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چکیده
بید گوجه فرنگی ) Tuta absoluta (Meyrickیکی از آفات کلیدی و خطرناک گیاهان تیرهی بادمجانیان به ویژه
گوجهفرنگی است .این حشره ،آفتی محدودخوار است که موطن اصلی آن امریکای جنوبی و کشور پرو میباشد .بدلیل
اهمیت باالی آفت و خسارت جبران ناپذیر آن روی تیرهی بادمجانیان ،پارامترهای جمعیتی این حشره روی میزبانهای
گوجهفرنگی ،بادمجان و فلفل با تهیهی جدول زندگی ،تعیین گردید .آزمایشها در شرایط دمایی  ،25±1ºCرطوبت نسبی
 %60±5و دورهی نوری  16 : 8ساعت (تاریکی :روشنایی) در اطاقک رشد انجام شد .برای تهیهی جدول زندگی ،ابتدا بید
گوجهفرنگی برای دو نسل متوالی روی هر گیاه پرورش داده شد و از تخم های نسل سوم برای انجام آزمایشها استفاده
گردید .برای آنالیز دادهها از برنامه  TWO SEX – MS Chartاستفاده شد .بر این اساس مقدارهای  Ro ،λ ،rmو T
بید گوجهفرنگی به ترتیب برای گوجهفرنگی و بادمجان برابر با (0/094±0/006و0/0615±0/005
 1/098±0/007و 1/063±0/006

-1

-1

روز)( ،

روز) 22/48±4/72( ،و 10/95±2/26ماده /نتاج) و ( 33/35±0/32و 38/90±0/27

روز) بدست آمد .از طرفی بید گوجهفرنگی ،چرخه زندگی خود را روی فلفل تکمیل ننمود .نتایج بدست آمده روی
میزبانهای مختلف اختالف معنی داری نشان میدهند .از این نتایج میتوان در جهت اجرای یک برنامه موفق  IPMعلیه
بید گوجهفرنگی در مزارع و گلخانههای کشت گیاهان خانواده بادمجانیان استفاده کرد.
واژههای کلیدی  :بید گوجهفرنگی ،پارامترهای جمعیتی ،بادمجانیان.
مقدمه

و سانوز  .)2006این شژب پژره از گژروه بژال پولکژداران

بید گوجهفرنگی ) Tuta absoluta (Meyrickیکی از

کوچژژک و خژژانواده  Gelechiidaeمژژیباشژژد کژژه مژژوطن

آفات کلیدی و خطرناک گیاهان تیره بادمجانیان به ویژژه

اصلی آن امریکای جنوبی و کشژور پژرو اسژت ( بژینژام

گوجژژهفرنگژژی  Lycopersicon esculentum Mill.در

 .)2005ایژژن آفژژت اولژژین بژژار در سژژال  2006از اسژژنانیا

قارههای امریکژا ،اروپژا  ،افریقژا و آسژیا اسژت (تژرس و

گزارش گردیژد و سژند در تمژام کشژورهای اروپژایی و

همکاران  2001و دسنوس وهمکاران  .)2011این حشژره،

منطقهی مدیترانه گسترش یافت (پریرا و سژانوز  2006و

آفتی محدودخوار است (دسنوس و همکژاران  )2011و از

دسنوس و همکاران  .) 2011این آفت اولژین بژار در مهژر

میزبژژانهژژای دیگژژر آن مژژی تژژوان بژژه سژژیب زمینژژی،

ماه  1389از ایژران و در فژروردین مژاه  1390از اسژتان

) ،(Solanum tuberosum L.بادمجژان (S.melogena

خوزستان گزارش گردید (چراغیان  .)2011خسارت شب

 ،)L.توتژژون ) (Nicotiana tabacum L.و علژژفهژژای

پره ،مربوط به مرحله الروی است که به برگ ،ساقه ،گژل

هژرزی هموژون تژاجریزی ) (S.nigrum L.و تژاتوره

و میوه گیاهان میزبان حمله میکنند .الروهژا بژا تیذیژه از

) (Datura ferox L.اشاره کرد ( بی نام  2005و پریژرا

پارانشیم برگ ،باعث کاهش فتوسنتز و در نتیجه کوچژک
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ماندن میوههای گیاهان خسارت دیده میشوند (دسنوس

