
 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

 Helicoverpa armigera)بزرسی شاخص ّای خذٍل سًذگی کزم غَسُ پٌبِ

(Hübner رٍی ارقام هختلف ًخَد ٍلَبیا چشن بلبلی 
 2ٍ اهیي صدارتیبى 3، ثْزام ًبصزی2، کزین کوبلی2، یؼمَة فتحی پَر1ًدا فالح ًضادهجزد

ی، گزٍُ حطزُ ضٌبسی، صٌدٍق تْزاى،داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحد ػلَم ٍ تحمیمبت تْزاى، داًطکدُ کطبٍرس-1

 14155-755پستی 

 تْزاى، داًطگبُ تزثیت هدرط، داًطکدُ کطبٍرسی، گزٍُ حطزُ ضٌبسی-2

 اردثیل، داًطگبُ هحمك اردثیلی، داًطکدُ کطبٍرسی، گزٍُ گیبُ پشضکی-3

داًطکدُ  ى،ًدا فالح ًضاد هجزّد، تْزاى، داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحد ػلَم ٍ تحمیمبت تْزا: لًَیسٌدُ هسئَ*

 .14155-755کطبٍسی، گزٍُ حطزُ ضٌبسی، صٌدٍق پستی 

 neda-fallahnegad@ yahoo.com: پست الکتزًٍیک

 :چکیذُ

یکی اس آفات هْن هحصَالت کشاٍرسی در اغلب هٌاطق خْاى اس خولِ  Helicoverapa armigeraکزم غَسُ پٌبِ 

شب پزُ رٍی بذر ارقام هختلف ًخَد ٍ لَبیا چشن بلبلی  در ایي هطالؼِ، شاخص ّای خذٍل سًذگی ایي. باشذ ایزاى هی

 15درصذ ٍدٍرُ ًَری  52±2درخِ سلسیَس، رطَبت ًسبی  52±1در شزایط آسهایشگاّی با دهای ( رقن هشْذ)

بِ هٌظَر هحاسبِ شاخص ّای خذٍل سًذگی ایي آفت . ساػت تاریکی هَرد ارسیابی قزار گزفت 8ساػت رٍشٌایی ٍ

تدشیِ ٍ تحلیل  Excel 2003، دادُ ّای هزبَط با استفادُ(رقن هشْذ)لف ًخَد ٍ لَبیا چشن بلبلی رٍی بذر ارقام هخت

بؼذ اس خزٍج الرٍّا اس تخن اًذکی افشایش یافت ٍلی پس اس سیز  ex))رًٍذ اهیذ بِ سًذگی ًتایح ًشاى داد، . شذًذ

را ًشاى x+1تا  xکِ هزگ ٍهیز در فاصلِ سٌی تَسیغ فزاٍاًی هزگ ٍهیز افزاد اٍلیِ. ًشٍلی تقزیباً هٌظن کاّش یافت

( qx)هزگ ٍهیز ٍیژُ سٌی. ًابالغ بِ حذاکثز هقذار خَد رسیذدّذ، ًَساًات ًاهٌظوی را داشتِ ٍدر آخزیي رٍس هزحلِ  هی

رٍس گی شزٍع شذ ٍبا ًَساًات خشیی بِ تذریح افشایش یافت اهیذ بِ سًذگی رٍی ارقام آرهاى، آساد،  5الرٍّا در

رٍس بزآٍرد  15.21ٍ 18.55،12.58،12.88 ،52.2چ، هشْذ ٍّاشن در ابتذای ظَْر حشزات کاهل بِ تزتیب بیٌیَی

 .ّستٌذ  H.armigeraًشاى داد کِ رقن بیٌیَیچ ٍآرهاى بِ تزتیب حساس تزیي ٍهقاٍم تزیي ارقام در بزابزًتایح .گزدیذ

