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 ، دانشجوي سابق كارشناسي ارشد و استاد گروه حشره شناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس ٣، ١
 ، دانشيار گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي ٢

 ٥/٤/٨١تاريخ پذيرش مقاله 
 

 خالصه
 

 جزو آفات قرنطينه اي     ، درگذشته Leptinotarsa decemilneata (Say)سوسك كلرادوي سيب زميني،     
 سال پيش به    ٥ تا   ٤ براي نخستين بار در منطقة اردبيل مشاهده گرديد و از حدود              ١٣٦٣كشور بود، ولي در سال      

در اين تحقيق ، تراكم و تغييرات فصلي          . منطقة ارسباران واقع در استان آذربايجان شرقي نيز گسترش يافت            
 بوته كه به    ٥٠در مزارع سيب زميني اهر و ورزقان بر روي           ١٣٧٩جمعيت اين آفت در طول فصل زراعي سال          

نمونه برداري در هر دو منطقه به صورت هفتگي از اوايل              . طور تصادفي انتخاب شده بودند بررسي گرديد        
در منطقة اهر، اولين حشرات كامل زمستان گذران به تدريج         .  ادامه يافت  ١٣٧٩ارديبهشت شروع و تا اوايل مهرماه       

تخمريزي اين حشرات از دهة سوم ارديبهشت       . ارديبهشت ماه بر روي بوته هاي سيب زميني ظاهر شدند       از اواسط   
اوج جمعيت حشرات كامل زمستان گذران، دسته هاي تخم، الرو و حشرات كامل نسل اول بر روي               . ماه شروع شد  

 تيرماه؛ و در ورزقان به ترتيب       ٢  خرداد و  ١٥ خرداد، اوايل خرداد،     ١٠بوته هاي مورد مطالعه در اهر به ترتيب در         
در هر دو منطقه اين آفت دو نسل در سال           .  خرداد و سوم مردادماه مشاهده گرديد      ٢٣ خرداد،   ١٦ خرداد،   ٢٥در  

در .  روز تعيين گرديد   ٤٠ و   ٤٨توليد نمود و مدت زمان الزم براي تكامل نسل اول و نسل دوم آفت به ترتيب                   
 و  ٦٢/٠،  ١٨٣/٠ت كامل زمستان گذران، دسته تخم و الروهاي نسل اول به ترتيب            منطقة اهر، ميانگين تراكم حشرا    

/٨٣،  ٥/٠ عدد بر بوته و ميانگين تعداد حشرات كامل نسل اول، دسته تخم و الروهاي نسل دوم به ترتيب                     ٦٨/١١
 الروهاي نسل   در منطقة ورزقان ميانگين تراكم حشرات كامل زمستان گذران، دسته تخم  و            .  بر بوته بود   ٢/٨ و   ٠

 عدد بر بوته و ميانگين تعداد حشرات كامل نسل اول، دسته تخم و الروهاي                 ٦٨/٩ و   ٣٠/٠،  ٢٠/٠اول به ترتيب    
روند تغييرات جمعيت آفت در طول سال زراعي در هر دو            .  بر بوته بود   ٢/٧ و   ٥٨/٠،  ٦٥/٠نسل دوم به ترتيب     

 .منطقة مزبور مشابه هم بود
 

 لرادو، تغييرات فصلي، ارسباران سوسك ك:واژه هاي كليدي
 

 مقدمه
 Leptinotarsaسوسك  كلرادوي  سيب زميني،           

decemlineata (Say)  ،       يك آفت بسيار مهم سيب زميني بوده
و يكي از پانزده آفت مهم محصوالت كشاورزي جهان محسوب            

منشاء سوسك كلرادوي سيب زميني نواحي جنوب          . مي شود
 به عنوان   ١٨٦٩ين بار در سال     غربي آمريكا است و براي نخست      

 هكتار از مزارع امريكا بر عليه       ١٠٠٠٠يك آفت جدي در حدود      
هم اكنون اين آفت عالوه بر       ). ٥(اين آفت سمپاشي شده است       

قارة امريكا به خوبي در تمام اروپا به جز جزاير بريتانيا مستقر               
شده و به گسترش محدودة انتشار جغرافيايي خود در سرتاسر             

جمعيت هاي كنترل نشده مي توانند     .  و آسيا ادامه مي دهد     اروپا
برگهاي سيب زميني را به طور كامل منهدم كنند و در زمان هاي            

