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 زمینی،های زیستی سوسک کلرادوی سیبتغییر میزبان روی ویژگی تأثیر
Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) ایدر شرایط گلخانه 

 
 2و سعید احمدی نقدهی *1اکبر قاسمی کهریزه

 پزشکی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمی، مهاباد، ایران. استادیار گروه گیاه1
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 چکیده

 Leptinotarsa decemlineata، زمینیهای زیستی سوسک کلرادوی سیببررسی تأثیر تغییر میزبان روی ویژگی منظور بهاین تحقیق 

(Col.: Chrysomelidae)، های زمینی )رقم آگریا(، ویژگیدر شرایط گلخانه انجام گرفت. لذا پس از پرورش یک نسل حشره روی گیاه سیب
های شاهد( بررسی شد. گونه عنوان بهفرنگی و فلفل به همراه رقم آگریا )زیستی آن روی سه گونۀ زراعی از بادنجانیان، شامل بادنجان، گوجه

عدد  15های آستینی محبوس و درون هر قفس آستینی شمار های تیمار با قفسها کشت شدند و روی هر گلدان بوتهد بررسی در گلدانمور
های الروی و شده رهاسازی و پرورش شدند. وزن الروها در روز دوازدهم پس از رهاسازی، درصد تلفات دوره الرو سن اول تازه تفریخ
 ریزی و ریزی، تخم های پیش از تخم طول دورههای مورد بررسی تعیین شد. در آزمایش دیگری های یادشده روی گونهشفیرگی و نیز طول دوره

 ۀهرگونروی کل تخم تولیدی  و آفت ۀبه روز تعیین شد. همچنین میزان تولید تخم روزانآفت روی چهار گونۀ مورد بررسی   ریزی از تخم پس

یراز میزان تفریخ تخم و دورۀ رشد و نمو جنینی غ بهها نشان داد، در مورد همۀ صفات مورد بررسی دادهتجزیۀ واریانس  تعیین شد.  زراعی
درصد(  00/77±91/1ها بیشترین تلفات دورۀ رشد و نمو )(. بر پایۀ مقایسۀ میانگین>05/0Pدار بود )های مورد بررسی معنیاختالف میان گونه

روز( روی  20/89±06/3ریزی ) ترین دورۀ تخمطوالنیروز( روی فلفل دیده شد.  46/34±62/0)های رشد و نموی و بیشترین طول دوره
عدد( و بیشترین  60/247±54/25های بادنجان مشاهده شد. کمترین ) روز( روی بوته 00/73±89/0ترین آن )های فلفل و کوتاه بوته

 زمینی رخ داد.فلفل و سیب هاییزی آفت به ترتیب روی بوتهر تخمعدد( میزان  71/33±80/437)
 

 .زمینیتغییر میزبان، سوسک کلرادوی سیب بادنجانیان، باروری، کلیدی: هایهواژ
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ABSTRACT 
This research was carried out to study the effect of host switching on the biological characteristics of the Colorado 
potato beetle, Leptinotarsa decemlineata, under greenhouse conditions. One generation of the pest was reared on 
potato. Then, biological characteristics of the Colorado potato beetle was studied on three solanaceous species 
including tomato, eggplant, and pepper along with Agria (potato cultivar as control treatment). Studied species were 
planted in pots and on each pot, sleeve cages were set up, in which 15 first instar larvae were released and reared. 
Larval weight on the 12th day after releasing, mortality percentages of larvae and pupae and durations for these 
stages were determined on four studied species. In another experiment, durations of pre-oviposition, oviposition, and 
post-oviposition of the pest were investigated on four studied species. Also, daily and total fecundities of the pest 
were determined on them. Analysis of variance of data showed that the differences between species were significant 
for all studied traits excep for egg hatching and duration of eggs incubation of (P<0.05). The highest mortality rate of 

developmental stage (77.00±1.91%) and the longest developmental period of the pest (73.00±0.89 day) were 

observed on pepper and eggplant, respectively. The longest (89.20±3.06 day) and shortest (34.46±0.62 day) 

duration of oviposition were observed on the pepper and eggplant, respectively. The lowest (247.60±25.54) and 

highest (437.80±33.71) total fecundities of the pest were on the pepper and potato, respectively. 
 
Keywords: Colorado potato beetle, fecundity, host switching, Solanaceae. 
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 مقدمه

 L. decemlineata ،زمینیسوسک کلرادوی سیب

(Say) ،در  زمینیخوار سیببرگ ةحشر ینتر مهم

این  .(Liu et al., 2012)است  جهانبسیاری از نقاط 

خطرناک  های فتآ جایی بوده و ازآفت همه

مانند  Solanaceae ةو گیاهان دیگر خانواد زمینی سیب

  است جهاناطق من بیشتردر فرنگی  بادنجان و گوجه

(Lopez & Ferro, 1995; Jacques & Laing, 1998; 

