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 چكیده

و  CH Falatهای فرنگی به نامدو رقم گوجهروی  Tuta absoluta (Meyrick)زیستی چرخه های در این تحقیق ویژگی

HAS 2274  طول  درصد و دوره نوری طبیعی مطالعه شد. 06±2گراد، رطوبت نسبی درجه سانتی 22±2در گلخانه در دمای

ره کامل، درصد بقا از تخم تا حشداری بیشتر بود. به طور معنی CH Falat در مقایسه با رقم HAS 2274 ی الروی روی رقمدوره

 روی رقم( λنرخ متناهی افزایش جمعیت )و  (mrنرخ ذاتی افزایش جمعیت )، مادهیک های گذاشته شده به ازای تعداد تخم

HAS 2274 در مقایسه با رقم CH Falat درمقابلبود. داری کمتر طور معنیبه ،( زمان الزم برای دو برابر شدن جمعیتDT )

 HAS رقمی کرد که گیرتوان نتیجه. بنابراین، میداری بیشتر بودبه طور معنی CH Falat قمدرمقایسه با ر HAS 2274 روی رقم

مفید   T. absolutaتلفیقی  های مدیریتبرنامهتواند در و می داردفرنگی گوجه نسبت به مینوز برگ مطلوبیت کمتری 2274

 باشد.
 

 فرنگیمینوز برگ گوجهبدن، مطلوبیت، پارامترهای جدول زندگی، جثه ، : گیاه میزبانکلمات کلیدی

 

 

 مقدمه -1

خسارت  بادنجانیانبیشتر به گیاهان تیره Tuta absoluta (Meyrick) (Gelechiidae Lep.:  )، فرنگیمینوز برگ گوجه

اروپایی  هایبه سرعت به سایر کشور وشد از اسپانیا گزارش  2660 در سال این آفت بومی آمریکای جنوبی بوده و کند.وارد می

 (.Ferrara et al., 2001) مطرح شد فرنگیهای کشت گوجهبه عنوان آفت جدی برای مزارع و گلخانه ای انتشار یافت وو مدیترانه

سپس در  و آوری و شناسایی شداز شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی جمع 1831این آفت برای اولین بار در سال 

خسارت این آفت (. Baniameri and Cheraghian, 2011گزارش گردید )های کشور ایران استاناز اکثر  1816سال زراعی 

ها و یا ساقه نفوذ های جدید، برگها، میوهتخم به درون جوانه انتهایی، گلاز پس از تفریخ مربوط به مرحله الروی است که 

 (. Sanino and Espinosa, 2010)کنند می ایجادای داالن تغذیه کرده و

هایی غیر از روش ها، استفاده از روشکشحشرهاز نسبت به بعضی پره شباین  نمقاوم شدهایی مینی بر گزارش بر اساس

-ارقام مقاوم مصرف آفتاستفاده از . (Siqueira et al., 2000) باشدآفت ضروری میاین کنترل شیمیایی جهت کاهش خسارت 

صدمه زیست و و پتانسیل آلودگی محیط بخشدکنندگان را بهبود میشاورزان و مصرفها را کاهش داده و سالمت و ایمنی ککش

فرنگی در این تحقیق با هدف مقایسه تاثیر دو رقم گوجه (.Sarfraz et al., 2006رساند )عوامل بیوکنترل را به حداقل میبه 

 ای انجام شد. تحت شرایط گلخانه T. absolutaهای چرخه زندگی ویژگی
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 هاروش مواد و -2
 فرنگیگوجه، کشت گیاهان شرایط آزمایش محل و

 22 ± 2شرکت دشت ذرین واقع در شهر اردبیل، در شرایط دمایی در گلخانه تولید بذر  1818تان ها در تابساین آزمایش

ارقام  فرنگیجهبذور گوی نوری طبیعی انجام شدند. برای انجام آزمایش درصد و دوره 06 ± 2درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 

CH Falat  وHAS 2274  .در گلدانفرنگی ی گوجهنشاهااز مؤسسه تحقیقات و اصالح و تهیه بذر و نهال کرج تهیه شدند-