 قدير نوري قنبالني: مكاتبه كننده



 ١٣٨٢، سال ١، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٤٨

ويژه اي از چرخة رشد گياه باعث كاهش معني داري در عملكرد            
اين سوسك قبال  براي ايران يك آفت        ). ١٠،  ٦(محصول گردند   

راي نخستين بار    ب ١٣٦٣قرنطينه محسوب مي شد ولي در سال        
) ٦،   ١(در منطقة اردبيل به صورت طغيان ظاهر گرديد                 

زيست شناسي اين آفت در مناطق سيب زميني كاري استان              
مطالعه و گزارش    ) ٣(و آذربايجان غربي      ) ٦،  ٤،  ١(اردبيل  

 . گرديده است
سازگاري شرايط آب و هوايي منطقة ارسباران با زراعت              

كشت و كار اين محصول،      سيب زميني موجب گرديده است كه       
كه قبال  به صورت پراكنده فقط در بعضي از روستاهاي منطقه              
انجام مي گرفت، در سالهاي اخير توسعه يافته و در تعداد زيادي            
از روستاهاي منطقه، به ويژه در بخش ورزقان اراضي قابل                 

همگام با توسعه وگسترش    . توجهي به كشت آن اختصاص يابد      
رسباران، سوسك كلرادو محدودة       كشت اين محصول در ا        

پراكنش جغرافيايي خود را گسترش داده و به صورت عمده ترين           
اين تحقيق با هدف     . معضل توليد سيب زميني در آمده است       

شناخت انبوهي آفت، زيست شناسي و تغييرات تراكم جمعيت           
مراحل مختلف رشدي آن در طول فصل زراعي انجام گرديد تا             

 راهكارهاي مديريتي مناسب و مؤثر براي         با توجه به اين نكات     
 .كنترل اين آفت در منطقه پيشنهاد شود

 
 مواد و روش ها

، در دو نقطة ارسباران يعني      ١٣٧٩اين مطالعه در طي سال      
اهر و ورزقان، كه از نظر كشت سيب زميني ازاهميت نسبي                

تمام مطالعه به صورت    . بااليي برخوردار مي باشند، صورت گرفت    
وده و تحت شرايط اقليمي حاكم بر منطقه انجام              صحرايي ب 

طبق آمار ادارة هواشناسي اهر، ميانگين دماي روزانه در          . گرفت
 ٩/١٧،  ١٣٧٩طول فصل زراعي در منطقة ارسباران در سال             

 درجة سانتيگراد و ميانگين رطوبت نسبي در طي اين مدت،               
وت شرايط اقليمي اهر و ورزقان تفا     ). ٢( درصد بوده است   ٨٣/٥١

) ١٣٧٩(به طوريكه در طي همين سال             . محسوسي دارند  
ميانگين دماي روزانه و رطوبت نسبي در طول فصل زراعي در              

 درصد و در ورزقان به         ٦٦/٥٧ درجة سانتي گراد و       ٧/١٨اهر  
 ).٢( درصد بوده است ٥/٥٥ درجة سانتي گراد و ١/١٧ترتيب 

تاري، كه  براي انجام اين تحقيق، از پنج مزرعة تقريبا  يك هك         
در سال هاي قبل در آنها كنترل شيميايي انجام نشده بود،                 
استفاده شد و از اجراي سمپاشي در طول فصل زراعي و در                 

از اين  . جريان انجام مطالعات و نمونه برداري نيز اجتناب گرديد        
پنج مزرعة مورد مطالعه، سه مزرعه در منطقة اهر و دو مزرعة               

 ٢٥تاريخ كشت مزارع در منطقة اهر       . ديگر در ورزقان واقع بودند    
مقدار بذر مصرفي   .  ارديبهشت ماه بود   ١٠فروردين و در ورزقان     

 كيلوگرم غده در هكتار، عمق كاشت پنج تا هشت                  ١٥٠٠
 سانتي متر و فاصلة بوته ها     ٧٥سانتي متر، فاصلة رديف هاي كشت     

در انجام اين   .  سانتي متر بود  ٢٥از هم در روي خطوط كشت         
ز رقم غالب سيب زميني در منطقه يعني آگريا استفاده           مطالعه ا 

تمام پنج مزرعة انتخاب شده داراي تناوب محصول بودند،           . شد
. يعني در سال قبل در اين مزارع سيب زميني كشت نشده بود             

 ١٥ الي     ١٠تاريخ سبز شدن مزارع سيب زميني در اهر                
 .ارديبهشت ماه و در ورزقان دهة سوم ارديبهشت ماه بود

