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یت ترف: عنوان ما و تراکم جمع باروری، نشوووون گذاری،  یبار تخم یل سوو                        زمینیپسوو

(Hom.: Psyllidae) Bactericera sp.   زمینیروی چهار رقم سیب 

 سید علي اصغر فتحي مجری طرح

 علي اصغریو  بالنيقدیرنوری قن طرح انهمکار

 پزشکيگروه گیاه دانشکده كشاورزی دانشگاه محقق اردبیلي

 زمینيباروری، نشوونما، تراكم جمعیت و سیب ،Bactericeraپسیل، : هاكلید واژه

 چکیده 

زمیني در مزارع سیبهای اخیر در سال، Bactericera nigricornis (Forster)پسیل 

رسد كه این حشره به تدریج به صورت یك آفت جدید به نظر مي. تمشاهده شده اسمنطقه اردبیل 

 رشد جمعیت و میزان خسارت این پسیل  ،باروری، نشوونمادر این تحقیق در منطقه ظاهر شود. 

آگریا، مارفونا، ساتینا و كایزر طي سال شامل  متداول در دشت اردبیلزمیني رقم سیبروی چهار 

از هر گیاه  40تعداد روی چهار رقم، مطالعه تراكم جمعیت پسیل برای مقایسه شد.  1386و  1385

تعداد تخم، پوره و حشرات كامل پسیل  .ندانتخاب شددر هر مزرعه آزمایشي به طور تصادفي رقم 

زمیني سیب در چهار مرحله رشدی مختلفگیاه به طور تصادفي انتخاب شده  40روی زمیني سیب

زمیني شمارش هر رقم سیب دردهي كامل و ریزش گلبرگ ظهور جوانه، شروع گلدهي، گل شامل

پسیل خسارت بسته به اندازه نسبي زردی ناشي از  4تا  0شد. به هر نمونه شاخص نسبي خسارت 

آگریا، مارفونا، های رقمزیستي این پسیل در گلخانه روی چرخه های برای مطالعه ویژگيداده شد. 

تکرار استفاده  25های لیواني شفاف در از قفس زمینيسیب نكایزر و ساتینا در مرحله به ساقه رفت

های خرد شده در زمان تجزیه شدند. همچنین های تراكم جمعیت در قالب طرح كرتدادهشد. 

های كامل تصادفي زمیني در قالب طرح بلوکعملکرد چهار رقم سیبپسیل و شاخص نسبي خسارت 

زمیني در چهار مرحله رشدی به صورت تابعي های سیبپسیل روی رقم تراكم جمعیت. ندتجزیه شد

 از رگرسیون خطي افزایش یافت. شیب رگرسیون خطي روی مارفونا بیشترین و روی آگریا كمترین

. بیشترین شاخص مشاهده گردیدتعداد تخم روی آگریا در بین چهار رقم مورد مطالعه كمترین بود. 

)به ترتیب با كمترین عملکرد و سال مورد مطالعه( و در د 22/2و  1/2)به ترتیب با نسبي خسارت 

)به مارفونا و كمترین شاخص نسبي خسارت  گرم در دو سال مورد مطالعه( در رقم 567و  579

گرم  698و  713)به ترتیب با و بیشترین عملکرد در دو سال مورد مطالعه(  81/1و  78/1ترتیب با 

ترین طول دوره نشوونمای طوالنيهمچنین هده گردید. آگریا مشا در دو سال مورد مطالعه( در رقم

ترین از تخم تا تخم پسیل و كمترین تعداد تخم گذاشته شده به ازای یك ماده روی رقم آگریا و كوتاه

طول دوره نشوونمای از تخم تا تخم پسیل و بیشترین تعداد تخم گذاشته شده به ازای یك ماده 

پسیل این مقاومت آگریا نسبت به نتیجه گرفت كه  توانابراین، ميبنروی رقم مارفونا مشاهده گردید. 

 .در بین چهار رقم مورد مطالعه باالتر بود
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 مقدمه

زمیني های اخیر در مزارع سیب، در سالBactericera nigricornis (Forster)پسیل 

یك آفت رسد كه این حشره به تدریج به صورت منطقه اردبیل مشاهده شده است. به نظر مي

زمیني روی رش كردند كه پسیل سیبا( گز2004لیو و ترومبل ) جدید در منطقه ظاهر شود.