فرنگی در مرحله ها، گیاهان گوجهدر همه آزمایش لیتر کاشته شدند. 8متر و با حجم سانتی 22های پالستیکی با قطر دهانه 

 ش قرار گرفتند.هفت برگ کامل مورد آزمای

 

 فرنگیکلنی مینوز برگ گوجه
بر اساس آزمایشگاه دانشگاه محقق اردبیلی  درآوری شدند و جمع زمینیسیب غدهپره از گلخانه تولید حشرات کامل این شب 

هر روی  گیفرنگوجهمینوز برگ ها، قبل از انجام آزمایش(. Sanino and Espinosa, 2010)های مورفولژی شناسایی شدند ویژگی

-روزهو یکحشرات کامل تازه ظاهر شده سپس شد. پرورش داده به مدت یک نسل داخل گلخانه فرنگی مورد مطالعه رقم گوجه

 .ندشدها استفاده انجام آزمایشاز هر رقم برای  فرنگیگوجهبرگ ی مینوز 
 

 زیستی  چرخه هایبررسی ویژگی

یک فرنگی گوجههر یک از دو رقم مورد مطالعه فرنگی روی گوجهرگ بزیستی مینوز چرخه های ویژگیبرای مطالعه 

جفت حشره کامل نر و ماده تازه ظاهر شده از همان رقم داخل قفس برگی کار گذاشته شده روی برگ میانی رهاسازی شد. 

فس نگهداری و فقط یک عدد تخم داخل هر ق X26بین دستی ساعت حذف و سپس با استفاده از ذره 22حشرات کامل بعد از 

ی قفس برگی با متر بود که حاشیهسانتی 2ها حذف شدند. هر قفس شامل ظرف پتری پالستیکی به قطر دهانه بقیه تخم

 2ها سوراخ با قطر اسفنج برای جلوگیری از صدمه به بافت برگ در موقع سوار کردن به برگ پوشانده شده بود. در این قفس

ها توسط گیره روی برگ نصب شدند. ی ابریشمی به منظور تهویه هوا تعبیه شده بود. این قفسمتر و پوشیده شده با تورسانتی

ی شفیرگی و درصد بقاء از ها ظهور الرو سن اول، طول دوره نشوونمای مرحله الروی، طول دورههای روزانه این قفسبا بررسی

 کامل به صورت روزانه بررسی شدند.  حشرهتخم تا 

ماده، از حشرات کامل تازه ظاهر شده مینوز  و های گذاشته شده و نیز طول عمر حشرات کامل نراد تخمبرای مطالعه تعد

استفاده شد. به این ترتیب که یک جفت حشره کامل یک روزه ظاهر شده از هر رقم داخل قفس برگی  فرنگیگوجهروی هر رقم 

های گذاشته به ازای هر فرد ماده ها تعداد تخمروزانه قفسهای کار گذاشته شده روی همان رقم رهاسازی شد و با بررسی

تعداد  گذاری وتخم طول دوره ،های حاصلشمارش گردید. این کار تا زمان مرگ حشرات کامل در هر قفس ادامه یافت. از داده

 محاسبه شدند. تخم گذاشته شده به ازای یک ماده

 

  هاتجزیه آماری داده
های مربوط استفاده شد. داده log(x) از تبدیل داده هاه منظور نرمال کردن غیریکنواختی واریانسها، بقبل از تجزیه داده

پارامترهای چرخه  .(SAS, 1999) مقایسه شدند tبا استفاده از آزمون فرنگی زیستی روی دو رقم گوجهچرخه های به ویژگی
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(، نرخ متناهی افزایش جمعیت mrنرخ ذاتی افزایش جمعیت ) (،0Rمثل )فرنگی شامل نرخ خالص تولیدگوجهبرگ زیستی مینوز 

(λمیانگین طول دوره ،)( ی یک نسلT( و مدت زمان الزم برای دو برابر شدن جمعیت )DTبا فرمول ) محاسبه  مربوطههای

