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                                                     بررسي بيولوژي سوسك كلرادوي سيب زميني
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  چكيده
سوسك كلرادوي سيب زميني مهمترين و مخربترين آفت سيب 
زميني است، زيرا حشره كامل و الرو از ساقه، برگ و گل سيب 

بررسي بيولوژي اين . زميني به ميزان زيادي تغذيه مي كنند
 مبارزه در هاي مختلف سوسك در هر منطقه به انتخاب روش

قالب مديريت تلفيقي و زمان كاربرد آنها براي  كنترل اين آفت 
براي اين منظور بيولوژي . در مزارع مورد حمله كمك مي كند
 درجه سانتي گراد بر 27±4اين آفت در شرايط طبيعي و دماي 

 سيب زميني محصور شده در اروميه مطالعه روي گلدان هاي
.  به صورت حشره كامل استزمستان گذراني اين آفت. گرديد

سوسك هاي بالغ پس از جفتگيري تخم هاي خود را در 
.  عددي در پشت برگ سيب زميني قرار دادند76 تا 4دستجات 

 روز تفريخ شده و الروهاي نئونات از آنها 5 تا 4تخم ها پس از 
الروهاي سن اول، ابتدا به صورت گروهي از . خارج شدند

 تازه و لطيف تغذيه نمودند، سپس پارانشيم و اطراف برگ هاي
. به حالت انفرادي كنار و وسط برگ ها را مورد حمله قرار دادند

اين . الروها با ولع زياد از برگ هاي سيب زميني تغذيه كردند
حشره در هر سن الروي بيشتر از سن قبلي به عمل تغذيه ادامه 

 .سوسك هاي بالغ بيش از مراحل الروي تغذيه كردند. مي دهد
، 1/2±308/0 الروي به ترتيب 4 تا 1طول دوره سنين 

 و متوسط كل طول 95/6±826 و 366/0±15/3، 4/0±35/2
الروها پس از .  روز به طول انجاميد55/14±146/1دوره الروي 

رسيدن به حداكثر رشد عمل تغذيه خود را متوقف نموده، بوته 
 هاي سيب زميني را ترك نموده و در داخل خاك گلدان هاي

 سانتي متري به پيش 3سيب زميني در النه هاي گلي در عمق 
 روز به طول 8 تا 6دوره شفيرگي . شفيره و شفيره تبديل شدند

  .  نسل دارد2اين آفت در هر سال . انجاميد
سوسك كلرادوي سيب زميني، بيولوژي، : واژه هاي كليدي

  سيب زميني 
 واحد مجله زيست شناسي دانشگاه آزاد اسالمي

  53 - 60، 1، شماره4، دوره1388ر،گرمسا

Biology Colorado potato beetle, Leptinotarsa 
decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae)  
Sheibani Tezerji Z1.  , Pourmirza A.A2. 
1. Member of Scientific Board of Islamic Azad 
University, Rafsanjan Branch 
2. Assoc. prof. of Agricultural Entomology, 
Uremia University  
  
Abstract 
Colorado potato beetle is the most important 
and dangerous pest of potato plant. Because, 
adults and larvae feed on stem, leaf and flower 
of potato a lot. Determination of biology of this 
pest in per region is necessary for selection of 
different control methods and their use time in 
integrated pest management. In order to, 
biology of this pest is studied in natural 
condition and 27±4 C temperature on 
surrounded potato vases. This insect overwinter 
as adult in soil. Adult insects after emerging 
mated and laid eggs in groups of 4- 76 in lower 
level of potato leaves. The eggs were hatched 
after four until five days. First instars larvae 
feed on potato leaves in communal, then feed 
median and margin of leaf. Upper instars larvae 
feed more, relation to lower instars larvae. 
Adult insects feed more relation to larval 
different instars. The medium larval period per 
instar took 2.1 ± 0.308, 2.35 ± 0.4, 3.15± 0.366 
and 6.95± 0.826 days respectively. The 
medium total of larval period took 14.55 ± 
1.146 days. 
This pest feed on potato leafs more, in per 
larval instars relation to before larval instars. 
Complete larvae ceased feeding and pupate in 3 
centimeter depth of soil.  Pupa period took 6-8 
days. Colorado potato beetle has two 
generation in per year. 
 
