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فراسنجههای زیستی شبپره مینوز گوجهفرنگی Tuta absoluta (Meyrick) ،روی
ارقام مختلف گوجهفرنگی
لیمو خاتمی ،1اکبر قاسمی کهریزه* ،1عباس حسینزاده 1و شهرام آرمیده

2

 -1گروه گياهپزشكي ،واحد مهاباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،مهاباد ،ایران -2 ،گروه گياهپزشكي ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه
اروميه ،اروميه ،ایران
(تاریخ دریافت 1400/9/17 :تاریخ پذیرش)1400/12/7 :
چکیده
شبپره مينوز گوجهفرنگي Tuta absoluta (Meyrick) ،مهمترین و مخربترین آفت گوجهفرنگي در آمریكای جنوبي و
مرکزی ،اروپا و ایران محسوب ميشود که باعث خسارت سنگين در گلخانهها و مزارع گوجهفرنگي شده است .در این پژوهش،
ویژگيهای زیستي این آفت روی هفت رقم تجاری گوجهفرنگي Rio ،Super Stone ،Y Falat ،CH Falat ،Kimia Falat

 King Stone ،Grandو  Super 2270داخل اتاقک رشد تنظيمشده در دمای  25±2درجه سيلسيوس ،رطوبت نسبي  5±65درصد
و دوره نوری  16:8ساعت (روشنایي :تاریكي) مورد مطالعه قرار گرفت .همچنين ،خسارت این آفت روی ارقام مختلف بررسي شد.
بيشترین طول دوره الروی روی رقم  11/98( King Stoneروز) و کمترین آن روی رقم  9/83( Rio Grandروز) بهدست آمد.
کمترین ( 5/48روز) و بيشترین ( 8/53روز) طول دروه تخمریزی به ترتيب روی ارقام  King Stoneو  Rio Grandمشاهده شد.
طول عمر افراد ماده از  7/83روز روی رقم  King Stoneتا  11/54روز روی رقم  Rio Grandمتغير بود .کمترین نرخ ذاتي افزایش
جمعيت ( 0/105( )rبر روز) روی رقم  King Stoneو بيشترین مقدار آن ( 0/158بر روز) روی رقم  Rio Grandمشاهده شد.
کمترین مقادیر نرخ خالص توليد مثل ( )R0و نرخ متناهي افزایش جمعيت ( )λروی رقم ( King Stoneبهترتيب  25/54نتاج و
 1/110بر روز) و بيشترین مقدار این دو فراسنجه روی رقم ( Rio Grandبهترتيب  81/28نتاج و  1/172بر روز) ثبت شد .کمترین
تعداد داالنها و درصد برگچههای آلوده روی رقم ( king Stoneبهترتيب  19/25و 19/33درصد) و بيشترین مقدار این دو فراسنجه
روی رقم ( Rio Grandبهترتيب  70/00و  76/21درصد) بود .براساس نتایج این پژوهش ،رقم  King Stoneمقاومترین رقم بوده
و بنابراین ميتواند در برنامههای مدیریت تلفيقي  T. absolutaمورد استفاده قرار گيرد.
واژههای کلیدی :ارقام مقاوم ،دموگرافي ،جدول زندگي

٭نویسنده مسئولa.ghasemi@iau-mahabad.ac.ir :

خاتمي و همكاران ،فراسنجههای زیستي شبپره مينوز گوجهفرنگي روی ارقام مختلف گوجهفرنگي

16

مقدمه
گوجهفرنگي ( )Solanum lycopersicom Mill.یكي

نظير استفاده از ارقام مقاوم مبذول داشت ( Maluf et al.,

.)2010

از محصوالت مهم کشاورزی در ایران است که کشت آن در

از ميان مكانيسمهای سهگانه مقاومت ژنتيكي گياهان نسبت

گلخانه و مزارع رواج دارد .توليد ساالنه حدود  5/6ميليون تن

به آفات (آنتيزنوز ،آنتيبيوز و تحمل) ،مكانيسم مقاومتي

گوجهفرنگي ،کشور ما را در جایگاه هفتم توليدکنندگان این

آنتيبيوز که طي آن گياه ميزبان به صورت مستقيم اثرات

محصول مهم در دنيا قرار داده است ( Ashtari et al.,

نامطلوبي بر فراسنجههای زیستي حشرات گياهخوار ميگذارد،

.)2020

از جایگاه ویژهای در برنامههای مدیریت تلفيقي آفات

گوجهفرنگي مورد حمله آفات مختلف قرار ميگيرد

برخوردار ميباشد ( .)Sedaratian et al., 2009تغذیه

( .)Irannejad-Parizi et al., 2015متاسفانه در یک دهه

آفات از ارقام مقاوم گياهي که واجد مقاومت آنتيبيوز مي-

گذشته بهدليل عدم رعایت صحيح اصول و قوانين قرنطينه

باشند کاهش نرخ زندهماني ،اندازه و وزن بدن ،طول عمر

گياهي ،آفت جدید شبپره مينوز گوجهفرنگيTuba ،

حشرات بالغ و پتانسيل توليد مثلي را به دنبال خواهد داشت.

