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رقم  سهروي  Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)فرنگی شناسی مینوز برگ گوجهزیست
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 چکیده
هاي اصلی مینوز برگ ، میزبانL Solanum tuberosum.زمینی، و سیب ،L. Solanum lycopersicumفرنگی، گوجه

با  T. absoluta هاي زیستی در این تحقیق، ویژگی. در ایران و جهان هستند ،Tuta absoluta (Meyrick)فرنگی، گوجه
 60±5گراد، رطوبت نسبی درجه سانتی 25±2 در گلخانه در دماي ساواالن و مارکز ،امرادزمینی شامل سیبرقم  سهتغذیه از 

  با مقایسه درساواالن  رقم هايبرگ روي الروي نماي و نشو دوره نتایج نشان داد طول. درصد و دوره نوري طبیعی مطالعه شد
 داريمعنی اختالف مطالعه مورد رقم سه بین در شفیرگی و جنینی نماي و نشو دوره طول صورتیکه در بود، رقم دیگر کندتر 2
 90/61 ترتیب به( ساواالن رقم روي باروري تریننیز کم و کامل حشره تا تخم از بقا درصد کمترین آن، بر عالوه .نداد نشان را

هاي مورد مطالعه در بین رقم ساواالناین نتایج نشان داد که رقم  .گردید مشاهده) ماده هر ازاي به تخم 66/30 و درصد
-پره در مزارع سیبهاي مدیریت تلفیقی این شبداشته و پتانسیل کاربرد در برنامه T. absolutaتري نسبت به مطلوبیت کم
  . زمینی را دارد

  
  مدیریت تلفیقی ،مطلوبیت ،شناسیزیست ،فرنگیگوجهمینوز برگ  ،رقم زمینی،سیب: گان کلیديواژه

  
  مقدمه

 تامین نظر از که است دنیا در زراعی محصوالت ترینمهم از یکی .Solanum tuberosum Lعلمی  نام با زمینیسیب
 Tuta absolutaفرنگیمینوز برگ گوجه ).6؛ 4(دارد قرار چهارم رتبه در گندم و برنج ذرت، از پس جهان مردم غذاي

(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) در  که )9؛ 2(فرنگی در آمریکاي جنوبی است ترین آفات گوجهیکی از مخرب
اي این آفت حشره  ).14؛10(زمینی از ترکیه گزارش شده است روي گیاهان سیب T. absoluta هاي اخیر خسارتسال

در نتیجه بطور . )13( کندفرنگی خسارت وارد میبخصوص گوجههاي هوایی گیاهان سوالناسه اندام  که بهباشد الیگوفاژ می
زمینی را کاهش مستقیم عملکرد سیببا این وجود، تغذیه از برگ ممکن است بطور غیر. شودمستقیم مانع از رشد غده میغیر

در این  .)11( شود زمینی تبدیلتواند بعنوان یک آفت براي محصول سیبمیاین حشره  دهد و در شرایط آب و هوایی مناسب
نتایج . اي انجام شدزمینی تحت شرایط گلخانههاي رایج کشت شده سیباي این آفت روي رقممقایسه شناسیزیست مقاله

زمینی و نیز هاي مختلف سیبپره روي رقماین شب شناسیزیستتواند دانش کافی در زمینه حاصل از تحقیق حاضر می
 هاي مدیریت تلفیقی پره را براي استفاده در برنامهتر نسبت به این شبمطلوبیت غذایی کمزمینی با شناسایی رقم سیب

T.absoluta ارایه دهد.  
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  مواد و روش
 3هاي پالستیکی با حجم  داخل گلدان ،)Markies(مارکز  ،)Emeraude( امراد ،)Savalan( ساواالنهاي به نام زمینیهاي سیب رقم

در گلخانه کاشته شد و هر هفته با آب حاوي غلظت رقیق کود  1-1- 2خاك، شن و کود حیوانی به نسبت لیتر در خاك حاوي 
 براي تهیه کلنی.ها در مرحله رشدي به ساقه رفتن گیاهان انجام شدآزمایش. ندآبیاري شد) لیتر/ گرم K  -P-N ،2/1(کامل مایع 
، رطوبت  سلسیوسي درجه 225داخل گلخانه در دماي حدود  فرنگی رقم سینداروي گیاهان گوجه فرنگیگوجهمینوز برگ 

. ها استفاده شداز حشرات کامل تازه ظاهر شده در انجام آزمایش. ي نوري طبیعی پرورش داده شددرصد و دوره 560نسبی 
 و ماده، درصد بقا و طول دوره نشو هر ازايهاي گذاشته شده به تخمتعداد : شامل(این آفت هاي زیستی براي مطالعه ویژگی

-گوجهبرگ دو جفت حشره کامل مینوز  ،روي برگ سوم. هاي برگی شفاف استفاده شد ، از قفس)نماي الروي و مراحل نابالغ
ساعت حذف و سپس با  24حشرات کامل بعد از . رهاسازي شد هاي برگیو داخل قفسانتخاب  از کلنی پرورش حشرهفرنگی 

هاي  با بررسی. ها نیز حذف گردیدداخل هر قفس نگهداري شد و بقیه تخم  فقط یک عدد تخم X20بین دستی  ذرهاستفاده از 
مراحل نابالغ و  اينماي مرحله الروي، طول دوره شفیرگی، درصد بق و ها ظهور الرو سن اول، طول دوره نشو روزانه این قفس

ماده، روند  هرهاي گذاشته شده به ازاي  براي مطالعه تعداد تخم. نیز تعداد حشرات کامل ظاهر شده در هر رقم بررسی شد
به این ترتیب که یک . ماده، از حشرات کامل تازه ظاهر شده مینوز روي هر رقم استفاده شد تخمریزي و نیز طول عمر نر و