ه منظور مطالعة انبوهي آفت در منطقه، در هر يك از پنج              ب
مزرعة مذكور، در اوايل فصل و پيش از ظهور حشرات كامل                
زمستان گذران از زير خاك، روي هر يك از قطرهاي هر يك از               

 بوته  ١٠مزارع پنج بوته و روي دو قطر هر مزرعه در مجموع                
 قرمز رنگ   سپس اين بوته ها با پرچم هاي كوچك      . انتخاب شدند 

كه در كنار بوته ها و در داخل خاك فرو برده شدند                         
ارتفاع پرچم ها يك متر در نظر گرفته         . عالمت گذاري گرديدند 

شد تا پس از رشد و بزرگ شدن بوته ها، محل پرچم ها در داخل              
پس از  . مزرعه و در بين بوته ها به سهولت قابل تشخيص باشد           

فته اي يك بار از اين بوته ها      عالمت دار كردن بوته هاي منتخب، ه    
بازديد به عمل آمد و كلية حشرات كامل، دسته هاي تخم و                
. سنين مختلف الروي موجود بر روي اين بوته ها شمارش شدند           

با توجه به اين كه دسته هاي تخم و الروهاي سن اول اغلب در               
پشت برگها و محل هاي مخفي يافت مي شوند، لذا تمام                   

در هنگام شمارش مورد بازرسي قرار            قسمت هاي بوته ها     
در طول مطالعه سعي بر آن شد تا تمام مزارع در يك             . مي گرفت

نمونه برداري شوند و اين نمونه برداريها در روزهاي         ) تاريخ(روز  
اين .  هر ماه انجام گرفت    ٣١ و   ٢٣،  ١٦،  ٨مشخص يعني روزهاي    

 يعني زمان برداشت محصول      ١٣٧٩شمارش ها تا آخر شهريور      
 بوته در سه مزرعه در منطقة       ٣٠نتايج مربوط به    . دامه پيدا كرد  ا
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 بوته در دو مزرعه درمنطقة ورزقان به طور جداگانه             ٢٠اهر و   
ميانگين داده هاي به دست آمده     . ثبت و مورد بررسي قرار گرفت     

. در هر منطقه و براي هر تاريخ نمونه گيري محاسبه گرديد               
 مراحل زيستي حشره    سپس ضرايب همبستگي تغييرات جمعيت    

براي مقايسة تراكم مراحل     . در بين دو منطقه محاسبه گرديد       
با .  استفاده شد  t-testمختلف زيستي در دو منطقة از آزمون           

استناد به داده هاي به دست آمده منحني تغييرات فصلي اين              
 .حشره در هر دو منطقه ترسيم گرديد

 
 نتايج

فت در طول فصل      انبوهي و تغييرات فصلي جمعيت آ        –الف  
 زراعي در منطقة اهر

نتايج حاصله از شمارش مراحل مختلف زيستي آفت در اهر           
چنانچه مالحظه مي شود،   .  ارايه شده است   ٢ و   ١در شكل هاي   

 ارديبهشت ماه با      ١٥اولين حشرات كامل زمستان گذران از          
 درجه سانتي گراد، بر روي بوته هاي سيب         ٧/١٠ميانگين دماي   
ده اند، ولي اوج جمعيت آنها در دهم خرداد             زميني ظاهر ش   

ميانگين تراكم حشرات     ). ١شكل   (مشاهده گرديده است       
 حشرة  ١٨٣/٠±٠٧٢/٠زمستا ن گذران در مزارع مورد مطالعه         

اولين دسته هاي تخم گذاشته شده توسط        . كامل بر بوته بود    
حشرات كامل زمستان گذران در روي بوته هاي مورد مطالعه در           

شت ماه مشاهده گرديد و اوج انبوهي آنها در اوايل              ارديبه ٢٣
ميانگين تعداد دسته هاي تخم نسل      ). ١شكل  (خرداد ثبت شد    

 دسته تخم بر بوته بوده      ٦٢/٠±١٣/٠اول در مزارع مورد مطالعه      
 ارديبهشت ظاهر شدند و باالترين         ٣١اولين الروها در     . است

خرداد تراكم جمعيت الروهاي سن اول و دوم در هفتة دوم                
 خرداد و الروهاي سن       ٢٣الروهاي سن سوم در       . حادث شد 