) ،absoluta (Myrickوارد کشور شده و مشكالت مدیریت

استفاده از چنين ارقامي عالوه بر کاهش هزینههای توليد ،سبب

آفات این محصول مهم کشاورزی را چندین برابر نموده است

کاهش اثرات منفي ناشي از مصرف سموم شيميایي در زیست

( .)Baniameri and Cheraghian, 2011در این بين،

بومهای کشاورزی نيز خواهد شد ( La Rossa et al.,

عوامل مختلفي نظير نبود اطالعات دقيق در زمينه زیستشناسي

 .)2013عالوه بر موارد ذکر شده ،یكي از مهمترین مزیتهای

آفت ،عدم وجود دشمنان طبيعي کارآمد و در اختيار نداشتن

استفاده از ارقام مقاوم قابليت سازگاری آنها با سایر راهبردهای

ابزارهای مدیریتي توانمند به منظور مهار جمعيت این آفت

مورد استفاده در برنامههای مدیریت تلفيقي ميباشد که همين

نوظهور ،باعث خسارتهای قابل توجهي به توليدکنندگان این

مسأله تأثير به سزایي در اجرای موفقيتآميز برنامههای

محصول در کشور شده است .شبپره مينوز گوجهفرنگي،

مدیریتي آفات خواهد داشت ( and

آفتي چند نسلي با پتانسيل توليدمثلي باال و دوره زندگي کوتاه

 .)Sedaratian, 2013با توجه به اهميت خسارت اقتصادی

ميباشد ( .)Desneux et al., 2010در شرایط مناسب آب

شبپره مينوز گوجهفرنگي در مزارع و گلخانههای گوجه-

و هوایي و در صورت عدم اجرای برنامه های مدیریتي مناسب،

فرنگي نقاط مختلف دنيا ،پژوهشگران متعددی به منظور

خسارت این آفت ميتواند منجر به نابودی  90درصد محصول

طراحي برنامه های مدیریتي مناسب برای کاهش جمعيت این

در شرایط مزرعه و گلخانه شود (.)Potting et al., 2009

آفت زوایای مختلف زیستشناسي آن را مورد مطالعه قرار

خسارت باالی این آفت در مناطق عمده کشت گوجهفرنگي

دادهاند .در بررسيهای صورت گرفته توسط ایكول و

در کشور منجر به استفاده بيرویه کشاورزان از سموم شيميایي

همكاران ) (Ecole et al., 2001مشخص شد که مقاومت

شده که همين مسأله ميتواند پيامدهای ناگوار متعددی از

گونههای وحشي گوجهفرنگي نسبت به این آفت بيشتر از

جمله ظهور بيوتيپهای مقاوم نسبت به سموم شيميایي،

گونههای اهلي ميباشد .در پژوهشي دیگر موریرا-سوبریرا و

باالرفتن باقيمانده سموم شيميایي در محصول توليد شده ،از

همكاران ) (Moreira-Sobreira et al., 2009مقاومت

بين رفتن دشمنان طبيعي ،تهدید سالمتي انسان و غيره را به

ژنوتيپهای مختلف گوجهفرنگي را نسبت به این آفت مورد

دنبال داشته باشد (Siqueira et al., 2001; Lietti ., 2005

مطالعه قرار دادند و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که

 .)et alبر همين اساس ،به نظر ميرسد در برنامههای مدیریتي

ميزان مقاومت ژنوتيپهای مختلف مورد مطالعه نسبت به این

این آفت باید توجه ویژهای به پتانسيل روشهای غير شيميایي

آفت متفاوت ميباشد .بر اساس فراسنجههای زیستي این آفت

Fathipour

روی سه رقم مختلف گوجهفرنگي ،ميزان مقاومت ارقام
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مختلف مورد مطالعه نسبت به این آفت متفاوت بوده است

در اجرای موفقيتآميز برنامههای مدیریت تلفيقي این آفت در

) .(Gharekhani and Salek-Ebrahimi, 2014مقاومت

مزارع گوجهفرنگي کشور خواهد داشت.