فرنگي كاشته شده در آریزونا، كالیفرنیا و سواحل غربي تشکیل كلني داده و گیاهان گوجه

دهند. درصد گیاهان عالیم زردی را نشان مي 80تا  70طوریکه  .دهدجمعیت خود را افزایش مي

كنند كه قطرات تولید شده ای این پسیل ضمن تغذیه مقادیر زیادی عسلك نیز ترشح ميهپوره

شوند. این عسلك كریستاله شده عسلك پس از تماس با هوا به قطرات سفت و سخت تبدیل مي

ها برای تشخیص گیاه (. وجود این كریستال2008 ،باشد )عبدالهها ميحاوی شکر و هیدروكربن

، و Bemisia tabaci (Genn.) ه پسیل از گیاه آلوده به عسلك پنبه،زمیني آلوده بسیب

با توجه به ، مهم است. Trialeurodes vaporariorum (West.) مگس سفید گلخانه،

زمیني و نیز امکان طغیان زمیني در ایجاد خسارت روی گیاهان سیبسیب پتانسیل باالی پسیل

زمیني و امکان بروز مقاومت به آفات مختلف سیب رویه علیههای بياین آفت به دلیل سمپاشي

های زیستي این آفت ، مطالعه ویژگي(1999)الجبار،  ها و از بین رفتن دشمنان طبیعيكشآفت

های ویژگي گزارش شده است كهباشد. زمیني دشت اردبیل امری ضروری ميدر مزاع سیب

رار مترشحه از آنها و نیز مراحل زمیني و مواد فهای مختلف سیبرقمو بیوشیمیایي ریختي 

 .Bactericera spهای متعلق به گونهزمیني در نرخ باروری و نشوونمای رشدی گیاه سیب

در تحقیق حاضر تراكم جمعیت پسیل  . بنابراین،(1995 ،)ون لنترن و همکاراندارد تاثیر 

ای روی لخانهشرایط گ درهای زیستي این آفت شرایط صحرایي و نیز ویژگي درزمیني سیب

تواند در طراحي مينتایج حاصله  .چهار رقم آگریا مارفونا، كایزر و ساتینا بررسي خواهد شد

 .استفاده شودهای مدیریت تلفیقي زمیني در قالب برنامهسیب آفاتهای مناسب كنترل برنامه
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 بررسی منابع -1

 های ایرانبررسی فون پسیل -1-2

زرگترین كشورهای خاورمیانه است. بكیلومتر مربع یکي ار  1648000كشور ایران با مساحت 

، Persian ،Caspianشامل اقلیم  9های مختلف به كوهتوسط رشته نشرایط آب و هوایي ایرا

Elburzian ،Azerbaidzhanian ،Zagrozian Bazmanian ،Suzian  ،Lutian  و

Kavirian ر تا شود كه از اقلیم نیمه استوایي و مرطوب حاشیه دریاچه خزبندی ميتقسیم

، نقل از بوركارت 1978)پارسا،  یر استغمت( 2-1و  1-1های )شکلاقلیم كوهستاني نیمه خشك 

گونه آفت و پوشش گیاهي  ،توزیع فصلي بارشویژه مقدار و . شرایط اقلیمي به(1993و لوترر، 

 دهد. موجود در منطقه و تراكم آن را تحت تاثیر قرار مي
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 (1993بوركارت و لوترر،  )اقتباس از 1978 در سال بندی اقلیمي ایران توسط پارساتقسیم -1-1شکل 
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 (1993بوركارت و لوترر،  )اقتباس از 1978در سال  بندی اقلیمي ایران توسط پارساتقسیم -2-1شکل 

 

را از روی  L Psyllopsis fraxini.در ایران اولین گونه پسیل  1902در سال  1رابسامن

 Fraxinus oxyphylla M.Bieb.، Populus euphratica Oliv.، P. nigra درختان

.L  و.sp Pyramidalis گونه  1926در سال  2برجوین گزارش كرد. بعد از او Trioza ceardi

L.  را از روی گیاهP. euphratica  (.1993)نقل از بوركارت و لوترر، گزارش كرد 

                                                 
1 - Rubsaamen 

2 - Bergevin 
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چهار گونه پسیل را از ایران گزارش كرد كه نام علمي آنها  1958دواچي در سال  