مواد و روشها

و همکاران  .)2011مطالعات مختلفی روی زیست شناسی

کشت گیاهان میزبان

بید گوجهفرنگی صورت گرفته است .برای مثژال محققژین
آستانه دمائی رشد حشره را به ترتیب برای تخژم ،الرو و
شفیره برابر  7/6، 6/9و  9/2درجه -روز محاسژبه کژرده

گیاهژژژان مژژژورد مطالعژژژه در ایژژژن تحقیژژژق شژژژامل
2

1

گوجهفرنگی (رقژم سژی ا فژالت ) ،فلفژل (رقژم دمژاز ) و
بادمجان (رقم رواند داریون ) 623-بودند .بژذور گوجژه-
3

انژژد (دسژژنوس و همکژژاران  .)2011بلژژوم و سنالسژژتین

فرنگی ،فلفل و بادمجژان در سژینی هژای کشژت نشژار در

( )2011مقدار درجه  -روز مورد نیاز برای تکمیژل دوره-

عمق یک سانتیمتری در بستری شامل ماسژه ،کوکوپیژت،

های رشدی تخم ،الرو و شفیره را به ترتیب برابر 103/8

پیت ماس و پرالیت کاشته شدند .آبیژاری آنهژا یژک روز

 238/5 ،و  117/3درجه -روز محاسژبه کردنژد .همونژین

در میان انجژام گرفژت .پژد از رشژد مطلژو  ،آنهژا بژه

محققین مختلفی میزان پارامترهای جمعیتی آفژت را روی

گلدان های پالستیکی با قطر  20سانتیمتر حژاوی مخلژوط

واریته های مختلف گوجهفرنگی برآورد کرده اند .پژد بژا

بژا نسژژبت  2بژژه  1خژژاک و کژود دامژژی  ،منتقژژل گردیدنژژد.

توجژژه بژژه اهمیژت فژژوا العژژاده آفژت در دنیژژا و کشژژور و

گلدانها به همراه سینیهای کشژت نشژار مژورد ن ژر در

خسارت جبران ناپذیر آن ،تعیژین شژاخه هژای رشژدی

گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمژران اهژواز

جمعیت ،در برنامهریژزی درسژت مژدیریت تلفیقژی آفژات

نگهداری می شدند(شرایط گلخانه دمژا  ،27±3ºCرطوبژت

ضژژروری مژژیباشژژد .داشژژتن درک درسژژت و مناسژژب از

نسبی.)%50±5

خصوصیات اکولوژیکی حشرات از قبیل نرخ رشد ،بقژا و
زادآوری کژژه تحژژت تژژا یر عوامژژل مختلژژف هموژژون دمژژا،
رطوبت ،شرایط محیطی و مواد غژذایی اسژت ،اهمیژت بژه
سزایی در تدوین برنامههای مژدیریت تلفیقژی آفژات دارد
(تسای و ونگ .)2001
تهیژژهی جژژدول زنژژدگی بیژژد گوجژژه فرنگژژی در جهژژت
محاسژبهی پارامترهژژای رشژژدی آن بژژه ویژژژه نژژرخ تاتژژی
افزایش جمعیت ( ،)rmنژرخ خژاله تولیژدمثلی ( ،)R0نژرخ
متناهی افزایش جمعیت ( )λو میانگین طول یژک نسژل ()T

روی میزبانهژای گیژاهی متفژاوت ،مژیتوانژد بژه عنژوان
مالکی مستدل برای مقایسهی میزبانهای گیاهی مختلژف
برای یک آفت بالقوه باشد .برای محاسبه ایژن پارامترهژا
از تئوری پروفسژور چژی بژدلیل در ن ژر گژرفتن هژر دو
جند نر و ماده در طول دوره زندگی اسژتفاده مژیشژود
(چی  .)1988با توجه بژه فقژدان مطالعژه منتشژر شژده در
زمینه بررسی و مقایسه پارامترهژای جژدول زنژدگی بیژد
گوجهفرنگی روی میزبانهای گیاهی تکر شژده ،هژدف از
ایژژن تحقیژژق ،تهیژژه جژژدول زنژژدگی بیژژد گوجژژه فرنگژژی و
محاسبه پارامترهای رشدی آن روی سه میزبژان گوجژه
فرنگی ،بادمجان و فلفل از خانواده بادمجانیان در شرایط
آزمایشگاهی بود.