Keywords: Colorado potato beetle, Biology, 
Potato, Chrysomelidae, Coleoptera 
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  مقدمه
سيب زميني يكي از توليدات مهم كشاورزي در سراسر  

 كشور ما به عنوان ماده غذايي مهم جهان بوده و در
 بودن مواد اين محصول به علت دارا. شناخته شده است

، پروتئيني و ويتامين ها جزء مختلف انرژي زاي قندي
راتژيك جهان بوده و هم رديف يكي از محصوالت است

سيب زميني عالوه . ، جو و برنج به حساب مي آيدگندم
يادي بوده و اين بر جنبه خوراكي داراي مصارف صنعتي ز

امر نشان دهنده اهميت ويژه اين محصول در جهان مي 
باشد و به عالوه در بسياري از كشورها به جاي نان و 

 سيب زميني را به مصرف مي ،ساير مواد نشاسته اي
  . رسانند

با اين كه در سراسر جهان و كشور ما آفات و عوامل 
 ولي ،رندبيماريزاي متعددي بر روي سيب زميني فعاليت دا

 خطر جدي 1363 سالاز حشرات آفت اين محصول تا 
 را تهديد نمي كرد و در اكثر  ايرانمحصول سيب زميني

مناطق سيب زميني كاري ايران حتي يك نوبت سمپاشي با 
) 1363 (سالاين در  .حشره كش ضرورت پيدا نمي نمود

 به مناطق 1سوسك كلرادوآفت بسيار خطرناكي موسوم به 
اين آفت يكي از . كاري اردبيل وارد گرديدسيب زميني 

 آفت مهم محصوالت كشاورزي جهان محسوب مي 15
ست و از سال ها قبل به اروپا منتقل اشود كه بومي آمريكا

 ).4(شده و در ايران جزو آفات قرنطينه محسوب مي شد
ورود و گسترش  احتمالي آفت در مناطق مختلف كشور 

  از گياهان  خانوادهبا در نظر گرفتن تنوع تغذيه آن
 مي تواند به صورت جدي توليد محصوالتي از 2بادمجانيان

سيب زميني و گوجه فرنگي را تهديد كند و طبيعي جمله 
است كه اين امر موجب باال رفتن هزينه هاي توليد اين 

  .محصوالت مي شود
سوسكي است بيضوي شكل حشره كامل سوسك كلرادو 

 ميلي متر مي 4/6 آن  ميلي متر و عرض5/9كه طول آن 
حشرات نر اندكي كوچكتر و كشيده تر از ). 9(باشد

 مفصلي است، 11شاخك اين حشره . حشرات ماده هستند
                                                 

1- Leptinotarsa decemlineata  
2- Solanaceae 

نارنجي قهوه اي رنگ و بقيه آن مفصل هاي اول تا ششم 
رنگ . )2(مفصل ها قهوه اي مايل به سياه مي باشند

 نارنجي بوده و بر روي هر –عمومي بالپوش ها حنايي 
 خط طولي زرد 5 خط طولي سياه رنگ و 5 از آنها يك

رنگ به موازات هم و به طور متناوب كشيده شده 
تخم اين . )9() خط طولي سياه رنگ10مجموعاً (اند

 نارنجي مي - ميلي متر و به رنگ زرد2/1حشره به طول 
 و به صورت عمودي و دسته جمعي در رديف )2(باشد

الرو . اشته مي شوندهاي تقريباً منظم كنار يكديگر گذ
اندازه ). 9(حشره محدب بوده و ظاهري گوژپشتي دارد

 ميلي متر و اندازه الرو هاي 5/1الرو هاي نئونات تقريباً 
الرو هاي ). 2( ميلي متر مي باشد14 تا 12كامل تقريباً 

تدريج به نارنجي مايل ه نئونات نارنجي قهوه اي بوده و ب
و هاي سن آخر به رنگ  و الررنگ مي دهندبه گلي تغيير 

در حاشيه عقبي پيش گرده . دن مي شوديدهالله پشت گلي 
نوار عريضي به رنگ قهوه اي متمايل به سياه الروها 

شفيره اين حشره به رنگ زرد بوده و در ). 1(وجود دارد
وي  ميلي متر طول دارد و در داخل محفظه كر10حدود 

