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چکیده

، يک آفت جهاني خطرناک براي Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae)الماسي،  تپره پش شب

هاي شیمیايي  کش اين آفت در مناطق مختلف به حشره آيد. محصوالت خانواده چلیپائیان به حساب مي

 يراستا درمقاومت نشان داده است.  Bacillus thuringiensis يباکتر هاي متفاوت و حتي برخي سويه

هاي مختلف گیاهي  میزبان روي آن جمعیت هاي رشدي ويژگي شناخت آفت، اين جمعیت مديريت

 گیاهي سه میزبان اثر بررسي، ينا در .گردد مي محسوبنیاز  مطالعات پیش جزوو  الزم اقداماتيكي از 

 رايطش تحت آزمايشگاه در الماسي پرة پشت شب تولیدمثل و رشدونمو روي کلزا گل و کلم چیني، کلم

 8ساعت روشنايي و  16درصد و شرايط نوري  21±11 نسبي  درجۀ سلسیوس، رطوبت 25±1 دمايي

(، Ro) (، نرخ خالص زادآوريrmماني، نرخ ذاتي افزايش جمعیت ) ساعت تاريكي مطالعه شد. زنده

 Careyبا روش  میزبان گیاهان از يک هر روي( λ) جمعیت افزايش متناهي نرخ و (T) نسل دورة طول

 يج. نتاشد برآوردکاذب  تكرارها  فراسنجه همۀ براي نايف جک روشاز  استفاده بامحاسبه شد.  (1993)

 روي Ro ين. کمتردارند ي معنادار اختالف میزبان گیاهان يمطالعه رو تحت هاي فراسنجهنشان داد که 

دست  / ماده/ نسل( بهماده 18/86)ماده/ ماده/ نسل( و بیشترين مقدار آن روي کلم چیني  26/63) کلزا

 ي داشتند. طول دورة يک نسل آفت روي کلزا و گل تفاوت معنادار آمد که با مقدار آن روي کلم

افزايش جمعیت   روز تعیین شد. کمترين مقدار فراسنجۀ نرخ متناهي 1/18و  28/23 ترتیب به چیني کلم

(λروي کلزا ) 229/1 ±112/1چیني   کلم )ماده/ ماده/ نسل( و بیشترين آن روي 191/1 ±111/1 

دست آمد. بیشترين زمان الزم براي دو برابر شدن جمعیت بیدکلم روي کلزا  )ماده/ ماده/ نسل( به

دست آمد. بیشترين مقدار نرخ  به روز 814/2 ±12/1 روز و کمترين آن روي کلم چیني 965/3 12/1±

و کمترين مقدار روي کلزا  (نسلماده/ ماده/  246/1 ±111/1)ذاتي افزايش جمعیت روي کلم چیني 

ترين مفهوم، دور از انتظار نیست  در سادهبود. بر مبناي نتايج ما،  (ماده/ ماده/ نسل 124/1 1119/1±)

هاي مديريت تلفیقي اين آفت در کلزا به دلیل پايین بودن نرخ ذاتي افزايش  کارگیري برنامه که به

 بیشتري برخوردار شود. جمعیت در مقايسه با کلم چیني از موفقیت نسبي

 

 .، گیاه میزبان، نرخ رشد جمعیتالماسي پره پشت تولیدمثل، شب كلیدی:هایهواژ
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مقدمه