دو رقم روی نایف جهت ارزیابی اختالفات در مقادیر پارامترهای چرخه زندگی روش جکهمچنین، از . (Carey, 1993) شدند

 .(Maia et al., 2000اده شد )استف فرنگیگوجه

 

 

 و بحث نتایج -3
 های چرخه زیستیویژگی

طول  ،(df=13؛ t=25/1؛ P=126/6ی جنینی )از لحاظ طول دوره فرنگیگوجهرقم دو ها نشان داد که بین تجزیه داده

؛ P=161/6)و ماده ( df=86؛ t=28/1؛ P=185/6) طول عمر حشرات کامل نر ،(df=32؛ t=81/1؛ P=112/6)ی شفیرگی دوره

01/1=t 82؛=df )مورد مطالعه اختالف فرنگی گوجه رقمدو ی الروی بین داری وجود نداشت؛ ولی طول دورهاختالف معنی

ایسه در مق HAS 2274 ی الروی روی رقمطول دوره ،به این صورت که .(df=12؛ t=23/1؛  ≥P 661/6) داری را نشان دادمعنی

-تفاوت در کیفیت غذایی و ترکیبات شیمیایی ثانویه و نیز ویژگی(. 1)جدولتر بود داری طوالنیبه طور معنی CH Falat با رقم

روی فرنگی گوجهتواند از جمله دالیل احتمالی اختالف در طول دوره الروی مینوز برگ فرنگی میهای فیزیکی ارقام گوجه

 . (Erdogan and Babaroglu, 2014باشد )های مختلف میزبان

 ،(df=82؛ t=12/1؛ P=602/6) داری نشان نداداختالف معنیمورد مطالعه فرنگی گوجهرقم دو گذاری بین طول دوره تخم

؛ t=85/2؛  P= 662/6)و درصد بقا ( df=82؛ t=22/5؛  ≥P 661/6)ماده یک های گذاشته شده به ازای که تعداد تخمدر صورتی

0=df ) های گذاشته شده تعداد تخمبه این صورت که، داری را نشان دادند. مورد مطالعه اختالف معنیفرنگی گوجه رقمدو بین

ارقام گیاهی مختلف با داشتن (. 2)جدول  بیشتر بود HAS 2274 رقم در مقایسه با CH Falat روی رقمو درصد بقا به ازای ماده 

ه شده است . برای مثال، نشان داددگذار باشنتوانند در میزان باروری و درصد بقا تأثیرهای فیزیکی و شیمیایی متفاوت میویژگی

داری روی گیاهان میزبان با کیفیت غذایی پایین به طور معنیفرنگی مینوز برگ گوجههای گذاشته شده توسط تعداد تخم که

 . (Pereyra and Sanchez, 2006) یابدکاهش می

(، نرخ ذاتی df=86؛ t=82/0؛   ≥0R( )661/6Pداد که مقادیر اختالف در نرخ خالص تولیدمثل ) نتایج تحقیق حاضر نشان

(، df=86؛ t=38/16؛   ≥λ( )661/6P(، نرخ متناهی افزایش جمعیت )df=86؛ t=21/18؛   ≥mr( )661/6Pافزایش جمعیت )

؛  ≥T( )661/6 P( و طول دوره نسل )df=86؛ t=20/5؛  ≥DT( )661/6 Pمدت زمان الزم برای دو برابر شدن جمعیت )

22/1=t 86؛=dfدار بود. به این صورت که، نرخ خالص تولیدمثل، نرخ ذاتی افزایش فرنگی مورد مطالعه معنیگوجه ( بین دو رقم

بل، (. در مقا8بیشتر بود )جدول  HAS 2274در مقایسه با رقم  CH Falat جمعیت و نرخ متناهی افزایش جمعیت روی روی رقم

کمتر بود HAS 2274 در مقایسه با رقم  CH Falat ی نسلی روی رقممدت زمان الزم برای دو برابر شدن جمعیت و طول دوره

 (. 8)جدول 
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 فرنگیگوجه فرنگی روی دو رقمی مراحل مختلف زندگی مینوز برگ گوجه( طول دوره± SEی میانگین )مقایسه -1جدول