پرورش بید گوجهفرنگی T.absoluta
جمعیت وحشی بید گوجهفرنگی شامل حشژرات بژال
از مژزارع گوجژژهفرنگژژی روسژژتای عژژر حسژژن از توابژ
شهرسژژتان شوشژژتر ،کژژه از قبژژل توسژژط سژژازمان حفژ
نباتات استان خوزستان به عنژوان منطقژه آلژوده بژه ایژن
آفت معرفی شده بود ،بژه وسژیله آسژنیراتور جمژ آوری
گردیژژژد .حشژژژرات جمژ ژ آوری شژژژده روی بوتژژژههژژژای
گوجه فرنگی ،فلفل و بادمجان پژرورش یافتژه در گلخانژه،
در شرایط دمایی ،25±1ºCرطوبت نسژبی %60±5و دوره
نوری  16 : 8ساعت (تاریکی:روشژنایی) در اطاقژک رشژد
به من ور استقرار و پژرورش آفژت ،رهاسژازی گردیدنژد.
بید گوجهفرنگی بژرای دو نسژل متژوالی روی هژر یژک از
میزبانهای مورد آزمایش به صژورت جداگانژه پژرورش
داده شد و از تخمهای نسل سژوم بژرای انجژام آزمژایش
استفاده گردید.
بررسی طول رشد پیش از بلوغ و پارامترهای جدول
زندگی بید گوجهفرنگی T.absoluta
برای به دسژت آوردن تخژمهژای هژمسژن ،تعژداد 15
شبپره ماده جفتگیری کرده و پرورش یافتژه در شژرایط
1

CH Falat
Demaz
3
Roand darioun-623
2

پارامترهای جمعیتی بید گوجه فرنگی ...

آزمایشی تکر شده ،برای مدت 24ساعت درون قفدهای
شیشهای به ابعاد  150× 100×80سانتی متر کژه حژاوی
بوتههای گوجهفرنگی ،فلفل و بادمجان در مرحلژه 12-16
برگی بودند ،بطور جداگانه رهاسازی گردید .بعد از ایژن
زمان شبپرهها حذف گردیدند .سند گلدان ها بژه داخژل
اطا قک رشد تن یم شده در شرایط آزمایشژی تکژر شژده

85

[ :T ]2میانگین طول یک نسل
[ :λ ]3نرخ متناهی رشد جمعیت
[ :GRR ]4نرخ ناخاله تولید مثلی

این گلدانها مورد بازدید قرار گرفتند .در هر بازدید تعداد
افراد زنده و مرحله رشدی آنها تا مرحله بلژو و سژند
تخم ریزی حشرات بال تا مرگ آنها نیز بت گردیژد .ایژن
حشره دارای چهار سن الروی است و الروهای سن یک،
دو ،سه و چهار حشره به ترتیب کرم رنگ ،سبز روشژن،
سبز تیره و صورتی رنگ میباشژند ،طژول بژدن الروهژا
بعد از هر پوست اندازی افزایش مژییابژد و کنسژول سژر
نیژژژز از بژژژدن آنهژژژا جژژژدا مژژژی گژژژردد (دسژژژنوس و
همکژژژاران .)2010،از ایژژژن فاکتورهژژژا بژژژرای شناسژژژایی
الروهای سنین مختلژف اسژتفاده شژد .ایژن آزمژایش بژه
صورت طرح کامال تصادفی انجام شد.

