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 Phthorimaeaزمینی بید سیب باروری مترهای جدول زندگیاتعیین پارعنوان طرح پژوهشی:  

operculella Zeller (Lep., Gelechiidae) روی شش رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی 

 زادهعلی گلیدکتر مجری طرح: 

 جبرائیل رزمجودکتر ران طرح: همکا

 پزشکیگیاهگروه:  کشاورزیدانشکده:  محقق اردبیلیدانشگاه: 

 جدول زندگی، دموگرافی Solanum tuberosumزمینی، زمینی، ارقام سیببید سیب ها:کلید واژه

یک  Phthorimaea oprculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)زمینی، بید سیبچکیده: 

در هر  Solanum tuberosum L. (Solanaceae)زمینی آفت با سطح انتشار وسیع و مهم گیاه سیب

باشد. پارامترهای جدول دوی مزارع و انبارها به ویژه در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا می

 65 ± 5گراد، رطوبت نسبی درجه سانتی 24 ± 1زندگی این آفت در آزمایشگاه در شرایط دمایی 

های شش رقم معمول ساعت روشنایی روی غده 8ساعت تاریکی و  16درصد و دوره روشنایی 

زمینی شامل آگریا، بورن، ساواالن، مارفونا، سانته و پیکاسو مورد بررسی قرار گرفت. در طول سیب

زمینی استفاده نشد. انجام آزمایشات هیچ نوع ماده غذایی جهت تغذیه حشرات کامل بید سیب

بقا روی دو رقم ساواالن و بورن نسبت به سایر ارقام باالتر بود. باالترین نرخ تولیدمثلی آفت  میزان

( مشاهده شد اگرچه مقادیر این پارامتر روی ارقام مورد بررسی 739/50 ± 45/2روی رقم بورن )

دن ( و زمان دوبرابر ش0Tداری نشان نداد. مقادیر پارامترهای میانگین طول نسل )تفاوت معنی

دار نشان داد و هر دو پارامتر روی رقم آگریا بیشترین مقدار ( روی ارقام تفاوت معنیDTجمعیت )

-( بین ارقام سیبmrداری در مقادیر نرخ ذاتی افزایش جمعیت )را داشتند. همچنین تفاوت معنی

جمعیت زمینی مشاهده شد. از آنجایی که میانگین طول نسل ارتباط معکوسی با نرخ ذاتی افزایش 

به ترتیب  mrروی رقم آگریا ثبت گردید. بیشترین و کمترین مقدار  mrدارد در نتیجه کمترین مقدار 

( مشاهده شد. ترتیب کاهشی مقدار 169/0 ± 004/0( و آگریا )203/0 ± 003/0روی رقم بورن )

mr   مشابهی نیز برایبه ترتیب روی ارقام بورن، ساواال، سانته، مارفونا، پیکاسو و آگریا بود. روند 

روی رقم آگریا  mrمقدار  ن( مشاهده شد. کمتریλپارامتر نرخ متناهی افزایش جمعیت ) تغییرات

تواند به یک رقم مقاوم بوده و می ،دهد که این رقم در مقایسه با سایر ارقام مورد بررسینشان می

 زمینی مورد استفاده باشد.طور موثر در مدیریت تلفیقی بید سیب

 

 



 2 

 

 

( یکی از محصوالت خیلی مهم در رژیم غذایی انسان در .Solanum tuberosum Lزمینی )سیب

های ها، پروتئین با کیفیت باال، ویتامینسرتاسر دنیا بوده و یک منبع سالم و غنی از کربوهیدرات

 483دود حدر ایران،  (.Flanders et al., 1999باشد )میضروری، مواد معدنی و سایر عناصر موثر 

به گروه  1384-85درصد از اراضی محصوالت ساالنه کشور در سال زراعی  73/3هزار هکتار معادل 

درصد سهم  93/33سیب زمینی با  محصول سبزیجات نیزبین که در  سبزیجات اختصاص داشته است

 ل بااستان اردبی .استرتبه اول را به خود اختصاص داده  ،در سطح برداشت این گروه از محصوالت

سهم  سیب زمینی کشور در مقام نخست قرار دارد.تحت کشت درصد اراضی  71/15 دارا بودن حدود

 درصد از تولید سبزیجات 59/30و  73/36فرنگی و سیب زمینی به ترتیب تولید محصوالت گوجه

مینی در زمیزان تولید سیب .(1388نام، )بی گیرندمیدر رتبه های اول و دوم قرار بوده که به ترتیب 

محصوالتی است که از جمله زمینی از . سیببرآورد شده استدر سال میلیون تن  22/4کشور حدود 

های رویشی تکثیر و تولید شده لذا به بسیاری از آفات و بیماریهایی که روی هر دوی طریق اندام

آفات و بیماریهای  زمینی دارایگیاه سیب . بنابراینباشدمیپذیر ها اثرگذار است آسیببرگها و غده

 ,.Gebhardt et al)تر قدرت گیاه را پایین بیاورند توانند عملکرد و به عبارت کلیفراوانی بوده که می

2001). 

