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روی  Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae)زمینی، های زیستی بید سیببررسی فراسنجه

 زمینی در شرایط آزمایشگاهیبغده سه رقم سی
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زميني در عنوان يکي از آفات مهم سيببه  Phthorimaea operculellaزميني، هاي مناسب جهت کنترل بيد سيبيکي از روش

هاي زميني با مطالعه فراسنجهزميني نسبت به بيد سيبباشد. بدين منظور مقاومت برخي ارقام سيبمزرعه و انبار، استفاده از ارقام مقاوم مي
زميني )بانبا، بليني و دراگا( مورد بررسي قرار گرفتند. اين آزمايش در اتاقک زيستي و دموگرافيک آفت ذکر شده روي سه رقم غده سيب

جام ساعت تاريکي ان 10ساعت روشنايي و  14ي نوري درصد و دوره 65 ± 5ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 25 ± 2رشد با دماي 
هاي مختلف طول دورهزميني هر رقم به صورت جداگانه قرار گرفت و زميني روي غده سيبعدد تخم بيد سيب 70در اين تحقيق گرفت. 

پس از  کامل نر و ماده تا مرگ حشرات بالغ( و ميزان مرگ و مير هر مرحله به صورت روزانه ثبت گرديد. )تخم، الرو و شفيره و حشره
هاي گذاشته شده به صورت روزانه تخم افراد کامل نر و ماده مربوط به هر رقم به صورت جداگانه جفت شدند و ظهور حشرات کامل،

زميني با استفاده از زميني روي غده سيبهاي جدول زندگي، توليد مثل و رشد جمعيت بيد سيببر اين اساس فراسنجه شمارش گرديد.
همچنين نمودارهاي مربوط به نرخ بقاي  .محاسبه گرديد Twosex- MsChartفزار مرحله و نرم ا -جدول زندگي دوجنسي ويژه سن

، باروري ويژه سني، باروري ويژه سني مرحله رشدي حشرات ماده و ارزش توليد ي ويژه سنينرخ بقامرحله رشدي، اميد زندگي، -ه سنژوي
زميني مورد هاي جدول زندگي، غده ارقام مختلف سيباسنجهبر اساس نتايج فراين آفت روي غده سه رقم سيب زميني رسم گرديد.  مثل

(، پيش از F=16/25و  P، 2=df≤001/0، شفيره )(F=48/10و P ،2=df≤001/0)ي مراحل الرو داري روي طول دورهنظر تاثير معني
و  P، 2=df≤001/0( و تخم تا مرگ نر )F=16/25و  P، ،2=df≤002/0کامل نر )(، حشرهF=132/14و  P، 2=df≤001/0بلوغ )

70/11=Fداري مشاهده نگرديد هاي مراحل تخم، ماده بالغ و تخم تا مرگ ماده تاثير معني( اين آفت نشان داد، اما روي طول دوره
(05/0<Pدر اين تحقيق بررسي فراسنجه .)ريزي، ريزي، پس از تخمريزي، تخمهاي قبل از تخمهاي توليد مثل شامل طول دوره

(. همچنين P>05/0معني داري را نشان نداد ) اختالفزميني زميني روي غده سه رقم سيبريزي کل بيد سيبانه و تخمريزي روزتخم
( و نرخ تخم 56/34متعلق به غده رقم دراگا بوده ) (0R)ترين نرخ خالص توليدمثل هاي رشد جمعيت نشان داد که کمبررسي فراسنجه

بيد  (GRR)و نرخ ناخالص توليد مثل  (𝜆)، نرخ متناهي افزايش جمعيت (T)نسل  ، مدت زمان يک(mr)ذاتي افزايش جمعيت 
 زميني روي غده سه رقم سيب زميني در يک سطح قرار گرفتند.سيب
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