GRR=∑mx

rm: ∑ e –r.x . lx . mx = 1
همژژان طژژور کژژه تکژژر شژژد ،آزمژژایش در طژژرح کژژامال
تصادفی انجام شد .برای تجزیهی داده هژا و پارامترهژای
رشژژدی از جژژدول زنژژدگی دو جنسژژی سژژن _ مرحلژژهی
زیسژتی و بژا اسژتفاده از برنامژه TWO SEX – MS
 Chartصژژورت گرفژژت .بژژرای محاسژژبه میژژانگینهژژا،
واریژژاندهژژا و خطژژای اسژژتاندارد پارامترهژژای رشژژدی
جمعیت از روش بوت اسژتر اسژتفاده شژد .بژه من ژور
ایجاد نتایج بوت استر با کمتژرین تیییژرات از 100000
تکرار استفاده شد .مقایسهی میان پارامترهژا بژا اسژتفاده
از روش paired bootstrap test

انجژژام شژژد (چژژی

.)1988
نتایج و بحث

تعیین پارامترهای جدول زندگی
در این پژوهش دادههای مربوط به مدت زمان نمو
افراد نر ،ماده و زادآوری روزانه مادهها ،بر اساس
تئوری جدول زندگی دوجنسی ویژهی سن و مرحله
زیستی چی ولیو ( )1985و روش شرح داده شده توسط
چی ( )1988آنالیز و پارامترهای رشدی محاسبه شدند.
عالوه بر دورهی پیش از تخمریزی مادهی بال
( ،)APOPکه از زمان آغاز ظهور حشرهی بال تا آغاز
تخمریزی میباشد ،طول کل دورهی پیش از تخمگذاری
واقعی ( )TPOPیعنی از زمان تولد تا آغاز تخمریزی نیز
محاسبه شد .امید به زندگی ویژهی سن و مرحلهی
زیستی ( )exjنیز طبق روش چی و سو ( )2006محاسبه
شد.
برای محاسبه پارامترهای رشدی جمعیت از روابط زیر
استفاده شد:
[ :R0 ]1نرخ خاله تولیدمثلی

λ=er m

[ : rm ]5نرخ تاتی افرایش جمعیت

انتقال یافتند و تخم ها روی بوته ها به وسیله قفد برگی
گیرهای روی برگ محصور شدند و بژه صژورت روزانژه

T=lnR0/r m

Ro=∑lx.mx

نتایج بدست آمده برای دوره پیش از بلو و بلو در
جدول  1ارائه شده است .نتژایج بدسژت آمژده نشژان مژی
دهند که کوتاه ترین طول دوره زیسژتی تخژم ،الروهژای
سن  1تا  4و شفیره بژر روی گوجژه فرنگژی و طژوالنی
ترین دوره بر روی بادمجان و فلفل بت گردید .از طژرف
دیگر مشاهده شد که بید گوجهفرنگی ،نمژیتوانژد چرخژه
زندگی خود را بژر روی فلفژل تکمیژل نمایژد و الروهژا در
سن دوم دست از تیذیه برداشژته و مژیمیرنژد .همونژین
طول دوره پیش از بلو و طول عمژر حشژرات بژال بیژد
گوجه فرنگی برابر  26و  11/74روز بدسژت آمژد کژه بژه
ترتیب بیشتر و کمتر از مقدار بدست آمده روی بادمجژان
است.
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جدو ل  -1میانگین ( )±SEطول دوره (روز) پیش از بلوغ و بلوغ بید گوجه فرنگی روی سه میزبان گوجه فرنگی ،بادمجان و فلفل در
شرایط آزمایشگاهی.
طول دوره پیش

طول عمر حشرات

میزبان

تخم

الرو سن 1

الرو سن 2

الرو سن 3

الرو سن 4

شفیره

از بلوغ

بالغ
11/74±0/67a

گوجهفرنگی

*6/41±0/12c

3/00±0/1c

2/75±0/14c

2/16±0/11b

3/21±0/09b

8/42±0/23b

26/00 ±0/31b

(تکرار)

() 74

() 69

() 67

() 64

() 59

() 55

() 55

() 48

بادمجان

8/45±0/17b

3/83±0/16b

3/47±0/15a

3/12±0/17a

3/94±0/21a

9/19±0/27a

31/88±0/45a

10/56±0/49b

(تکرار)

( ) 68

() 63

() 60

( ) 59

() 57

() 52

() 52

() 50

فلفل

9/95±0/17a

4/85±0/15a

3/36±0/16b

-

-

-

-

-

(تکرار)

() 52

() 43

() 35

-

-

-

-

-

*میانگینهایی که در هر ستون با حروف متفاوت نشان داده شدهاند ،اختالف معنیداری در سطح  0/05دارند (آزمون.)paired bootstrap test