ویژگی با  باال همراه کیفیتتولید محصول دارای  ،زمینیامروزه روند موجود در تولید سیب

-فت اولویت با سوسک کلرادوی سیبباشد که در مورد حشرات آها میمقاومت به آفات و بیماری

(. Naimov et al., 2003باشد )زمینی میت روی سیبرخوار اروپایی ذزمینی و ساقهزمینی، بید سیب

زمینی و مهم گیاه سیب یک آفت اقتصادی و Phthorimaea operculella (Zeller)زمینی بید سیب

 ,.Flanders et alدنیاست )رمسیری در کشورهای گرمسیری و نیمه گ Solanaceaeسایر محصوالت 

مقدمه    
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های کند. غدهها تغذیه میها و غدهخسارت اصلی وارده مربوط به الرو بوده که از برگ (.1999

زمینی ممکن است قبل از برداشت در مزرعه و یا در طی دوره بعد از برداشت و انبارداری به سیب

 این آفت آلوده شوند.

نیاز به درک بسیار عمیق از  برای یک آفتتلفیقی قابل قبول  توسعه و ایجاد یک برنامه مدیریت

فرایندهای اکولوژیکی کنترل کننده دینامیک جمعیت آن آفت دارد. میزان نمو، بقا، تولیدمثل و 

 Tsai and) گیردپارامترهای جدول زندگی یک حشره بوسیله گیاهان میزبان تحت تاثیر قرار می

Wang, 2001; Kim and Lee, 2002; Liu et al., 2004; Yaşar and Güngör, 2005)  و کیفیت

مقدار نرخ ذاتی افزایش پارامترهای رشد جمعیت به ویژه گیاه میزبان یک عامل کلیدی و تعیین کننده 

به عنوان  مطلوبیتگیاهی وقتی از نظر  هایها و واریتهگونهباشد. جمعیت یک حشره گیاهخوار می

شوند به ارامترهایی چون بقا، میزان رشد ونمو و تولیدمثل سنجیده میمیزبان برای حشرات خاص با پ

تر و میزان تولیدمثل باالی حشرات روی یک کنند. مدت زمان نمو کوتاهطور شگرفی باهم فرق می

 ,van Lenteren and Noldusباشد )عنوان یک میزبان میباالی آن به  مطلوبیتگیاه میزبان نشانگر 

 .Pبیوز، چندین پارامتر موجود در چرخه زندگی وجود مقاومت آنتی (. برای بررسی1990

operculella  از قبیل میزان بقا، مدت زمان نمو، طول عمر افراد بالغ، باروری و پارامترهای جدول

تواند به عنوان زمینی سنجیده شود. مقاومت گیاهی میتواند روی ارقام مختلف گیاه سیبزندگی می

 بکار گرفته شود. P. operculellaمدیریت یک ابزار مهم در 

های شش رقم هبیوزی بالقوه غدجهت بررسی وجود تفاوت در میزان حساسیت و مقاومت آنتی

زمینی، انجام یک سری آزمایشات اولیه زمینی در منطقه نسبت به بید سیبمعمول و تحت کشت سیب

تحقیق سعی برآن شد تا پارامترهای به عنوان چارچوب تحقیق حاضر مد نظر قرار گرفت. در این 

های زمینی به عنوان شاخصجدول زندگی باروری و یک سری پارامترهای زیستی دیگر بید سیب

زمینی تعیین شود. اطالعات مربوط به پارامترهای جدول زندگی بیوزی در ارقام سیبمقاومت آنتی
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سازد تا این محصول را قادر میزمینی، تولیدکنندگان باروری و حساسیت یا مقاومت ارقام سیب

 ترین روش کنترل آفت را در مورد هر رقم در انبارها یا مزارع به کار بگیرند.مناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمینیبید سیب. 1-1