Homotoma ficus L. ،Agonoscena menozii ،A. targionii (Licht)  وPsylla 

sp. مي های گزارش شده تحت نام علبودند. نمونهHomotoma ficus  توسط ایشان در

 Agonoscena. همچنین گونه ندبود .Homotoma caroliquarti Lحقیقت گونه 

targionii  در واقع گونه گزارش شده توسط ایشانA. pistaciae ( نقل از بوركارت و بود

 . (1993لوترر، 

                ،is repensPsyllops های علمي ( چند گونه پسیل از ایران با نام1978) 1الجینووا

P. securicola ،Calposcena aliena ،Psylla glycyrrhizae،                    

Camarotescena fulgidipennis ،Diaphorina tamaricis ،D. kopetdaghi،                

D. enormis ،D. luteola ،Cyamophila odontopyx ،Trioza neglecta و   

Caillardia accola   .را گزارش كرد 

، Agonoscena pegani پسیلهای گونه 1990در سال  2كوری و الجینوواجكجي

Caillardia rubusta ،Colposcenia kiritshenkoi ،Eremopsylloides amirabilis ،

Diaphorina propinqua ،Euphyllura phillyreae ،Cyamophila coluteae ،

Cyamophila eremita ،Bactericera perrisii   .را از ایران گزارش كردند 

گونه  56مطالعه شد. آنها بوركارت و لوترر  توسط 1993در سال های ایران پسیلكامل فون 

گونه قبال گزارش شده بود  45آوری و شناسایي كردند كه را روی گیاهان مختلف از ایران جمع

 . كردندبرای اولین بار برای ایران گزارش را گونه  11و 

 

                                                 
1 - Loginova 

2 - Gegechkori and Loginova 
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 زمینیهای سیبپسیل -1-3

 Triozidaeاز خانواده  .Bactericera spزمیني متعلق به جنس های سیبپسیل

زمیني ها در نقاط مختلف دنیا از روی گیاه سیبگونه از این پسیل 20باشند. تا به امروز مي

ي ارایه شده (. كلید شناسای1997و  1993بوركارت و لوترر، آوری و گزارش شده است )جمع

در  Triozidaeهای خانواده ها و گونهبرای تشخیص جنس( 1993بوركارت و لوترر )توسط 

های های پسیل از ویژگيدر شناسایي گونهقسمت ضمیمه در آخر گزارش آورده شده است. 

شود های سر، شاخك، پا، بال، رگبندی بال و نیز اندام تناسلي نر و ماده استفاده ميقسمت

 (4-1و  3-1)شکل 
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( 5و  4( سر ، )3و  2قسمت های مختلف و جدا شده بدن یك حشره كامل پسیل كه در شناسایي استفاده مي شوند: ) -3-1شکل 

)اقتباس از بوركارت و  ( پارامر9و  8( قسمت پشتي اداگوس، )11 و 7اندام تناسلي نر، )حلقه انتهایي دارای ( 10 و 6بال جلویي، )

 . (1993لوترر، 
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 (1993)اقتباس از بوركارت و لوترر،  با تخمریز كوتاه ویژگي های حلقه انتهایي شکم در افراد ماده پسیل -4-1شکل 

 

تاكسون كوچکي از حشرات هستند كه از شیره گیاهي تغذیه مي كنند. بیش از  1هاپسیل

جنس یا  ای روی گونه،ده است كه اكثر آنها تخصص تغذیهشگونه پسیل از دنیا گزارش  3000

ای هستند ان دولپههها در ارتباط با گیاخانواده خاصي از گیاهان دارند. به طور كلي اكثر پسیل

 (.                                        2005؛ بوركارت، 2004)هولیس،  كنندتغذیه ميای گیاهان تك لپه ازو تعداد كمتری از آنها 

زمیني توسط آوری شده از روی گیاه سیبزمیني جمعدر ایالت كلرادوی آمریکا پسیل سیب

 1909در سال  Sulcتوسط  Trioza cockerelliتحت نام علمي  T.D. Cockerellمحقق 

 Paratriozaاین گونه را در جنس  1911در سال  Crawfordتوصیف شد ولي بعدها 

 شودی ميبندرده Bactericeraزمیني در جنس بندی كرد. در حال حاضر پسیل سیبرده

 (. 2008، عبداله)

 

  Bactericeraهای متعلق به جنس گونههای زیستی ویژگی -1-4

                                                 
1 - Jumping plant lice 
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ای های خود را به صورت انفرادی روی ساقهتخم Bactericeraهای متعلق به جنس گونه

