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          انات جمعيت و نوسSpodoptera spp. (Lep., Noctuidae)هاي بررسي گونه

 هاي فروموني در مزارع چغندرقند اصفهانها با استفاده از تلهكامل آنحشرات
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  چكيده

Spodoptera exigua ،S. littoralis  وS. lituraگونه.باشند مي  با دامنه ميزباني وسيع از جمله مهمترين آفات چغندرقند    

S. exigua كه دو گونه ار جهاني بوده در حاليداراي انتشS. littoralis  وS. litura در . از انتشار محدودتري برخوردار هستند 

   وسيلهدر طول فصل كاشت چغندرقند به S. litura و S. exigua ،S. littoralisهاي   نوسان فصلي جمعيت گونهاين تحقيق

، در سال قند در حومه اصفهانرها در يك مزرعه چغندنسي آنگذاري شده با فرومون ج سبز رنگ طعمهFunnelهاي تله

ها كارايي اما اين تله شكار شدند فرومونيهاي  توسط تلهS. littoralis و S. exiguaهاي گونه.  مورد بررسي قرار گرفت1389

 را شكار S. littoralisگونه  S. lituraگذاري شده با فرومون جنسي هاي طعمهتله. نداشتند S. litura گونه الزم را جهت شكار

   ها و همچنين نزديك بودن نسبتهاي تشكيل دهنده آنهاي اين دو گونه از نظر مولكولكردند كه علت آن تشابه فرومون

                   ميانگين حشرات شكار شده گونه. رسيد ها به حداقل  از اواسط مهر به بعد با سرد شدن هوا شكار پروانه. بودها آن

S. littoralis9ولي از . گونه اوج و افول مشخصي در آن مشاهده نشدكم و در سطح تقريبا ثابتي بود و هيچ  تا اوايل شهريور 

نتايج آزمايش نشان داد كه زمان . تدريج ميزان شكار افزايش يافت تا اين كه در اواسط مهر به اوج خود رسيدشهريور به

 از S. exigua در مزارع چغندرقند تفاوت داشتند به اين ترتيب كه جمعيت گونه S. littoralis و S. exiguaهاي فعاليت گونه

 بود ولي در پايان دوره كاشت چغندرقند يعني از اواخر S. littoralisاول فصل كشت چغندرقند تا اواخر تابستان بيش از گونه 

  . غلبه يافتS. exiguaر جمعيت  افزايش و بS. littoralisتابستان تا اوايل پاييز جمعيت گونه 
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