-برگی کار گذاشته شده روي همان رقم رهاسازي شد و با بررسی  زه ظاهر شده از هر رقم داخل قفسروجفت حشره کامل یک
تکرار براي هر رقم در  25آزمایش باال در . ازاي یک ماده شمارش گردیدهاي گذاشته شده بهها تعداد تخمهاي روزانه قفس

 SASهاي زیستی مینوز، با استفاده از نرم افزار وط به ویژگیهاي مربتجزیه واریانس داده. قالب طرح کامال تصادفی انجام شد
  . ها با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد انجام شدمقایسه میانگین داده ).12( انجام شد

  
  نتایج و بحث 

هاي روي برگ دوره الرويطول . داري را نشان دادهاي مورد مطالعه اختالف معنیدر بین رقم نماي الروي و طول دوره نشو
نماي  و ر بود، در صورتیکه طول دوره نشوتسریع) روز80/12( امراد رقم هايو روي برگکندتر ) روز44/13( ساواالن رقم

 دداري را نشان ندارقم مورد مطالعه اختالف معنی سه در بین نسبت جنسی و درصد بقا ،شفیرگیطول دوره  ،جنینی
  ). 1جدول(

  
  زمینیروي سیب Tuta absoluta فرنگیمینوز برگ گوجهمراحل مختلف رشدي ) SE±(میانگین  -1جدول

 درصد بقا
%)ماده (  

 نسبت جنسی
 (%) 

 طول دوره شفیرگی
)روز(  

 طول دوره الروي
)روز(  

 دوره جنینی
)روز(  

ارقام                           

71/65 ± 9/3 a 19/56 ± 45/2  a 00/9 ± 129/0  a 80/12 ± 258/0  c 72/4 ± 092/0  a                        امراد  
76/64 ± 9/1 a 23/55 ± 15/3  a 12/9 ± 125/0  a  16/13 ± 206/0  bc 84/4 ± 111/0  a                        مارکز  
90/61 ± 8/2 a 28/54 ± 06/3  a 20/9 ± 145/0  a   44/13 ± 201/0  abc 92/4 ± 099/0  a                        ساواالن 

   
      

  .دار ندارنددر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی ،هاي داراي حروف یکسان در هر ستونمیانگین
  

هاي در بین رقم ازاي هر فرد ماده ریزي و تعداد تخم بهدست آمده طول عمر حشره بالغ نر و ماده، دوره تخمبه طبق نتایج
و  35/9 ،46/10( ساواالن ریزي در رقمبالغ ماده و نر، دوره تخمطول عمر حشره . داري را نشان داداختالف معنیمورد مطالعه 
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در مقایسه ساواالن هاي رقم هاي پرورش یافته روي برگماده. تر بودسریع) 43/6و 75/8، 68/9(  امراد کندتر و در رقم) 73/6
  ).2جدول( گذاشتند) ماده هرتخم به ازاي  66/30(تري تعداد تخم کم دیگر ارقام با

  Tuta absoluta و باروري ریزيدوره تخم ،طول عمر افراد بالغ )SE±(میانگین  :2جدول
- تعداد تخم به

فرد  ازاي هر
 ماده

ریزيدوره تخم  
)روز(  

 طول عمر نر
)روز(  

 طول عمر ماده
)روز(  

ارقام                         

99/0±18/39 a 43/6 ± 128/0  c 75/8 ± 19/0  d 158/0±68/9  d امراد                      
13/1±00/35 b 62/6 ± 155/0  bc 15/9 ± 15/0  cd 12/10 ± 239/0  cd                    مارکز  
75/0±66/30 c 73/6 ±0.118 bc 35/9 ± 16/0  cbd 46/10 ± 236/0  cd     ساواالن       

     
.درصد دارنددار در سطح احتمال پنج معنی تفاوت، در هر ستون غیر یکساناعداد با حروف       

 
را نشان داد که این مشاهده مطابق با یافته هاي ) ≥0002/0P (داريطول دوره الروي در بین ارقام مورد مطالعه اختالف معنی

 زمینی، بنا به یافتههاي سیبطوالنی بودن دوره الروي بین رقم تفاوت در. بود) 11( پریرا و سانچز و) 3(کاپاروس و همکاران
ترین طوالنی. باشدهاي کیفیت غذا مربوط میبه شاخص) 11(و پریرا و سانچز  )5(گرینبیگ و همکاران  ؛)1(آوماك و همکاران 

تر بودن دوره کوتاه. مشاهده شد) روز 80/12( امرادترین دوره الروي در رقم وکوتاه) روز 44/13( ساواالندوره الروي در رقم 
-بیش). 15(باشد ي زیستی حشره میمطلوبیت بیشتر گیاه میزبان براي تغذیه و تکمیل دوره يقبل از بلوغ، منعکس کننده

- ترین و کمچنین بیش، همبود امرادو  ساواالنهاي ترتیب در رقمریزي بهي تخملغ و دورهترین طول عمر افراد باترین و کم
در تحقیقات متعددي نشان داده شده  .مشاهده شد ساواالن و امراد هايترتیب در رقمازاي هر فرد ماده بهترین تعداد تخم به
- کاهش می ایین نسبت به آفتهاي گذاشته شده توسط یک حشره روي گیاهان میزبان با کیفیت غذایی پاست که تعداد تخم

  ).16 ؛7(یابد 
هاي مورد در بین رقم ساواالنقم ر و رشد جمعیت کندتري داشت امرادروي رقم  T. absolutaدهدکه این نتایج نشان می

پره در مزارع هاي مدیریت تلفیقی این شبتواند در برنامهدارد و این نتایج می T. absolutaتري نسبت مطالعه مطلوبیت کم
  .زمینی مفید باشدسیب
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