و  رایجای بسیار یکی از آفات حشره Phthorimaea operculella (Zeller)زمینی بید سیب

 Flanders)باشد حی گرمسیری و نیمه گرمسیری در سرتاسر دنیا میزمینی در نوامخرب روی سیب

et al., 1999زمینی هم در مزارع و هم در انبارها خسارت سیب (. بید( زدهWestedt et al., 1998 و )

 با عنایت بهدهد. ا افزایش میباعث کاهش کیفیت تولید شده و خطر آلودگی به عوامل بیماریزا ر

بنابراین  ه وداها را مورد حمله قرار دها( و غدههای هوایی )برگاست اندام اینکه این آفت قادر

ای پایین زمینی را بطور قابل مالحظهتواند عملکرد سیبزمینی میخسارت وارده توسط بید سیب

توسط تر کاهش کیفیت و کمیت محصول در انبارها در آب و هوای گرم (.Capinera, 2001بیاورد )

ای و توانایی بید و حتی صد در صد باشد. چرخه زندگی، رفتار تغذیه بسیار شدیدواند تمیاین آفت 

های شیمیایی یک مشکل فزاینده کشاورزی در کشحشرهزمینی برای ایجاد مقاومت در برابر سیب

زمینی مراحل (. بید سیبNaimov et al., 2003باشد )نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری در دنیا می

هایی در برگ و دمبرگ ها کانالورکند. الها سپری میا در داخل غدهخود را یا در برگ و یالروی 

شوند. از بین رفتن برگ در اثر ایجاد ها میهای شفاف روی برگایجاد نموده و باعث ایجاد تاول

1 
 فصل اول 

کلیات و پیشینه 

 تحقیق 
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ده به سارت وارخها را به شدت کاهش دهد. تواند اندازه و وزن غدههای برگی توسط الروها میکانال

ای باشد که باعث صدمه شدید به گیاه و یا حتی زمینی ممکن است به اندازهها توسط بید سیببرگ

معموال و بنابراین در انبارهای سرد  متوقف شدهزمینی در دماهای پایین بید سیب رشد مرگ آن شود.

به طور سنتی در زمینی های سیب. در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری، غدهکندنمیایجاد مشکلی 

شوند. نزدیک به زمان های پوشیده با حصیر در مزارع انبار میانبارهای بدون تهویه یا به صورت کپه

ها های روباز و نمایان غدهها روی قسمتزمینی، تخمدر طی دوره برداشت سیبیا برداشت و 

. گردندمی هاخل آنهای چشمی روی غده، داگذاشته شده و الروها پس از تفریخ از طریق جوانه

قارچی  های باکتریایی وهای باریک نموده و باعث ایجاد پوسیدگیالروها در سرتاسر غده ایجاد تونل

های تواند یک نشانه خیلی بارز برای شناسایی غدهها مید. تجمع فضوالت در ورودی تونلونشمی

های سالم و یا عدم تجهیز و محافظت زمینی همراه با غدههای آلوده سیبآلوده باشد. انبار نمودن غده

زمینی در انبارها شده و های متوالی بید سیبهای ماده موجب تولید نسلپرهانبارها در برابر ورود شب

زمینی در نهایت کل محصول از بین خواهد رفت. خسارت اقتصادی ساالنه در اثر آلودگی بید سیب

 یون دالر برآورد شده است.میل 400زمینی در دنیا حدود در انبارهای سیب

 3324000حدود ساالنه  ،( در کشور پروCIPزمینی )المللی سیببر اساس برآورد مرکز بین

گیرد. عملکرد زمینی مورد حمله قرار میزمینی در سرتاسر جهان توسط بید سیبمزارع سیباز هکتار 

تن(  50833200از این تولید ) باشد که حدود نیمیتن می 102005000ساالنه در نواحی آلوده برابر 

 (.http://www.cipotato.orgگردد )های سنتی انبار میبا استفاده از روش

 

 پارامترهای زیستی و مقاومت گیاهی. 1-2

http://www.cipotato.org/
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ر ایجاد و توسعه مدیریت منطقی و موثر یک گونه آفت نیازمند درک کامل از بیولوژی آن و اث

عوامل محیطی از جمله گیاهان میزبان روی پارامترهای کلیدی تاریخچه زندگی آن است که زمان و 

زندگی یک ابزار اکولوژیکی  (. جداولMorgan et al., 2001کند )میمیزان نمو جمعیت را تعیین 

فراهم  را گیری بقا، مرگ و میر و عوامل مرگ و میر یک موجود زنده تحت شرایط طبیعیبرای اندازه

های دینامیسم های زیستی پایه یک حشره برای ایجاد مدلاطالعات جامع در مورد ویژگیو  کندمی

در تعدادی از حشرات، کیفیت گیاه میزبان یا ارقام مختلف یک گیاه در  جمعیت آن ضروری است.