Rotino et al., 1998.) و  با تغذیه از شاخه تواند که می

 باعث کاهش عملکرد محصول شودبرگ میزبان  

(Pelletier et al., 2010).  به دلیل اهمیت اقتصادی

 برایی در سراسر جهان ا گستردهآفت، تحقیقات این 

حل  ولی تاکنون راه ،گیردآن صورت میمبارزه با 

نشده است.  در این زمینه گزارش یثرؤممطمئن و 

ترین روش مبارزه شیمیایی اصلی کاربرد سموم امروزه

 آید به شمار می زمینیی سیببا سوسک کلرادو

(Ferro & Boiteau, 1993)  همۀولی این آفت به 

ومت رود مقاکار می هآن ب مهارهایی که برای کشحشره

به  (Bishop & Grafius, 1996) نشان داده است

 سموم روی پرشمارهمین دلیل و به دلیل تأثیر سوء 

های توجه به روش زیست یطمحسالمتی بشر و 

ثر این آفت مهم ضروری به ؤبرای مدیریت م جایگزین

  .(Martel et al., 2007) رسدنظر می

 اولیگوفاژ زمینی یک آفتسوسک کلرادوی سیب

 ةتواند از گیاهان مختلف خانواداست که می خوار()چند

بنابراین بررسی ترجیح میزبانی  کندزمینی تغذیه سیب

این آفت روی  )زیستی( های بیولوژیکیو ویژگی

. استبسیار ضروری  Solanaceae ةخانواد گیاهان

سوسک کلرادوی مناطق انتشار  بیشتردر  امروزه

 آنترجیحی  زمینی میزبان اصلی و، سیبزمینیسیب

 شمارتواند روی اما این آفت می ،آید می به شمار

 مانند بادنجان Solanaceae ةدیگری از گیاهان خانواد

(Solanum melongena L.،) فرنگیگوجه 

(Lycopersicum esculentum Mill. ،)فلفل 

(Capsicum annuum L.،) توتون (Nicotina 

tabacum L.،) گیالس زمینی یا کاکنج (Physalis 

alkekengi L.،) گزنه اسبی (Urtica dioica L.،) 

 ، شابیزک(.Solanum nigrum L) معمولی ریزی تاج

(Atropa belladonna L.)معطر یا خاردار ة، تاتور 

(Datura stramonium L. ،)گیاه بذر البنج 

(Hyoscyamus nigerl L. ) .تغذیه کرده و زنده بماند

تواند روی می زمینیوی سیبهمچنین سوسک کلراد

 نیز تغذیه Solanaceae ةخانواد یرازغ بهگیاهان دیگر 

د اما این مسئله نادر است و چنین گیاهانی کن

ند آینمی شماربهطبیعی حشره  های میزبان

(Capinera, 2001.) های صورت گرفته بررسی پایۀ بر

های جنس گونه 1963توسط باالشوسکی در سال 

Solanum ی بت به سوسک کلرادواز نظر حساسیت نس

بندی به چهار گروه و به شرح زیر تقسیم زمینیسیب

 .(Nouri-Ganbalani, 1986) دانشده

 
 گروه اول

ی سوسک کلرادو ۀمورد حمل شدت بهایی که هگونه

 از: اند عبارت ها گیرند. این گونهقرار می زمینیسیب

S. mariginatum L.  - S. stramonifolium Dunal -  

S. dulcamara L.  - S. gilo Raddi  - S. andigenum 

Juz. & Buk. -  S. rostratum Dunal  

 
 گروه دوم

این آفت قرار  ۀتر مورد حملمو ک ندرت بههایی که گونه

 از: اند عبارتها گیرند. این گونهمی
S. tuberosum L. -  S. etuberosum Lindl. -   

S. laciniatum Aiton -  S. acaule Bitter -   

S. chacoense Bitter - S. ajuscoense Bukasov -   

S. antipoviezii Bukasov - S. vallimexici Juz -   

S. neoantipoviezii Bukasov -  S. reddickii Bukasov. 

 
 گروه سوم

 متوسطی آفت مقاومت ۀهایی که نسبت به حملگونه

 از: اند عبارتدهند که نشان می
S. baldisii Riego  - S. heterodoxum Dunal  -  

S. atropurpureum Schrank  - S. ciliatum Lam. -   

S. caldasii Dunal -  S. verrucosum Schltdl.  

 
 گروه چهارم

ها به آفت مقاوم هستند. این گونه لهایی که کامگونه

 از: اند عبارت
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S. mammosum L.  - S. demissum Lindl. -  

S. bonariense L. - S. cervantesii Lag. -   

S. robustum Wendl. -  S. quineense L. -  

S.  aviculare Forst. -  S. auriculatum Aiton -   

S. hendersonii Wight -  S. capsicastrum Link -  

S. memphiticum Gmel. -  S. nodiflorum Jacq -  

S. polyadeninum Greenm - S. henryi Buk. & 

Lechn.- S. jamesii Torr.  - S. milanii Buk. & Lechn. 