پنج رقم گوجه فرنگي اهلي نسبت به این آفت توسط فتحي و
همكاران ) (Fathi et al., 2015مطالعه شد .مقاومت آنتي-
زنوزی  12رقم زراعي گوجهفرنگي نيز با استفاده از بررسي
ترجيح تخمریزی نسبت به این آفت مطالعه شده است
( .)Irannejad-Parizi et al., 2015عالوه بر این ،در
پژوهش فوق با استفاده از اطالعات مراحل رشد و نمو نابالغ
این آفت روی ارقام مختلف مورد مطالعه ،مكانيسم مقاومتي
آنتيبيوز نيز ارزیابي شده است .در بررسيهای صورت گرفته
توسط رستمي و همكاران ) (Rostami et al., 2016در
ارتباط با مطالعه فراسنجههای جدول زندگي شبپره T.

 absolutaروی سه رقم مختلف گوجهفرنگي مشخص شد
که ارقام مورد مطالعه تأثير معنيداری روی فراسنجههای رشد
جمعيت این آفت نداشتند .فراسنجههای جدول زندگي شب-
پره مينوز گوجهفرنگي روی سه ميزبان از خانواده سيبزميني
شامل گوجهفرنگي ،سيبزميني و بادنجان بررسي شد ،بر
اساس نتایج حاصل از محاسبه فراسنجههای جدول زندگي،
ميزان مطلوبيت گوجهفرنگي برای این آفت بيشتر از سيب-
زميني و بادنجان بود ) .(Younes et al., 2019تهيه جدول
زندگي شبپره مينوز گوجهفرنگي بهمنظور محاسبه فراسنجه-
های رشدی آن بویژه نرخ ذاتي افزایش جمعيت ) ،(rنرخ
خالص توليد مثل ) ،(R0نرخ متناهي افزایش جمعيت ) (λو
ميانگين طول یک نسل ) (Tروی ارقام مختلف گوجهفرنگي،
ميتواند به عنوان یک مالک ارزیابي خوب برای مقایسه ميزان
مقاومت آنتيبيوزی ارقام مختلف برای این آفت باشد.
بنابراین ،بدین منظور از جدول زندگي دوجنسي سن -مرحله
زیستي ) (Two-Sex-MS-Chart Life tableبرای تعيين
ميزان مقاومت ارقام تجاری گوجهفرنگي که در سطح وسيع
در کشور کشت ميشوند استفاده شد و با توجه به این که در
مقاله حاضر اطالعات جامعي در ارتباط با فراسنجههای زیستي
شبپره مينوز گوجه فرنگي روی ارقام مختلف گوجه فرنگي
ارائه شده است ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر تاثير بسزایي

مواد و روشها
تهیه و کاشت ارقام مختلف گوجهفرنگی
بذر هفت رقم گوجهفرنگي شامل Kimia ،CH Falat
Rio ،Super Stone ،King Stone ،Super 2270 ،Falat

 Grandو  Y Falatاز موسسه اصالح و تهيه نهال و بذر کرج
تهيه شد .بذر ارقام مورد آزمایش به مدت  24ساعت در آب
خيسانده شده و سپس ،داخل گلخانه در سينيهای نشاء با
محيط کشت پيتماس کشت شد .پس از شش برگي شدن
بوته ،نشاها داخل گلدانهایي پالستيكي با ارتفاع حدود 42
سانتيمتر و قطر دهانه  30سانتيمتر در مخلوطي از خاک ،ماسه
و کود دامي به نسبت  1:1:2در شرایط گلخانه کشت شدند.
برای جلوگيری از آلوده شدن بوتهها به آفات دیگر ،گلدانها
زیر توری  50مش قرار داده شدند.
پرورش شبپره مینوز گوجهفرنگی
برگهای آلوده به الرو شبپره مينوز گوجهفرنگي از
گلخانههای گوجهفرنگي واقع در مهاباد جمعآوری و به
آزمایشگاه منتقل شدند .سپس ،الروها روی برگهای مزبور
پرورش یافتند تا به حشرات کامل تبدیل شدند .پس از
شناسایي گونه در گروه حشرهشناسي دانشگاه اروميه ،پرورش
حشره با دو روش انجام گرفت .یكي از روشها ،رهاسازی
حشرات کامل زیر توری محتوی گلدانهای ارقام مختلف
گوجهفرنگي در گلخانه و پرورش آنها به مدت دو نسل روی
هر رقم با شرایط دمایي  25±2درجه سلسيوس ،رطوبت نسبي
 65±5درصد و دوره نوری طبيعي بود .از این کلني برای
آزمایشهای ارزیابي خسارت استفاده شد .در روش دیگر ،به-
منظور مطالعه جدول زندگي ،برگهای آلوده به الرو آفت از
گلخانه جمعآوری شده و تا زمان تبدیل شدن الروها به شفيره
داخل ظروف پتری پالستيكي دربدار گرد (قطر  19/5و
ارتفاع  7/5سانتيمتر) نگهداری شدند .الروها هر  2روز یک
بار با برگهای تازه گوجهفرنگي تغذیه شدند .به منظور تامين
تهویه در قسمت درپوش ظروف پرورش الروها ،سوراخهای
ریز به قطر یک ميليمتر ایجاد و با توری  50مش پوشانده شد.
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دمبرگهای برگهای جمعآوری شده در آزمایشگاه بهوسيله