 Awmack)باشد طی دوره رشد و نمو الروی یک عامل موثر در باروری و زادآوری افراد بالغ می

and Leather, 2002های دفاعی به طور میزبان از قبیل کربن، نیتروژن و متابولیت (. محتویات گیاه

 ,.Morgan et al., 2001; Gould et al)دهد مستقیم باروری یک گیاهخوار را تحت تاثیر قرار می

بقا در هر مرحله، توانند برای توصیف زمان نمو، میزان پارامترهای جدول زندگی باروری می(. 2005

گویی جمعیت آفت و ساختار سنی آن در یک زمان معین مورد استفاده قرار بگیرند. این پارامترها پیش

بیوزی روی گیاهان میزبان و یا ارقام مختلف یک میزبان های مقاومت آنتیهمچنین به عنوان شاخص

شوند جداول زندگی باروری برآورد میدر انتخاب میزبان مقاوم موثر باشند. پارامترهایی که معموال از 

(، مدت زمان دو T(، میانگین طول نسل )0R(، نرخ تولیدمثل خالص )mrشامل نرخ ذاتی افزایش )

( یک mrباشد. نرخ ذاتی افزایش طبیعی )( میλ( و نرخ متناهی افزایش )DTبرابر شدن جمعیت )

محیطی ت یک موجود تحت شرایط پارامتر دموگرافیکی مفید برای پیش بینی پتانسیل رشد جمعی

 (. Southwood and Henderson, 2000معین از قبیل شرایط آب و هوایی و غذایی است )

های شیمیایی استوار بوده است. مدیریتی در مورد اغلب آفات، بر استفاده از آفتکش راهکارهای

-مقاومت به حشره عهو توس کنترل آفات، اثرات مضری چون ایجادهای شیمیایی در استعمال آفتکش

 ,.Haines, 1977; Llanderal-Cazares et al., 1996; Naimov et alهای شیمیایی در آفات )کش

(، به خطر افتادن سالمتی انسان به واسطه بقایای سموم شیمیایی روی تولیدات کشاورزی 2003
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(Dikshit et al., 1985( و کاهش جمعیت دشمنان طبیعی )Shelton et al., 1981 را به دنبال داشته )

 سازد که از حمله حشرات دراست. وجود مقاومت در گیاهان نسبت به حشرات، گیاهان را قادر می

را تحمل کرده و یا اینکه صدمه و خسارت وارده در اثر حمله را ترمیم و بازیابی  آنامان مانده یا 

کانیسم موثر در کاهش مصرف تواند به عنوان یک مویژگی گیاهی می (. اینTingey, 1986نماید )

باشد مطرح ها آفتکشها عمل نموده و یا این که به عنوان یک جایگزین مناسب برای کاربرد آفتکش

(Cooper et al., 2004; Mou and Liu, 2004; Bandong and Litsinger 2005; Simmons et al., 

2006 .) 

 

 مطالعات انجام شدهو نمونه  Solanumمقاومت در گیاهان میزبان جنس . 1-3

های مرتبط و سطوح مختلف مقاومت به حشرات به طور طبیعی در گیاهان محصول و گونه

های وحشی زمینیرسد مقاومت به حشرات یک ویژگی اولیه در سیب. به نظر میافتدنزدیک اتفاق می

های انیسمطیف وسیعی از انواع مک Solanumهای جنس (. در گونهFlanders et al., 1999باشد )

های مقاومت گیاهان میزبان که در حشرات آفت مشاهده شده است. دو نوع از مکانیسم دفاعی علیه

ها باشد. از مدتای میهای غدهوجود دارد سطوح باالی گلیکوآلکالوئیدها و تریکوم Solanumجنس 

-بی و حشرههای محتوی گلیکوآلکالوئیدها خواص ضد میکروزمینیمعلوم شده است که سیب قبل

کش توانند به عنوان ترکیبات حشرهکشی دارند. همچنین گلیکوآلکالوئیدهای موجود در برگها می

-αو  α-chaconineزمینی عمل کنند. دو تا از آلکالوئیدهای خیلی معمول و شناخته شده در سیب

solanine  دهند می زمینی را تشکیلدرصد آلکالوئیدهای موجود در سیب 95بوده که باهم حدود