انتي  س3 الي 2ق شكلي كه توسط الرو سن آخر در عم
 بدن ).2( مي شود تشكيل مي گرددساختهمتري خاك 

حشرات ماده اين آفت كمي بزرگتر و متورم تر از بدن 
حشرات نر بوده و لكه هاي سياه آخرين بند شكم آنها 
كوچك و فاصله دار مي باشد، در حالي كه در حشره نر 

    ).1(اين لكه ها كمي بزرگتر و كشيده تر هستند
سيب زميني وحشي است كه به   آنميزبان بومي و اصلي

تعلق داشته و معموالً در مناطق كويري مي  بادمجانيان تيره
جا  اين حشره بومي ايالت كلرادو بوده و در آن). 3(رويد

، با شروع كشت از گياه سيب زميني وحشي تغذيه مي كرد
سيب زميني در اين ايالت از علف هاي هرز به روي اين 

 صورت آفت سيب زميني در گياه منتقل شد و سپس به
در حال حاضر آفت مذكور در سرتاسر اياالت متحده . مدآ

سوسك كلرادو سپس به اروپا . آمريكا و كانادا وجود دارد
). 9(راه يافته و آفت خطرناك سيب زميني در آنجا گرديد

، افريقايي از سال ها قبل به كشورهاي آسيايياين آفت 
ليا وارد گرديده و هم  و استرا)ليبي، الجزاير و تونس(
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سوسك . ن در حال گسترش مي باشدآاكنون نيز جمعيت 
ستان هاي اردبيل، كلرادوي سيب زميني هم اكنون از ا

، آذربايجان غربي، گيالن، مازندران، آذربايجان شرقي
 اين آفت طالب .)4(همدان و خراسان گزارش شده است 

  زمستان هاي سرد و برفباآب و هواي معتدل مرطوب 
 تعداد نسل سوسك كلرادوي سيب زميني .)3( گير است

بستگي به شرايط آب و هوايي دارد و از يك تا سه نسل 
  ).9(در سال مي باشد 

سوسك كلرادوي سيب زميني مخرب ترين آفت سيب 
كه حشره كامل و الرو از   به دليل اين و)8(زميني است

 خسارتي ساقه، برگ و گل سيب زميني تغذيه مي نمايند
 هميشه سنگين و زياد  توسط اين  آفت ايجاد مي شودهك

 در حال حاضر سوسك كلرادو در مناطق انتشار .)9( است
اين  ).8(خود آفت مهم سيب زميني محسوب مي شود

 سانتي 30 تا 15آفت به صورت حشره كامل در عمق 
حشرات بالغ ). 10(متري خاك زمستان گذراني مي كند 

يبهشت ماه هنگامي كه ميانگين زمستان گذران از اوايل ارد
 درجه سانتي گراد مي رسد به تدريج 5/10دماي محيط به 

سطح خاك زمستاني خود خارج شده و به  پناهگاه هاياز 
حداقل دماي موثر محيط براي شروع . تغيير محل مي دهند

 درجه سانتي گراد و مجموع 5/11فعاليت مجدد حشره 
حشرات ). 4(ت  درجه روز اس330دماي موثر در حدود 

 و تقريباً )7(بالغ نر و ماده هم زمان از خاك خارج شده 
 روزگي از نظر جنسي بالغ مي شوند 11هر دو جنس در 

 و پس از تغذيه كافي از جوانه ها و برگ هاي سيب )6(
براي ). 2(زميني در ساعت گرم روز جفت گيري مي كنند 

كه جفت گيري حشرات ماده فرمون جنسي توليد مي كنند 
حشرات نر فرمون تجمعي . )6(سبب جلب نرها مي شود

 كه اين فرمون هم حشرات نر و هم از خود متصاعد كرده
 گيرنده هاي اين فرمون در. حشرات ماده را جلب مي كند

استفاده .  قرار دارندبند آخر و يكي مانده به آخر شاخك
 ترشح اين فرمون را تا هشت برابر шاز هورمون جواني 

طور كلي براي اولين بار اين فرمون به . ي دهدافزايش م
و به  Chrysomelidae   ك هاي خانوادهبراي سوس

 ويژه براي سوسك كلرادوي سيب زميني كشف شده است

و يك مدل جديد براي ارتباطات شيميايي اين حشره 
فرمون تجمعي يك ابزار كمكي بوده و . محسوب مي شود