 Plutella xylostella، الماسی یا بید کلم پره پشت شب

(L.) (Lep.: Plutellidae)، گیاهان تیره آفت  ینتر مهم

 که است جهان تمام در( Brassicacae) چلیپائیان

 فواصل به این حشره مهاجرت قابلیت دالیل اصلی آن،

 دشمنان تنوع و فراوانی گیاهان میزبان، فقدان طوالنی،

 باالی باروری و غیربومی مناطق از بسیاری در طبیعی

. (Salinas, 1986; Saeed et al., 2010) است آن

طغیان این آفت در برخی مناطق دنیا از جمله جنوب 

زند  درصد خسارت می 32 شرق آسیا گاهی بیش از

(Verkerk & Wright, 1996.) در ایران نیز  این آفت

در مناطق مختلف مثل تهران، کرج، اصفهان و دزفول 

کند. این حشره دارای بیش از  خسارت زیادی وارد می

 گل، کلم میزبان گیاهی از جمله کلم، کلم ۀگون 62

 قمری، پیچ، کلم فندقی، کلم بروکلی، کلزا، ترب، کلم

مواد  .استچینی و...   ، کلم خردل، شلغم، شاهی

های ثانویه از جمله  شیمیایی و متابولیت

های این گیاهان، عامل اصلی تجمع  گلوکوزینوالت

روی این گیاهان است  الماسی پرة پشت شب

(Karimzadeh & Wright, 2004دور .)پرة  شبنموی  ة

 روی گیاهان مختلف این خانواده متفاوت الماسی پشت

مقاومت این  یا به عبارتی حساسیت ؛گزارش شده است

متفاوت است. برخی از این  آفتگیاهان در برابر 

ترکیبات قطبی فعال موجود در  ۀواسط گیاهان به

های  و واکنش ارندبیوزی د اتانولی، اثرات آنتی ةعصار

د. ضمن اینکه نکن متابولیکی حشره را مختل می

ها در  ها و توکسین تریکومنوع و تراکم ،  سختی بافت

 Jafariهان مختلف این خانواده نیز متفاوت است )ایگ

et al., 2011.) 

 منفی یاهای مختلف اعم از مثبت  شکل هزبان بیم

که  (Price et al., 1980)گذارد  اثر می خوار گیاه روی

و مرگ  باروریدر  توان می را اتاین اثر نتیجه

 مطالعۀ های . یکی از روشدکر مشاهده خوار گیاه

که  ندگی استز جدولتهیه حشرات  و مرگباروری 

 یا فرد یك زندگی سرگذشت از ای خالصهواقع  در

نرخ ذاتی افزایش . استاز افراد جمعیت  ای دسته

برای توصیف توان رشد  فراسنجهترین  جمعیت مهم

ی خاص است ا تغذیهوهوایی و  شرایط آب درجمعیت 

(Southwood & Henderson, 2000)، یرا اثرات کلی ز

. دهد نشان مینمو، تولیدمثل و بقا را  ،دما و غذا

های مرفولوژیك و  به ویژگی الماسی پرة پشت شب

دهد  شیمیایی گیاهان میزبان خود پاسخ متفاوتی می

(Sarfraz et al., 2006-2009; Ahmad & Ansari, 

چلیپاییان به دو  ة(. ساختار برگ در خانواد2013

 & Uematsu) استوم معمولی صورت موم براق و م

Sakanoshita, 1989های مختلف  (. حساسیت گونه

بر اساس  ،ان به این آفت کلیدیچلیپایی ةخانواد

ان شده بیکه  طوری به است؛متفاوت یاد شده ساختار 

های موم  با برگ Brassicaگیاهان میزبان از جنس 

های با موم  هایی که دارای برگ براق، نسبت به گونه

پره  شبمقاومت بیشتری به  ،ی هستندمعمول

(. Eigenbrode & Shelton, 1990دارند ) الماسی پشت

 شناخت آفت، این جمعیت مدیریت راستای در

های  میزبان روی آن جمعیت رشدی های ویژگی

مطالعات  جزوو  الزم اقداماتمختلف گیاهی یکی از 

مطالعات  ،د. از طرف دیگرشو می محسوبپیش نیاز 

، یگیاههای  میزباناین حشره روی  دموگرافیك

 & Soufbaf et al., 2010a; Ahmadدود است )حم

Ansari, 2013تحقیق حاضر با هدف  ،رو  (. از این

پرة  شبزیستی   های جدول فراسنجهتعیین 

میزبان با این فرضیه  ثیر گیاهانأتحت ت الماسی، پشت

روی سه  الماسی پرة پشت شبهای زیستی  فراسنجهکه 

 متفاوت کلزا و چینی کلم گل، کلم یعنی میزبانگیاه 

 .گرفتانجام  ،است

 

هاروشومواد
 و حشره گیاه پرورش

 Brassicaچینی ) کلم از گیاهان کلم برای پرورش بید

rapa L. subsp. pekinensis رقم هیرو، کلزا )