کوچک (به قطر  3و ارتفاع  5سانتيمتر) منتقل شدند .با ظهور

قطعات پنبهای که به دمبرگ پيچيده شده بود ،مرطوب نگه

حشرات بالغ ،افراد ماده با نرهای ظاهر شده روی هر رقم به

داشته شد تا از خشک شدن برگها جلوگيری شود .شفيرهها

ظروف جفتگيری منتقل شدند .این ظروف به طور روزانه

بعد از ظاهر شدن داخل ظروف پالستيكي به قطر  3و ارتفاع 5

مورد بازدید قرار گرفته و عالوه بر ثبت ميزان تخمریزی روزانه

سانتيمتر در آزمایشگاه نگهداری شدند تا حشرات کامل ظاهر

افراد ماده ،ميزان زندهماني افراد نيز تا زمان مرگ آخرین فرد

شوند .برای تغذیه حشرات کامل ،از محلول  10درصد آب و

نر و ماده ثبت شد.

عسل استفاده شد .حشرات کامل نر و ماده حاصل از هر رقم به

ارزیابی میزان آسیب

نسبت مساوی برای جفتگيری داخل ظروف استوانهای ویژه

برای انجام آزمایش  45روز پس از کاشت گياهان ،تعداد

(قطر  11/5و ارتفاع  9/5سانتيمتر با سرپوش توری) قرار داده

 30جفت از حشرات کامل نر و ماده تازه ظاهر شده با نسبت

شدند .به منظور تخمگذاری مادهها ،در محفظه تخمگيری یک

جنسي دو عدد ماده و یک عدد نر زیر توری حاوی گلدانهای

قسمت  3برگچهای قرار داده شد و هر دو روز یک بار یک

ارقام مختلف گوجهفرنگي رهاسازی شد .سپس ،ميزان آسيب

قسمت جدید جایگزین شد تا زماني که الرو سن یک روی

وارده توسط آفت در کل گياه در چهار نمونهبرداری و

برگها مشاهده شود .سپس ،برگهای آلوده به ظرفها انتقال

بهترتيب  80 ،70 ،60و  90روز پس از کاشت مورد بررسي

یافتند تا به شفيره تبدیل شوند .کلني در اتاقک رشد با دمای

قرار گرفت .در هر نمونهبرداری موارد زیر مورد ارزیابي قرار

 25±2درجه سلسيوس ،رطوبت نسبي  65±5درصد و دوره

گرفت:

نوری  16ساعت روشنایي و  8ساعت تاریكي نگهداری شد.

 -1تعيين درصد برگهای واجد داالنهای تغذیه الروی،

این حشرات به مدت دو نسل روی ارقام مختلف گوجهفرنگي

 -2اندازهگيری قطر داالنها و مشخص کردن تعداد داالنهای

پرورش داده شدند و از تخمهای بهدستآمده از نسل دوم

بزرگ (با قطر بيشتر از  0/5سانتيمتر) و تعداد داالنهای

برای شروع آزمایش استفاده شد.

کوچک (با قطر کمتر از  0/5سانتيمتر) با استفاده از خطکش

مطالعه فراسنجههای زیستی

با دقت  0/5ميليمتر ( .)Picanc et al., 1995این آزمایش

برای به دست آوردن تخمهای همسن آفت 15 ،جفت از
هر دو جنس (نر و ماده) شبپرههای حاصل از نسل دوم ،داخل

به صورت طرح کامالً تصادفي با چهار تكرار انجام گرفت.
تجزیه و تحلیل دادهها

محفظه تخمگيری (به قطر  11/5و ارتفاع  9/5سانتيمتر)

دادههای بهدستآمده از مراحل زیستي شبپره مينوز

نگهداری شدند .به منظور تخمگذاری مادهها ،در محفظه

گوجهفرنگي روی ارقام مورد بررسي ،بر اساس نظریه جدول

تخمگيری یک قسمت  3برگچهای قرار داده شد 12 .ساعت

زندگي دوجنسي ) (Chi and Liu, 1985; Chi, 1988و با

بعد از تخمریزی 60 ،عدد تخم انتخاب و هر یک به صورت

استفاده از نرمافزار جدول زندگي سن -مرحله رشدی

مجزا با استفاده از قلمموی ظریف در ظروف پتری به قطر 8

دوجنسي ) (v. 2015مورد ارزیابي قرار گرفت .برای تجزیه

سانتيمتر روی برگهای هر رقم گوجهفرنگي قرار داده شدند.