اين  كردن ميزبان به به همراه مواد بودار گياهي در پيدا
  كامل زمستان گذران واتحشر ).6( كنندكمك مي آفت 

الروهاي نسل اول اين آفت بيشترين خسارت را به سيب 
 تغذيه سوسك كلرادو از برگ ).11( زميني وارد مي سازند

سيب زميني حداكثر خسارت را به ته هاي بااليي بو
ي عملكرد وارد مي كند ولي تغذيه از برگ هاي پايين

كاهش كمي را در عملكرد سبب مي شود و تغذيه از برگ 
هاي وسطي فقط در اواسط فصل باعث كاهش عملكرد 

اين حشره در هر سن الروي بيشتر از سن . )5( مي شود
قبلي به عمل تغذيه ادامه مي دهد، به طوري كه تغذيه 

 برابر مجموع همه سنين الروي ديگر 8/3الرو سن چهارم 
ك كلرادوي سيب زميني قادر است سوس .)10(مي باشد

ان در هر افراد زمستان گذر% 60جمعيت خود را با بقاء 
،  برابر افزايش دهد، با اين رشد سريع جمعيت40 نسل

حداكثر  ).11(انهدام كامل محصول امكان پذير است
 به سيب زميني مصادف با ظهور حشرات هخسارت وارد

 زميني در بالغ نسل اول مي باشد كه در اين زمان سيب
حال شكوفه دهي است و حمله آفت در مرحله شكوفه 
دهي بيشترين تاثير را بر عملكرد سيب زميني وارد مي 

  .)8( سازد
 سيب زميني تحت مزارعخسارت زياد سوسك كلرادو در 

  :تاثير سه عامل است
 اشتهاي بسيار -2 تخمگذاري زياد سوسك هاي ماده -1

 -3ه سيب زميني زياد سوسك و الروها به تغذيه از بوت
تحمل و مقاومت سوسك ها و الروها به زندگي در 
شرايط جوي نامساعد، خصوصاً در برابر سموم حشره 

 ).3(كش

اگر جمعيت سوسك هاي بالغ و الرو ها زياد شود و  
 محصول يك دومبرگچه ها و جوانه ها خورده شود، % 50

كاهش مي يابد و چنانچه اندام هاي هوايي بوته كامالً 
رده شوند عملكرد محصول بسيار كم شده و يا بوته خو

 ).3( غده نمي دهد
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سوسك كلرادوي سيب زميني  خسارت بااليي با توجه به
برنامه ريزي و  براي هر منطقهبررسي بيولوژي آن در 

كنترل انتخاب نوع روش مبارزه و زمان كاربرد آن براي 
  .الزامي استاين آفت 

  ها مواد و روش
و ، سوسك هاي بالغ يبهشت ماهدر ار دآفتبراي تهيه 

  .شدند جمع آوري زمستان گذران از مزارع سيب زميني

  
  بوته هاي سيب زميني كاشته شده در گلخانه . 1شكل

سيب  منظور مقداري غده براي اين: تهيه محيط پرورش  
. )1شكل(زميني در گلدان هاي پالستيكي كاشته شد
 ط طبيعيپرورش سوسك كلرادوي سيب زميني در شراي

 حشرات .مطالعه گرديد  درجه سانتي گراد27±4 دماي در
بالغ نر و ماده سوسك كلرادو بعد از شناسايي بر روي 

براي جلوگيري از  .گلدان هاي سيب زميني رها شدند
ار كه از چه خروج آنها، از يك گلدان پالستيكي ديگر

بريده و با  طرف آن قسمت هاي مستطيلي شكل بزرگي
، محيط هاي  شده بود استفاده گرديدتوري پوشيده

مگذاري، بازديد شدند ومحل و نحوه تخپرورش روزانه 
، طول طول دوره انكوباسيون تخم، تعداد سنين الروي

نحوه خسارت آنها،  دوره هر يك از اين سنين الروي و
 و تعداد نسل اين محل شفيرگي و طول دوره شفيرگي

الروي و همچنين وزن سنين مختلف  .آفت بررسي شد
 01/0حشره كامل با استفاده از ترازوي ديجيتال با دقت 