 
Pelletier et al. (2001) سوسک کلرادوی  رشد و نمو

زمینی وحشی به سیب ۀسه گون زمینی را رویسیب

  ،S. okadae Hawkes های علمی نام
S. oplocense Hawkes و S. tarijense Hawkes  بررسی

حشرات کامل و  توسط رفتار پذیرش میزبان دند.کر

الروهای سنین مختلف، مناسب بودن برای رشد و نمو 

ریزی  ، میزان تخمشده مصرف رگمیزان شاخ و بالروی، 

نتایج ند. شدو میزان بقای حشرات کامل ارزیابی 

در مقایسه با دو  S. tarijense بررسی نشان داد، گونۀ

تأثیر متفاوتی روی حشرات کامل و گونۀ دیگر 

میزان مصرف شاخ  گونه ینالروهای آفت داشت. روی ا

 که یدرحال ،حشرات کامل بسیار پائین بود او برگ ب

الروها و تلفات  یلۀوس میزان مصرف شاخ و برگ به

 گونه ین( بود. اد)تیمار شاه زمینیالروی همسان سیب

)حشرات  جمعیت (کولونیزاسیوناستقرار )بیشتر روی 

 گذاری حشرات بالغ مؤثر بود و تأثیر ضدکامل( و تخم

حشرات کامل روی  ایتغذیهة ای یا بازدارندتغذیه

تأثیر  S. oplocenseو  S. okadaeهای . گونهداشت

منفی قوی روی حشرات کامل و الروهای سوسک 

داشتند. روی این دو گونه میزان  زمینیی سیبکلرادو

حشرات کامل و الروها در  یلۀوس مصرف شاخ و برگ به

ی زمین سیب ۀواریترقم یا )د مقایسه با تیمار شاه

Russet Burbank سن ( بسیار کم بود و تلفات الروهای

ای یک تأثیر ضد تغذیه رودتصور میبود.  باالبسیار  2 و 1

قوی باعث کاهش میزان مصرف شاخ و برگ و افزایش 

های  . در بررسیه استالروی شد مرحلۀ میزان تلفات

مزبور با هم  ۀها نسبت به دو گونواکنش سوسک صحرایی

شمار زیادی  صحراییدر شرایط  که یطور به ،متفاوت بود

تراکم  که یمشاهده شد درحال S. okadaeتخم روی 

  جمعیت روی هر دو گونه با هم همسان بود.

Pelletier & Tai (2001) ةشناسی و نحوزیست 

وحشی  ۀاین آفت را روی هفت گون یزیر تخمتغذیه و 

 S. berthaultiiهای نامبه  .Solanum spاز جنس 

Hawkes، S. capsicibaccatum Cardenas ، 

S. jamesii Torr ،S. pinnatisectum Dunal،  
S. polyadenium Greenm،  S. tarijense Hawkes 

از  Russet Burbank رقمو  S. trifidum Correll و

 رقمهای مختلف و ه و بین گونهشد بررسی زمینیسیب

 .Cooper et alند. کرددار مشاهده شاهد اختالف معنی

حشرات کامل و الروهای سوسک  ۀتغذی (2007)

و  تراریخته دو رقم غیر زمینی را رویسیبکلرادوی 

 ه رقم حساسابه همرتراریخته  زمینیسه رقم سیب

مورد بررسی اختالف  های رقمو بین بررسی آتالنتیک 

 Yasar & Gungor (2005)ند. کرددار مشاهده معنی

روی را  زمینی یبسی سوسک کلرادو زیستیجدول 

 ونا،فینلر، ماراسپآگریا،  ایه نامبه  زمینیسیب رقمپنج 

و از  بررسیدر شرایط آزمایشگاهی  ارو کاسپ گرانوال

اختالف  ها رقمصفات مورد بررسی بین  همۀلحاظ 

-Ghassemiهمچنین . ندکرددار مشاهده معنی

Kahrizeh et al. (2015) های زیستی و شاخص

 های رقمزمینی را روی ای سوسک کلرادوی سیب تغذیه

بررسی  ای شرایط گلخانه زمینی درمختلف زراعی سیب

کردند که از لحاظ همۀ صفات مورد بررسی اختالف 

     .دار بودها معنی بین رقم

آوری سوسک کلرادوی در این تحقیق پس از گرد

زمینی و پرورش آن به مدت زمینی از مزارع سیبسیب

زمینی در شرایط گلخانه، برخی یک نسل روی سیب

ه زراعی از خانوادة های زیستی آن روی سه گیاویژگی

فرنگی، بادنجان و فلفل به همراه بادنجانیان شامل گوجه

زمینی در ایران است های رایج سیب رقم آگریا که از رقم

بررسی شد تا اطالعات دقیقی از تأثیر تغییر میزبان روی 

شناسی آن روی  های زیستی این حشره و زیستویژگی

های  در اقدامهای احتمالی آن به دست آید تا میزبان

 استفاده شود.  این آفتمدیریتی 

 

 هامواد و روش

حشرات کامل سوسک و  هایی از تخم حشره، الرو توده

هماهنگی مرکز تحقیقات  زمینی با کلرادوی سیب
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زمینی اردبیل که  مزارع سیب کشاورزی اردبیل از

 .آوری شد گرد خردادماهشده بودند در اوایل ن یپاش سم

که  بارمصرف یک های شده در ظرف ریآو گردهای  نمونه

توری پوشانیده شده بود به شهرستان نقده  ۀبا پارچ

ی از شماراز رسیدن به محل تحقیق  پس .انتقال یافت

انجام  برایمابقی  های تخم پرورش داده شد و توده

 ۀدرج 4یخچال و در دمای حدود  وندر ها یشآزما

 نگهداری شد. سلسیوس

 

 پرورش حشره 

زمینی  های سیب ها و بوته ش الروها از برگبرای پرور

استفاده شد، بدین منظور اواسط )رقم آگریا( 

ی گلدان و در قطعه زمینی به شماردر  ماه یبهشتارد

زمینی کاشته  های سیب مترمربع غده 150مساحت 

کشاورزی  هنرستانتحقیقاتی  ۀدر گلخانها  شد. گلدان

وها، منظور پرورش الر به .شد نقده نگهداری می

های  ها و بوته جوان از گلدان تازه و های بوته

 رونو د شده یدهبرکاشته شده در مزرعه زمینی  سیب

شد قرار  ی که الروها در آن نگهداری میهای ظرف

ی الروها امحتو بارمصرف یکچندین ظرف  گرفت.