دادهها و محاسبه طول دوره رشدی مراحل مختلف زیستي و

بهمنظور حفظ طراوت برگي ،دمبرگ برگهای جدا شده از

فراسنجههای رشد جمعيت شامل نرخ ذاتي افزایش جمعيت

گياهان با پنبه مرطوب پوشانده شده و داخل ظروف پتری قرار

) ،(rنرخ خالص توليد مثل ) ،(R0ميانگين مدت زمان نسل )(T

داده شدند .روزانه پتریها مورد بازدید قرار گرفت و عالوه بر

و نرخ متناهي افزایش جمعيت ) (λاز نسخه  2015برنامه

طول دوره مراحل مختلف رشدی ،ميزان مرگ و مير روزانه

کامپيوتری  Two-Sex MS Chartاستفاده شد ( Chi,

نيز تا زمان ظهور حشره بالغ ثبت شد .الروهای سن چهارم پس

 .)2005; Chi, 2013خطای معيار و ميانگين فراسنجههای

از اینكه به مرحله پيششفيرگي رسيدند ،به قوطي پالستيكي

رشد جمعيت با استفاده از روش بوتاسترپ با  100000تكرار

بهدست آمد ) .(Huang and Chi, 2013ميانگينهای حاصل
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از بوتاسترپ به روش بوتاسترپ جفت شده ( Paired

انجامشووده روی بوتههای گوجهفرنگي در شوورایط مزرعه در

 )Bootstrap Comparisonتوسط نرمافزار مقایسه و گروه-

منطقه خ سرو شاه ،طول دوره تفریخ تخم ( 4/37 ±0/8روز) و

بندی شدند .همچنين ،از نرمافزار  SigmaPlot11.2برای

طول دوره الروی (10/78 ±0/7روز) بهدسوووت آمده اسوووت

رسم شكلها استفاده شد.

) .(Nahani et al., 2015تفاوت در طول دوره الروی مينوز

تجزیه دادههای مربوط به ارزیابي ميزان آسيب ارقام

گوجهفرنگي ميتواند ناشوووي از عواملي مثل کيفيت و کميت

مختلف با استفاده از تجزیه واریانس یک طرفه )(ANOVA

مواد غذایي گ يا هان ميز بان ،ت فاوت در شووورایط پرورش و

و بهوسيله نرمافزار  SPSS v. 21انجام گرفت .نرمال بودن

متفاوت بودن جمعيت های جغرافيایي مورد آزمایش باشووود

دادهها توسط آزمون  Leveneانجام گرفت و فرض همگني

(.)Liu et al., 2004

واریانسها محقق شد ) .(P>0.05مقایسه ميانگينها نيز با
استفاده از آزمون  Tukey’s HSDدر سطح احتمال  5درصد
بررسي شد.
نتایج و بحث
طول دوره مراحل زیستی نابالغ و افراد بالغ
ميانگين طول دوره نشوووو و نمای مراحل نابالغ و افراد بالغ
 T. absolutaروی ارقام مختلف گوجهفرنگي در جدول 1
ارائه شووده اسووت .طول دوره جنيني  T. absolutaروی ارقام
مختلف گوجهفرنگي تفاوت معنيداری نداشووت ( F=1.02,

 .)df=6, 413, P=0.43طبق نتایج بهدسوووت آمده تفاوت
معنيداری بين طول دوره الروی  T. absolutaروی ار قام
م خ ت لف گوجووه فر ن گي و جود داشووووت ( F=14.15,

 .)df=6,399, P<0.01طوالنيترین طول دوره الروی روی
ارقام  King Stoneو  Super 2270و کوتاهترین طول دروه
الروی روی رقم  Rio Grandمشاهده شد .تفاوت در کيفيت
مواد غذایي و ترکي بات شووويم يایي ثانو یه بين ار قام مختلف
گو جهفرنگي ميتوا ند از جم له دال یل احت مالي اختالف در
طول دوره الروی باشووود .رژیم غذایي محتوی مقادیر پایين
ویتامينها ،مواد معدني و پروتئين ،به دليل کاهش بازده تبدیل
آنزیمهای گوار شي باعث طوالنيتر شدن طول دورهی ر شد
الروی این آفووت ميشوووود (Gharekhani and Salek-
 .)Ebrahimi, 2014اردوغان و باباروقلو (Erdogan and