قره خانی و سالک ابراهیمی ( )2014دوره رشد پژیش از

همکاران ( )1998طول دوره رشدی بید گوجژه فرنگژی را

بلو بید گوجه فرنگی را روی سه واریتژه گوجژه فرنگژی

از تخم تژا حشژره بژال در دماهژای مختلژف 19/7 ،14 ،و

 Cluseو  Perensesدر شژژژژژرایط

 27/1درجهی سانتی گراد روی گوجهفرنگی بژه ترتیژب

آزمایشگاهی مشژابه مژورد بررسژی قژرار داده و نشژان

برابژژر  39/8 ،76/3و  23/8روز گژژزارش کردنژژد .نتژژایج

دادند که دوره رشد پیش از بلو این حشره بر روی سژه

بدست آمده در تحقیق حاضر با نتایج بدست آمده در این

واریته فوا به ترتیب برابژر  20/64 ،21/32و  20/02روز

دماها مطابقت نداشت .این اختالف را می توان مربوط بژه

بود که کوتاه تر از نتایج تحقیق جژاری مژیباشژد .دالیژل

شرایط انجام آزمایش (دما) و نژوع میزبژانهژای گیژاهی

احتمژژالی ایژژن اخژژتالف را مژژیتژژوان تف ژاوت بژژین گیاهژژان

مژژورد اسژژتفاده دانسژژت .همونژژین فرنانژژدز و مونتانژژگ

مختلف میزبژان و همونژین واریتژه هژای مختلژف گوجژه

( )1990طژژول عمژژر حشژژرات مژژاده و نژژر را در شژژرایط

فرنگی دانست .تژامولی طرفژی و همکژاران ( )1394طژول

آزمایشگاهی روی گوجهفرنگی به ترتیژب برابژر  24/24و

دوره پیش از بلو حشرات نر و ماده بیژد گوجژه فرنگژی

 26/47روز گزارش کرده اند که بیشژتر از نتژایج بدسژت

را روی سژژیب زمینژژی و توتژژون بژژه ترتیژژب (  30/09و

آمده در این تحقیق اسژت .از طرفژی عژدم تکمیژل چرخژه

26/99روز) و ( 31/81و 29/15روز) گزارش کرده اند ،که

زندگی حشره روی فلفل را مژی تژوان مربژوط بژه عژدم

بیشژژتر از نتژژایج بدسژژت آمژژده مژژیباشژژد .بژژارینتوس و

تامین مواد غذایی مورد نیاز توسط گیاه میزبان دانست.

شژژژژژامل ،Ataby

جدو ل  -2میانگین ( )±SEطول دوره (روز) پیش از تخم گذاری  ،پیش از تخم گذاری کل ،تخم ریزی روزانه و باروری کل بید گوجهفرنگی روی دو
میزبان گوجه فرنگی و بادمجان در شرایط آزمایشگاهی.
میزبان

APOP

TPOP

تخم ریزی روزانه

باروری کل

نسبت جنسی

گوجه فرنگی

*2/25±0/17a

28/66±0/32b

10/16±0/36a

43/08±2/92a

%52/18

(تکرار)

() 49

() 49

( ) 49

() 49

-

بادمجان

1/82±0/11b

34/54±0/30a

9/18±0/31b

19/91±0/93b

%55/00

(تکرار)

() 35

() 35

() 35

() 35

-

* میانگینهایی که در هر ستون با حروف متفاوت نشان داده شده اند ،اختالف معنیداری در سطح  0/05دارند.
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همونین براساس نتژایج بدسژت آمژده  ،کمتژرین طژول