زمینی  سیب بوتۀعدد  3 یا 2هر ظرف  رونبودند، که د

 ۀدهان ،کردند تغذیه میقرار داده شد و الروها از آن 

توری مسدود شده بود تا الروها  ۀبا پارچ ها ظرف ۀهم

های  برگ پایان یافتنشوند، در صورت ناز آن خارج 

های جدیدی  برگ و هابوتهها،  زمینی توسط الرو سیب

از یک نسل  پسلذا  .شد می پیشین هایبوتهجایگزین 

وم زمینی رقم آگریا، از نسل دپرورش حشره روی سیب

، از این ها نیاز برای انجام آزمایش حشرات موردبه بعد 

 شد. پرورشی تأمین می محیط

 

 های مورد بررسی گونه

 ةزراعی از خانواد ۀ گیاهگون سهدر این تحقیق 

Solanaceae جان نباد)رقم دانفیلد(،  فرنگی شامل گوجه

)رقم فلفل دلمه سبز فلفل  و)رقم محلی سولدوز( 

 زمینی های سیب اه رقم آگریا از رقمکالیفرنیا( به همر

بذرهای  . برای کاشت در گلدان ازاستفاده شد

فلفل استفاده شد. در مورد  جان ونفرنگی، باد گوجه

 ن در گلدان کاشته شد.آهای  غدهزمینی نیز  سیب

در چندین بخش  های زیستی آفتگیژوی بررسی

 در تیرماه و با رطوبت نسبی  ایشرایط گلخانهدر 

 زیر انجام گرفت. صورت به و 25 ± 2و دمای  ±60 5

 

نمو  و رشد ۀطول دور تفریخ تخم و میزانبررسی 

 جنینی

رشد و  ةطول دور و  بررسی درصد تفریخ تخم منظور به

های مختلف که در  های گونه جنینی روی بوته نمو

های این آفت آلوده شده  به تخم ایگلخانهپرورش 

های تخم  ی دستههرگونه یک برگ داراز بودند ا

 پتری به قطر  های ظرف رونبه د انتخاب و رنگ هم

 صافی مرطوب قرار ها کاغذ ته آن که درمتر سانتی 10

شرایط  پتری در های ظرفمنتقل شد. سپس  داشت

 ةطول دور و  تفریخ تخم گرفت. درصد ای قرار گلخانه

ها  گونه همۀ های تخم در جنینی برای توده رشد و نمو

در قالب ر و تکرا چهار . این آزمایش درشدمحاسبه 

 تصادفی انجام گرفت کاملطرح 

 

های مورد  هروی گون آفت رشد و نمو چگونگیبررسی 

 بررسی 

های مورد بررسی در گونههای  از رشد بوته پس

 بوتۀیک  عنوان به، قسمتی از بوته های پرورش گلدان

. شدقفس آستینی محبوس  ونمنظور و در تیمار

عدد الرو سن اول تازه  15 شمارقفس  هر درونسپس 

بودند  آمده دست بهکه از محیط پرورش شده  تفریخ

روز محاسبه  برحسبالروی  ةطول دور و شدهاسازی ر

رهاسازی وزن الروها با  از پسروز  12. همچنین شد

 . درشدرم تعیین گ 001/0دقت  ترازوی دیجیتالی با

ار تیم هایبوتهصورت لزوم  طی مدت بررسی در

 ایجادجدید های آستینی  )قفس شد تعویض می

 های ظرفته  شفیرگی در ةشد(. برای طی دور می

متر مقداری  سانتی 20×10×15ابعاد  پالستیکی در

 برای متر ریخته شد و سانتی 2به ارتفاع  اره خاک

ظرف  هر ۀگوش خیس در ۀتأمین رطوبت مقداری پنب

 ةورود به دور محض بهقرار داده شد. الروها 

منتقل شد. درصد  ها ظرفاین  درونشفیرگی به  پیش

 ةطول دور شفیرگی و های الروی و تلفات دوره

. همچنین وزن حشرات کامل شدمحاسبه  شفیرگی نیز
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با ترازوی  طور جداگانه نیز به آمدهدستة بهماد و نر

 این آزمایش در گرم تعیین شد. 001/0ت دق دیجیتالی با

  ح کامل تصادفی انجام گرفت.قالب طر تکرار و در چهار

 

های مورد  ریزی آفت روی گونه تخم چگونگیبررسی 

 بررسی 

 های مورد بررسی در در این آزمایش هریک از گونه

 18ارتفاع  و 22های پالستیکی به قطر  گلدان

هر ها به  از رشد کامل بوته پسمتر کاشته شد.  سانتی

 ۀز مرحلا یتازگ بهماده که  و کامل نر ةیک حشر گلدان

 . حشرات موردشدشفیرگی خارج شده بودند رهاسازی 

بودند. طول  آمده دست به پرورش محیط نیاز از 

از  پس ریزی و ریزی، تخم از تخم پیش های دوره

به روز تعیین شد. همچنین میزان تولید   ریزی تخم

کل تخم  و  زراعی ۀهرگونروی  آفت ۀتخم روزان

و در  تکرار پنجدر این آزمایش   .شدتولیدی تعیین 

 انجام گرفت. قالب طرح کامل تصادفی

 