(Brassica napus L.رقم اوکاپی و کلم )  گل

(Brassica oleracea L. subsp. botrytisرقم )  آریزونا

 8×2)بار مصرف  د. بذور ابتدا در ظروف یكشاستفاده 

کاشته شد و پس از گذشت یك تا دو  (متر سانتی

های  به گلدان صورت مجزا هر یك بهنشاها  ،هفته

حاوی خاک استریل ( متر سانتی 40×42)پالستیکی 

 ۀدرج 20±6دمای شرایط گلخانه ) درمنتقل و 



 223 ... الماسی پرة پشت شب زیستی های جدول راسنجهف و همکاران: محمدی تبار 

ساعت  8ساعت روشنایی و  44نوری  ةسلسیوس، دور

 درصد( پرورش داده 22±22تاریکی و رطوبت نسبی 

 .شدند

 مناطق از بید کلم الروهای ،حشره یکلن یجادا برای

 منتقل آزمایشگاه به و آوری جمع کرج اطراف کلم کشت

 درون گلدان،در  دهش کاشته یاهانگ روی. الروها شدند

 32×42×42) دار یهتهو شفاف و طلقی های قفس

 22±4 دمایی شرایط با رشد اتاقك( در متر انتیس

 دورة و درصد 22±42رطوبت نسبی  سلسیوس، درجۀ

 پرورش یکیساعت تار 8و  ییساعت روشنا 44 ینور

 های به قفس ظهور از پس کامل حشراتداده شدند. 

 گیاهان حاوی های گلدان. شدند منتقل ریزی تخم

 ساعت در 26( به مدت ای هفته 6تا  9) میزبان

 گذاری تخم تادسترس حشرات کامل قرار داده شد 

. سپس نشاهای حاوی تخم در گیرد صورت آنها روی

طور متوسط هر  به. شدند داده قرار جداگانه هایی قفس

 یضسالم تعو یاهالرو با گ یحاو یاهگ بار یكساعت  68

 آنها یرگی،شف ۀمرحل به حشرات ورود از پس. شد می

. شدندانتقال داده  ای جداگانه مخصوص های قفسبه 

 کامل حشرات پرورش قفس به روزه یك بالغ حشرات

 یهتغذ درصد 22عسل آب و و با محلول شده  منتقل

صورت  بهبه مدت شش ماه  کلم بید الروهای. شدند

 یافتندپرورش  ذکرشده گیاهیمیزبان  سه رویمجزا 

(Karimzadeh et al., 2004.) 

 

پره  شب ل زیستیجدوهاي  تخمین یا برآورد فراسنجه

 الماسی پشت

روش  ،ها تشکیل جدول زندگی و ثبت دادهمبنای 

Carey (1993) .با عمر  سن تخم هم 82آزمایش با ، بود

ساعت به عنوان کوهورت اولیه شروع شد  4کمتر از 

شده،  گیری روزه جفت جفت پروانه یكکه از یك 

ها در آزمایشگاه از  تخمدست آمده بود. بدین منظور،  به

روی هر برگ گیاه میزبان فقط یك تخم هم جدا شد و 

آزمایش در ظروف هشت ضلعی پالستیکی حفظ شد. 

امکان که برای متر  سانتی 6و ارتفاع  42شفاف به قطر 

روی در ظروف متر  سانتی 0تهویه، سوراخی به قطر 

و با توری پوشانده شده بود، انجام بود  شده ایجاد

که  گیاه میزبان . در هر تکرار یك برگ ازگرفت

برگ آن در یك میکروتیوب محتوی آب برای  دم

شاداب نگه داشتن برگ فرو رفته بود، قرار داده شد. 

تکرار در نظر گرفته  82برای هر تیمار )گیاه میزبان( 

بار و در  ساعت یك 42هر  تخم و الرو ۀشد و در مرحل

بار  ساعت یك 26کامل، هر  ةشفیرگی و حشر ۀمرحل

رشدی ثبت شد. هر نر در کنار یك  ۀرحلبازدید و م

ظرف که نر یا ماده از آن  ةماده قرار داده شد و شمار

نر یا ماده بودن افراد د. شیادداشت  ،خارج شده بود

بالغ از روی اختالفات آشکار در ژنیتالیای خارجی قابل 

در هر (. Liu & Tabashnik, 1997تشخیص است )

های جدید تعویض  های حامل تخم با برگ بازبینی برگ

 تعدادو  گردید شمارش کولر بینو زیر در ها شد و تخم

مرده بودن افراد نر  یازنده  ین. همچنشد یادداشتآنها 

عمل تا زمان زنده  ین. ادشثبت  یشماده در آزما یا

 داشت.ادامه  فرد کوهورت آخرینبودن 

 