(Lachman et al., 2001از نظر شیمیایی .) این دو آلکالوئید جزو آلکالوئیدهای استروئیدی تقسیم-

های ثانوی بسیار فعال ، متابولیتSolanumشوند. این دو آلکالوئید استروئیدی گیاهان جنس بندی می
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هایی هستند که ا توکسیناینه .گونه گیاهی جداسازی شده است 350از نظر زیستی بوده که از بیش از 

 Solanumاز قبیل بادنجان ) Solanaceaeهای خوراکی و غیرخوراکی خانواده به طور طبیعی در بخش

melongenaو سیب )( زمینیSolanum tuberosumیافت می ) شود. وجود آلکالوئیدهای استروئیدی

ت باالی آلکالوئیدهای هایی با غلظتواند مفید و یا مضر باشد. مصرف غدهزمینی میدر سیب

آلکالوئیدهای گیاهان جنس باشد.  خطراتی داشتهتواند برای سالمتی انسان و حیوانات استروئیدی می

Solanum شوند )ای آنزیم کلینستراز بوده که در نتیجه باعث اختالالت عصبی میبازدارندهLachman 

et al., 2001 غلظت تعیین شده استراد بالغ میلی گرم برای اف 420(. دوز کشنده گوارشی آن .

گیرد. به همین خاطر زمینی به مقدار خیلی زیاد تحت تاثیر دما قرار میگلیکوآلکالوئیدها در گیاه سیب

ها( و ها و جوانههای هوایی )برگها، ساقههای باالتر در قسمتمعموال آلکالوئیدهای محافظ  در غلظت

-انی که بوتهزم همچنین(. Lachman et al., 2001شود )ها یافت میتر در غدههای پاییندر غلظت

داری در آلکالوئیدهای برگی مشاهده افزایش معنی پیدا کنندزمینی در دماهای باالتر رشد های سیب

 گردد.می

زمینی صورت گرفته زمینی به بید سیبدر مورد مقاومت ارقام سیبچندین مطالعه و بررسی 

 Gurr(. بر اساس گزارش Fenemore, 1980; Raman and Palacios, 1982; Gyawali, 1989است )

های سوراخ شده توسط سوزن در مقایسه با در غده P. operculellaبقای  Symington (1998)و 

ها ممکن است به عنوان یک مانع در برابر پوست غده دهدمیهای سالم بیشتر بوده که نشان غده

، استقرار الروهای آفت ممکن است Fenemore (1980) نهادحمله الروها عمل کند. بر اساس پیش

زمینی مرتبط باشد تا خصوصیات پوست های سیبچشمی موجود روی غده هایبیشتر به تعداد جوانه

های چشمی وارد غده ،  به خاطر اینکه الروهای نئونات معموال از نزدیکی جوانهزمینیی سیبهاغده

)یک مقیاس برای  هیک ارتباط قوی بین میزان ظهور شفیرست نتوان ویشوند. با وجود این، می

و همکاران  Das بنا به نظر ها را نشان دهد.های چشمی روی غدهاستقرار الروی( و تراکم جوانه
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زمینی عمل عنوان یک فاکتور مهم در مقاومت ارقام در برابر بید سیب ها بهکیفیت غذایی غده( 1993)

ها کنند پوست غدههای واقع در زیر پوست غده تغذیه میکه الروها از بخشکند و با توجه به این می

نشان داده دیگر خواهد داشت. در یک تحقیق  P. operculellaاثر خیلی جزئی در مقاومت در برابر 

 ، در برابرزمینی زراعیو هیبرید آن با سیب Solanum berthaultiiزمینی وحشی شد که برگ سیب

-مقاوم بوده و الروهای پرورش یافته روی چنین برگهایی سطوح فزاینده P. operculellaریزی تخم

زمینی روی برگهای سیب پرورش یافته نسبت به الروهایرا میزان تغذیه کندتری ای از مرگ و میر و 

 (. Malakar and Tingey, 1999زراعی نشان دادند )

Malakar  وTingey (2006 )های هیبریدزمینیها در سیبغده های مقاومتنبهدر مطالعه ج، 

رقم  استثنایمرگ و میر الروی بیشتر شده اما به  ها، میزانگزارش نمودند که با افزایش سن غده

دار نشان نداد. بنابراین پیشنهاد مقادیر مرگ و میر روی سایر ارقام مورد مطالعه تفاوت معنی ،آتالنتیک

ها و ارتباط آن با سن و کم آب شدن غده در طی غده کردند که تفاوت ارقام از نظر ضخامت پوست