استفاده از نرخ بقای ویژژهی سژنی محاسژبه مژیشژود و

دوره پژیش از تخژم گژذاری کژژل و بیشژترین تخژم ریژژزی

میتوان از آن برای پژیشبینژی بقژای یژک جمعیژت تحژت

روزانژه و بژژاروری کژل روی گوجژژه فرنگژی بژژت گردیژژد

همان شرایط اسژتفاده کژرد (چژی و سژو  .)2006بژر ایژن

(جژژدول  .)2تژژامولی طرفژژی و همکژژاران ( )1394مقژژدار

اساس امید به زندگی روی هر دو میزبان گوجهفرنگژی و

( APOPپژژیش از تخژژم گژژذاری از زمژژان آغژژاز ظهژژور

بادمجان ،نزدیک به هم مشاهده شد .نتایج بدسژت آمژده

حشژژرهی بژژال تژژا آغژژاز تخژژم ریژژزی) و  ) TPOPطژژول

در این تحقیق با نتایج تامولی طرفژی و همکژاران ()1394

دورهی کل پژیش از تخژمگژذاری از زمژان تولژد تژا آغژاز

روی سیب زمینی و توتون از ن ر امید به زنژدگی و قژره

تخژژمریژژزی) بیژژد گوجژژه فرنگژژی را روی سژژیب زمینژژی و

خانی و سالک ابراهیمی ( )2014روی ارقام مختلف گوجه

توتون به ترتیب ( 1/87و  33/68روز) و ( 2 /07و 31/22

فرنگی از ن ر بقا ،باروری و امید به زندگی مطابقژت دارد

روز) گزارش کرده اند ،که برای APOPاختالفی مشژاهده

(در مطالعه آنها بیشترین باروری و بقژا بژه ترتیژب روی

نشد اما مقدار  TPOPبدست آمده برای گوجهفرنگژی در

ارقام  Perensesو  Cluseگوجهفرنگی گزارش گردید).

این تحقیق کمتر از مقادیر گزارش شژده توسژط تژامولی

ارزش باروری ویژه ی سن -مرحلژهی زیسژتی () vxj

طرفی و همکاران ( )1394میباشد .همونین نتایج بدسژت

درشکل 4نشان داده شده است .نتایج نشان داد کژه ایژن

آمده در این تحقیق بژرای  TPOPاز نتژایج قژره خژانی و

ارزش بر روی گوجهفرنگی بیشتر از بادمجان مژیباشژد،

سژژالک ابراهیمژژی ( )2014بژژرای ایژژن حشژژره روی ارقژژام

که از این رو می توان مرجح بودن گوجهفرنگی را از ن ر

مختلف گوجژهفرنگژی ( Cluse ،Atabyو  Perensesبژه

تامین مواد غذایی مورد نیاز حشره توجیه کژرد (تژامولی

ترتیب  21/09 ،21/5و  21/18روز) بیشتر میباشد.

طرفی .)1393

در شکلهای  1تا  ، 4به ترتیب منحنیهای بقای ویژژه

نتایج مربوط به پارامترهای رشدی بید گوجه فرنگژی

سن ( )lxو باروی ویژه سن ( ،)mxبقای ویژه سن-مرحله

در جدول  3ارائه شده است .بر این اساس بیشترین نژرخ

زیستی ( ، )Sxjامید به زنژدگی ( )exو ارزش بژاروری بیژد

تاتی افزایش جمعیت  ،نرخ خا له تولید مثلی و کم تژرین

گوجه فرنگی ( )vxjبا استفاده از نژرم افژزار Sigma plot

زمان یک نسل روی گوجه فرنگی بت گردید.

رسم شده اند .براساس شکل  ،1نرخ بقای ویژهی سنی lx
که تیییرات نرخ بقژای جمعیژت را نسژبت بژه سژن نشژان
میدهد .میزان این پژارامتر بژر روی بادمجژان نسژبت بژه
گوجه فرنگی بیشتر اسژت امژا بژاروری ویژژه سژنی کژل

قژژرهخژژانی و سژژالک ابراهیمژژی ( )2014پارامترهژژای
رشدی  T. absolutaشژامل  R0 ، λ ،rmو  Tرا بژر روی
سژژه واریتژژه گوجژژه فرنگژژی شژژامل  Cluse ، Atabayو
 Perensesبه ترتیب برابر بژا ( 0/122 ،0/133و 0/139
-1

-1

روز) 19/17 ،24/54( ،و

جمعیت  mxو زایش ویژه سنی  lxmxروی گوجژه فرنگژی

روز) 1/13 ،1/14( ،و 1/15

بیشژژتر مژژیباشژژد .از طرفژژی تژژامولی طرفژژی و همکژژاران

 30/45مژژژژاده /نتژژژژاج) و ( 23/82 ،23/77و  24/27روز)

( )1394بیشترین بقژا و بژاروی بیژد گوجژه فرنگژی را بژر

گزارش کردهاند ،که نتایج به دست آمده در این تحقیق بژا

روی سیبزمینی بت کردهاند.