 ها آماري داده ۀتجزی

بر اساس جدول زیستی زادآوری  های فراسنجه ۀمحاسب

؛ ارائه کرده Carey (1993)ی که های متداول معادله

 .Mir et alاز روش  . با استفادهگرفتنجام است، ا

ی جدول ها فراسنجه همۀتکرار کاذب برای ، (1986)

 از استفاده باها  محاسبهمحاسبه شد.  زیستی

 ,.Naveh et al) گرفت انجام  PersianRmافزار نرم

ها از  فراسنجه برای قطعیت عدم ۀبرای محاسب (.2004

(. Meyer et al., 1986استفاده شد ) نایف جكروش 

آمده بعد از آزمون نرمالیتی، تجزیۀ  دست به های داده

دار،  های دارای اختالف معنا واریانس شد و برای حالت

ای دانکن انجام  ها با آزمون چنددامنه مقایسۀ میانگین

 گرفت.

 

نتایج
پرۀ  شبزیستی  جدولمهم  يها فراسنجهتخمین 

 چینی کلم روي الماسی پشت

سن  تخم هم 82جدول زیستی زادآوری که با  ایجاددر 

 64 شامل کامل ةحشر 22آغاز شده بود، در نهایت 

که در  گونه فرد نر به دست آمد. همان 94فرد ماده و 

 ةو زادآوری ویژ (Lx)مانی  روند تغییرات نسبت زنده

است، از شروع الف( مشخص -4)شکل  (mx)سنی 
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اولین  ةسن( تا مشاهد های هم آزمایش )گذاشتن تخم

گذاری  روز طول کشید. تخم 46 ،تخم روی برگ

ادامه یافت و پس از آن  96تا روز  الماسی پرة پشت شب

پرة  شبتا اینکه آخرین  ،هیچ تخمی گذاشته نشد

در هر روزگی مردند.  90ماده و نر در  الماسی پشت

یگری از همان گیاه میزبان بازبینی برگ، برگ د

های جدول  فراسنجهنتایج برآورد شد.  جایگزین می

چینی  روی کلم الماسی  پرة پشت شبزیستی زادآوری 

 آورده شده است. 4در جدول  نایف جكبا روش 

 

پرۀ  شبزیستی  جدولمهم  يها فراسنجهتخمین 

 گل کلم روي الماسی پشت

از طی  گل پس سن بید کلم روی کلم تخم هم 82از 

فرد  98کامل شامل  ةحشر 26مراحل رشد و نموی، 

که روند  گونه فرد نر به دست آمد. همان 94ماده و 

سنی  ةو زادآوری ویژ (Lx)مانی  تغییرات نسبت زنده

(mx) دهد، از زمان شروع  ب نشان می-4 در شکل

روز طول  43 ،اولین تخم روی برگ ةآزمایش تا مشاهد

الماسی تا آخرین روز  پشتپرة  گذاری شب کشید. تخم

ادامه یافت و  92زندگی آخرین فرد ماده، یعنی روز 

های  روزگی مرد. برآورد فراسنجه 98آخرین حشرة نر در 

 آمده است. 4نایف در جدول  حاصل از روش جك

 

پرۀ  شبزیستی  جدولمهم  يها فراسنجهتخمین 

 کلزا روي الماسی پشت

تخم  82ا، از در ساخت جدول زیستی زادآوری روی کلز

حشرة بالغ  22سن پس از طی مراحل رشد و نموی،  هم

گونه  فرد نر حاصل شد. همان 94فرد ماده و  96شامل 

( و زادآوری ویژة Lxمانی ) که روند تغییرات نسبت زنده

 شروع زمان از دهد، نشان می ج-4در شکل  (mx)سنی 

روز طول  22 ،برگ یتخم رو یناول ةمشاهد تا آزمایش

الماسی تا آخرین روز  پرة پشت گذاری شب تخم کشید.

