرداری گردید. هيچکامل یادداشتیبه حشره

4800 ppm تيمار شدند.  های تخم به روش مشابههای حامل دستهکامل تبدیل نشدند. برگیبه حشره

به دست آمد. تاماکي و  ppm 287  هابرای تخم 50LCهای تفریخ شده شمارش شدند. تعداد تخم

زميني کلرادوی سيب( اثر دایفلوبنزوران را روی الروهای سنين سوم و چهارم سوسک 1984) 2همکاران

، 50های ق، از غلظتمورد مطالعه قرار دادند. در این تحقي D. doryphoraeو مگس پارازیتوئيد آن 

گرم در ليتر استفاده شد. الروهای سنين سوم و چهارم پارازیته شده و پارازیته ميلي 500و  300، 100

زميني با سموم، در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفتند. هر ی سيبهای تيمار شدهنشده با روش برگ

گرم در ليتر به مرگ ميلي 500. تنها غلظت چهار غلظت مورد بررسي کنترل خوبي را روی الروها داشتند

( پارازیتوئيدهای داخل بدن الرو سن سوم منجر شد. الروهای سن چهارم تحمل %4و مير جزئي )حدود 

بيشتری نسبت به الروهای سن سوم نشان دادند. پارازیتوئيدهایي که داخل بدن الروهای سن چهارم 

( 1994) 3طالعه از سموم قرار نگرفتند. سيروتا و گرفيوسکدام از مقادیر مورد مبودند تحت تاثير هيچ

                                                 

1- Cooper et al.              2- Tamaki et al.               3- Sirota and Garffius 



 

را به ترتيب روی الروهای سنين دوم و چهارم   33سایرومازین ppm 100و  300های تاثير غلظت

کلرادو در آزمایشگاه و مزرعه بررسي کردند و مشاهده کردند که شش روز بعد از تيمار ميزان  سوسک

رسيد ولي الروهای سن چهارم حساسيت کمتری را نسبت به  %100مرگ و مير الروهای سن دوم به 

کيلوگرم در هکتار  42/0و  27/0، 14/0ای دزهای های مزرعهالروهای سن دوم نشان دادند. در آزمایش

های تيمار نشده محصول بيشتر های تيمار شده در مقایسه با کرتکه کرتمورد مطالعه قرار گرفتند. با این

( آزمایشاتي را با 2006) 2دار نبود. کوتلر و همکارانها معنيی توليد کردند اما تفاوتهای بزرگترو غده

زميني انجام داده و نتيجه گرفتند که استعمال نوالورون روی کلرادوی سيبسوسک روی  3سم نوالورون

را  ی تخم و الروهای سن اول آفتکامل، تودهداری تعداد حشراتزميني به طور معنيی سيببوته

گرم  5/12دهد. استعمال دهد، ولي الروهای سنين دوم تا چهارم را بيشتر تحت تاثير قرار ميکاهش نمي

کلرادو ای را روی سوسک کش در یک هکتار تاثير کشندگي قابل مالحظهی این حشرهی موثرهاز ماده

-ين سن الروی موثر واقع ی موثره در هکتار دو روز بعد از دومگرم از ماده 50و  25نداشت. استعمال 

ی گرم ماده 50ی تخم خيلي کمتر بود. در غلظت ی تودهها دو روز بعد از مشاهدهشد. تاثير این غلظت

بار به جای موثره در هکتار تاثير نوالورون عالي بود و موقعي که دو بار در یک فصل و یا یک 

ل فراهم گردید. ناصحي و همکاران شد، حفاظت طوالني مدتي از محصوایميداکلوپراید استعمال 

کلرادوی ی سموم متداول مصرفي )اندوسولفان و فوزالن( را در کنترل سوسک مانده( اثرات باقي1385)

های مختلف سم و زمان سمپاشي روی زميني مورد مطالعه قرار دادند. در این بررسي تاثير غلظتسيب

شود( زميني بطور عمده مصرف ميکلرادوی سيبوسک ی دو سم مذکور را )که برای کنترل سماندهباقي

برداری، استخراج، تغليظ و آناليز بود. ی نمونهها شامل سه مرحلهمورد بررسي قرار دادند. روش عمل آن

صورت گرفت. با توجه به نتایج آزمایش مشخص  ECDو  FTDو دتکتورهای  GCآناليز با دستگاه 

ی این سموم باالتر از حد استاندارد نبود. در ماندهول در منطقه باقيهای متداگردید که با کاربرد غلظت

ضمن مشاهده گردید که بقایای سم فوزالن بيشتر از سم اندوسولفان است. نتایج این آزمایش نشان داد 

                                                 

1- Cyromazine             2- Cutler et al.              3- Novaloron              



 

مانده داری از نظر باقيهای کاربرد اختالف معنيکار رفته و همچنين زمانهای مختلف بهکه بين غلظت

ماه نشان داد که با گذشت زمان ميزان ی زماني یکبرداری در دو نوبت با فاصلهود ندارد. نمونهسم وج

 یابد.ی این سموم به شدت کاهش ميماندهباقي
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Abstract:  

Potato is a major crop in Iran that had no serious pest until 1984. In that year it was seen 

for the first time in Ardebil plain, Iran. Since then it has become a key pest of potatoes 

throughout the country. Both adults and larvae feed on the foliage of the crop and 

reduce its foliage and photosynthetic potential. At the present the only effective control 

measure of this pest is chemical control, but this method has hazardous effects on 

beneficial insects, human and environment. Therefore, finding an alternative methods 

for chemical control is very essential. Therefore, in this research separate and combined 

effect of Bt, Imidachloprid and Fenvalerate were investigated under the field condition 

in Sarab region in year 2007. The results revealed that none of the insecticides (singly 

or in combination) could not control the eggs, but all three insecticides used 

significantly controlled the larvae population compared to the control. The lowest 

number of larvae was seen in combined use of half dose of Imidachloprid plus Bt. 

Therefore, combined treat of Imidachloprid plus Bt showed the highest control level. 

Therefore it is suggested to use the combination of half doses of Imidachloprid plus Bt 

or Fenvalerate plus Bt instead of feell doses of these pesticides. The pesticidal effect of 

recommended dose of Bt was lower than the other treatments and decreased as the 

larvae growth stage increased. Also using of Imidachloprid and Fenvalerate on adults of 

Colorado Potato Beetle, resulted in decreasing of the population of adults in both 

generations, significantly. 
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