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 :Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidopteraفرنگی، تاثیر مقادیر مختلف کود مرغی روي تراکم جمعیت مینوز برگ گوجه

Gelechiidae) ايتحت شرایط مزرعه آن و خسارت 
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  چکیده
باشد که می .Lycopersicum esculentum Millفرنگی، ، یک آفت اصلی گوجهTuta absoluta (Meyrick)فرنگی، مینوز برگ گوجه   

گرم،  50شامل شاهد، (در این تحقیق، تاثیر مقادیر مختلف کود مرغی . کندنیز تغذیه می Solanaceaeبان از خانواده از دیگر گیاهان میز
فرنگی و خسارت آن روي گوجه T. absolutaروي تراکم جمعیت الروهاي ) هاي هر بلوكگرم کود مرغی براي بوته 150گرم و  100

-برداري یک گیاه گوجه، واحد نمونهدر این آزمایش. هاي کامل تصادفی مطالعه شدطرح بلوكدر مزرعه آزمایشی در قالب )  Korallرقم(
هاي داالندار، تعداد کل داالنها و تعداد کل الروها برآورد شد، و ها، تعداد برگچهتعداد کل برگچه) گیاه 20(فرنگی انتخاب شد و در هر گیاه 

، وزن )هاها، تعداد کل الروها بر کل برگچهها، تعداد کل داالنها بر کل برگچهبر کل برگچههاي داالندار تعداد برگچه(هاي خسارت شاخص
نتایج نشان داد که با افزایش کود . ارزیابی شد T. absolutaبراي ) MRGR(و میانگین نرخ رشد نسبی ) روزه 97روزه،  10(ها خشک بوته

- تعداد برگچه. یابددار افزایش میطور معنینسبت به تیمار شاهد به) روزپس از کاشت 97(ها ها و در نتیجه وزن خشک بوتهمرغی رشد بوته
. باشدگرم کود مرغی می 150و  100دار بیشتر از تیمارهاي طور معنیهاي داالندار، تعداد کل داالنها و تعداد کل الروها در تیمار شاهد به

 150براي تیمار ) MRGR(میانگین نرخ رشد نسبی . باشدشتر از سایر تیمارها میدار بیطور معنیهاي خسارت براي تیمار شاهد بهشاخص
ها بندي کرد که با افزودن کود مرغی مطلوبیت بوتهتوان جمعبنابراین، می. باشددار بیشتر از تیمار شاهد میطور معنیگرم کود مرغی به

 .فرنگی مفید باشددر مزارع گوجه T. absolutaهاي مدیریت تلفیقی رنامهتواند در باین نتایج می. یابدکاهش می T. absolutaنسبت به 
  

 فرنگی، تراکم جمعیت، مطلوبیت، شاخص خسارت، میانگین نرخ رشد نسبیمینوز برگ گوجه: کلمات کلیدي
  

  مقدمه
است که بعد از ) Solanaceae(ي بادمجانیان ساله از تیرهگیاهی علفی و یک Lycopersicum esculentum Millerفرنگی، گوجه   

هاي مهمی است که به علت داشتن انواع فرنگی یکی از سبزيگوجه. شودترین گیاه زراعی این خانواده محسوب میزمینی مهمسیب
ذیه هاي مختلف در تغکند و به صورتها، کاروتن، اسیدهاي آلی مفید، قند و امالح معدنی نقش مهمی را در سالمتی انسان ایفا میویتامین

فرنگی در سال، تن گوجه 6،824،298کشور ایران با تولید ساالنه  2011در سال  FAOبراساس گزارش  ).3( گیردمورد استفاده قرار می
تن در سال  248،841هکتار سطح زیر کشت این محصول و تولید  5،736شرقی با آذربایجان و) 10(باشد ي پنجم را در جهان دارا میرتبه
فرنگی ترین آفات گوجهیکی از مخرب  Tuta absoluta (Meyrick)فرنگی،مینوز برگ گوجه ).2(باشد ا در کشور ایران دارا میي نهم ررتبه

هاي اخیر در کشور ایران در سال). 16(از شرق اسپانیا گزارش شد  2006این آفت در ابتدا در اواخر سال ). 13، 5(در آمریکاي جنوبی است 
-پره گوجهمیزبان اصلی این شب). 6، 1(وي گیاهان میزبان مختلف از ارومیه، اصفهان و بوشهر گزارش شده است پره رخسارت این شب

فرنگی را براي گوجه T. absolutaگزارش شده است که  .)8(باشند می Solanaceaeهاي وحشی خانواده زمینی و گونهفرنگی، سیب
 زمینی سیب ،).Solanum  melongena L(از جمله بادمجان  Solanaceae گیاهان خانواده تواند روي دیگردهد؛ اما میمیزبانی ترجیح می
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)S. tuberosum L.( ،اي فلفل دلمه)S. muricatum L.( ، و تنباکو)Nicotiana tabacum L. ( نیز تغذیه کرده و خسارت بزند)این  ). 7