 هاداده لیوتحل هیتجز

 SPSS16 افزار نرمبا استفاده از  آمده دست بهنتایج 

ها با روش  میانگین ۀ. مقایسشد لیوتحل هیتجز

Tukey’s HSD های مربوط  انجام گرفت. تبدیل داده

های  ت. دادهانجام گرف Arcsin  به درصد تلفات با

 تغییر شکل داده شد. با  نیز تخم شمارمربوط به 

 

 همبستگی بین صفات ۀمحاسب

همبستگی  های ضریب ،بین صفات مورد ارزیابی

 .شدتعیین  SPSS16 افزار نرم اپیرسون ب

 

 نتایج و بحث
 های مورد بررسی  رشد و نمو آفت روی گونه

رشد و  ةه دورواریانس صفات مربوط ب ۀنتایج تجزی

های محصوالت آزمایشی در  نموی آفت روی بوته

این نتایج در مورد  یۀبر پاارائه شده است.  1جدول 

 )نگهداری( صفات درصد تفریخ تخم و انکوباسیون

 دردار وجود نداشت. جنینی بین تیمارها اختالف معنی

میزان صفت  یرازغ بهمورد صفات دیگر مورد ارزیابی 

 دارگی بین تیمارها اختالف معنیشفیر ةتلفات دور

(01/0P<)  میزانمورد صفت  تنها در و شدمشاهده 

درصد  5 حسط دار درتلفات شفیرگی اختالف معنی

 . شدمشاهده 

از لحاظ  ،( نشان داد2ها )جدول  میانگین ۀمقایس

تیمارها در یک گروه آماری  ۀمیزان تفریخ تخم هم

تفریخ تخم به  بیشترین و کمترین میزانقرار گرفتند و 

درصد  25/78±5/1و  82±64/2ترتیب با میانگین 

فرنگی مشاهده شد. همچنین  زمینی و گوجهروی سیب

در یک  از لحاظ دورة نگهداری جنینی همۀ تیمارها

 گروه آماری قرار گرفتند. 

های صفات  میانگین ۀبر نتایج مربوط به مقایسبنا

 ( در روز دوازدهم پس از2مورد بررسی )جدول 

روی فلفل با میانگین  یافته پرورشرهاسازی، الروهای 

گرم، کمترین وزن الروی و  میلی 66/80±13/3وزنی 

زمینی با  های سیب یافته روی بوته پرورشالروهای 

را گرم بیشترین وزن الروی  میلی34/140±41/3میانگین 

ة تأثیر دهند نشانتواند دست آوردند. این موضوع میبه

مطلوبیت  )پادزیستی( فلفل وبیوزی شبه آنتی

 .Horton et alبرای این آفت باشد.  زمینی سیب

ضمن بررسی روی هشت الین )رگه(  (1997)

ها روی از قرار گرفتن الرو پسساعت  48، زمینی سیب

روی سه  یافته پرورشدر وزن الروهای  ،شاخه و برگ

رقم مورد بررسی نسبت به رقم شاهد  هشترقم از 

 ند.کردمشاهده دار کاهش معنی

بیشترین تلفات در دورة الروی روی فلفل با میانگین 

درصد و کمترین تلفات این دوره روی  58/2±00/54

درصد مشاهده  00/25±00/1زمینی با میانگین  سیب

شده است. بیشترین تلفات دورة شفیرگی روی فلفل با 

درصد و کمترین تلفات دورة  17/50±71/1میانگین 

 65/34±31/3زمینی با میانگین  یادشده روی سیب

های  درصد مشاهده شد. بیشترین تلفات مجموع دوره

های فلفل با میانگین تلفات  الروی و شفیرگی روی بوته

های  درصد و کمترین میزان آن روی بوته 91/1±00/77

درصد  00/51±51/2 زمینی با میانگین تلفاتسیب

لفات (. باالتر بودن درصد ت2مشاهده شده است )جدول 

تواند به وجود تأثیر گونه می های مزبور روی یکدوره

 ;Horton et al., 1997) مربوط باشد پادزیستی در آن

Lyytinen et al., 2007).  آمده دست بهاین نتایج با نتایج 



 ... زمینیسیب کلرادوی سوسک زیستی هایویژگی روی میزبان تغییر تأثیرقاسمی کهریزه و احمدی نقدهی:  212

 

همخوانی  Yaser & Gungor (2005)های از بررسی

 نسبی دارد. 