) Babaroglu, 2014دوره الروی مينوز گوجووه فرنگي را
روی گوجهفرنگي در دمای  26-25درجه سل سيوس10/97 ،
روز گزارش کرد ند که ن تایج بهدسووووتآ مده با ن تایج این
پژوهش مشوووابه ميباشووود .همچنين ،بر اسووواس بررسووويهای

طول دوره شفيرگي روی ارقام گوجهفرنگي مورد آزمایش
دارای اختالف معنيداری بود ( F=17.42, df =6,385,
 .)P<0.01طوالنيترین دوره شفيرگي روی رقم King

 Stoneو کوتاهترین آن روی رقم  Rio Grandمشاهد شد.
نتایج تحقيق حاضر در مورد طول دوره شفيرگي در ارقام
مختلف گوجهفرنگي با نتایج حاصل از تحقيق تورس و
همكاران ) (Torres et al., 2001که طول دوره شفيرگي
این آفت را  7تا  9روز گزارش کرده بودند ،مشابه بود و با
نتایج حاصل از تحقيق نهاني و همكاران ( Nahani et al.,

 )2015تفاوت داشت که تفاوت موجود ميتواند به شرایط
پرورش ،نوع ميزبان و متفاوت بودن جمعيتهای جغرافيایي
مورد آزمایش مربوط باشد (.)Liu et al., 2004
از نظر طول دوره رشدی قبل از بلوغ  T. absolutaبين
ارقام گوجهفرنگي مورد آزمایش نيز اختالف معنيداری
مشاهده شد ( ،)F=24.53, df =11,385, P<0.01به طوری
که طوالنيترین دوره ،روی رقم  King Stoneو کوتاهترین
آن روی رقم  Rio Grandبهدست آمد .طول دوره نشو و نما
یكي از شاخصهای مهم در تعيين کيفيت غذایي گياه ميزبان
برای حشره ميباشد ( .)Liu et al., 2004در یک بررسي،
کاتبرتسون و همكاران ) (Cuthberston et al., 2011دوره
نشو و نمای مينوز گوجهفرنگي را در دمای  25درجه
سلسيوس 35 ،روز گزارش کردند .اردوغان و باباروقلو
) (Erdogan and Babaroglu, 2014طول دوره نشو و
نمای قبل از بلوغ مينوز گوجهفرنگي را روی گوجهفرنگي در
دمای  26-25درجه سلسيوس  30/18روز ثبت کردند که نتایج
هر دو پژوهش با نتایج تحقيق حاضر متفاوت است .تفاوت در

خاتمي و همكاران ،فراسنجههای زیستي شبپره مينوز گوجهفرنگي روی ارقام مختلف گوجهفرنگي
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شرایط پرورش ،نوع ميزبان و نوع جمعيتهای جغرافيایي مورد

در محدوده  7/83تا 11/54روز بهترتيب روی ارقام King

آزمایش ميتواند علت این اختالف نتایج باشد ( Liu et al.,

 Stoneو  Rio Grandثبت شد .کاهش طول عمر حشرات

.)2004

ماده بالغ مينوز گوجهفرنگي روی رقم  King Stoneميتواند

طول عمر حشرات کامل نر  T. absolutaبين ارقام

معرف نامطلوب بودن این رقم برای این آفت باشد .اردوغان و

مختلف گوجهفرنگي تفاوت معنيداری را نشان نداد

باباروقلو ) (Erdogan and Babaroglu, 2014طول عمر

( ،)F=0.85, df =6,119, P=0.57اما طول عمر حشرات

حشرات ماده بالغ را  18/16روز روی گوجهفرنگي گزارش

کامل ماده روی ارقام گوجهفرنگي مورد آزمایش دارای

کردند که با نتایج تحقيق حاضر مطابقت ندارد .این تفاوتها

.)F=0.95,

ممكن است به دليل تفاوت در شرایط انجام آزمایش ،نوع

اختالف معنيدار بود (df=6,119, P<0.05

طول عمر حشرات ماده بالغ مينوز گوجهفرنگي در این تحقيق

ميزبان و یا تفاوت در جمعيت آفت مورد بررسي باشد.