، براي الروهاي سن اول و دوم وزن گرم اندازه گيري شد
 بار تكرار 20 عدد الرو اندازه گيري شد و اين عمل 10

شد اما براي الروهاي سن سوم و چهارم و حشره كامل 
در ضمن مدت . وزن هر يك به تنهايي اندازه گيري گرديد

قادر به  زماني كه سنين مختلف الروي و حشره كامل
براي اين منظور .  گرسنگي بودند محاسبه گرديدتحمل

 عدد حشره در نظر 20براي هر سن الروي و حشره كامل 
گرفته شد و هر حشره درون يك قوطي فيلم عكاسي قرار 
گرفت و براي هوادهي، در هر قوطي فيلم چندين سوراخ 

 ساعت يكبار تعداد تلفات آنها 24ايجاد گرديد و هر 
 با اندازه سنين مختلف الروي تعيين .يادداشت گرديد

گيري عرض كپسول سر الروها صورت گرفت بدين 
بازديد  همه روزه ، الروهازمان تفريخ تخم هامنظور از 

ول هاي سر موجود در ظروف پرورش بعد از س و كپندشد
ترين هر تغيير جلد جمع آوري و عرض آنها در عريض 

كه روي ) بينوكلر(قسمت در زير ميكروسكپ دو چشمي 
عدسي چشمي آن ميكرومتري نصب گرديده بود و به 

  .كمك الم مدرج تعيين گرديد
  نتايج و بحث

 و  بعد از رها سازي)6شكل (سوسك هاي بالغ
 گيري كردند و تخم هاي  جفت،چندين روز تغذيه

ات گ خود را در دستج، زرد تا نارنجي رنشلجمي شكل
به صورت عمودي در پشت برگ سيب  ، عددي76 تا 4

 روز 5 تا 4تخم ها پس از . )2شكل(زميني قرار دادند
ج تفريخ شده و الروهاي نئونات از آنها خار

، در زير يك روز پيش از تفريخ تخم. )3شكل(شدند
ها وچك سياه رنگي در طرفين بدن الروبينوكلر لكه هاي ك

الروها با ايجاد . ديداز وراي پوسته تخم مشاهده گر
ي يك الروها. شكاف طولي در تخم از آن خارج شدند

، گاهي الروهايي كه دسته تخم همزمان خارج نشدند
 و تخم هاي  خود از پوسته تخم،زودتر خارج شده بودند

، ابتدا الروهاي سن اول. ريخ تغذيه كردندديگر در حال تف
ازه و هاي ت برگصورت گروهي از پارانشيم و اطراف ه ب

، سپس به حالت انفرادي كنار و وسط لطيف تغذيه نمودند
الروها با ولع زياد از . ها را مورد حمله قرار دادند برگ
عمل تغذيه به غير از . هاي سيب زميني تغذيه كردند برگ

ور كلي به ط. شدمان تغيير جلد هيچ گاه متوقف نمي ز
، در قسمت الروهاي سوسك كلرادو محدب، قوسي شكل

 .)4شكل(ي برجسته و در قسمت شكمي مسطح بودندپشت
سوسك هاي  . اين آفت داراي چهار سن الروي مي باشد

  .كردندتغذيه  بالغ بيش از مراحل الروي
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 دسته تخم سوسك كلرادو. 2شكل
  كلرادوالروهاي تازه تفريخ شده سوسك. 3شكل

  الرو سن آخر سوسك كلرادو. 4شكل
  شفيره سوسك كلرادو. 5شكل

 حشره بالغ سوسك كلرادو.6شكل
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، 1/2±308/0 الروي به ترتيب 4 تا 1طول دوره سنين  
 روز و متوسط 95/6 0./826 و 366/0±15/3، 4/0±35/2

 روز به طول 55/14±146/1كل طول دوره الروي 
عمل ، الروها پس از رسيدن به حداكثر رشد .انجاميد

 بوته هاي سيب زميني را ترك وتغذيه خود را متوقف 
 در النه نموده و در داخل خاك گلدان هاي سيب زميني

 انتي متري به پيش شفيره و شفيره س3 در عمق هاي گلي
 روز 8 تا 6طول دوره شفيرگي .  تبديل شدند)5شكل(