ميانگين . چهارم در دوم مراد به حداكثر تراكم خود رسيدند            
تعداد الروهاي سنين اول، دوم، سوم و چهارم در اوجهاي تراكم            

 و  ٩٣٣/٤±٩٢٥/٠،  ٩٣/٦±٣٨/١،  ٣٣/٩±٨٥/١خود به ترتيب      
مجموع باالترين  در  ). ٢شكل  ( الرو بر بوته بود       ١٦٧/٤±٨٠٤/٠

 خرداد مشاهده شد و ميانگين         ١٥تراكم جمعيت الروي در       
.  الرو بر بوته بوده است      ٦٨/١١± ٦٤/١تراكم الروهاي نسل اول     

در هفتة اول تيرماه     ) تابستانه(اولين حشرات كامل نسل اول        
 تيرماه به باالترين تراكم جمعيتي خود          ٢٠ظاهر شده و در       

 شرات كامل نسل اول         ميانگين تراكم ح     . رسيده است  
 ). ١شكل ( حشره بر بوته بوده است ٥٠٣٣/٠±١٤١/٠

 تيرماه تخمريزي خود را آغاز      ١٢حشرات كامل نسل اول از      
 تيرماه ثبت گرديده    ٣١كرده و باالترين انبوهي دسته تخم ها در        

 ميانگين تعداد دسته تخم هاي نسل دوم           ). ١شكل   (است   
اولين الروهاي سن اول در     . ود دسته تخم بر بوته ب      ٨٣/٠±٢٧/٠
اوج تراكم جمعيتي الروهاي سنين اول،      .  تيرماه ظاهر شدند   ١٦

 مرداد مشاهده   ٢٢ و   ١٧،  ١٢،  ١دوم، سوم و چهارم به ترتيب در        
 مرداد به آخرين سن       ٢٣اكثريت الروهاي نسل دوم در        . شد

حداكثر تراكم الروهاي سنين مختلف در        . الروي خود رسيدند  
 الرو سن دوم،    ٩/٧±٢٤/١ الرو سن اول،     ٦٣/١٢±٠٩/٢نسل دوم   

 الرو سن چهارم بر     ٧٦٧/٥±٩٧٤/٠ الرو سن سوم و      ٤٧/٦±٢٦/١
تراكم جمعيت الروي مربوط به نسل دوم         ). ٢شكل  (بوته بود   

.  الرو بر بوته متغير بود       ٦٣/٢٨±٧٨/٢ تا    ٥٣/٤±  ١٣/١بين  
حشرات كامل نسل دوم به تدريج از اواسط مرداد ظاهر شده و              

 شهريور به بيشترين تراكم خود در روي بوته هاي                ٢٣در   
از اين تاريخ به بعد دوباره تراكم جمعيت          . سيب زميني رسيدند 

حشرات كامل كاهش پيدا كرد و در اواخر شهريور مصادف با               
برداشت سيب زميني، شمارش حشرات كامل بر روي بوته هاي           

ر ميانگين تعداد حشرات كامل د       . سيب زميني متوقف گرديد   
 ٩٦/٠±١٨٩/٠اواخر فصل بر روي بوته هاي مورد مطالعه به               

 ). ١شكل (حشرة كامل بر بوته رسيد 
 انبوهي و تغييرات جمعيت افت در طول فصل زراعي در             -ب

 منطقه ورزقان
نتايج مربوط به شمارش مراحل مختلف زيستي سوسك             

 بوتة مورد مطالعه در دو مزرعه واقع در منطقة          ٢٠كلرادو بر روي    
چنانچه .  نشان داده شده است     ٢ و   ١زقان نيز در شكل هاي      ور

 ٢٨مالحظه مي شود اولين حشرات كامل زمسان گذران در              
 ٢٨ارديبهشت ماه بر روي بوته هاي سيب زميي ظاهر شده و در             

ميانگين ). ١شكل  (خرداد ماه به اوج جمعيتي خود رسيده اند          
ر بوته   حشره ب   ٢/٠±٠٧/٠تراكم حشرات كامل زمستان گذران       

اولين دسته هاي تخم حاصله از افراد زمستان گذران         . بوده است 
در روي بوته هاي مورد بررسي در اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد           

 خرداد حادث گرديد     ١٦مشاهده شد و باالترين تراكم آنها در          
ميانگين تعداد دسته تخم هاي مربوط به نسل اول در          ). ١شكل  (



 ١٣٨٢، سال ١، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٠

.  دسته تخم بر بوته بوده است       ٣٠/٠±١٠/٠مزارع مورد مطالعه     
اوج . نخستين الروهاي سن اول در ششم خرداد ظاهر شدند            