جدول  -1ميانگين ( ±خطای معيار) طول دورههای مراحل زیستي نابالغ و طول عمر شبپرههای بالغ  Tuta absolutaروی ارقام
مختلف گوجهفرنگي در شرایط آزمایشگاهي
Table 1. The mean (± SE) development stages and adult longevity of Tuta absoluta on different
tomato cultivars under laboratory conditions
)Adult longevity (day
Male
Female
8.12±0.54 ab
9.32±0.62 ab
8.82±0.12 ab
7.83±0.23 b
9.58±0.41 ab
11.54±0.12 a
10.34±0.23 ab

5.53±0.32 a
6.33±0.43 a
5.40±0.42 a
5.70±0.43 a
5.63±0.34 a
6.85±0.75 a
5.54±0.43 a

Immature
)period (day

Pupal period
)(day

Larval period
)(day

Incubation
)period (day

Tomato
cultivar

26.65±0.17 a
25.35±0.11 b
27.10±0.18 a
27.85±0.12 a
24.10±0.15 cd
22.78±0.16 e
24.67±0.19 bc

9.52±0.12 a
8.81±0.18 b
9.29±0.16 a
9.57±0.13 a
8.14±0.10 c
8.13±0.12 c
8.54±0.15 b

11.55±0.14 ab
10.81±0.14 cde
11.92±0.12 a
11.98±0.12 a
10.30±0.08 ef
9.83±0.14 f
10.74±0.21 cde

*5.42±0.15 a
5.38±0.07 a
5.04±0.14 a
5.43±0.11 a
5.23±0.12 a
5.03±0.15 a
5.35±0.13 a

CH Falat
Kimia Falat
Super 2270
King Stone
Super Stone
Rio Grand
Y Falat

*Means in a column followed by different letters are significantly different (Paired Bootstrap Test; P<0.05).

طول دورههای تخمریزی و تعداد تخم به ازای هر

تفاوت معنيداری بين طول دوره تخمریزی T. absoluta

فرد ماده

روی ارقام مختلف گوجهفرنگي وجود داشت ( F=2.28,

مقایسه ميانگين طول دورههای تخمریزی و تعداد تخم به

 .)df=6,119, P<0.05کوتاهترین طول دوره تخمریزی

ازای هر فرد ماده  T. absolutaروی ارقام مختلف

روی رقم  King Stoneو طوالنيترین مقدار آن روی رقم

گوجهفرنگي در جدول  2نشان داده شده است .بين ارقام

 Rio Grandمشاهده شد .اردوغان و باباروقلو ( Erdogan

مختلف گوجهفرنگي از نظر طول دوره قبل از تخمریزی افراد

 )and Babaroglu, 2014طول دوره تخمریزی مينوز

بالغ (فاصلهی زماني بين ظهور افراد بالغ تا اولين تخمریزی) و

گوجهفرنگي را در دمای  25-26درجه سلسيوس 7/88 ،روز

طول دوره پس از تخمریزی  T. absolutaتفاوت معنيداری

روی گوجهفرنگي گزارش کردهاند که نتایج بهدستآمده از

مشاهده نشد (بهترتيب  F=1.07, df=6,119, P=0.52و

تحقيق حاضر با نتایج این پژوهشگران انطباق دارد.

 ،)F=0.67, df=6,119, P=0.68ولي بين ارقام مورد

در تحقيق حاضر بين هفت رقم گوجهفرنگي مورد مطالعه،

بررسي از نظر ميانگين کل دوره قبل از تخمریزی (فاصله

از نظر ميزان باروری کل  T. absolutaاختالف معنيداری

زماني بين تولد تا اولين تخمریزی) تفاوت معنيداری بهدست

وجود داشت ( .)F=6.41, df=6,119, P<0.01کمترین

آمد ( )F=10.13, df=6,119, P<0.01که طوالنيترین این

تعداد تخم به ازای هر فرد ماده در حشرات ماده حاصل از

دوره مربوط به رقم  King Stoneو کوتاهترین طول آن

الروهای پرورشیافته روی رقم  King Stoneو بيشترین

مربوط به رقم  Rio Grandبود .طبق نتایج بهدستآمده
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مقدار آن در حشرات ماده حاصل از الروهای پرورشیافته

