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 Tuta absoluta فرنگی،مینوز برگ گوجه رشدي جمعیت روي پارامترهاي زمینیسیبرقم  سهتاثیر 

(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)  
  

  ، سید علی اصغر فتحی، قدیر نوري قنبالنی، بهرام ناصري*رویا بهرو بنمار
  کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل علوم پزشکی، دانشکدهگروه گیاه
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 چکیده
 Tuta absolutaفرنگی، هاي اصلی مینوز برگ گوجه، یکی از میزبان.Solanum tuberosum L زمینی، سیب

(Meyrick) ،هاي چرخه زیستی زمینی روي پارامترتحقیق، تاثیر شش رقم سیبدر این  .در ایران و سایر مناطق جهان است
T. absoluta  نرخ  .درصد و دوره نوري طبیعی مطالعه شد 60±5گراد، رطوبت نسبی درجه سانتی 25±2در گلخانه در دماي

در مقایسه  امرادهاي رقم روي برگ )λ( نرخ متناهی افزایش جمعیتو  )rm(، نرخ ذاتی افزایش جمعیت )R0(خالص تولید مثل 
 )DT( و زمان الزم براي دو برابر شدن جمعیت )T( طول دوره نسلیدر صورتیکه، . بود بیشترداري به طور معنی دو رقم دیگر با

بنابراین، این نتایج نشان دادند که . تر بودداري طوالنیبه طور معنیدیگر هاي در مقایسه با رقم ساواالنهاي رقم روي برگ
تواند این نتایج می. کاهش یافت ساواالن، مارکز، امرادهاي به ترتیب روي رقم T. absolutaرقم مورد مطالعه به  سهاسیت حس

  .مفید باشد زمینیسیبدر مزارع  T. absolutaتلفیقی هاي مدیریت در برنامه
  

  حساسیت، مدیریت تلفیقی، رشدي، رقم، پارامترهاي زمینیسیب ،فرنگیمینوز برگ گوجه :واژگان کلیدي
  

  مقدمه
-کشت سیب .)12( ترین محصوالت زراعی در دنیا استیکی از مهم L. Solanum tuberosum علمیزمینی با نام سیب

براي ). 5(اي در حال افزایش است زمینی در نواحی جغرافیایی مختلف و به ویژه در کشورهاي درحال توسعه به طور گسترده
 150فرنگی با میلیون تن بود در صورتیکه، تولید جهانی گوجه 300زمینی بیش از تولید جهانی سیب 2010مثال، در سال 

هزار  186زمینی به حدود هاي اخیر سطح زیر کشت سیبدر ایران در سال). 4(زمینی را داشت میلیون تن نصف تولید سیب
 Tutaفرنگیمینوز برگ گوجه). 1(شود در کشور تولید میزمینی میلیون تن سیب 6/5هکتار افزایش یافته و ساالنه در حدود 

absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) فرنگی در چندین کشور بعنوان یک عامل محدود کننده تولید گوجه
سراسر حوزه و بعد در ) 16(از شرق اسپانیا گزارش شد  2006این آفت در ابتدا در اواخر سال ). 13( آمریکاي التین است

تواند دهد؛ اما میفرنگی را براي میزبانی ترجیح میگوجه T.absoluta با وجود اینکه .)11(مدیترانه و اروپا گسترش یافت 
باعث ایجاد داالن در  ي این آفتهاتغذیه الرو .)17؛ 3(نیز تغذیه کرده و خسارت بزند  سوالناسه تیرهروي دیگر گیاهان 

در  ).6؛ 2(یابد مزوفیل برگ شده و بنابراین سطح فتوسنتز کننده گیاهان کاهش یافته و در نتیجه عملکرد محصول کاهش می
 :در این مقاله .)8(زمینی تبدیل شود تواند بعنوان یک آفت براي محصول سیبمیاین حشره  شرایط آب و هوایی مناسب

نتایج حاصل از . اي انجام شدزمینی تحت شرایط گلخانهسیبرقم  سه روي فرنگیمینوز برگ گوجه زیستیپارامترهاي مطالعه 
زمینی با مطلوبیت زمینی و نیز شناسایی رقم سیبهاي مختلف سیبروي رقم را پرهاین شباز تواند دانش کافی تحقیق می

  .را ارایه بدهد T.absolutaهاي مدیریت تلفیقی پره را براي استفاده در برنامهغذایی کمتر نسبت به این شب
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  مواد و روش
متر در مخلوطی از خاك، ماسه، کود دامی به نسبت سانتی  22ي هاي پالستیکی با قطر دهانهنظر در گلدان بذور ارقام مورد

. ندآبیاري شد) لیتر /گرم 8N-P-K ،2/1-59-9(و هر هفته با آب حاوي غلظت رقیق کود کامل مایع کاشته شدند ) 1:1:2(
فرنگی روي گیاهان گوجه فرنگیگوجهمینوز برگ  براي تهیه کلنی .ها در مرحله رشدي به ساقه رفتن گیاهان انجام شدآزمایش