با رشد و نمو الروی روی فلفل  ةترین دور طوالنی

ترین آن روی  روز و کوتاه 85/17±66/0میانگین 

روز و  85/13±28/0زمینی با میانگین  سیب

ی با فرنگ گوجهترین دورة شفیرگی روی  طوالنی

ترین آن روی  روز و کوتاه 62/16±31/0میانگین 

روز رخ  91/13±15/0زمینی با میانگین  های سیب بوته

روی و ال رشد و نموترین دورة  داده است. طوالنی

 46/34±62/0های فلفل با میانگین  شفیرگی روی بوته

زمینی با  های سیب ترین آن روی بوته روز و کوتاه

روز مشاهده شد. طوالنی بودن  76/27±42/0میانگین 

تواند به وجود می گیاهی گونۀ رشد و نمو آفت روی یک

 ,.Horton et al) در آن مربوط باشد پادزیستی تأثیر

1997; Lyytinen et al., 2007).  این نتایج با نتایج

 Yaser & Gungor (2005)های از بررسی آمده دست به

های نسبی دارد. شباهت Horton et al.  (1997)و

از الروهای  ناشی ةکمترین وزن حشرات کامل ماد

های فلفل با میانگین  یافته روی بوته پرورش

های  گرم و بیشترین آن روی بوته میلی 50/2±10/87

گرم  میلی 29/129±13/4یانگین با مزمینی  سیب

است. همچنین در مورد وزن حشرات  آمده دست به

های فلفل با میانگین  کامل نر، کمترین وزن روی بوته

گرم بود و بیشترین میزان آن روی  میلی 03/2±10/96

 75/137±56/3زمینی با میانگین  های سیب بوته

به وجود  تواندگرم مشاهده شده است که میمیلی

زمینی برای در فلفل و مطلوبیت سیب پادزیستی تأثیر

 Horton et) زمینی مربوط باشدسوسک کلرادوی سیب

al., 1997).  های مورد بررسی، وزن گونه همۀدر مورد

که  بوده حشرات کامل ماده بیشتر از وزن حشرات نر

 Horton etاز تحقیقات  آمده دست بهج این نتایج با نتای

al. (1997) و Lyytinen et al.  (2007) دارد. همانندی 

همبستگی  های ضریب ۀتجزی از آمده دست بهنتایج 

رشدونموی  ةبین صفات مورد ارزیابی در آزمایش دور

بین وزن  ،های مورد بررسی نشان داد آفت روی گونه

دار منفی  یالروی همبستگی معن ةالروی و طول دور

(. بین صفت r= -903/0و  P >0001/0وجود داشت )

 ةالروی، طول دور ةوزن الروی و صفات تلفات دور

های  شفیرگی، طول مجموع دوره ةشفیرگی، تلفات دور

و تلفات این دوره همبستگی   الروی و شفیرگی

و  >P 0001/0)به ترتیب  شددار منفی مشاهده  معنی

942/0-=r  ،0001/0P <  801/0و- = r ،0001/0P < 

 >r ،0001/0P= -911/0و >r، 0001/0 P= -809/0و 

که  هایی گونهروی  ،دهد و این نشان می(. r= -917/0و 

رشد و  ةیابد، تلفات دور وزن الروها کمتر افزایش می

 تر است. ها طوالنینموی بیشتر و طول این دوره

دار مثبت بین صفت وزن الروی و همبستگی معنی

ن حشرات کامل ماده و حشرات کامل نر صفات وز

یافته مشاهده شد )به ترتیب  پرورشتولیدی از الروهای 

0001/0P<  950/0و=r ،0001/0P< 952/0 و=r بین .)

دو صفت تلفات دورة الروی و طول دورة الروی 

و  >0001/0Pدار مثبت وجود داشت )همبستگی معنی

922/0=rین (. همچنین تلفات دورة شفیرگی و طول ا

دار مثبت داشتند  دوره نیز با همدیگر همبستگی معنی

(001/0P < 768/0 و=r.)  بین دو صفت طول دورة الروی

دار مثبت مشاهده شد  و شفیرگی نیز همبستگی معنی

(0001/0P<  936/0و=r .)دار  وجود همبستگی معنی

مثبت بین صفات طول دورة رشدونموی و تلفات این 

نمو آفت روی  و هایی که رشد دهد که گونه دوره نشان می

ها  گیرد تلفات آفت نیز روی آن کندی صورت می ها بهآن

بیوزی بیشتر است که این مسئله وجود تأثیر آنتی

  .(Smith, 2005) دهد ها را نشان می)پادزیستی( این گونه

بین صفت طول دورة الروی و وزن حشرات کامل 

دار منفی  ماده و وزن حشرات کامل نر، همبستگی معنی

، r=-904/0و  >P 0001/0ترتیب وجود داشت )به

0001/0P<  836/0و-=rةدور (. همچنین بین تلفات 

الروی و شفیرگی با دو صفت وزن حشرات کامل ماده 

دار منفی  و وزن حشرات کامل نر، همبستگی معنی

، r=-885/0و  >0001/0Pوجود داشت )به ترتیب 

0001/0< P  847/0و- =r.)  

 

 های مورد بررسی  زی آفت روی گونهری تخم

، ریزی تخماز  پیشهای در این بخش طول دوره

، طول عمر حشره، میزان ریزی تخماز  پسو  ریزی تخم

ماده در هر  ةتوسط هر حشر شده تخم گذاشته

 ةو میزان کل تخم گذاشته توسط یک حشر روز شبانه
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. شد آزمایشی بررسی ۀگون چهارهای ماده روی بوته