نی ی جنیطول دوره رقم

 )روز(

ی الروی طول دوره

 )روز(

ی شفیرگی طول دوره

 )روز(

طول عمر حشرات کامل ماده 

 )روز(

طول عمر حشرات 

 کامل نر )روز(

CH Falat 16/6 ± 22/2  a 20/6 ± 58/11  b 12/6 ± 51/5  a 82/6 ± 32/11  a 12/6 ± 22/1  a 

HAS 2274 1/6 ± 26/2  a 26/6 ± 20/12  a 12/6 ± 00/5  a 82/6 ± 20/11  a 28/6 ± 16/1  a 

  باشند.دار در سطح احتمال پنج درصد میحروف غیرمشابه در هر ستون نشانگر وجود اختالفات معنی

 

 فرنگیگوجه رقمدو فرنگی روی گوجهبرگ و درصد بقا مینوز  باروریگذاری، تخم ( طول دوره± SEی میانگین )مقایسه -2جدول

گذاری ی تخمطول دوره رقم

 )روز(

های گذاشته شده به ازای تعداد تخم

 ماده

درصد بقاء از تخم تا حشره 

 کامل

CH Falat 23/6 ± 86/5  a 26/8 ± 28/161  a 02/6 ± 26/53  a 

HAS 2274 22/6 ± 12/5  a 05/2 ± 28/162  b 26/6 ± 66/52  b 

 باشند.می دار در سطح احتمال پنج درصدحروف غیرمشابه در هر ستون نشانگر وجود اختالفات معنی

 
 فرنگیگوجه رقمدو فرنگی روی گوجهبرگ ( پارامترهای جدول زندگی مینوز ±SEمقایسه میانگین ) -3جدول

 رقم
 (0Rنرخ خالص تولید مثل)

 )ماده/ ماده/نسل(

 نرخ ذاتی افزایش جمعیت

(mr) )بر روز( 

نرخ متناهی افزایش 

 )بر روز( (λجمعیت)

مدت زمان الزم برای  دو برابر 

 )روز( (DTمعیت)ج شدن

مدت زمان یک 

 ( )روز(Tنسل)

CH Falat 652/6 ± 16/25  a 6661/6 ± 186/6  a 6661/6 ± 181/1  a 668/6 ± 81/2  f 661/6 ± 02/21  d 

HAS 2274 680/6 ± 22/83  b 6661/6 ± 115/6  b 6661/6 ± 122/1  b 662/6 ± 31/2  g 686/6 ± 62/81  b 

 باشند.دار در سطح احتمال پنج درصد میجود اختالفات معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشانگر و
 

 

  گیرینتیجه -4

 CHمطلوبیت نسبی کمتری در مقایسه با رقم  HAS 2274 بندی کرد که رقمتوان جمعبر اساس نتایج تحقیق حاضر می

Falat پره در مزارع و گلخانهلفیقی این شبهای مدیریت تتواند در برنامهفرنگی دارد. این نتایج مینسبت به مینوز برگ گوجه-

 فرنگی مفید باشد.های گوجه
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ABSTRACT 
In this research, life table parameters of Tuta absoluta (Meyrick) were studied on two tomato cultivars (CH 

Falatand HAS 2274) in a greenhouse at 25 ± 2°C, 60 ± 5% RH and natural photoperiod. The development time of 

larvae on HAS 2274 was significantly longer than CH Falat. The survival rate from egg to adult, number of eggs 

laid per female, intrinsic rate of increase (rm) and finite rate of increase (λ) were lower on HAS 2274 than CH 

Falat. In contrast, the doubling time (DT) was longer on HAS 2274 than on CH Falat. Therefore, it could be 

concluded that HAS 2274 is less suitable for the tomato leafminer and could be useful in integrated management 

programs of T. absoluta. 

 

Keywords: host plant, life history parameters, body size, suitability, the tomato leafminer. 

 

 
          

mailto:fathi@uma.ac.ir