 بلی، شاخص ّای خذٍل سًذگی کزم غَسُ پٌبِ، ارقام هختلف ًخَد ٍلَبیا چشن بل :کلوات کلیذی

 :هقذهِ

اس اغلت ًمبط دًیب گشارش ضددُ اسدت ٍ اّویدت پزاکٌددگی آى در هٌدبتك ه تلد         H.armigeraکزم غَسُ پٌجِ 

در هدیزیت هجبرسُ ثب آفبت ثدِ کودک دادُ ّدبی لددٍل سًددگی ثدِ ٍیدضُ        . ,.Smith  et al)1992)هتفبٍت است 

 1990,)تَاى راّکبر هٌبسجی را در سهبى هٌبسدت ات دبن ًودَد     ی هیسبختبر سٌی ٍهیشاى ثمبی هزاحل ه تل  رضد

Chi). 

 :هَاد ٍرٍش ّب

ثِ هٌظَر پزٍرش اًجَُ کزم غَسُ پٌجِ ٍ آسهبیطگبُ، تَری ت ن تْیِ ضدُ اس داًطگبُ تجزیش ثدِ آسهبیطدگبُ ثدِ داخدل     

درصد ٍدٍرُ  65±5ت ًسجی درلِ سلسیَط، رتَث 25±1پزٍرش آفت در صرهیٌبتَر ثب دهبی . صرهیٌبتَر هٌتمل ضد

لْدت تؼیدیي پبراهتزّدبی لددٍل سًددگی ثزاسدبط       . سبػت تبریکی اًجدبم ضدد   8سبػت رٍضٌبیی ٍ  16رٍضٌبیی 
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در یک لدٍل ٍدٍ ستَى سبسهبًدّی ضدًد ٍ سبیز پبراهتزّبی ایدي  X(NX )ٍتؼداد افزاد سًدُ هبًدُ در سي ( x)سي

 .لدٍل اس دادُ ّبی ایي دٍ ستَى هحبسجِ ضد

 :براهتزّب ػجبرت اًد اسایي پ

lx : ًسجت افزاد سًدُ تب سيx (Nx) .No تؼداد افزاد اٍلیِ ضزٍع آسهبیص است. 
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Px : ًسجت افزاد سًدُ هبًدُ تب سيx  کِ در فبصلِ سٌیx  1تب+x هبًٌد یؼٌی احتوبل ثمبء ًیش سًدُ هی. 
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qx :زاد سًدُ هبًدُ تب سي ًسجت افx  کِ در فبصلِ سٌیx  1تب+x هیزًد هی. 

xx
Pq 1 

x   را هزگ ٍ هیز ٍیضُ سٌی(Age-specific mortoality) ًبهٌد هی. 

dx : ًسجتی اس گزٍُ اٍلیِ کِ در فبصلِ سٌیx  1تب+x ی هدزگ ٍ هیدز   ایي پبراهتز ًطبًگز تَسیغ فزاٍاً. هیزًد هی

 . آید گزٍُ اٍلیِ است ٍ اس راثطِ سیز ثِ دست هی

)L()l(d xxx 1 
Lx : ًسجت سزاًِ هدت سهبى سًدُ هبًدى در فبصلِ سٌیx  1تب+x ثبضد هی. 
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Tx : تؼداد کل رٍسّبیی کِ ثؼد اس سيx ُاًد سًدُ هبًد . 
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ex :د ثِ سًدگی در سي اهیx ثبضدد ٍ اس فزهدَل رٍثدزٍ هحبسدجِ      هبًدُ ثزای افزاد هدی  کِ ثیبًگز تَل ػوز ثبلی
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 :ًتایح ٍ بحث 

، 0,34، 0,57،0,64،  0,63ثِ هزحلِ حطزُ کبهل  (Cohort)ًزخ ثمبء افزاد در سهبى ٍرٍد افزاد ّن سي اٍلیِ  