ادامه یافت و  98زندگی آخرین فرد ماده، یعنی روز 

 روزگی مرد. 92آخرین حشرة نر در 
 

 روش با گل و کلزا کلم چینی، کلم روی سه گیاه الماسی پرة پشت شب جدول زیستی زادآوری های فراسنجه برآورد .4 جدول

 (PersianRm افزار نرم خروجی اساس)بر  نایف جك

 %(30)اطمینان  فاصلۀ استاندارد خطای برآورد گیاه میزبان فراسنجه

Ro   

 64/86-22/82 822/2 280/84 کلم چینی

 42/24-32/20 24/4 22/29 گل کلم

 322/44-429/40 343/2 24/49 کلزا

rm 

 262/2-263/2 224/2 264/2 کلم چینی

 486/2-488/2 224/2 484/2 گل کلم

 422/2-424/2 2224/2 426/2 کلزا

T  

   84/42-92/48 493/2 23/48 کلم چینی

   89/22-92/29 440/2 24/29 گل کلم

 02/29-38/29 422/2 28/29 کلزا

DT  

 222/2-804/2 222/2 846/2 کلم چینی

 443/9-240/9 229/2 24/9 گل کلم

 324/9-222/6 222/2 34/9 کلزا

λ  

 226/4-289/4 222/2 223/4 کلم چینی

 222/4-222/4 224/2 220/4 گل کلم

 488/4-439/4 224/2 432/4 کلزا

 

 هاي فراسنجه روي گیاهی هاي میزبان اثر ۀمقایس

 الماسی پرۀ پشت شب زادآوري زیستی جدول

 جدول های فراسنجه( مقادیر خطای معیار ±میانگین )

 روی سه میزبان الماسی پرة پشت شب زادآوری زیستی

آمده است.  2برای سهولت مقایسه در جدول  گیاهی

روی سه  (Ro)زادآوری  خالص نرخواریانس  تجزیۀ
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 ی مختلفتیمارها گیاهی نشان داد که بین میزبان

ها با  در مقایسۀ میانگینوجود دارد.  یدارمعنا تفاوت

ترتیب  به Roبیشترین و کمترین مقدار آزمون دانکن، 

آماری  ۀمقایس. آمد دست هچینی ب روی کلزا و کلم

ی  معنادارصورت  به (T)نسل  ةنشان داد که طول دور

  .استچینی  گل و کلم روی کلزا بیشتر از کلم

نرخ متناهی مقدار  یها نتایج نشان داد که بین داده

دار وجود  معنااز نظر آماری تفاوت  افزایش جمعیت

روی کلزا و بیشترین  (λ)کمترین به طوری که  ،دارد

 دو زمان. این موضوع برای چینی است کلمآن روی 

بیشترین نیز صادق است و  (DT) جمعیت شدن برابر

پرة  شبزمان الزم برای دو برابر شدن جمعیت 

چینی  روی کلزا و کمترین آن روی کلم الماسی پشت

 .دست آمد به

میانگین نرخ  ۀمقایستجزیۀ واریانس و به دنبال آن 

روی سه  لماسیا پرة پشت شبذاتی افزایش جمعیت 

روی  rmمیزبان گیاهی نشان داد که کمترین مقدار 

و تفاوت بین  استچینی  کلزا و بیشترین آن روی کلم

دار است  معنادرصد  0 ها از لحاظ آماری در سطح داده

 (.2 )جدول
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 ینی )الف(، چ  کلمی رو الماسی پرة پشت ( حشرات کامل شبmxباروری ویژة سنی ) و (lx)نرخ بقا  ییراتروند تغ. 4 شکل

 کلزا )ج(. گل )ب( و کلم
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 میزبان گیاهیالماسی روی سه  پرة پشت شب زادآوری زیستی جدول های ( مقادیر فراسنجهSE±. مقایسۀ میانگین )2 جدول

 rm DT λ T Ro زبانیم اهیگ

 2224/2a ±264/2 222/2a ± 846/2 222/2a ± 223 /4 493/2a ±234/48 82/2a ± 82/84 ینیچ م کل

 b484/2 229/2± b242/9 224/2±b226/4 440/2± b248/29 24/4± b22/29 ±224/2 گل کلم

 c 426/2 222/2±c 340/9 224/2±c 434/4 422/2± c222/29 36/2±c 24/49±224/2 کلزا
 .است ای دانکن دار در سطح احتمال یك درصد بر اساس آزمون چند دامنه معنا تفاوت دهندة نشان ستون هر در غیرمشابه حروف

 