نتایج آنها بر روی گوجهفرنگی مطابقت داشت.

منحنژژی بقژژای ویژژژهی سژژن-مرحلژژه زیسژژتی ( )Sxjدر

تامولی طرفی و همکاران ( )1394مقدار  R0 ،λ ،rmو

شکل  2نشان داده شده اسژت .نتژایج نشژان داد کژه بژین

 Tآفت مزبور را روی سیب زمینژی و توتژون بژه ترتیژب
-1

-1

روز) 1/078( ،و  1/066روز)،

منحنژژیهژژای ( )Sxjمراحژژل مختلژژف الروی ،T.absoluta

برابر با ( 0/07و0/065

تفاوت وجود دارد که این مراحل بژا هژم همنوشژانی نیژز

( 12/78و  9/92مژژژژاده /نتژژژژاج) و ( 38/70و 35/40روز)

دارنژد .منحنژی امیژژد بژه زنژدگی ویژژژهی سژن -مرحلژژهی

گزارش کژرده انژد .پریژرا و سژانوز ( )2006پارامترهژای

زیستی(  )exjاین حشره روی میزبانهای گیژاهی مختلژف

جمعیتی  T. absolutaشامل  rm ،R0و  Tروی دو گونژه

در شژژکل  3نشژژان داده شژژده اسژژت .امیژژد بژژه زنژژدگی بژژا

گیژژاهی تیژژره بادمجانی ژان شژژامل سژژیب زمینژژی واریتژژه

تامولی طرفی و همکاران
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 Spuntaو گوجه فرنگی واریتژه  Platenseرا بژه ترتیژب

اختالف در مقادیر گزارش شژده و بدسژت آمژده در ایژن

-1

تحقیژژق را مژژی تژژوان مربژژوط واریتژژه هژژای مختلژژف

برابر با ( 14/43و  48/92مژاده /نتژاج)  0/08( ،و 0/14

روز) و ( 32/35و 27/98روز) گژژزارش کژژرده انژژد .ایژژن

میزبانهای گیاهی و شرایط مورد آزمایش دانست.

جدول  - 3پارامترهای رشد بید گوجهفرنگی روی گوجهفرنگی و بادمجان در شرایط آزمایشگاهی.

λ

rm
(روز) -1

(روز) -1

Ro
)ماده /نتاج )

T
) روز )

GRR
(ماده /نتاج )

گوجه فرنگی

*0/094±0/006a

1/098±0/007a

22/48±4/72a

33/35±0/32b

34/55±4/37a

بادمجان

0/0615±0/005b

1/063±0/006b

10/95±2/26b

38/90±0/27a

18/22±1/65b

پارامترهای رشد
میزبان

* میانگینهایی که در هر ستون با حروف متفاوت نشان داده شدهاند ،اختالف معنیداری در سطح  0/05دارند(آزمون.)paired bootstrap test

شکل -1منحنی بقای ویژه سن( )lxو باروری ویژه سن( T.absoluta )mxروی دو میزبان گوجهفرنگی و بادمجان.

شکل -2منحنی بقای ویژهی سن-مرحله زیستی ( T.absoluta )Sxjروی دو میزبان گوجهفرنگی و بادمجان.
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شکل.-3منحنی امید به زندگی (T.absoluta )exروی دو میزبان گوجهفرنگی و بادمجان.

شکل  -4منحنی ارزش باروری ( T.absoluta )vxjروی دو میزبان گوجهفرنگی و بادمجان.

بنژژابراین بژژا توجژژه بژژه نتژژایج بدسژژت آمژژده توسژژط

وجژژود مژژواد غژژذایی مژژورد نیژژاز حشژژره در فلفژژل باشژژد.