 خرداد حادث گرديدو     ٢٣تراكم الروهاي سن اول و دوم در            
اكثريت الروهاي نسل اول در فاصلة هفتة سوم و چهارم خرداد             

انبوهي الروهاي سن چهارم    . به مرحلة رشدي سن سوم رسيدند     
ميانگين تعدادالروهاي سنين   . ه اوج خود رسيد    تيرماه ب  ١٠در  

 اول، دوم، سوم و چهارم در اوج هاي تراكمي خود به ترتيب                 
 الرو بر بوته    ٦/٣±٥٨٧/٠ و   ٧/٣±٢٨/١،  ٣٥/٥±٦٤/١،  ١/٦±٨٩/١
 خرداد  ٢٣در مجموع جمعيت الروي نسل اول در        ). ٢شكل  (بود  

ي نسل  ميانگين تراكم الروها  ). ٢شكل  (به اوج تراكم خود رسيد      
اولين حشرات كامل نسل اول     .  الرو بر بوته بود    ٦٨/٩±٥٩/٢اول  
 مرداد ماه به اوج      ٣ تيرماه ظاهر شدند و تراكم آنها در           ١٦در  

 ).١شكل ( حشرة كامل بر بوته رسيد ٦٥/٠±١٥/٠خود يعني 
تخمريزي حشرات كامل نسل اول از هفتة سوم تيرماه شروع          

ود دو هفته بعد يعني در       شد و باالترين تراكم دسته تخمها حد       
ميانگين تعداد دسته تخم هاي    ). ١شكل  ( مرداد حادث شد      ١٠

الروهاي سن اول   .  دسته تخم بر بوته بود     ٥٨/٠±١٤/٠نسل دوم   
 تير ظاهر شدند و تا اواسط مرداد اكثر دسته            ٢٠نسل جديد از    

الروهاي سنين دوم،   . تخم هاي مربوط به نسل دوم تفريخ شدند       
 در اوج   ٥/٦ و   ٢٨/٥،  ٢٠/٥ ترتيب در تاريخهاي     سوم و چهارم به   

حداكثر تراكم الروهاي   ). ٢شكل  (تراكم خود مشاهده گرديدند      
/٩±١٩/٢،  ٧٥/٨±٩٧/١سنين اول، دوم، سوم و چهارم به ترتيب         

در مجموع  .  الرو بر بوته بود       ٩/٢±٨٨٢/٠،  ٩٥/٤±٥١/١،  ٧
 ١٦ باالترين تراكم جمعيت الروي نسل دوم در منطقة ورزقان در         

/٣±٩٩/١و تراكم جمعيت الرو بين      ) ٢شكل  (مرداد حاصل شد    
ظهور حشرات كامل   .  الرو بر بوته متغير بود       ٦/٢٢±٦٥/٣ تا   ٨

نسل دوم از هفتة سوم مرداد آغاز شد و در هفتة سوم شهريور                
در منطقة ورزقان نيز در اواخر         ). ١شكل  (به حداكثر رسيد     

ش حشرات كامل بر    شهريور و مصادف با برداشت غده ها، شمار       
ميانگين تعداد حشرات   . روي بوته هاي سيب زميني متوقف گرديد    

 . حشرة كامل بر بوته بود٤٢/٠±١٤/٠كامل نسل دوم 
بررسي همبستگي تغييرات جمعيت حشره در دو منطقه اهر         

 بين حشرات   (r)و ورزقان نشان مي دهد كه ضريب همبستگي          
 بوده  ٦٠٨/٠ته تخم    و براي دس   ٦١٢/٠كامل دو منطقه برابر با       

ضريب .  معني دار است  ٠١/٠است كه اين همبستگي ها در سطح       

همبستگي بين ميانگين مجموع هفتگي الروهاي دو منطقه برابر         
 بود كه بيانگر مشابهت روند تغييرات جمعيت الروها           ٩٠٢/٠با  

 . مي باشد٠٠١/٠در دو منطقه در سطح اطمينان 
راحل مختلف   همچنين نتايج بررسي همبستگي بين م          

رشدي جمعيت سوسك كلرادو در منطقة اهر با ميانگين دماهاي          
روزانه نشان مي دهد كه در بين تغييرات فصلي جمعيت حشرات           