پره از بافت مزوفیل برگ تغذیه کرده و باعث ایجاد هاي این شبالرو .ندکفرنگی خسارت وارد میآفت به مراحل مختلف رشدي گیاه گوجه
حمله این آفت ). 9، 4(یابد در برگ شده و بنابراین سطح فتوسنتز کننده گیاهان کاهش یافته و در نتیجه عملکرد محصول کاهش می داالن

این آفت در تمام مراحل . شودرخی موارد منجر به مرگ گیاه میها و در بها و پژمرده شدن آنها، کاهش بازارپسندي میوهباعث زردي برگ
 تغذیه الروهاي این آفت از برگ، گل، ساقه و به خصوص میوه.زندفرنگی از زمان نشا تا عرضه میوه به بازار خسارت میرشدي گیاهان گوجه

اي افزایش طور قابل مالحظههاي زراعی به ر زمینامروزه کاربرد سموم و کودهاي شیمیایی د). 12(درصد خسارت بزند  100تواند تا می
- ناپذیري بر محیط زیست و سالمتی انسان دارند و آلودگی خاك و آب را نیز سبب میهاي اضافی، اثرات جبرانعالوه بر هزینه. یافته است

-ت با هدف حذف یا کاهش مصرف نهادههاي کشیکی از ارکان اصلی در کشاورزي پایدار استفاده از کودهاي زیستی در سیستم .)14(شوند 
اي با جمعیت متراکم از یک یا چند نوع میکروارگانیسم مفید خاکزي و یا به کودهاي زیستی شامل مواد نگهدارنده. باشدهاي شیمیایی می

روند تم زراعی به کار میباشند که به منظور تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در یک اکوسیسصورت فرآورده متابولیکی این موجودات می
. دهدباشد که مواد ارگانیک، ظرفیت نگهداري آب و موجودات مفید را در خاك افزایش میکود مرغی حاصلخیزکننده خوب خاك می). 15(

). 11(دباشمناسب براي استفاده در مزارع می) K(و پتاسیم) P(، فسفر)N(کود مرغی به دلیل محتواي باالي مواد مغذي به خصوص نیتروژن
 Tuta absoluta (Meyrick)فرنگی، تراکم جمعیت مینوز برگ گوجهروي مقادیر مختلف کود مرغی تاثیر تحقیق حاضر با هدف مطالعه 

(Lepidoptera: Gelechiidae) اطالعات حاصل از این . طراحی شد ايفرنگی تحت شرایط مزرعهو خسارت آن روي یک رقم گوجه
 .فرنگی مفید باشددر مزارع گوجه  T. absolutaهاي مدیریت تلفیقی تواند در برنامهتحقیق می

  
  هامواد و روش

 اولیه زدنشد، بعد از جوانه خیسانده روز 3 مدت به پتري داخل در کاشت جهت Korall) رقم(فرنگی بذر گوجه براي انجام آزمایش    
شد  داده انتقال) ي نوري طبیعیدرصد و دوره 560وبت نسبی گراد، رطي سانتیدرجه 25دماي (طبیعی  خاك حاوي نشا سینی به بذور

-پس از عملیات آماده. ي آزمایشی منتقل شدندبه مزرعه بذور شدن سبز از بعد .شد نگهداري گلخانه شرایط در اولیه برگهاي ظهور تا و
ها در تیمارهاي مختلف کود در مزرعه آزمایشی، بذرهاي این رقم هاي مربوطهسازي زمین و کوددهی مقادیر مختلف کود مرغی در کرت

متر و فاصله بین سانتی 50هاي کشت عرض هر بلوك دو متر، فاصله بین ردیف. و پشته کاشته شدند مرغی در چهار بلوك به روش جوي
عنوان حاشیه ها بهها و نیز بین کرتري بین بلوكهمچنین فاصله دو مت. متر بودسانتی 25از یکدیگر  فرنگی در روي هر ردیفگیاهان گوجه

بلوك ) 2(بلوك اول تیمار شاهد ) 1(اي تیمارها شامل در شرایط مزرعه. هاي الزم بدون کشت باقی ماندها و بررسیبرداريبراي انجام نمونه
گرم  150بلوك چهارم ) 4(هاي هر کرت گرم کود مرغی براي بوته 100بلوك سوم ) 3(هاي هر کرت گرم کود مرغی براي بوته 50دوم 

ها از اوایل برداريدر مزرعه آزمایشی نمونه. فرنگی مزرعه آزمایشی بودبرداري یک بوته گوجهواحد نمونه .باشدهاي هر کرت میبراي بوته
ور تصادفی انتخاب شده و تعداد کل طبرداري به تعداد کافی بوته بهدر هر نمونه. ها انجام شدمرحله رشدي به ساقه رفتن تا رسیدگی میوه

هاي حاصل براي مقایسه  از داده .شدها و تعداد کل الروها داخل داالن شمارش میهاي داراي داالن، تعداد کل داالنها، تعداد برگچهبرگچه
آبیاري مزرعه به فواصل . در مقادیر مختلف کود مرغی استفاده شد) Korallرقم (فرنگی تراکم جمعیت و میزان خسارت مینوز روي گوجه