 سوسك هاي نسل اول از اواخر خرداد به بعد .طول كشيد
تخمريزي سوسك هاي نسل اول كمتر از . ظاهر شدند

 از توليد مثل سوسك .سوسك هاي زمستان گذران بود
خروج سوسك  .هاي نسل اول، نسل دوم به وجود آمد

سوسك  .مرداد به بعد شروع شد هاي نسل دوم از اواخر
  آفت.هاي نسل دوم زمستان را در خاك به سر بردند

  .  در سال دارد نسل2 مزبور

  
  .ذكر شده است) 1(، حداكثر و ميانگين عرض كپسول سر الروها در جدولمقادير حداقل

  لف الروي بر حسب ميلي مترحداقل و ميانگين عرض كپسول سنين مخت،  حداكثر.1جدول
   انحراف معيار±ميانگين   حداقل  حداكثر  تعداد الرو  سن الروي
  675/0±046/0  6/0  76/0  20  سن اول
  152/1±083/0  99/0  3/1  20  سن دوم
  689/1±131/0  42/1  87/1  20  سن سوم

  
 قادر به تحمل گرسنگي هستند را حداقل و ميانگين تعداد روزهايي كه سنين مختلف الروي و حشره كامل، حداكثر. 2جدول

  .آورده شده است) 3( نيز در جدول  سنين مختلف الروي و حشره كاملوزن.  نشان مي دهد
  .  حداقل و ميانگين تعداد روزهايي كه سنين مختلف الروي و حشره كامل قادر به تحمل گرسنگي مي باشند، حداكثر. 2جدول

   انحراف معيار±ميانگين   حداقل  حداكثر  تعداد حشره  نوع مرحله زندگي
  8/1±41/0  1  2  20  الرو سن اول
  35/2±587/0  1  3  20  الرو سن دوم
  3/3±733/0  2  4  20  الرو سن سوم

  15/5±988/0  4  7  20   چهارمالرو سن
  65/32±955/4  24  40  20  حشره كامل

  
  حداقل و ميانگين وزن سنين مختلف الروي و حشره كامل بر حسب گرم ، حداكثر. 3جدول

   انحراف معيار±ميانگين   حداقل  حداكثر  تعداد حشره  نوع مرحله زندگي
  012/0±004/0  01/0  02/0  20  الرو سن اول
  046/0±013/0  03/0  07/0  20  الرو سن دوم
  036/0±012/0  02/0  06/0  20  الرو سن سوم

  11/0±047/0  04/0  17/0  20   چهارمالرو سن
  15/0 ±025/0  09/0  2/0  20  حشره كامل
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  حثب
 عدد شمارش 76 تا 4در اين تحقيق تعداد هر دسته تخم 

حداكثر تعداد هر دسته ) 1378(كاظمي و اردبيلي گرديد و 
  عدد گزارش كردند كه با نتايج83تخم سوسك كلرادو را 

طول دوره انكوباسيون ) 1370(صلواتيان  . تطابق داردمذكور
 4-6  درجه سانتي گراد22-26 تخم را در حرارت مطلوب

روز ذكر مي كند كه با نتايج اين تحقيق كه دوره 
در . دست آمد هماهنگي دارده  روز ب5 تا 4انكوباسيون تخم 

  دوره نشو و نماي جنيني ) 1378(ضمن كاظمي و اردبيلي 
 روز بسته به شرايط آب و 4-15اين آفت را در طبيعت 

   تا 1طول دوره سنين ) 1370(صلواتيان . هوايي بيان مي كند
 روز 8-11 و 5/2–3، 5/3-5/4، 3-5/4 روي را به ترتيب ال4

  درجه16-18و متوسط كل طول دوره الروي را در دماي 
 درجه سانتي 18-24دماي   و در روز21-34سانتي گراد 

، در تحقيق مذكور طول دوره  روز بيان مي كند16-23گراد 
، 35/2±4/0، 1/2±308/0 الروي به ترتيب 4 تا 1سنين 

 روز و متوسط كل طول 95/6±0./826و  366/0±15/3
كه تفاوت   روز به طول انجاميد55/14±146/1دوره الروي 

 27±4 با توجه به دماي كه صلواتيان دارد يافته هايجزئي با 
كه اين تحقيق در آن انجام پذيرفت نتيجه درجه سانتي گراد 