 همۀدر مورد  ریزی تخماز  پس ةصفت دور ازغیر به

های مورد صفات مورد بررسی اختالف میان گونه

 (.3بود )جدول  (P< 01/0دار )بررسی معنی

 ،میانگین صفات مورد بررسی نشان داد ۀمقایس

یزی آفت روی ر تخمپیش از  ةترین دور طوالنی

 روز و 20/29±16/1های فلفل با میانگین  بوته

میانگین  جان بانهای باد روی بوته آن ترین  کوتاه

ترین دورة روز مشاهده شد. طوالنی 11/1±20/20

 4/36±36/1های فلفل با میانگین  ریزی روی بوته تخم

های بادنجان  ترین آن روی بوتهروز و کوتاه

رخ داده است. از لحاظ دورة پس از  29/1±6/28

د گروه آماری قرار گرفتن یزی همۀ تیمارها دریکر تخم

ترین طول این دوره به ترین و کوتاه هرچند طوالنی

فرنگی با میانگین زمینی و گوجهترتیب روی سیب

روز مشاهده شد. از لحاظ  22±14/1و  20/1±20/25

طول عمر حشرات کامل ماده، بیشترین طول عمر 

های  یزی کرده روی بوتهر تخممربوط به حشرات کامل 

بوده است و روز  20/89±06/3فلفل با میانگین 

کمترین طول عمر مربوط به حشرات کامل مادة 

های بادنجان با میانگین  یافته روی بوته پرورش

که این تیمار با دو تیمار  هرچند استروز  05/3±73

فرنگی( در یک گروه آماری و گوجه زمینیدیگر )سیب

  (.4قرار داشتند )جدول 

 
 های مورد بررسیرشد و نموی آفت روی گونه. تجزیۀ واریانس صفات مربوط  به دورة 1جدول 

Table 1. Analysis of variance of the developmental period of the pest on the studied species 
Mean Squars 

df 
Source of  
Variance 

Weight of 
Adult Female 

Weight of 
Adult Male 

Total 
Mortality 

Total 
period 

Mortality 
of Pupae 

Pupal 
Period 

Mortality 
of Larvae 

Larval  
Period 

Weight of  
Larvae 

Encubation  
Period 

Hatching  
of Egg 

1586.971** 1400.569** 0.068** 39.247** 0.024* 6.563** 0.079** 14.076** 3017.034** 0.025ns 11.229ns 3 Treatment 
56.161 37.900 0.003 1.696 0.003 0.571 0.002 0.905 42.002 0.044 27.688 12 Error 

6.51 5.71 5.75 4.10 7.63 4.82 6.42 5.92 5.83 3.50 6.61  C.V.(%) 
nsاستدرصد  1و  5ها در سطح احتمال دار بودن تفاوتدار و معنی، * و ** به ترتیب نشانگر غیر معنی. 

ns, * and ** are non significant and significant at 0.05 and 0.01 levels, respectively.     

 
 های مورد بررسیخطای معیار( صفات مربوط به دورة رشد و نموی آفت روی گونه ±. مقایسۀ میانگین )2جدول 

Table 2. Mean (± SE) comparison of the developmental period of the pest on the studied species 
Mean ± SE                                                        

Speices 
Weight of  

Adult Female  
(mg) 

Weight of  
Adult Male  

(mg)  

Total  
Mortality  

(%)  

Total  
period  
(day) 

Mortality  
of Pupae  

(%)  

Pupal  
Period  
(day)  

Mortality  
of Larvae  

(%)  

Larval  
Period 
(day) 

Weight of  
Larvae 
(mg) 

Encubation  
Period  
(day) 

Hatching  
of Egg  

(%) 

137.75±3.56 a 129.29±4.13 a
 

51.00±2.51 c 27.76±0.42 c 27.65±3.31 b 13.91±0.15 b 25.00±1.00 c 13.85±0.28 b 140.34±3.41 a 6.10±0.12 a 82.00±2.64 a* Potato 

96.10±2.03 b 87.10±2.50 d 77.00±1.91 a 34.46±0.62 a 50.17±1.71 a 16.61±0.43 a 54.00±2.58 a 17.85±0.66 a 80.66±3.13 d 5.97±0.09 a 78.75±2.10 a Pepper 

125.50±4.21 a 116.25±2.97 b 61.00±1.91 b 30.07±0.72 b 39.13±1.81 ab 15.50±0.51 a 36±1.63 b 15.20±0.34 b 127.31±3.44 b 5.97±0.10 a 78.75±2.10 a Eggplant 

100.67±4.63 b 98.37±2.39 c 75.00±3.00 a 34.00±0.78 a 49.38±3.79 a 16.62±0.31 a 51±3.00 a 17.37±0.52 a 96.31±2.96 c 5.91±0.10 a 78.25±1.50 a Tomato 

 .استدرصد 5دار در سطح احتمال کم یک حرف مشترک در بین اعداد نشانۀ نبود اختالف معنی وجود دست *
* Means followed by the same letters in each column are not significantly different (P = 0.05, Tukey’s HSD).   

 
 های مورد بررسیریزی آفت روی گونه. تجزیۀ واریانس صفات مربوط به دورة تخم3جدول 

Table 3. Analysis of variance of the oviposition period of the pest on the studied species 
Mean Squars 

Degree of 
Freedom 

Source of 
Variance 

Total 
Fecundities 

Daily 
Fecundities 

Longevity 
Postviposition 

Period 
Oviposition 

Period 
Preoviposition 

Period 

32.371** 2.020** 258.800** 8.983ns 70.317** 88.400** 3 Treatment 
3.214 0.064 34.225 7.925 7.550 6.300 16 Error 
9.61 7.63 7.31 77.85 8.52 10.45  C.V. 

ns استدرصد  1ها در سطح احتمال دار بودن تفاوتدار و معنیو ** به ترتیب نشانگر غیر معنی. 
ns and ** are non significant and significant at 0.01 levels, respectively.     

