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 Tuta absoluta (Meyrick)تاثیر مقادیر مختلف کود مرغی روي پارامترهاي رشدي و جدول زندگی 

(Lepidoptera:Gelechiidae) تحت شرایط گلخانه 
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   چکیده
باشد می .Lycopersicum esculentum Millفرنگی، ، یک آفت اصلی گوجهTuta absoluta (Meyrick)فرنگی، مینوز برگ گوجه     

شامل (هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر مقادیر مختلف کود مرغی . کندنیز تغذیه می Solanaceaeه که از دیگر گیاهان میزبان از خانواد
رقم (فرنگی روي گیاهان گوجه T. absoluta روي پارامترهاي چرخه زیستی) درصد 25درصد و  20درصد،  15درصد،  10درصد،  5شاهد، 

Super chief (درصد و دوره روشنایی طبیعی انجام  60±5گراد، رطوبت نسبی درجه سانتی 25±1ها در گلخانه در دماي این آزمایش. بود
نتایج نشان داد که با افزایش مقادیر کود مرغی، نشوونماي الروي کندتر شد؛ درصد بقاي از تخم تا حشرات کامل و تعداد تخم گذاشته . شد

، نرخ ذاتی )R0(ارامترهاي چرخه زیستی شامل نرخ خالص تولید مثل میانگین پ. داري کاهش یافتندشده به ازاي یک ماده نیز به طور معنی
این ) DT(و زمان الزم براي دو برابر شدن جمعیت ) T(، میانگین طول دوره نسل )λ(، نرخ متناهی افزایش جمعیت )rm(افزایش جمعیت 

نرخ ثابت تغییر جمعیت به ازاي یک فرد، ( 15/0، )گیطول دوره زند/ماده/میانگین تعداد نتاج ماده( 05/53 پره در تیمار شاهد به ترتیبشب
میانگین ( 88/41درصد کود مرغی به ترتیب  25روز و در تیمار  59/4روز و  29/26بر روز،  163/1، )Lotkaمحاسبه شده توسط معادله 

روز به دست  56/5روز و  94/29روز،  بر 133/1، )نرخ ثابت تغییر جمعیت به ازاي یک فرد( 12/0، )طول دوره زندگی/ماده/تعداد نتاج ماده
. داري کاهش یافتبا افزایش مقادیر کود مرغی به طور معنی T. absoluta فرنگی نسبت بهدر این تحقیق، حساسیت گیاهان گوجه. آمدند

  .فرنگی مفید باشددر مزارع گوجه T. absolutaهاي مدیریت تلفیقی تواند در برنامهاین نتایج می
 

   فرنگیگوجه جدول زندگی، ،رشديفرنگی، کود مرغی، پارامترهاي مینوز برگ گوجه :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
، بوده و خاستگاه آن نواحی ساحلی غرب Solanaceae، از تیره بادمجانیان، .Lycopersicon esculentum  Millفرنگی، گوجه     

ر سراسر جهان یک سبزي محسوب می شود و با اینکه گیاهی چند ساله فرنگی تقریبا دگوجه. است) از اکوادور تا شیلی(آمریکاي جنوبی 
کشور ایران با تولید ساالنه  2011در سال  FAOبراساس گزارش ). 9( شوداست، در سراسر جهان همانند یک گیاه یکساله کشت می

 Tuta absoluta (Meyrick)فرنگی وز گوجهپروانه مین .)6(باشد ي پنجم را در جهان دارا میفرنگی در سال، رتبهتن گوجه 298،824،6
(Lepidoptera: Gelechiidae)  باشد، این آفت بومی فرنگی میهاي گوجهیکی از آفات مهم کشت "توتا"یا به اصطالح رواج یافته

مرز بودن با لیل همکشور ایران به د). 10(از اسپانیا گزارش شده است  2006آمریکاي جنوبی بوده و براي اولین بار در اروپا در سال 
غربی، شهرستان ارومیه از استان آذربایجان 1389کشورهاي ترکیه و عراق در معرض آلودگی قرار گرفت، این آفت براي اولین بار در سال 

باشند می Solanaceaeهاي وحشی خانواده زمینی و گونهفرنگی، سیبپره گوجهمیزبان اصلی این شب ).2، 1(آوري و شناسایی گردید جمع
  Solanaceae تواند روي دیگر گیاهان خانوادهدهد؛ اما میفرنگی را براي میزبانی ترجیح میگوجه T. absolutaگزارش شده است که  .)5(
 
 
 

mailto:fathi@uma.ac.ir%20???????


