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آفات برگخوار و طوقه خوار به عنوان  گيرد.باشد كه تحت حمله بسياري از آفات قرار ميچغندرقند از جمله محصوالت زراعي مي

و طوقه  هابرگخواربه عنوان  Noctuidaeهاي هاي مختلفي از پروانهشوند. گونهزاي اين محصول شناخته مييك گروه از آفات خسارت

هاي بسياري از اين خانواده به عنوان آفات در ايران نيز گونه . اگرچه تاكنون (Lange 1987)اندخوارهاي چغندرقند در دنيا معرفي شده

اغلب  .Agrotis spp و Spodoptera exigua ،Plusia gammaهاي ولي گونه (Modarres Awal 2012) اندچغندرقند گزارش شده

هاي اين خانواده به چغندرقند . با توجه به خسارت فراواني كه گونه(Khanjani 2009) شوندمحسوب مي عنوان مهمترين گونه هابه 

 1393تا  1392 هاي غالب مزارع چغندرقند اصفهان از مزارع واقع در شهر ابريشم استان اصفهان طي سال گونه جهت تعيين كنند،وارد مي

هاي ماهيانه يا دو هفته يكبار صورت  برداريروي اندام هوايي و داخل خاك (متعلق به راسته بالپولكداران) نمونه هاياز الروها و شفيره

داري و يا پرورش داده شدند تا حشرات بالغ ظاهر گردند. پس از  ها به آزمايشگاه، در شرايط آزمايشگاهي نگهگرفت. پس از انتقال نمونه

آنها به روش موري و تامپسون استخراج شد و پس از تكثير بخشي از ژن   DNAصيات مورفولوژيك،شناسايي و تفكيك بر اساس خصو

كره جنوبي ارسال شد.  Macrogenجهت تعيين توالي به شركت  PCR، محصول Lep-F/Rسيتوكروم اكسيداز يك توسط جفت آغازگر 

هاي هاي موجود در بانك ژن نشان داد كه در ميان نمونهليسازي توالي نوكلئوتيدي قطعه تكثير يافته و بالست آن با توارديف هم

و به عنوان  (Zahiri et al. 2014) دگزارش شده از كانادا دار Anarta trifolii  درصدي با 100ها شباهت شناسايي شده يكي از آن

به KT898052 با شماره دسترسي  NCBIنوكلوتيدي اين نمونه در توالي  گردد.گزارش جديدي براي فون استان اصفهان معرفي مي

  مشخص گرديد. )1ها (جدولبرداري، درصد فراواني گونه تاريخ نمونه 10الرو و شفيره در  476آوري و شناسايي  با جمع ثبت رسيد.
  

   1393تا  1392 هايقند شهر ابريشم استان اصفهان در سالاي الروهاي برگخوار مزارع چغندرفراواني و تركيب گونه 1جدول
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  Spodoptera exiguaدرصدي  65/42 در مزارع چغندرقند در مقايسه با فراواني A. trifolii درصدي 45/38 با توجه به فراواني

از  اين شهر به شمار آورد. اين آفت قبالًرا از جمله آفات مهم چغندرقند در مزارع  A. trifoliiتوان درصدي ساير بالپولكداران، مي 9/18و 

از روي چغندرقند و هاي آذربايجان شرقي، گيالن، خراسان و تهران از استان Discestra(=Mamestra) trifolii (Rott.)ايران با نام 

  .(Modarres Awal 2012) گزارش شده استهاي هرز علف

trifolii .A  متعلق به راستهLepidoptera خانواده ،Noctuidae  و زيرخانوادهHadeninae باشد. چرخه زندگي اين آفت از مي

  هاي مراحل مختلف زندگي آن به شرح زير مي باشد:. ويژگي(CPC 2000)يك تا چند نسل در سال متغير است 

ها سطح آن . (Dolinskaya 2010)باشدمتر ميميلي 8/0 - 6/0و  5/0كه ارتفاع و قطرشان به ترتيب  كره،ها به شكل نيمتخم

طول . كشدروز طول مي 5 ها به طور ميانگين معموالًدهند و تقريخ آندار، سبز كمرنگ، مايل به سفيد كه قبل از تفريخ تغيير رنگ ميآج

ز ارغواني اي متمايل به سبباشد ولي از سبز روشن تا قهوهاي ميبه رنگ قهوه اي كمرنگ و بدن غالبامتر، سرقهوهميلي 45الرو كامل 

متغير است. خط پشتي تيره، كه به صورت ممتد و يا منقطع است. دو باند كمرنگ در طرفين بدن در زيرشكم وجود دارد كه تا عقب 

كه در طول متامورفوز تيره  ،(Bretherton et al. 1979) اياي تا نارنجي قهوهبه رنگ زرد قهوه شفيره باريك، كشيده شده است.

انتهاي شفيره جنسيت آن قابل 9و  8هاي با استفاده از شكل بند آيد.اندازي به رنگ سياه در مي ت قبل از پوستشود و در نهاي مي

  .(Santiago-Alvarez and Federici 1978)تشخيص است 

 4تا  3هاي باز ها بسيار كمتر است. عرض بدن با بالها تراكم ريشكهاي كوتاه ولي در مادهشاخك نرها متراكم از ريشك

تر،با نقاط رأسي  اي مايل به سياه متغير است. بال جلو ماده ها نسبت به نرها باريكمتر است. رنگ بال جلو از كمرنگ تا قهوهسانتي

چنين نيز يك لكه  لكه گرزي شكل با حاشيه تيره و هم تر و يكاي شكل با قسمت عقبي تيرهباشد. در بال جلو يك لكه كليهبيشترمي

اي مايل به خاكستري  اي تيره و نوار انتهايي پهن قهوههاي قهوهرنگ با رگبالعقبي كمرنگ وجود دارد. بال گ با حاشيه كمگرد خاكي رن

  .(CPC 2000) كنند. بالغين بالفاصله يا در شب دوم و يا سوم بعد از ظهور جفتگيري مي(Bretherton et al. 1979) است

الزم است ابتدا فون بالپولكداران اين مزارع در مناطق عمده كشت اين محصول در  قندرجهت مديريت بهتر آفات مزارع چغند

هاي مناسب كنترل پيشنهاد هاي غالب روشهاي مداوم تعيين گردد و پس از بررسي تغييرات فصلي جمعيت گونهكشور با نمونه برداري

  گردند.
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