ها بیضوی كشیده و زرد براق هستند. با پیشرفت دهند. تخمبه طول دوسوم طول تخم قرار مي

های شود. در تخمها به رنگ پرتقالي تند تبدیل ميروز رنگ تخم 9تا  3طي  نشوونمای جنیني

 نزدیك به انتهای تخم قابل مشاهده است.   های قرمز رنگ پورهتر چشممسن

( 1993زمیني ایران توسط بوركارت و لوترر )زا در مزارع سیبگونه پسیل خسارت

Bactericera nigricornis Forster   ای در ست كه تا به امروز هیچ مطالعهگزارش شده ا

-اكثر مطالعات انجام شده در زمینه ویژگيهای زیستي این گونه انجام نشده است. زمینه ویژگي

 باشدمي  Bactericera cockerelliمربوط به گونه  Bactericeraهای های زیستي گونه

   اشاره كرد. توان به نتایج حاصل از این تحقیقات كه مي

. گي داردهسن پور پنج cockerelli Bactericera( گزارش كرد كه گونه 1999) 1رالجبا

این پسیل،  گيپورهباالتر در سنین  شناسيریختتغییرات  همچنین ایشان گزارش كردند كه از

. باشدميحاشیه بدن در های بالي و افزایش تعداد غدد مومي افزایش جثه بدن، نشوونمای غالف

باشد. رنگ های قرمز رنگ ميرنگ، بیضوی شکل، شبیه شپشك و با چشمكم پوره سن اول زرد

. باشندميز بو پوره سن سه، چهار و پنج به رنگ مایل به سبوده بدن پوره سن دو به رنگ روشن 

در پوره سن چهارم و های بالي غالفو های بالي از پوره سن سوم شروع شده نشوونمای غالف

 پنجم قابل مشاهده است.

های خود را در زمان استراحت به شکل شیرواني بال  B. cockerelliشرات كامل پسیل ح

 دوبوده و  رنگسبز كم یارنگ د. رنگ بدن آنها در زمان ظهور زرد كمنداردر باالی بدن نگه مي

                                                 
1 - Al-Jabar 
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ای یا سبز  و پنج روز بعد از ظهور به رنگ خاكستری یا تیره یا سه روز بعد از ظهور به رنگ قهوه

زمانیکه حشرات كامل به )گیری حشرات كامل دو یا سه روز بعد از ظهور كند. جفتییر ميتغ

(. نر و ماده این گونه پسیل از 1931 ،شود )ناولتون و جانزانجام مي (در آمدند خاكستریرنگ 

ها دارای حلقه آخر شکم به راحتي قابل تشخیص هستند. انتهای شکم ماده شناسيریختروی 

 اه بوده درصورتیکه در انتهای شکم نرها اندام تناسلي نر قابل مشاهده است )بوركارتتخمریز كوت

 (.   1993 و لوترر،

. برای مثال، برخي از محققین استاطالعات در زمینه چرخه زندگي این پسیل متناقض 

درصورتیکه تعداد  .ای برگ گزارش كردندتخمگذاری این پسیل را در سطح تحتاني و حاشیه

 ،محققین تخمگذاری این پسیل را در سطح فوقاني برگ گزارش كردند )نقل از عبداله از یدیگر

 500از زمیني بیشتر های پسیل سیبند كه مادهد(  گزارش كر1931(. نوولتون و جانز )2008

روز و طول  9تا  3گذارند و طول دوره نشوونمای جنیني بسته به دمای محیط بین عدد تخم مي

تعداد ( 2008است. در صورتیکه عبداله ) متغیرروز  21تا  12بین پورگي  نشوونمایدوره 

تخم و میانگین طول دوره  8/231این پسیل را  های گذاشته شده به ازای یك مادهتخم

نشوونمای روز( و میانگین طول دوره  2/8تا  7/5روز )با محدوده  7/6نشوونمای جنیني آن را 

(  1931روز( گزارش كرد. نوولتون و جانز ) 8/23تا  1/19ین روز )با محدوده ب 9/21پورگي را 

ها را روز و طول عمر ماده 64تا  1درصد و طول عمر نرها را  73ماني این پسیل را درصد زنده

 6/40ماني این پسیل را ( درصد زنده2008در صورتیکه، عبداله ) .روز گزارش كردند 189تا  1