 

٢ 

 
و تنباکو ، ).S. muricatum L(اي فلفل دلمه، ).S. tuberosum L(زمینی سیب ،).Solanum  melongena L(از جمله بادمجان 

)Nicotiana tabacum L. ( نیز تغذیه کرده و خسارت بزند)کندفرنگی خسارت وارد میاین آفت به مراحل مختلف رشدي گیاه گوجه. )4 .
هاي نازك بعد از تفریخ، الروها از بافت پارانشیم برگ و قسمت. دهندریزي بیشتر ترجیح میها را براي تخمسطح برگهاي این حشره ماده

این آفت . گرددهاي انتهایی و کاهش شدید سطح سبز برگ میها، توقف رشد جوانهبدشکلی و سوراخ شدن میوهساقه تغذیه کرده و باعث 
ها بدون دانش کافی در زمینه بیولوژي کشرویه حشرهمصرف بی. )8(سازدهاي آلوده خسارت وارد میدرصد به مزارع و گلخانه 100تا  30

دهد، بلکه باعث ایجاد اثرات جانبی مضر در زیست محیط شده و باعث ا در کنترل آفت کاهش میها رکشپره نه تنها کارایی حشرهاین شب
- ها در کنترل آفات ممکن است سبب ظهور ژنوتیپکشرویه از حشرههمچنین، استفاده بی. شودبرهم زدن تعادل طبیعی در اکوسیستم می

باشد، استفاده از کودهاي ارگانیک و که در کشاورزي پایدار مورد توجه میهایی یکی از روش). 11(ها نیز شود کشهاي مقاوم به حشره
باشد که کود مرغی حاصلخیزکننده خوب خاك می. )3(باشد ها میهاي مقاوم جهت افزایش قدرت تحمل گیاه در برابر آفات و بیماريرقم

کود مرغی به دلیل محتواي باالي مواد مغذي به خصوص . ددهمواد ارگانیک، ظرفیت نگهداري آب و موجودات مفید را در خاك افزایش می
مقادیر مختلف  تاثیرلذا تحقیق حاضر با هدف مطالعه  ).7( باشدمناسب براي استفاده در مزارع می) K( و پتاسیم) P( ، فسفر)N( نیتروژن

 تحت شرایط گلخانه T. absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae)کود مرغی روي پارامترهاي رشدي و جدول زندگی 
  .فرنگی مفید باشدهاي گوجهگلخانه در  T. absolutaهاي مدیریت تلفیقی تواند در برنامهاطالعات حاصل از این تحقیق می. طراحی شد

  
  هامواد و روش

 زدنشد، بعد از جوانه خیسانده روز 3 مدت به پتري داخل در کاشت جهت Super Chief ) رقم(فرنگی بذر گوجه براي انجام آزمایش     
 انتقال) ي نوري طبیعیدرصد و دوره 560گراد، رطوبت نسبی ي سانتیدرجه 25دماي (طبیعی  خاك حاوي نشا سینی به بذور اولیه
و ) 2:1(مخلوط خاك و شن  حاوي يهاگلدان به بذور شدن سبز از بعد .شد نگهداري گلخانه شرایط در اولیه برگهاي ظهور تا شد و داده

هاي براي مطالعه ویژگی. انتقال پیدا کرد) درصد 25درصد و  20درصد،  15درصد،  10درصد،  5شامل شاهد، (مقادیر مختلف کود مرغی 
هاي برگی  سدر هر یک تیمارهاي استفاده شده از کود مرغی از قف)  Super chiefرقم (فرنگی فرنگی روي گوجهزیستی مینوز برگ گوجه

فرنگی تازه دو جفت حشره کامل مینوز برگ گوجه. شفاف که در دو طرف انتهایی آنها تور براي جریان هوا تعبیه شده بود، استفاده شد
-مورد نظر گوجه بین جداسازي شده و داخل هر قفس برگی حاوي برگ رقمظاهرشده از داخل ظرف پرورشی با استفاده از آسپیراتور و ذره