محققین دیگر ،که گوجهفرنگی را میزبان مرجح ایژن آفژت

همونین مورگان و همکاران ( )2001معتقد هسژتند کژه در

معرفژژی کژژرده انژژد (پریژژرا و سژژانوز  2006و دسژژنوس و

دسترس بودن گیاه میزبان و کیفیت گیاه میزبژان  ،ممکژن

همکاران  ،)2011میتوان کوتاه بودن چرخه زندگی آفژت،

است نقش مهمی روی دینامیسم جمعیژت آفژت و کژارایی

باروری ویژه سنی باال و نرخ تاتی افژزایش جمعیژت بژاال

حشرات بال داشته باشژد .بژا توجژه بژه پتانسژیل بژاالی

روی گوجه فرنگژی را توجیژه کژرد .همونژین بژاال بژودن

جمعیتی این حشره روی گوجهفرنگی ،توصژیه مژیگژردد

مقدار نرخ تاتی افزایش جمعیت آفت روی گوجژه فرنگژی،

که این گیاه به صورت توام بژا گیاهژان بادمجژان و فلفژل

داللت بر خسارت باالی حشژره در منژاطق آلژوده بژه آن

کاشته نشود زیرا افزایش شدید آفژت روی گوجژهفرنگژی

میباشد .تسای و ونگ ( )2001و لژی و همکژاران ()2004

موجژژب گسژژترش آلژژودگی بژژه ایژژن محصژژوالت شژژده و

معتقد هستند که واریته هژای مختلژف گیژاهی مژی تواننژد

خسارت را تشدید مینماید .از نتایج این تحقیق مژیتژوان

روی جدول زندگی ،نرخ بقا و زادآوری تا یر گذارند.

به من ورکاشت توأم گیاهان در قالب یژک برنامژه موفژق

از طرفی پریرا و سانوز ( )2006عدم تیذیژه و تکمیژل
چرخه زندگی حشژره را روی بادمجژان گژزارش کردنژد.

 IPMدر گلخانه ها و مزارع استفاده کرد.
سپاسگزاری

درصورتی که در تحقیق حاضر ،این آفت چرخه زنژدگی

بدین وسژیله از معاونژت محتژرم پژوهشژی دانشژگاه

خژژودرا روی بادمجژژان تکمیژژل کژژرده امژژا بژژر روی فلفژژل

شژژهیدچمران اهژژواز بابژژت حمایژژت هژژای مژژالی تشژژکر و

تکمیل نمیکند .که ایژن مسژئله مژی توانژد ناشژی از عژدم

قدردانی می شود.
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منابع

- خصوصیات زیستی و پارامترهای جمعیتی مینوزگوجه.1394 ، سراج ع ا و رجب پور ع،تامولی طرفی ا
 مجله، روی سیب زمینی و توتون در شرایط آزمایشگاهیTuta absoluta (Lep: Gelechiidae) فرنگی
.88  تا79 صفحههای،4  شماره،38  جلد،گیاه پزشکی
Tuta absoluta  بررسی ترجیح تخمریزی و جدول زندگی باروری مینوز گوجه فرنگی.1393 ،تامولی طرفی ا
 پایاننامه کارشناسی.( روی سه گونه گیاهی خانواده بادمجانیان در شرایط آزمایشگاهیLep: Gelechiidae)
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Abstract
Tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) is a serious key pest of solanaceaous crops specially tomato.
The insect is an oligophagous pest which is native to South America especially to Peru. Because of the
importance of the pest and irreparable damage on solanaceous plants, population parameters of the insect on
three host plants including tomato, eggplant and pepper were determined by life table method. All trials were
performed in a growth chamber at 25±1°C, 60 ± 5% RH and 16: 8 h (L:D) photoperiod. The tomato leaf
miner was reared on each host plant for two generations and eggs of the 3rd generation were used in the
experiments. The value of parameters, rm (intrinsic rate of population increase), λ (finite rate of population
increase), Ro (net reproductive rate) and T (average one generation) for tomato leaf miner on tomato and
eggplant were (0.094±0.006, 0.0615±0.005 day-1), (1.098±0.007, 1.063±0.006 day-1), (22.48±4.72,
10.95±2.26 offspring) and (33.35±0.32, 38.90±0.27 day) respectively. Also, Tomato leaf miner did not
completed life cycle on pepper.The results show significant differences between the different host plants.
These results can be used for a successful IPM program against the tomato leaf miner in solanaceous fields
and greenhouses.
Keywords: Tomato leaf miner, Population parameters, Solanaceae.