 زمینی موثر  و دخیل خواهد بود.سیبانبارداری تا حدودی روی خسارت ناشی از بید 

های تولید شده از کراس غده هیبریدکه  شدهگزارش Tingey (2006 )و  Malakarدر مطالعه 

و  NY123به نام   S. tuberosumمینی زراعی زو سیب S. berthaultiiحشی زمینی وبین سیب

Q174-2ریزی، تاخیر نرخ پایین تخم واسطهباشند. این مقاومت به زمینی مقاوم می( به بید سیب

آمیز به داخل غده و افزایش مرگ و میر الروی بعد از استقرار در الروهای نئونات در نفوذ موفقیت

در راحتی نفوذ الروها و  هاغده سترسد ضخامت پوباشد. هرچند که به نظر میها میداخل غده

باشد، مقاومت ممکن است به واسطه وجود عوامل ها موثر میآمیز اولیه آنها روی غدهاستقرار موفقیت

بالغ و یا تغذیه الروهای نئونات خواهد  حشراتریزی شیمیایی در سطح غده هم باشد که مانع تخم

-ای در داخل یا روی غدههای تغذیهیزی یا محرکرهای مناسب تخمبود. عالوه بر این، وجود مکان

 .نمایدرا توجیه  P. operculellaهای زیستی العملهای ارقام مقاوم ممکن است برخی عکس
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سازد که از حمله حشرات اجتناب نموده، آنها میمقاومت گیاهان در برابر حشرات آنها را قادر 

های اخیر ایجاد در سال (.Tingey, 1986م نماید )تحمل کرده  و یا صدمات ناشی از حمله را ترمیرا 

 ومسم های رمزکنندهزمینی از طریق وارد کردن ژنزمینی در برابر بید سیبمقاومت در گیاه سیب

به گیاه میسر شده است. با وجود این، ظهور ارقام تولید شده بوسیله  Bacillus thuringiensisباکتری 

های مقاومت باشد ها و یا مکانیسمتحقیقات روی سایر تکنولوژیمهندسی ژنتیک نباید مانع ادامه 

ژنیک به راحتی توسط عموم پذیرفته نشود. از طرف دیگر همچنان که ممکن است محصوالت ترانس

 یک مشکلایجاد  باعثممکن است  این باکتریهای نسبت به توکسین اتحشردر ایجاد مقاومت 

 . (Wigley et al., 1996) دیگر بشود

 ,Fenemoreدر نیوزیلند ) P. operculellaزمینی نسبت به مورد مقاومت ارقام مختلف سیبر د

و ( Raman and Palacios, 1982(، پرو )Doss, 1984صر )(، مGyawali, 1989ل )، نپا(1980

مطالعاتی صورت گرفته است. علیرغم  نقاط دیگربرخی و  (Gurr and Symington, 1998) استرالیا

هیچ گونه در ایران به ویژه در انبارهاست، زمینی آفت خیلی جدی سیب ت که این حشرهاین واقعی

است.  صورت نگرفتهجداسازی و غربال کردن ارقام کشت شده نسبت به این آفت ای در زمینه مطالعه

-مقاومت آنتیمیزان به عنوان نشان دهنده تواند زمینی میسیبروی برگ  آفت ریزیترجیحات تخم

تر حمالت بعدی روی غده باشد ولی به معنی میزان پایین ممکن است و اگرچه این نکته باشد یزنوز

ست. و ضروری ازمینی مهم ها نیز برای بررسی حساسیت ذاتی آنها در برابر حمله بید سیبتست غده

زمینی به خسارت آفت مورد با توجه به خال اطالعاتی موجود در زمینه مقاومت ارقام محلی سیب

های برخی از ارقام مهم و معمول در های احتمالی حساسیت غدهظر، این مطالعه به ارزیابی تفاوتن

 پردازد.می P. operculellaمنطقه نسبت به حمالت 

های چشمی متری اطراف جوانههای الروی در پنج میلیکامال شناخته شده است که اکثر کانال

زمینی برای این ناحیه از غده قویا توسط بید سیب دهدمیشود که نشان زمینی ایجاد میهای سیبغده
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های چشمی روی غده که شامل یک جوانه رسد که جوانهشود. به نظر میحمله ترجیح داده می

الزم همانند پوست غده باشد در حالی که پوست  کاماستحمحوری و پولک برگی روی آن است فاقد 

ده که باعث حفاظت در برابر اتالف آب و یا ورود عوامل شامل بافت چوب پنبه و کامبیوم بوها غده