كه با افزايش دما  دليل اينه دست آمده قابل قبول است به ب
كاظمي و . ه رشدي حشرات كاهش مي يابدطول دور

 22±6  را نيز طول دوره الروي اين آفت)1378(اردبيلي 
 سانتي متري خاك و 3و محل شفيرگي آن را عمق روز 

گاهي در سطح خاك و طول اين دوره را در شرايط مزرعه 
صورتي كه در اين   درگزارش كردند  روز5/6±5/18

ه دست آمده كه ب ه روز ب6-8  طول دوره شفيرگيتحقيق
ميانگين در تحقيق حاضر . دليل دماي بيشتر محيط مي باشد

تعداد روزهايي كه سنين مختلف الروي و حشره كامل قادر 
، 8/1±41/0ترتيب ه به تحمل گرسنگي بودند ب

 و 988/0±15/5 ،733/0±3/3 ،587/0±35/2
) 1378(كاظمي و اردبيلي . دست آمده روز ب 955/4±65/32

 روز 40حمل گرسنگي را براي حشره كامل مدت زمان ت
 )1370( صلواتيان  و)1378( كاظمي و اردبيلي .ذكر مي كند

 نسل در سال ذكر 2تعداد نسل اين آفت را مانند اين تحقيق 

بنابراين با توجه به زمان ظهور حشرات كامل . مي كنند
زمستان گذران و طول دوره جنيني تخم مي توان زمان 

  در هر منطقههاي سن اول آفت راخروج حداكثر الرو
مشخص نمود و مبارزه شيميايي را در اين زمان به كار برد 

 اين سن الروي حساس ترين مرحله زندگي به دليل اين كه
 استفاده از سموم از طرفي ؛سوسك كلرادو سيب زميني است

شيميايي براي كنترل اين آفت غير قابل اجتناب است زيرا 
زرعه سيب زميني منجر به نابودي حضور اين آفت در هر م

 از آن جا كه سنين مختلف .قسمت اعظم محصول مي گردد
الروي خصوصاً الروهاي سنين آخر و حشره كامل با ولع 
بسيار از برگ ها و ساقه سيب زميني تغذيه مي كنند و حتي 
بعد از خوردن اين بخش از گياه به غده هاي سيب زميني كه 

 در . خاك است حمله مي كنندقسمتي از آنها بيرون از 
 3 تا 2 سن اول يضمن با توجه به اين كه طول دوره الرو

. روز است، مبارزه شيميايي را در اين فاصله زماني به كار برد
با تعيين زمان قبل از انجام اين روش مبارزه مي توان همچنين 

با استفاده از گياه تله و خروج حشرات كامل زمستان گذران 
اين سوسك ها را )  هاي كاشته شده در گلدانسيب زميني(

 در نابود كرد؛ بدين ترتيب كه قبل از سبز شدن سيب زميني
ي  گياهان تله را اطراف مزرعه گذاشته تا سوسك هامزرعه

اين   جلب آنها شوند سپسخارج شده از پناهگاه زمستاني
 را يا از طريق مكانيكي له كرد يا سوزاند و يا با سوسك ها

 سموم شيميايي آنها را كشت تا از مقادير خيلي كم استفاده
تخمريزي آنها روي گياهان اصلي سيب جفتگيري و از 

    .ممانعت به عمل آيدزميني 
  منابع مورد استفاده

 مطالعه دشمنان طبيعي سوسك كلرادو. 1374. اكبريان، ج .1
     Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: 

Chrysomelidae)پايان نامه . طقه اردبيل در من
دانشگاه تربيت . كارشناسي ارشد حشره شناسي كشاورزي

  .41 تا 10مدرس، صفحات 
انتشارات ياد . آفات گياهان زراعي ايران. 1376. بهداد، ا. 2

  . صفحه618بود، اصفهان، 
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لزوم شناسايي عوامل موثر محيط در . 1370. صلواتيان، م .3
انتشارات سازمان ترويج . مبارزه با آفات گياهان زراعي

  .94 تا 54كشاورزي، صفحات 
بررسي وضعيت . 1378. اردبيلي. و ژ. ح.  كاظمي ، م.4

 Leptinotarsa       بيواكولژيك سوسك كلرادو
decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae) 
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