 ٠٥/٠كامل و ميانگين دماهاي روزانه همبستگي در سطح                
؛ ولي همبستگي بين    )=٠٥/٠p و   r=٤٣٥/٠(معني دار بوده است    

ميانگين دماهاي روزانه   تغييرات فصلي جمعيت دسته هاي تخم و       
)٢٠٦/٠=r    ٣٨٣/٠ و=p (          و نيز بين تغييرات جمعيت الروي و

معني دار نبوده  ) p=١٨٥/٠ و   r=٣٠٩/٠(ميانگين دماهاي روزانه    
 نشان داد كه در بين ميانگين تغييرات فصلي             tآزمون  . است

جمعيت حشرات كامل دردو منطقة اختالف معني داري وجود           
همچنين در بين    ). p=٤٠/٠ و    df=٣٦،  t=٨٥/٠(نداشته است    

ميانگين تغييرات فصلي جمعيت دسته هاي تخم و الروهاي             
براي . موجود دراين دو منطقه اختالف معني داري به دست نيامد        

df=٣٦ و براي الروها     t=٠٣/١ و   p=٣١/٠،  df=٣٢دسته هاي تخم   
 ،٦/٠٠=p ٥٢/٠ و=tبوده است  . 

 
 بحث

سباران وجود دو اوج تخم    بررسي هاي انجام شده در منطقة ار     
) ١شكل  (را در طول فصل زراعي در اين منطقه نشان مي دهد             

كه بيانگر وجود دو نسل اين آفت در هر سال در منطقة مزبور                
با توجه به تشابه شرايط آب و هوايي اردبيل و اهر                . مي باشد

 ٣/١٠ و   ٩ميانگين دماي ساليانه در اردبيل و اهر به ترتيب              (
اين موضوع براي منطقة اهر دور از           ) اد است درجة سانتي گر 

انتظار نبود، زيرا اين حشره در دشت اردبيل نيز دو نسل در سال             
 ).٦، ٤(توليد مي كند 

 روز پس از اينكه     ٢٠در روسيه، اكثر حشرات زمستان گذران      
 درجة  ١٤ تا    ١٣ سانتي متري به      ١٠دماي خاك در عمق        

 درجة   ١٥ تا     ١٤سانتي گراد و ميانگين دماي روزانه به              
سانتي گراد مي رسد بايد از مزارع سيب زميني براي پيش بيني            

). ٨(تراكم جمعيت سوسك كلرادو بازديدهاي روزانه انجام گيرد          
در اين كشور، حشرات كامل زمستان گذران در فصل بهار و                

  تا ١٢ سانتي متري خاك به ١٠هنگامي كه دماي خاك در عمق 



٥١ ...بررسي انبوهي و تغييرات فصلي جمعيت سوسك: ده و همكارانگلي زا

 
عيت حشرات كامل و دسته هاي تخم سوسك  تغييرات فصلي جم-١شكل 

 كلرادو در طول فصل زراعي در اهر و ورزقان
 

 
 تغييرات فصلي جمعيت سنين مختلف الروي سوسك كلرادو -٢شكل 

 در طول فصل زراعي در اهر و ورزقان
 
 درجة سانتي گراد مي رسد از پناهگاه هاي زمستاني خود              ١٤

 حرارتي نشو و نماي        در امريكا، آستانة   ). ٥(بيرون مي آيند    
 درجة سانتي گراد تعيين شده است و در          ٥/١١سوسك كلرادو   

 ١٠فصل بهار هنگامي كه مجموع دماهاي مؤثر رشد روزانه به              

درجة سانتي گراد مي رسد حشرات كامل زمستان گذران                
پناهگاههاي زمستاني خود را ترك كرده و خروج اين حشرات از            

در . ي مؤثر رشد ادامه مي يابد     درجة سانتيگراد دما   ٣٥٠خاك تا   
، خروج افراد زمستان گذران    ١٩٨٠ايالت نيوجرسي امريكا در بهار      

در شرايط  ). ١١( روز طول كشيد        ٦٥از زير خاك حدود        
منطقه اي اهر، در اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت ماه، هنگامي          

 درجة سانتي گراد رسيد    ٥/١٢كه ميانگين دماي محيط به حدود       
 .كامل زمستان گذران به تدريج ظاهرشدندحشرات 

در ايالت ماساچوست امريكا، اولين دسته هاي تخم گذاشته          
 روز پس از كاشت     ٢٥ تا   ٢٠شده توسط حشرات زمستان گذران     