 .ها اجتناب شدکشدر ضمن در این مزرعه آزمایشی از مصرف حشره. بار صورت گرفتمنظم ده روز یک
 

  نتایج و بحث
- طور معنیها در تیمار شاهد بهل برگچهطوریکه تعداد کیابد؛ بهها افزایش میطور کلی، نتایج نشان داد که با افزایش کود مرغی رشد بوتهبه

 طوریکه تعداد برگچهیابد؛ بهها با افزایش کود مرغی کاهش میمیزان تغذیه و خسارت الروها در بوته. باشدتر از سایر تیمارها میداري کم
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باشد گرم کود مرغی می 150و  100ز تیمار دار بیشتر اطور معنیها و تعداد کل الروها در تیمار شاهد بههاي داالندار، تعداد کل داالن

  ). 1جدول (
  T. absolutaها و تعداد کل الروها هاي داالندار، داالنها، برگچهتعداد کل برگچه) SE±(مقایسه میانگین  -1جدول

  تعداد کل الروها  هاتعداد  کل داالن  هاي داالندارتعداد برگچه  هاتعداد کل برگچه  تیمارها

28/64  شاهد ± 68/0  b 28/24 ± 64/0  a 14 /28 ± 34/0  a 28/25 ± 28/0  a 
43/70  گرم کود مرغی 50 ± 15/1  a 43/22 ± 68/0  ab 28/26 ± 61/0  ab 43/23 ± 53/0  ab 
29/72  گرم کود مرغی 100 ± 13/1  a 57/21 ± 61/0  b 43/25 ± 00/1  b 57/22 ± 65/0  b 
86/72  گرم کود مرغی 150 ± 91/0  a 14/21 ± 55/0  b 00/25 ± 53/0  b 14/22 ± 46/0  b 

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

ها، تعداد کل داالنها بر کل هاي داالندار بر کل برگچهتعداد برگچه(هاي خسارت میزان شاخص 1براساس نتایج بدست آمده در جدول 
-محاسبه شد و نتایج نشان داد که افزایش کود مرغی روي شاخص خسارت تاثیر داشته است؛ به) هاگچهها، تعداد کل الروها بر کل بربرگچه

 .  )2جدول (باشد داربیشتر از سایر تیمارها میطور معنیهاي خسارت در تیمار شاهد بهطوریکه مقادیر شاخص
 

  T. absolutaهاي خسارت شاخص )SE±(مقایسه میانگین  - 2جدول 
  هاکل برگچه/هاي داالنداربرگچه       تیمارها

(%) 
 هاکل برگچه/هاکل داالن

  
  هاکل برگچه/کل الروها

  
78/37  شاهد ± 95/0  a 44/0 ± 006/0  a 39/0 ± 006/0  a 

93/31  گرم کود مرغی 50 ± 26/1  b 37/0 ± 010/0  b 33/0 ± 009/0  b 

85/29  گرم کود مرغی 100 ± 77/0  b 35/0 ± 014/0  b 31/0 ± 008/0  b 

03/29  مرغیگرم کود  150 ± 70/0  b 34/0 ± 006/0  b 30/0 ± 009/0  b 

  ).P≤0.05( باشدها میدار در مقایسه بین میانگینحروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی
ار وجود داختالف معنی) WD10(روزه  10هاي مشخص شد که وزن خشک در بوته) روزه 97روزه و  10(ها گیري وزن خشک بوتهبا اندازه

. باشدتر از سایر تیمارها میدار کمطور معنیطوریکه در تیمار شاهد بهدار بود؛ بهاختالف معنی) WD97(روزه  97هاي نداشت، اما در بوته
  ).3جدول (باشد دار بیشتر از تیمار شاهد میطور معنیگرم کود مرغی به 150در تیمار ) MRGR(میانگین نرخ رشد نسبی 

 
  MRGR (T. absoluta( ها و میانگین نرخ رشد نسبیوزن خشک بوته )SE±(قایسه میانگین م - 3جدول 

  روزه 10ي وزن خشک بوته  تیمارها
 )گرم(

 روزه 97يوزن خشک بوته
  )گرم(

  میانگین نرخ رشد نسبی
  )روز/گرم(

28/25  شاهد ± 36/0  a 43/632 ± 83/3  b 0370/0 ± 0001/0  b 

43/25  گرم کود مرغی 50 ± 48/0  a 71/677 ± 34/7  a 0377/0 ± 0003/0  ab 

43/25  گرم کود مرغی 100 ± 57/0  a 57/691 ± 70/3  a 0380/0 ± 0003/0  ab 

29/25  گرم کود مرغی 150 ± 75/0  a 43/693 ± 79/5  a 0381/0 ± 0003/0  a 

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



 

۴ 

 
  گیري کلیتیجهن

ها افزایش در نتیجه مطلوبیت گیاهان ها و مقاومت آنتوان نتیجه گرفت که با افزودن کود مرغی رشد بوتهبراساس نتایج بدست آمده می
نگی فردر مزارع گوجه T. absolutaهاي مدیریت تلفیقی تواند در برنامهاین نتایج می .یابدکاهش می T. absolutaفرنگی نسبت به گوجه
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