( 2008روز گزارش كرد. همچنین عبداله ) 5/41ها را ادهدرصد و میانگین طول عمر نرها و م

با استفاده از آریزونای جنوبي را   B. cockerelliپارامترهای زیستي یك ایزوله غربي برخي از 
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 27تا  26فرنگي در گلخانه تحت شرایط دمایي های گیاه گوجهبرگ برگي رویهای از قفس

 12ساعت روشنایي و  12د و طول دوره نوری درص 70تا  60درجه سانتیگراد، رطوبت نسبي 

روز  9/6میانگین طول دوره قبل از تخمگذاری  -الفساعت تاریکي، به شرح زیر گزارش كردند: 

روز )با محدوده بین  28میانگین كل دوره نشوونمای پسیل  -بروز(،  8تا  9/5)با محدوده بین 

، 7/62و همه مراحل زیستي پسیل به ترتیب ها ها، پورهماني تخمدرصد زنده -ج ،روز( 33تا  25

 . 1/1: 9/0نسبت جنسي نر:ماده این پسیل  -و د درصد 6/40و  3/47

روز گزارش  45/21را  B. cockerelli( طول دوره تخمریزی گونه 1931ناولتون و جانز )

. باشدكردند. همچنین آنها گزارش كردند كه عامل محدود كننده مکان تخمگذاری سایه مي

های فوقاني در قسمت ش راهایتخمطي فصل سرما  این پسیل در گلخانههمین علت ابراین، به بن

های محققین مختلف با شرایط دمایي اختالفات مشاهده شده در گزارش. دهدقرار ميگیاه 

های موثر در و سایر پروكاریوت Wolbachiaمختلف، نوع گیاه میزبان، بیوتیپ پسیل، تاثیر 

 لیدمثلي قابل توجیه است.اختالالت تو

های گزارش كردند كه پسیل PCRروش  با wsp( با تکثیر ژن 2006لیو و همکاران )

در دوره طوالني  Wolbachia. حضور بودند Wolbachiaآوری شده از مزرعه آلوده به  جمع

. (1999، و همکاران استوتامرشوند )مدت در بدن میزبان باعث كاهش باروری آن مي

Wolbachia مثلي را القا كرده و منجر به تلفات نتاج ماده، های تولیدهمچنین ناهنجاری

. اختالالت (2007دوران و همکاران، شود )بکرزایي ميالقای گیری نرها و كاهش قدرت جفت

، نابارورهای بکرزایي، تغییر ژنتیکي نرها به ماده یشامل القا Wolbachiaتولیدمثلي ناشي از 
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. ناسازگاری (2000هورست و همکاران، هستند ) 2ناسازگاری سیتوپالسمي یلقاو ا 1كشندگي نر

كند و زماني رخ سیتوپالسمي به كشته شدن جنین در هنگام آمیزش گامت نر و ماده اشاره مي

كه هر دو ایزوله آلوده به باشند یا زماني Wolbachiaها آلوده به دهد كه یکي از ایزولهمي

Wolbachia  (2006كوكو و همکاران، شند )متفاوت با. 

 تغییرپذیری ژنتیکي  Wolbachia( نشان داد كه ژن 2006تحقیقات لیو و همکاران )

آلودگي یك گونه پسیل به چندین نوع  ،بیشتری تحت شرایط محیطي متفاوت دارد. این نتیجه

Wolbachia  تحت  های ویژه پسیلسازد. همچنین امکان دارد كه بیوتیپپذیر ميرا امکان

هایي با همدیگر ظاهر شوند كه از لحاظ اكولوژیکي تفاوتم شرایط اقلیمي خاص هر اكوسیست

های چرخه زیستي، ترجیح میزباني و نشان دهند. اگر این نتیجه صحت داشته باشد ویژگي

وت اهای مختلف ظاهر شده در شرایط اقلیمي مناطق مختلف متفانتقال عوال بیمارگر بیوتیپ

تواند مفید این نتیجه در توجیه اختالفات گزارش شده توسط محققین مختلف مي خواهد بود و

 باشد.