سيب زميني مشاهده مي گردد و در تمامي طول خرداد و اوايل             
تيرماه در مزرعه تخم وجود دارد، ولي حداكثر تخم هاي اين نسل           

 روز و حداكثر تخم هاي گذاشته شده توسط                ٤٥تا    ٣٠
 روز پس از كاشت سيب زميني حادث        ٧٥سوسك هاي نسل اول    

حداكثر تعداد الروهاي حاصله از نسل زمستان گذران و         . مي شود
 روز پس از كاشت سيب زميني      ٨٨ و   ٥٣نسل اول نيز به ترتيب      

در يونان حداكثرتعداد تخم هاي نسل        ). ٧(مشاهده مي شود    
زمستان گذران و نسل اول به ترتيب در اواسط ارديبهشت و اواخر           
خرداد و حداكثرتعداد الروهاي حاصله از نسل زمستان گذران و           
نسل اول به ترتيب در اوايل خرداد و اواسط تيرماه گزارش شده             

 ). ٥(است 
در شرايط منطقه اي اهر، اولين دسته هاي تخمي گذاشته            

 ارديبهشت ماه    ٢٣گذران در    شده توسط سوسك هاي زمستان     
 روز پس از كاشت سيب زميني بر روي بوته هاي مورد            ٢٩يعني  

مطالعه مشاهده شد و بيشترين تراكم تخم ها دراوايل خرداد              
.  روز پس ازكاشت سيب زميني مشاهده گرديد        ٤٧ تا   ٤٢يعني  

 ارديبهشت ماه ظاهر شده و باالترين تراكم         ٣١اولين الروها در    
 روز پس از كاشت        ٥٢ خرداد يعني      ١٥ر  جمعيت الروي د   

تخم ريزي حشرات كامل نسل اول      . سيب زميني مشاهده گرديد  
 تيرماه و    ٣١ تيرماه شروع شده و اوج تخمريزي در            ١٢نيز از   

باالترين تراكم جمعيت الروي حاصل از حشرات كامل نسل اول           
در شرايط منطقه اي   ). ٢ و   ١شكل  ( مرداد ثبت گرديد      ١٦در  

 دسته هاي تخم گذاشته شده توسط افراد زمستان گذران         ورزقان،
 روز پس از كاشت سيب      ٢١از هفتة اول خرداد ماه يعني حدود         

 ٤٤ خرداد يعني    ١٦زميني مشاهده شد و باالترين تراكم آنها در         
بيشترين .  روز پس از كاشت سيب زميني مشاهده گرديد         ٤٧تا  



 ١٣٨٢، سال ١، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٢

دسته هاي تخم و   اوج تراكم   .  خرداد ثبت شد   ٢٣تراكم الروي در    
 ١٠الروهاي حاصل از حشرات كامل نسل اول به ترتيب در                

 ).٢ و ١شكل ( مرداد حادث گرديد ١٦مرداد و 
در ايالت ماساچوست امريكا حداكثر حشرات كامل نسل اول          

 روز پس از كاشت محصول ظاهر مي شوند          ٨١ تا   ٧٤در حدود   
در يونان   در صورتي كه     ،)٧(كه با اواخر تيرماه مطابقت دارد          

). ٥(حشرات كامل نسل اول در اواخر خرداد مشاهده مي شوند            
در كشور سويس نيز ظهور حشرات كامل نسل اول از اوايل                 
تيرماه شرع شده و در اواخر تيرماه به باالترين تراكم خود                  

در شمال شرق امريكا تكامل نسل دوم در اوايل            ). ٩(مي رسد  
بنابراين، معلوم  . پايان مي رسد شهريور و در يونان در اواخر تير به         

مي شود كه مراحل زيستي اين حشره در نقاط مختلف جهان              
 .بيشتر از هر عامل ديگر متأثر از دماي محيط مي باشد

در منطقة اهر بيشترين تراكم حشرات كامل نسل                   
 تير  ٢٥ خرداد،   ٢٥زمستان گذران، نسل اول و دوم به ترتيب در          

ر ورزقان باالترين انبوهي       د.  شهريور مشاهده گرديد      ٢٣و   
حشرات كامل زمستان گذران، نسل اول و نسل دوم به ترتيب در            

 . خرداد، سوم مرداد و هفتة سوم شهريور ماه حادث گرديد٢٨
زمان الزم براي تكامل نسل اول اين حشره در شمال شرق             