 (. Petersen et al., 1985شود )بیماریزا می
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 P. operculellaزمینی ایجاد و پرورش کلنی بید سیب. 2-1

به بید آلوده سیب زمینی  انبارهایدر این تحقیق از  زمینیبید سیبجمعیت اولیه و مورد نیاز 

شده و  تشکیل  زمینی رقم آگریاهای سیبآوری شد. کلنی اولیه روی غدهبیل جمعزمینی در اردسیب

و دوره  درصد 65±5، رطوبت نسبی C1 ± 24°در قفس پرورشی در داخل اتاقک رشد در دمای 

ساعت تاریکی نگه داشته شد. قفس پرورش شامل یک ظرف  16ساعت روشنایی و  8روشنایی 

متر بوده که سانتی 40×40×40ف )پلکسی گالس( در ابعاد مکعب مربعی از جنس پالستیک شفا

متر سانتی 15جداره فوقانی و نیز دو جداره جانبی آن به شکل دایره به قطر  ،جهت ایجاد تهویه کافی

های جانبی قفس به عنوان ورودی قفس بریده شده و با پارچه توری پوشانده شده بود. یکی از جداره

زمینی . قفس پرورش محتوی غده سیب(1-2)شکل  شدحتی باز و بسته میدر نظر گرفته شد که به را

به عنوان غذای مرحله الروی و همچنین مقدار کمی ماسه نرم جهت شفیره شدن الروهای سن آخر 

در داخل قفس پرورش تغذیه  %10زمینی با استفاده از محلول عسل رقیق های بید سیبپرهبود. شب

یک فتیله پنبه استفاده شد که یک طرف آن داخل ظرف فیلم عکاسی  شدند. برای این کار ازمی

ها از پرهکه شب گرفتقرار میمحتوی محلول عسل قرار داشت و طرف دیگر فتیله خارج از ظرف 

جهت حفظ کیفیت شد. روز یک بار محلول عسل به داخل ظرف اضافه می 2-3آن تغذیه داشتند. هر 

های جدید که از همان انبارهای پرهای شبار رهاسازی دورهب در طول پرورش دوجمعیت کلنی، 

بعد از یک نسل پرورش  ،نجام آزمایشاتا آوری شده بوند به داخل کلنی صورت گرفت.آلوده جمع

از  مطالعه شدهزمینی صورت گرفت. ارقام سیبمطالعه زمینی روی هر یک از ارقام مورد د سیببی

شد. این ارقام شامل آگریا، مارفونا، بورن، سانته، ساواالن و  مرکز تحقیقات کشاورزی همدان تهیه
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پیکاسو بود. ارقام ذکر شده به ویژه دو رقم مارفونا و آگریا مهمترین ارقام معمول و مورد کشت 

 باشد.زمینی در ایران میسیب

تازه  پرهشبجفت  20-25زمینی، تعداد جهت به دست آوردن دستجات تخم همسن بید سیب

گیری شامل ظروف گیری قرار داده شدند. ظروف تخمشده از هر دو جنس، داخل ظروف تخمظاهر 

آن بوسیله پارچه توری  هانهای شکل به حجم حدود یک لیتر بود که دپالستیکی شفاف و استوانه

ز نبودند. بعد ا ها قادر به عبور از آنپرههای پارچه در حدی بود که شبشد. اندازه سوراخپوشانده می

آن با پارچه توری، یک عدد کاغذ صافی روی پارچه  هانهد نها داخل ظرف و بستپرهریختن شب

ها به راحتی پرهریزی بوده و شبقرار داده شد. کاغذ صافی به عنوان یک محل مناسب جهت تخم

زمینی بر روی ریزی، یک قطعه بریده شده غده سیبریزی نمودند. جهت تحریک تخمروی آن تخم

های ساعت کاغذ صافی از روی ظرف برداشته شده و تخم 10-12ذ صافی قرار داده شد. بعد از کاغ

 گذاشته شده روی آن به عنوان دستجات تخم همسن برای انجام آزمایشات استفاده شدند.