 بحث

 ترین بزرگ تواند می کیفیت و کمیت ۀجنب دو از غذا

 و آفت جمعیت بین تناسب و تعادل ایجاد در را نقش

 ۀمطالع که آنجا از. باشد داشته محیطی منابع

 شرایط تحت آزمایشگاهی زیستی های جدول

 د،گیر می انجام غذا کمیت و رطوبت دما، ةشد تعیین

 بین تفاوت باعث توانند می که عواملی تنها

 روی آفت یك زیستی جدول رشدی های فراسنجه

گیاه  غذایی کیفیت توان می را شود مختلف های میزبان

تغییر در نرخ . ستدان آن ساختار سطحی و میزبان

تواند به خاطر تغییر فاکتورهای غذایی و  رشدونمو می

 ( وSyed & Abro, 2003ای باشد ) های تغذیه محرک

 در مهمی نقش طور کلی به گیاه میزبان غذایی ارزش

کند. در واقع در  می بازی افزایش جمعیت نرخ تعیین

پرة  شبرد یا پذیرش گیاهان میزبان توسط 

های شیمیایی به عنوان  یحه، راالماسی پشت

ای در این زمینه  ای نیز نقش عمده تغذیه ةکنند تحریك

 یك عنوان به تواند می و (Barker et al., 2001دارند )

در  تفاوت. شود محسوب جمعیت رشد ةبازدارند عامل

 گیاهی ۀاولی مواد به هم گیاهان میزبان غذایی  کیفیت

 .است بوطمر آنها ۀهای ثانوی متابولیت به هم و

 که ندا  شیمیایی مواد ثانویه، متابولیك های فراورده

 اعتقاد. ندارند گیاهی متابولیسم در مهمی چندان نقش

 گیاهان در حضورشان مواد این که است این بر عمومی

 نظر از هم به نزدیك گیاهان و است رایج بسیار

 مشابهی ۀهای ثانوی متابولیت احتماالً گیاهی، بندی رده

 (.Rajabi, 2003) دارند

 بین شده مشاهده تفاوت توان می کلی طور به

 مطالعات در الماسی پرة پشت شب رشدی های فراسنجه

 گیاهی داد. ارقام نسبت عامل چند به را مختلف

 ساختار از قبیل گیاهی خصوصیات لحاظ از مختلف

و نوع و تراکم  کوتیکول، ضخامت مثل ،برگ سطحی

 که داده نشان قیقاتتح نتایج. ها متفاوتند کرک

 مختلف های واریته روی الماسی پرة پشت شب عملکرد

 متفاوت داری معنا طور به Brassicaگیاهان جنس 

در پژوهش حاضر هم مشخص شد که توان  است و

چینی نسبت  روی کلم الماسی پرة پشت شبتولیدمثلی 

 جوو جست در خوار گیاه به دو میزبان دیگر بیشتر است.

 از موزاییکی ۀمجموع یك با ،گیاه ویر تغذیه برای

 های بافت بین یعنی ؛کند می برخورد دفاع شیمیایی

 دفاع در داری معنا تفاوت گیاهی ۀگون یك مختلف

 ;Karimzadeh et al., 2004شود ) می دیده شیمیایی

Karimzadeh & Wright, 2008; Soufbaf et al.,. 

2010a,b; Saeed et al., 2010د (. مطالعات متعد

اند که گیاهان میزبان، اثرات  تاکنون نشان داده

 الماسی پرة پشت شبداری روی رشد و تولیدمثل معنا

در  .(Golizadeh et al., 2009; Shelton, 2001دارند )

خوار،  ر این مطالعات عمده اثرات گیاهان روی گیاهبیشت

 اند کرده عرضه آنهاکه مواد غذایی  آن ناشی از کیفیت

ارقام  ،طور کلی . بهاستهای شیمیایی  رایحهنیز و 

پرة  شبهای  مختلف گیاهان باعث تغییر در شایستگی

تولیدشده،  ةمانی، وزن شفیر از جمله زنده الماسی پشت

 ,.Saeed et alشود ) رشدی و زادآوری می دورةطول 

2010; Jafari et al., 2011). 

 بین ژنتیکی اختالف تواند می دیگر ثرؤم عامل

 مناطق در مطالعه تحت الماسی پرة پشت بش نژادهای

مقدار نرخ ذاتی افزایش  ،مثال رایب .باشد مختلف

و همکاران   Saeedجمعیت بید کلم در بررسی

گل و  که از مولتان پاکستان بوده، روی کلم ،(2242)

برابر مقدار آن برای جمعیت  2/4و  4/4ترتیب  کلزا به

که شرایط با این است،ولدآباد کرج در این مطالعه 

نوری و گیاه میزبان  ةآزمایشی از نظر دما، رطوبت، دور

 ,.Saeed et alدر هر دو بررسی مشابه بوده است )