در يونان تكامل نسل    ). ٧( روز تعيين شده است      ٥٠ تا   ٤٥امريكا  
 درجه  ٤/٢٧ تا   ٧/١٠در تحت دماي     ( روز   ٣٢اول اين حشره     

 درجه  ٣٢ تا   ٨/١٤در شرايط   (و تكامل نسل دوم      ) سانتي گراد
در شرايط اقليمي اردبيل    ). ٥( روز طول مي كشد     ٢٧) سانتي گراد

طول مدت الزم براي تكامل نسل هاي اول و دوم آفت به ترتيب             
  دورةدر شرايط صحرايـي ميانـدوآب،). ٦( روز مي باشد ٤٢ و ٤٥

روز ٣٧ روز و نسل دوم حدود         ٤٢ تكامل نسل اول آفت جمعا        
در شرايط اقليمي موجود در منطقة         ). ٣(طول كشيده است     

ميانگين دماي روزانه در طول فصل زراعي در سال            (ارسباران  
 درصد  ٨٣/١٥ درجة سانتي گرادو رطوبت نسبي        ٩/١٧،  ١٣٧٩

 دوم آفت به    مدت زمان الزم براي تكامل نسل اول و نسل          ) بود
 . روز محاسبه شد٤٠ و ٤٨ترتيب 

به علت تفاوت شرايط آب و هوايي در دو منطقة مورد                  
مطالعه يعني اهر و ورزقان تاريخ وقوع مراحل زيستي حشره در             

در بخش ورزقان به     . اين مناطق اندكي با همديگر متفاوت بود        
علت وجود شرايط آب و هوايي نسبتا  خنك تر، وقوع كلية                 

 روز با تأخير    ١٥ تا   ١٠هاي زيستي آفت در مقايسه با اهر        رويداد
البته روند تغييرات فصلي     ). ٢ و    ١شكل هاي  (صورت گرفت    

همچنين . جمعيت آفت در هر دو منطقه با هم مشابه بود               
اختالف معني داري بين ميانگين تراكم آفت در اين دو منطقه به           

مة مراحل،   نشان مي دهند كه در ه     ٢ و   ١شكل هاي  . دست نيامد 
تراكم آفت افزايش يافته و پس از رسيدن به يك اوج كاهش                

همچنين اختالف در تراكم نسل اول كه زياد طول           . يافته است 
لذا احتمال دارد كه كاهش يا خم شدن         . مي كشد تدريجي است  

سريع در منحني تراكم نسل دوم، از فعاليت دشمنان طبيعي              
يز در رابطه با تغييرات      استنتاج هاي مشابهي ن  . ناشي شده باشد  

نتايج اين  ). ١٢(جمعيت اين آفت در ايتاليا به عمل آمده است            
مطالعات نشان داد كه انبوهي آفت در نسل اول به حد كافي                
باالست و بايد اقدامات مديريتي الزم در اين مرحله به منظور               

 .كاهش جمعيت آن معمول گردد
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SUMMARY 

 
The Colorado Potato Beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say), had been a 

quarantined pest in Iran until 1984. It was observed in Ardebil region in 1984 for the 
first time spreading into the Arasbaran region of the East Azerbaijan since 1996. In this 
study the pest densities, its seasonal variation and its biology were studied through 
weekly recording of the number of individuals in all stages of development on each of 
50 randomly selected plants in 5 fields in Ahar and Varzeghan regions (Arasbaran) of 
the East Azerbaijan province in year 2000. The overwintered adults were first noticed 
on potato plants on the 5th of May in Ahar region. Oviposition was initiated from 11th of 
May. The first generation adults, egg masses, larvae and first generation adults on potato 
plants were observed on the 31th of May, 28th May, 5th June and 11th July respectively in 
Ahar and on the 15th June, 16th June, 13th June and 24th July in Varzeghan respectively. 
In both areas the pest produced two generations per year. The development periods for 
the first and second generations were estimated to be 48 and 40 days respectively. In 
Ahar the mean density for the overwintered adults, egg masses and larvae of the first 
generation were 0.183, 0.62 and 11.68 per plant respectively. The mean density for the 
first generation adults, egg masses and larvae of the second generation per plant were 
0.50, 0.83 and 8.20 respectively. In Varzeghan, the mean density of the overwintered 
adults, egg masses and larvae of the first generation were 0.20, 0.30 and 9.68 per plant 
respectively. The mean density for the first generation adults, egg masses and larvae of 
the second generation per plant were 0.65, 0.58 and 7.20 respectively. The biology and 
population trend for the pest were closely similar in both study areas.  
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