ساعت حذف شده و  24ها بعد از حشرات کامل داخل این قفس. گیري و تخمگذاري رهاسازي شدندساعت براي جفت 24به مدت  فرنگی
هاي  با بررسی. ها نیز حذف گردیدداخل هر قفس نگهداري شد و بقیه تخم  فقط یک عدد تخم X20بین دستی  سپس با استفاده از ذره

ل، طول دوره نشوونماي مرحله الروي، طول دوره شفیرگی، درصد بقاي مراحل نابالغ و نیز تعداد ها ظهور الرو سن او روزانه این قفس
هاي گذاشته شده و نیز  براي مطالعه تعداد تخم. فرنگی در درصدهاي مختلف کود مرغی بررسی شدندحشرات کامل ظاهر شده روي گوجه

به این . فرنگی در هر تیمار کودي استفاده شدهاي گوجهشده مینوز روي بوتهطول عمر حشرات کامل نر و ماده، از حشرات کامل تازه ظاهر 
برگی کار گذاشته شده روي همان   فرنگی در هر تیمار کودي داخل قفسروزه ظاهر شده از گیاه گوجهترتیب که یک جفت حشره کامل یک

ها با استفاده از تجزیه داده .هاي گذاشته شده به ازاي یک ماده شمارش گردیدها تعداد تخمهاي روزانه قفسرقم رهاسازي شد و با بررسی
تکرار براي در قالب طرح کامال  25در  آزمایش. انجام گرفت) P≤0.05(ها با استفاده از آزمون توکی و مقایسه میانگین داده SAS افزارنرم

  .تصادفی انجام شد
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  نتایج و بحث

س نتایج بدست آمده به طور کلی، از میان پارامترهاي رشدي بین دوره نشو و نماي جنینی  و دوره نشو و نماي شفیرگی اختالف براسا     
کود % 25و  20دوره نشو و نماي الروي براي تیمارهاي  .داري داشتداري وجود نداشت، اما دوره نشو و نماي الروي اختالف معنیمعنی

  ). 1جدول (داري داشت نسبت جنسی و درصد بقاء بین تیمارها اختالف معنی .باشدیشتر از تیمار شاهد میداري بمرغی به طور معنی
   T. absolutaدوره نشوونماي جنینی، الروي، شفیرگی، نسبت جنسی و درصد بقا ) ±SE(مقایسه میانگین  - 1جدول 

 درصد بقا
(%) 

 نسبت جنسی
)هاماده(%  

دوره نشوونماي 
)روز(شفیرگی   

وره نشوونماي الرويد  
)روز(  

دوره نشوونماي جنینی 
)روز(  

 تیمارها

83/80 ± 19/0  a 17/59 ± 19/0  a 15/7 ± 25/0  a 40/10 ± 10/0  d 76/4 ± 13/0  a شاهد 
00/80 ± 29/0  ab 50/57 ± 25/0  ab 35/7 ± 19/0  a 12/11 ± 22/0  cd 84/4 ± 20/0  a 5 درصد کود مرغی  
17/79 ± 19/0  ab 50/57 ± 25/0  ab 60/7 ± 15/0  a 56/11 ± 20/0  bc 04/5 ± 18/0  a 10 درصد کود مرغی 
67/76 ± 23/0  ab 38/55 ± 19/0  ab 74/7 ± 17/0  a 04/12 ± 19/0  ab 16/5 ± 17/0  a 15 درصد کود مرغی 
67/76 ± 23/0  ab 17/54 ± 19/0  b 79/7 ± 20/0  a 32/12 ± 19/0  a 28/5 ± 20/0  a 20 درصد کود مرغی 
83/75 ± 19/0  a 17/54 ± 34/0  b 89/7 ± 18/0  a 68/12 ± 18/0  a 44/5 ± 16/0  a 25 درصد کود مرغی 

  ).P≤0.05( باشدها میدار در مقایسه بین میانگینحروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی
براي تیمار  طول عمر حشرات کامل). 2جدول (داري داشتند اختالف معنی ریزي و باروري، دوره تخم)ماده و نر(طول عمر حشرات کامل 

تر داري کمکود مرغی به طور معنی% 25و  20ریزي براي تیمار باشد؛ دوره تخمکود مرغی می% 25داري بیشتر از تیمار به طور معنیشاهد 
  .باشدتر از سایر تیمارها میداري کمکود مرغی به طور معنی% 25از تیمار شاهد  و باروري براي تیمار 