 
 ریزی آفت روی محصوالت مورد بررسیخطای معیار( صفات مربوط به دورة تخم ±مقایسۀ میانگین ). 4جدول 

Table 4.  Mean (± SE) comparison of the oviposition period of the pest on the studied species 
Mean ± SE                               

Speices Total Fecundities  
(number) 

Daily Fecundities  
(number) 

Longevity  
(day)  

Postviposition  
Period (day) 

Oviposition  
Period (day) 

Preoviposition  
Period (day) 

437.80±33.71 a 14.77±0.86 a 75.80±2.82 b 25.20±1.20 a 29.60±1.36 b 21.00±1.48 b* Potato 

247.60±25.54 b 6.76±0.55 b 89.20±3.06 a 23.60±1.50 a 36.40±1.36 a 29.20±1.16 a Pepper 

429.80±35.45 a 14.96±0.87a 73.00±3.05 b 24.20±1.16 a 28.60±1.29 b 20.20±1.11 b Eggplant 

305.20±22.44 b 8.89±0.70 b 82.00±0.89 ab 22.00±1.14 a 34.40±0.81 a 25.60±0.51 a Tomato 

 .استدرصد 5دار در سطح احتمال در بین اعداد نشانۀ نبود اختالف معنیکم یک حرف مشترک  * وجود دست
* Means followed by the same letters in each column are not significantly different (P = 0.05, Tukey’s HSD).   
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یزی روزانه توسط یک حشرة ر تخمبیشترین میزان 

های  یافته روی بوته ماده مربوط به حشرات مادة پرورش

عدد تخم در روز و  96/14±87/0یانگین با مبادنجان 

یافته  کمترین میزان آن مربوط به حشرات مادة پرورش

عدد تخم در  76/6±55/0های فلفل با میانگین  روی بوته

های  یافته روی بوته روز بود. حشرات مادة پرورش

عدد تخم  80/437±71/33زمینی با میانگین کل  سیب

یزی را داشتند و کمترین میزان ر تخمیشترین میزان ب

های فلفل با میانگین  یزی حشرات ماده روی بوتهر تخم

 عدد مشاهده شد.  54/25±60/247

های فلفل بیشترین طول باوجوداینکه آفت روی بوته

ریزی را داشت، ولی به دلیل نامناسب بودن  دورة تخم

ریزی  ن تخمگونه برای حشرات کامل، کمترین میزا این

های فلفل ریزی کل روی بوته روزانه و کمترین میزان تخم

دهندة تأثیر نامطلوب  تواند نشانمشاهده شد که می

نتایج این  .گونه روی حشرات کامل این آفت باشد این

آمده از  دست زمینی با نتایج بهتحقیق در مورد سیب

همانندی نسبی  Yaser & Gungor (2005)های بررسی

در مورد همۀ صفات بررسی شده در این قسمت  دارد.

زمینی و بادنجان  داری بین سیباختالف آماری معنی

مشاهده نشد که با توجه به نزدیکی بادنجان به میزبان 

ریزی با نام علمی بومی و اصلی این آفت یعنی نوعی تاج

S. rostratum (Ramur) ،رسد. این امر طبیعی به نظر می

حشره یکی از موارد استثنائی و این  تغییر میزبان توسط

شمار عینی تکامل متقابل موجودهای زنده به

  . (Nouri-Ghanbalani, 1993)آید می

زمینی توانائی خود در کلرادوی سیب سوسک 

های محلی جنس گونه تغییر میزبانی متناسب با تراکم

Solanum را به نمایش گذاشته است (Capinera, 

2001) . 

همبستگی  های ضریب ۀاز تجزی آمده ستد بهنتایج 

ریزی  تخم ةبین صفات مورد بررسی در آزمایش دور

توسط یک  روزانه یزیر تخمبین میزان  ،نشان داد

ماده همبستگی  ةماده و طول عمر حشر ةحشر

(، r=-704/0و  >001/0P) شدمنفی مشاهده  دار معنی

مطلوب برای  گیاهان زراعیدهد روی که نشان می

 زمان مدتزمینی و بادنجان، آفت در نند سیبآفت ما

بین دهد. خود را انجام می ریزی تخمکوتاهی بیشترین 

توسط هر ماده و  شده گذاشتهصفات میزان کل تخم 

منفی وجود  دار یمعنطول عمر حشره نیز همبستگی 

 (.r=-486/0و>P 05/0داشت )

آمده از این بررسی، این آفت روی  دست بنابر نتایج به

سه گونۀ زراعی مورد بررسی توانایی ادامۀ زندگی و هر 

نمو را دارد که با توجه به چندخوار بودن آن قابل  و رشد

آمده در این تحقیق،  دست توجیه است. با توجه با نتایج به

های فلفل و روی بوته زمینی سیبسوسک کلرادوی 

فرنگی بیشترین طول و تلفات دورة رشدونموی و گوجه

باروری را نشان داد. این مسئله مؤید  کمترین میزان

ها و نامطلوب وجود تأثیر پادزیستی مزمن در این گونه

زمینی است و ها برای سوسک کلرادوی سیببودن آن

باید بررسی و ارزیابی بیشتری شود. همچنین در مورد 

های مورد بررسی، بادنجان اختالف بسیاری از شاخص

د، زیرا با توجه به زمینی نشان نداداری با سیبمعنی

نزدیکی بادنجان به میزبان بومی و اصلی این آفت یعنی 

این امر طبیعی  S. rostratum ریزی با نام علمی نوعی تاج

 رسد.به نظر می
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