، نیز Golizadeh et al. (2009)در تحقیق (. 2010
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پره روی پنج رقم مختلف از  برای این شب rmمقادیر 

متفاوت بود؛ بیشترین و کمترین آن  Brassicaجنس 

( بود، 266/2( و کلزا )239/2گل ) لمترتیب روی ک به

گل  روی کلم rmکه در بررسی ما مقادیر   در حالی

/.( کمتر برآورد شد و بیشترین 426( و کلزا )484/2)

( بود. نرخ ذاتی افزایش 264/2مقدار روی کلم چینی )

، انعکاس و برآیندی از چندین عامل از (rm)جمعیت 

نسل و بیانگر مانی و مدت زمان  جمله زادآوری، زنده

اش  کیفیت فیزیولوژیك یك جانور در رابطه با توانایی

رو یك شاخص مناسب برای  برای افزایش است، از این 

سنجش کارایی یك حشره روی گیاهان مختلف میزبان 

 ;Southwood & Henderson, 2000است )

Golizadeh et al., 2009،نتایج  (. با این حساب

که کلم چینی رقم هیرو پژوهش حاضر بیانگر آن است 

گل رقم  میزبان با کیفیت غذایی مناسبی نسبت به کلم

 . از ایناستآریزونا و کلزا رقم اوکاپی برای بید کلم 

اگر مقرر است برای پرورش و تولید انبوه دشمنان  ،رو 

های  طبیعی این آفت )زنبورهای پارازیتوئید و ویروس

روهای بیمارگر( به اجبار میزبان طبیعی )یعنی ال

گردد  شود، توصیه می  ( استفادهالماسی پرة پشت شب

پرورش آزمایشگاهی این حشره روی کلم چینی انجام 

برای مصداق کاربردی این نتایج   . اگرچه توصیهگیرد

در سطح مزرعه نیازمند انجام تحقیقات دیگر و در 

ترین مفهوم، دور از  در ساده ،سطوح مختلف است

های مدیریت  گیری برنامهکار هانتظار نیست که ب

پایین بودن نرخ  دلیلبه  ،تلفیقی این آفت در کلزا

ذاتی افزایش جمعیت در مقایسه با کلم چینی از 

د. البته این باشموفقیت نسبی بیشتری برخوردار 

 ۀگون یك که موضوع هم باید مورد توجه باشد

 خود آشیان اکولوژیك با دائماً را خود خوار گیاه

 الگوی تغییرات، آن با متناسب و دهد می مطابقت

 این اینکه بر مشروط ،دکن می تغییر نیز اش فعالیتی

 حشره گونه آن های توانایی حدود از خارج تغییرات

.نباشد
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ABSTRACT 

Diamondback moth, Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae), is the most destructive insect pest of 

cruciferous crops throughout the world. Crucifer production has been seriously affected by developing 

resistance of P. xylostella populations to a wide range of insecticides. In population studies, the 

knowledge of herbivore's population growth on different host plants is of prime importance. In the present 

study, the influence of host-plant species including rapeseed cv. Okapi, cauliflower cv. Arizona and 

Chinese cabbage cv. Hero on P. xylostella life-history parameters was studied in the laboratory condition 

(25±1°C, 70±10% RH and 16L:8D h photoperiods). The parameters longevity, the intrinsic rate of natural 

increase (rm), net reproductive rate (R0), mean generation time (T) and finite rate of increase (λ) were 

measured on these host plants. Differences between host plants for fertility life table’s parameters were 

analyzed using the Birch and Jack-knife methods. The results showed that there were significant 

differences for the studied parameters between host plants. The lowest and highest rate of P. xylostella 

regeneration occurred on rapeseed (63.67(♀♀/♀/generation)) and Chinese cabbage (86.08(♀♀/♀/generation)), 

respectively. Generation period of P. xylostella on rapeseed and Chinese cabbage was estimated 23.78 

and 18.1 days, respectively. The lowest rate of finite population increase was obtained on rapeseed, 

1.191(♀♀/♀/day), and the highest on Chinese cabbage, 1.279(♀♀/♀/day). The maximum and minimum time 

needed for doubling P. xylostella population were found on rapeseed (3.965 days) and Chinese cabbage 

(2.814 days). The highest and lowest intrinsic rates of population were on Chinese cabbage and rapeseed 

with 0.246 and 0.174 (♀♀/♀/day), respectively. 
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