 H.armigeraپزُ ثیطتزیي ثبرٍری رٍساًِ ضت.رٍی ارلبم آرهبى، آساد، ثیٌیَیچ، هطْد ٍ ّبضن ثَدثِ تزتیت 0,56

/ هبدُ/ هبدُ 214,31ٍ  217,41، 191,4، 78,39، 78,82ضدُ ثب ارلبم فَق ثِ تزتیت  ظَْر یبفتِ اس الرٍّبی تغذیِ

 (ex)تزیي اهید ثِ سًدگی تزیي ٍ کَتبُتَالًی.یَست ثِ ٍلَع پ 33، 36، 41، 35، 37رٍس ثَد کِ ثِ تزتیت در سي 

ثز اسبط یبفتِ ّبی . رٍس ثِ تزتیت رٍی ارلبم آرهبى ٍ هطْد ثِ دست آهد 19,84ٍ 38,42آفت در آغبس سًدگی 

(Naseri et al., 2009a )ًزخ ثمبء  H.armigera  سَیب رلن ثذر ارلبم ه تل   13دارای رًٍد هتمبٍتی رٍی

رٍس ثِ تزتیت رٍی   35,98ٍ  44,22آفت در آغبس سًدگی  (ex)یي ٍ  کَتبُ تزیي اهید ثِ سًدگی تَالًی تز.ثَد 

کِ ػلت تفبٍت در ًتبیج پضٍّص حبضز ثب پضٍّطگزاى دیگز را هی تَاى ثِ . ثِ دست آهد Gorgan3   ٍBPارلبم

ر هستمین ثِ ًزخ ثمبء ٍ کیفیت ٍ کویت ػٌبصز غذایی تغذیِ ضدُ تَسط یک حطزُ ًسجت داد کِ هی تَاًد ثِ تَ
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ارلبم ه تل  ً َد ٍ لَثیب  ثذر ثٌبثزایي هی تَاى چٌیي انػبى ًوَد کِ. تَلید هثل حطزُ راتحت تأ ثیز لزار دّد 

چطن ثلجلی ثز هجٌبی رصین غذایی هصٌَػی در همبیسِ ثب ثذر ارلبم ه تل  سَیب ارلبم هٌبست تزی 

 . ثَدُ اًد  H.armigeraثزای

 :ًتیجِ گیزی کلی 
ثِ دلیل ( ارلبم ثٌیَیچ ، هطْد ٍّبضن ) یبفتِ ّبی حبصل اس پضٍ ّص فَق ًطبى داد کِ گزٍُ حسبط ضبهل 

 .ٍ گزٍُ همبٍم ضبهل رلن آرهبى ثِ ػلت ثبرٍری پبییي ثَدُ است H.armigeraًزخ ثمبء ، ثیطتز ثَدى ثبرٍری 
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Absterac: 

The cotton bollworm , Helicoverpa armigera (Hübner) , is a serious pest on the wide 

range of economic crops in many parts of the world and Iran.In this research, Life 

Table Parameters on different chickpea and one  cowpea varieties were evaluted 

under laboratory conditions at 25±1ºC , 65±5 RH and a photoperiod of 16:8 (L:D) 

hours.In the calcuation of life table parameters, data of H.armigera on different 

chickpea and cowpea varieties were analyzed using Excel 2003 software.The results 

indicated that , the rate of ex(expectation of life table at age x) after emerging of 

larvae from a littele increased but it decreased. The life expectancy on Arman, Azad, 

Binivich , Mashhad and Hashem at beginning of the adult appearance was estimated 

24.46 ,18.26, 10.28, 14.88 and 16.01 days, respectively.Frequency distribution of 

death, this parameter in next days has irregular fluctution and in the last day of 

immature period.Specific mortality age of H.armigera (Hübner) on differ   

developmental stage of larvae was initiated from 2
th 

days and increased gradually with 

regular fluctuations. The results indicated that Binivich and Arman were the most 

susceptible and resistant varieties of H.armigera, respectively. 
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