ي نوري طبیعی درصد و دوره 560، رطوبت نسبی سلسیوسي درجه 225رقم سیندا داخل گلخانه در دماي حدود 
از این آفت هاي زیستی براي مطالعه ویژگی. ها استفاده شداز حشرات کامل تازه ظاهر شده در انجام آزمایش. پرورش داده شد

 از کلنی پرورش حشرهفرنگی گوجهبرگ دو جفت حشره کامل مینوز  ،روي برگ سوم. هاي برگی شفاف استفاده شد قفس
 X20بین دستی  ذرهساعت حذف و سپس با استفاده از  24حشرات کامل بعد از . اسازي شدره هاي برگیو داخل قفسانتخاب 

: پارامترهاي زیستی شاملهاي روزانه  با بررسی. ها نیز حذف گردیدداخل هر قفس نگهداري شد و بقیه تخم  فقط یک عدد تخم
سپس براساس . و نسبت جنسی تعیین شدند ،باروري روزانه و کل ،نر طول عمر حشرات کامل ماده و ،ي مراحل نابالغطول دوره

نرخ و ، )R0(نرخ خالص تولید مثل  ،)rm(نرخ ذاتی افزایش جمعیت  :ارامترهاي رشد جمعیت شاملبدست آمده پهاي داده
 .روي هر رقم محاسبه شدند )DT( مدت زمان دو برابر شدن جمعیت و )T( طول دوره نسلی ،)λ( متناهی افزایش جمعیت

پارامترهاي رشد جمعیت از واریانس  براي تعیین. تکرار براي هر رقم در قالب طرح کامال تصادفی انجام شد 25آزمایش باال در 
ها با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال مقایسه میانگین داده ).7( شد استفاده SASروش جک نایف و از نرم افزار آماري 

  .پنج درصد انجام شد
  
  و بحث نتایج

 .ي را نشان دادندمعنی دار اختالفرقم مورد مطالعه  سهپارامترهاي رشد محاصبه شده بین طبق نتایج بدست آمده 
)0001/0 ≤P.( نرخ ذاتی افزایش جمعیت  مقدارترین بیش)rm( ،نرخ خاص تولید مثل )R0( نرخ متناهی افزایش جمعیت و )λ (

مشاهده ) 074/1و  90/9 ،071/0بترتیب ( ساواالنرقم  آنها در مقدار ترینو کم) 086/1و  04/14، 083/0بترتیب( امراد رقم در
 و در ترینکوتاه) 346/8و  68/31( امراد رقم در) DT(مدت زمان الزم براي دو برابر شدن جمعیت و  )T( طول دوره نسلو . شد
  ).3جدول(بود  ترینطوالنی  )651/9و  04/32( ساواالن رقم

  
زمینیروي شش رقم مختلف سیب   T. absoluta   دول زندگیجپارامترهاي : 3جدول  

DT 
(days) 

T 
(days) 

λ 
(day-1) 

R0 rm 
(Ln R0/T) 

 ارقام

346/8 ± 012/0 f c 34/31 ± 0288/0  c 086/1 ± 001/0 a 04/14 ± 036/0 a 083/0 ± 001/0 a امراد 
787/8 ± 015/0  b 92/31 ± 0292/0  b 082/1 ± 001/0 b 40/12 ± 37/0 b 078/0 ± 001/0 b مارکز 
651/9 ± 013/0  a 04/32 ± 0187/0  a 074/1 ± 001/0 c 90/9 ± 28/0 c 071/0 ± 001/0 c ساواالن 

.دار در سطح احتمال پنج درصد دارندمعنی تفاوت، در هر ستون مشابهغیر اعداد با حروف                         
 

، 083/0( و طول نسل در رقم امراد بترتیب نرخ تولید مثل خالص، افزایش جمعیت ذاتینرخ ترین مقدار حاضر بیش مطالعهدر 
 ترتیبهنتا که این مقادیر را بوروي رقم اسپ )10( که با تحقیق انجام شده توسط پریرا وسانچز مشاهده شد،) 68/31و 04/14
و طول دوره نسل منعکس کننده مناسب بودن نرخ ذاتی رشد . خوانی داردتقریبا هم ،گزارش کردند 35/32و  43/14، 08/0

باال بودن نرخ ذاتی افزایش جمعیت یک حشره روي گیاه میزبان معرف حساس بودن آن گیاه نسبت  ).15( گیاه میزبان است
 نتایج اساسبر. )14 ؛9( باشدي حشره میتر بیانگر مقاومت گیاه میزبان در برابر تغذیهمبه تغذیه حشره و پایین بودن این پارا

 و نرخ متناهی افزایش جمعیت نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ خاص تولید مثل توان گفت، باال بودن مقادیردست آمده میبه
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حساسیت  بر همین اساس .فرنگی مناسب و به آفت حساس استها براي نشو و نماي مینوز برگ گوجهدر مقایسه با سایر رقم
تواند در این نتایج می .کاهش یافت ساواالن، مارکز، امرادهاي به ترتیب روي رقم T. absolutaرقم مورد مطالعه به  سه

 .زمینی مفید باشدپره در مزارع سیبهاي مدیریت تلفیقی این شببرنامه
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