 

 گیاهان میزبان و خسارت  -1-5

زند )بوركارت و فاژ بوده و به اكثر گیاهان زراعي خسارت ميپلي  B. nigricornisiگونه

فرنگي گوجهزمیني و یکي از آفات مهم گیاهان سیب  B. cockerelli(. گونه 1993لوترر، 

تواند خسارت شدید به های پایین مي. این آفت در جمعیت(1934)ناولتون و توماس،  باشدمي

                                                 
1 - Male killing 

2 - Cytoplasmic incompatibility 
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فرنگي آلوده زمیني و گوجه(. گیاهان سیب1999 ،الجبارزمیني وارد سازد )فرنگي و سیبگوجه

زمیني و درصد گیاهان سیب 85به پسیل كاهش رشد و عملکرد پایین دارند. بیشتر از 

زمیني فرنگي در مرحله بزرگ شدن میوه تحت تاثیر بیماری زردی ناشي از پسیل سیبجهگو

به  1زمیني ضمن تغذیه با تزریق بزاق سمي(. پسیل سیب2004 ،لیو و ترومبلگیرند )قرار مي

گیاه میزبان باعث بروز عالیمي نظیر توقف رشد، خاتمه زودهنگام رشد گیاه و زرد شدن یا 

(. همچنین 2007و  2006 ،لیو و ترومبل ؛2006 ،شود )كستیل و همکارانمي كلروزه شدن گیاه

، عملکرد، كیفیت و طول دوره رشد گیاه خسارت 2آلودگي گیاه میزبان به این آفت توكسیکوژنیك

شده (. گزارش 2004 ،به نقل از لیو و ترومبل 1939و  1935 ،دهد )لیستدیده را كاهش مي

های قارچي و گیاهان های قلیایي، گیاهان آلوده به بیماریخاک گیاهان رشد كرده در است كه

از خسارت پسیل بیشتری در مقایسه با گیاهان  ي زردی ناشيگبا ساقه و ریشه زخمي عالیم آلود

 .(1999 ،)الجبار دهندسالم نشان مي

و  همه سنین پورگي پسیل قادر به تولید واكنش توكسین نیستندشده است كه گزارش 

. (2008 ،)عبداله فرنگي با تغذیه حشرات كامل در ارتباط استتوكسین در نشاهای گوجهواكنش 

فرنگي با آلودگي شده است كه عالیم بیماری زردی در گوجه ارشاخیرا از مکزیك گز

زمیني روی گیاهان های سیبدر ارتباط است و احتمال دارد كه پسیل 3فیتوپالسمایي

شند، هر چند كه مدركي در این زمینه وجود ندارد. طي سال فرنگي ناقل فیتوپالسما باگوجه

                                                 
1 - Toxin 

2 - Toxicogenic pest 
3 - Phytoplasma  
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زمیني در آریزونا، كالیفرنیا و سواحل غربي مکزیك مشاهده های منظم پسیل سیبطغیان 2003

 . است ناقص این پسیلاطالعات در زمینه امکان ناقل بودن شد. 

فرنگي كاشته جهزمیني روی گیاهان گورش كردند كه پسیل سیبا( گز2004لیو و ترومبل )

 .دهدشده در آریزونا، كالیفرنیا و سواحل غربي تشکیل كلني داده و جمعیت خود را افزایش مي

های این پسیل ضمن تغذیه دهند. پورهدرصد گیاهان عالیم زردی را نشان مي 80تا  70طوریکه 

هوا به  كنند كه قطرات تولید شده عسلك پس از تماس بامقادیر زیادی عسلك نیز ترشح مي

ها شوند. این عسلك كریستاله شده حاوی شکر و هیدروكربنقطرات سفت و سخت تبدیل مي

زمیني آلوده به پسیل ها برای تشخیص گیاه سیب(. وجود این كریستال2008 ،باشد )عبدالهمي

، و مگس سفید Bemisia tabaci (Genn.)زمیني آلوده به عسلك پنبه،از گیاه سیب

 ، مهم است. Trialeurodes vaporariorum (West.)گلخانه،

 

 زمینیگذرانی و مهاجرت پسیل سیبزمستان -1-6

گزارش شد كه پسیل سیب زمیني زیر گیاهان حاشیه  2004و  2003ای در سال طي مطالعه

 زمیني یك آفت مهاجر بوده و درمزرعه زمستان را سپری مي كند. پسیل سیب مزرعه یا داخل

بدون فراهم شدن پناهگاه های مركزی و غرب آمریکا و نیز مکزیك متهای بزرگ در قسدشت

 . (2006 ،)لیو و همکاران ماندي زنده نميتانزمس

زمیني( های گرمتر جنوبي )محل كاشت سیبطي تابستان از قسمت B. cockerelliپسیل 

یر را  برای دالیل ز  (1946) 1والیس (.1999 ،الجباركنند )تر مهاجرت ميهای شماليبه قسمت