  
   T. absoluta ریزي و باروريره کامل، طول دوره تخمطول عمر حش) ±SE( مقایسه میانگین - 2جدول 

تعداد (باروري 
)ماده/تخم  

ریزيطول دوره تخم  
)روز(  

 طول عمر نر
)روز(  

 طول عمر ماده
)روز(  

 تیمارها

40/112 ± 80/0  a 30/7 ± 18/0  a 95/9 ± 15/0  a 40/12 ± 11/0  a شاهد 
75/109 ± 53/0  b 00/7 ± 19/0  ab 45/9 ± 11/0  ab 15/11 ± 17/0  b 5 صد کود مرغیدر  
60/107 ± 49/0  c 90/6 ± 18/0  ab 15/9 ± 18/0  bc 95/10 ± 15/0  bc 10 درصد کود مرغی 
84/105 ± 81/0  c 74/6 ± 26/0  ab 90/8 ± 19/0  bcd 84/10 ± 19/0  bc 15 درصد کود مرغی 
95/103 ± 79/0  d 42/6 ± 24/0  b 40/8 ± 24/0  cd 63/10 ± 23/0  bc 20 درصد کود مرغی 
05/102 ± 40/0  e 26/6 ± 15/0  b 25/8 ± 24/0  d 37/10 ± 20/0  c 25 درصد کود مرغی 

  ).P≤0.05(باشد ها میدار در مقایسه بین میانگینحروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی
به طور کود مرغی % 25براي تیمار  λو  R0 ،rmمقادیر ). P<0.0001(دارداشت پارامترهاي جدول زندگی بین تمام تیمارها اختالف معنی

 ).3جدول (دار بیشتر از سایر تیمارها بود کود مرغی به طور معنی% 25براي   DTو  Tتر از سایر تیمارها بود، اما مقادیر دار کممعنی
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  T. absolutaپارامترهاي جدول زندگی ) ±SE(مقایسه میانگین  - 3جدول 

DT 
(days) 

T 
(days) 

λ 
(day-1) 

R0 rm 
(Ln R0/T) 

 تیمارها
588/4 ± 002/0  f 29/26 ± 013/0  f 163/1 ± 1/9 E-05 a 05/53 ± 034/0  a 151/0 ± 8/7 E-05 a شاهد 
918/4 ± 003/0  e 76/27 ± 015/0  e 151/1 ± 3/9 E-05 b 05/50 ± 029/0  b 141/0 ± 1/8 E-05 b 5 درصد کود مرغی  
078/5 ± 003/0  d 52/28 ± 015/0  d 146/1 ± 5/8 E-05 c 06/49 ± 028/0  c 136/0 ± 5/7 E-05 c رغیدرصد کود م  10 
294/5 ± 003/0  c 94/28 ± 016/0  c 140/1 ± 1/9 E-05 d 24/44 ± 035/0  d 131/0 ±8E-05 d 15 درصد کود مرغی 
462/5 ± 003/0  b 52/29 ± 017/0  b 135/1 ± 8/8 E-05 e 36/42 ± 043/0  e 127/0 ± 8/7 E-05 e 20 درصد کود مرغی 
556/5 ± 004/0  a 94/29 ± 023/0  a 133/1 ± 0001/0  f 88/41 ± 030/0  f 125/0 ± 9/9 E-05 f 25 درصد کود مرغی 

 ).P≤0.05(باشد ها میدار در مقایسه بین میانگینحروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی
  

  گیري کلینتیجه
ذاشته شده نتایج نشان داد که با افزایش مقادیر کود مرغی، نشوونماي الروي کندتر شد؛ درصد بقاي از تخم تا حشرات کامل و تعداد تخم گ

با  T. absoluta فرنگی نسبت بهحساسیت گیاهان گوجهتوان گفت که بنابراین می. داري کاهش یافتندبه ازاي یک ماده نیز به طور معنی
هاي در کشت T. absolutaهاي مدیریت تلفیقی تواند در برنامهاین نتایج می. یابدداري کاهش میافزایش مقادیر کود مرغی به طور معنی

  .فرنگی مفید باشدگوجه
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