 

 زمینیبررسی رشد و نمو و مرگ و میر بید سیب. 2-2

روشنایی  دوره% و  65 ± 5ت نسبی ، رطوب C1 ±24°آزمایشات در داخل اتاقک رشد در دمای 

زمینی روی . دوره نمو بید سیب(2-2)شکل  ساعت تاریکی انجام شد 16هشت ساعت روشنایی و 

گیری شد. جهت تعیین دوره نمو و میزان مرگ و میر مرحله تخم روی هر یک هریک از ارقام اندازه

عاتی بریده شد که هر بخش از ارقام، کاغذهای صافی حاوی دستجات تخم همسن روی آن، به قط

 10عدد تخم بود. این قطعات کاغذ صافی در داخل ظروف پتری پالستیکی )به قطر  40-50محتوی 

عدد تخم در مورد  150-200شد. در مجموع بین  رینگهدا مذکورمتر( قرار داده و در شرایط سانتی

ها یه قسمت میانی درپوش پتریمورد استفاده و آزمایش قرار گرفت. جهت ایجاد تهو ،هر یک از ارقام

های تخم برداشته شده و با توری ریز پوشانده شده بود. ظروف پتری روزانه بررسی و تعداد پوسته
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های تفریخ شده( شمارش و ثبت شده و سپس با استفاده از قلم مو از سطح کاغذ صافی حذف )تخم

 یا چروکیده شدن آنها ادامه یافت. ها وها تا تفریخ همه تخمشد. بررسی منظم و روزانه تخممی

 

 

 P. operculellaزمینی کلنی بید سیب قفس پرورش. 1-2شکل 

 

زمینی در اتاقک رشد و در شرایط گفته بررسی رشد و نمو دوره الروی و شفیرگی بید سیب

یک از الروهای  یک از ارقام، هر شده برای مرحله تخم انجام شد. جهت تعیین دوره نمو روی هر

-سانتی 8و ارتفاع  15زمینی به داخل ظرف پالستیکی فنجان مانند و شفاف )به قطر ونات بید سیبنئ

زمینی رقم مورد نظر بود منتقل و روی غده قرار داده شد. هر متر( که محتوی یک قطعه از غده سیب

 یک از این ظروف محتوی مقدار کمی ماسه نرم جهت ایجاد محیط مناسب برای شفیره شدن بود.

همانند ظروف پتری، قسمت میانی درپوش این ظروف نیز جهت ایجاد تهویه بریده شده و با توری 

مورد بررسی قرار عدد الرو روی هر یک از ارقام  50ریز پوشانده شده بود. به طور متوسط تعداد 

ده را زمینی، غو دوره نمو و میزان بقا هر یک از آنها ثبت شد. به طور طبیعی الرو بید سیب گرفت

شود. همه شفیرگی و شفیرگی میکند و در بیرون از غده وارد مرحله پیشقبل از شفیره شدن ترک می

ظروف به صورت روزانه بررسی شده و دوره نمو الروی، تعداد افراد شفیره شده و بقای آنها تا زمان 
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ی مرفولوژیکی هابر اساس ویژگی جنس حشرات بالغ ظاهر شده نیز ظهور حشرات بالغ ثبت گردید.

 تعیین گردید. بارز ناحیه شکم

Title of Research:  

Determination of fecundity life table parameters of potato tuber moth, Phthorimaea 

operculella Zeller (Lep., Gelechiidae) feeding on six potato varieties under laboratory 

conditions 

Researcher: Dr. Ali Golizadeh 
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Protection 
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Abstract: The potato tuber worm, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: 

Gelechiidae) is an important and ubiquitous pest of potato Solanum tuberosum L. 

(Solanaceae) in both field and stores in the subtropical and tropical zones. Its life 

table parameters were investigated in laboratory at 24 ± 1°C, 65 ± 5% RH and a 

photoperiod of L8:D16 h on six commonly potato cultivar tubers, Agria, Burren, 

Savalan, Marfona, Sante and Picaso. No food was provided to feeding adult moths 

during experiments. The survival rate on Savalan and Burren was higher than on 

other cultivars. The highest reproductive rate was observed on Burren (50.739 ± 

2.45), although there was one statistical group for net reproductive net (R0), and there 

was insignificant difference between cultivars. The mean generation time (T0) and 

doubling time (DT) was the longest on the Agria. The significant difference was 

observed between intrinsic rates of increase (rm) on the potato cultivars. The mean 

generation time has reciprocal relation with rm subsequently the lowest intrinsic rate 

of increase was observed on Agria. The highest and lowest rm value was observed on 

Burren (0.203 ± 0.003) and Agria (0.169 ± 0.004) respectively. The descending order 

of intrinsic rates of increase was on Burren, Savalan, Sante, Marfona, Picaso and 

Agria. Similar trend was observed for the finite rate of increase (λ). The lowest rm 

value on Agria indicates that Agria cultivar is a relative resistant cultivar while 

comparing with others and this can be used effectively in sustainable integrated pest 

management. 
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