                                                 
1 - Wallis 
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( این پسیل در 1: )(1999 ،راجبل)نقل از ا توجیه  مهاجرت ساالنه این گونه پسیل ارایه كردند

( حشرات كامل این پسیل با استفاده از 2های باال مشاهده نشد، )تر در جمعیتمناطق شمالي

كامل این ( حشرات 3آوری شد، )متر جمع 1524های كارگذاشته شده در هواپیما تا ارتفاع تله

ای كه قبال ، گونه Circulifer tenellus (Baker)پسیل همراه با زنجرک چغندرقند، 

گذراني تایید شده است دیده شد، مهاجرت آن از مناطق جنوبي به مناطق شمالي برای زمستان

گذران های زمستانزمیني نزدیك به محل( خسارت شدید این پسیل در مناطق كشت سیب4)

( عدم تحمل دماهای باالتر و نیز عدم مشاهده این  پسیل طي تابستان در 5، )آن مشاهده شد

( مطالعات با استفاده از قفس نشان 6شود، و )مي زمیني به صورت پاییزه كشتمناطقي كه سیب

 تواند تحمل نماید.تر نميداد كه این پسیل دماهای زیر صفر را در مناطق شمالي

 ی فصلزمیني در ابتداهای زمستاني پسیل سیبمعیتگزارش كرد كه ج( 1936رومني )

تغذیه كرده و  L. macrodon Grayو  Lycium andersonii A. Gray  انروی گیاه

                     . در جنوب غربي تگزاس(1999 ،)نقل از الجبار دهندمي جمعیت خود را افزایش

                                روی گیاهان فرنگي و نیززمیني و گوجهپسیل روی كشت زمستانه سیب

                                               ،L. caroliniamum var. quadrifidum (Dunal) میزبان بومي نظیر

Physalis mollis (nutt. Waterfall)  وPhysalis  quetrum Cav. (Janes, 1939) 

 شود. مشاهده مي
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Abstract 

The psyllid, Bactericera nigricornis (Forster), has been observed in recent 

year in Ardabil potato fields. It seems that this insect might gradually become a 

pest of potato in this region. In this research, fecundity, development, population 

growth and rate of damage of this psyllid on four commonly grown potato 

cultivars in Ardabil plain including Agria, Marfona, Satina and Kaizer were 

compared during 2006 and 2007. In order to study of population density of 

psyllid on four cultivars, 40 plants from each cultivar randomly were selected at 

each experimental field. The number of egg, nymph and adult of this insect on 

each potato cultivar was counted on 40 randomly selected plants at four different 

growth stages including inflorescence emergence, beginning of flowering, full 

flowering and petal fall. Each sample was given a relative index of damage, 0 

to 4 according to the relative size of psyllid yellow. Transparent cylindrical 

cages were used to study parameters of life history of this psyllid on Agria, 

Marfona, Satina and Kaizer cultivars at stem elongation stage of potato in 

greenhouse. Data of population density were analyzed in a split-plot design. 

Also data of relative index of damage and yield of four potato cultivars were 

analyzed in a randomized complete block design. The population density of 

psyllid on potato cultivars at four growth stages was increased as a function of 

linear regression. The slope of linear regression was highest on Marfona and 

lowest on Agria. The mean number of eggs laid was lowest on Agria among the 

four cultivars that were investigated. The highest relative index of damage (2.1 

and 2.22 in two studied year respectively) and the lowest yield (579 and 567gr 

in two studied year respectively) were observed on Marfona and the lowest 

relative index of damage (1.78 and 1.81 in two studied year respectively) and 

the highest yield (713 and 698gr in two studied year respectively) was observed 

on Agria. Also, the longest developmental period of this psyllid from egg to egg 

and lowest number of eggs laid per one female were observed on Agria and the 

shortest developmental period of this psyllid from egg to egg and highest 

number of eggs laid per one female were observed on Marphona. Therefore, it 

can be concluded that the resistance of Agria to this psyllid was highest among 

the four cultivars that were investigated. 

 