همكاران ) (Hamilton et al., 2005گزارش دادند که

روی رقم  Rio Grandبهدست آمد .ارقام گياهي مختلف و

تعداد تخمهای گذاشته شده توسط یک حشره روی گياهان

ميزان ترکيبات ثانویه موجود در ميزبانهای مختلف گياهي

ميزبان فقير از نظر ارزش غذایي ،کاهش ميیابد .اردوغان و

ميتواند در ميزان باروری روزانه و باروری کل حشرات ماده

باباروقلو ) (Erdogan and Babaroglu, 2014ميزان

تاثيرگذار باشد ( Malek Mohammadi and Egbalian,

باروری این حشره را روی گوجهفرنگي  141/16تخم ثبت

 ،)2018بنابراین ،پایين بودن تعداد تخم این حشره روی

کردند که بيشتر از نتایج تحقيق حاضر است .این تفاوتها

گوجهفرنگي رقم  King Stoneبهاحتمال ميتواند مربوط به

ممكن است به دليل تفاوت در شرایط انجام آزمایش ،نوع

ترکيبات ثانویه موجود در آن باشد .همچنين ،هميلتون و

ميزبان و یا تفاوت در جمعيت آفت مورد بررسي باشد.

جدول  -2ميانگين ( ±خطای معيار) طول دوره قبل از تخمریزی ،کل دوره قبل از تخمریزی ،دوره تخمریزی ،دوره پس از
تخمریزی و ميزان باروری  Tuta absolutaروی ارقام مختلف گوجهفرنگي
Table 2. The mean (± SE) of adult pre-oviposition period (APOP), total pre-oviposition period
(TPOP), ovipostion period, post-oviposition period and fecundity of Tuta absoluta reared on different
tomato cultivars
Number of
eggs/female

Postoviposition
)period (day

Oviposition
)period (day

Total preoviposition
)period (day

Adult preoviposition
)period (day

Tomato
cultivar

55.72±5.67 cd
64.66±4.19 bcd
58.18±6.12 bcd
45.34±4.21 d
83.20±4.42 bc
117.33±7.82 a
77.80±6.02 bcd

1.60±0.17 a
1.87±0.11 a
1.74±0.10 a
1.64±0.16 a
1.85±0.15 a
2.10±0.12 a
2.02±0.10 a

5.90±0.26 ab
6.49±0.22 ab
6.94±0.37 ab
5.48±0.23 b
6.87±0.20 ab
8.53±0.27 a
7.92±0.20 ab

27.21±0.42 ab
26.17±0.25 bc
27.52±0.35 bc
28.41±0.43 a
24.50±0.23 cd
23.14±0.17 d
26.11±0.33 bc

*2.65±0.22 a
2.73±0.21 a
2.65±0.12 a
2.80±0.36 a
2.53±0.15 a
2.03±0.09 a
2.87±0.25 a

CH Falat
Kimia Falat
Super 2270
King Stone
Super Stone
Rio Grand
Y Falat

*Means in a column followed by different letters are significantly different (Paired Bootstrap Test; P<0.05).

نرخ زندهمانی و باروری ویژه سنی

حاصل از پژوهش نهاني و همكاران )(Nahani et al., 2015

منحني نرخ زندهماني ویژه سني ( )lxو باروری ویژه سني

مطابقت نسبي دارد .تخمریزی اولين حشره ماده روی ارقام

( )mxحشرات کامل  T. absolutaروی رقمهای مختلف

ذکر شده بهترتيب در روزهای  30 ،20 ،24 ،22 ،26 ،26و 27

گوجهفرنگي در شكل  1نشان داده شده است .نرخ زندهماني

آغاز شد .بيشترین باروری روزانه  T. absolutaروی ارقام

ویژه سني ( )lxدر زمان ظهور حشرات کامل روی رقمهای

ذکر شده بهترتيب معادل ،13/73 ،11/41 ،9/21 ،8/22 ،8/47

،Super Stone ،Y Falat ،CH Falat ،Kimia Falat

 5/14و  8/47تخم به ازای هر ماده ميباشد که بهترتيب در

 King Stone ،Rio Grandو  Super 2270بهترتيب ،0/67

روزهای  26 ،34 ،29 ،28 ،30 ،29و  32اتفاق افتاد.

 0/61 ،0/75 ،0/72 ،0/67 ،0/63و  0/64ثبت شد که با نتایج

خاتمي و همكاران ،فراسنجههای زیستي شبپره مينوز گوجهفرنگي روی ارقام مختلف گوجهفرنگي
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شكل  -1نرخ زندهماني ویژه سني ( )lxو باروری ویژه سني ) Tuta absoluta (mxروی رقمهای مختلف گوجهفرنگي
Figure 1. Age-specific survival rate and fecundity of Tuta absoluta on different tomato cultivars

فراسنجههای رشد جمعیت

تغذیه کرده بودند و بيشترین مقدار آن مربوط به حشرات

نتایج حاصل از محاسبه فراسنجههای رشد جمعيت T.

پرورشیافته روی رقم  Rio Grandمشاهده شد .مقدار نرخ

 absolutaروی هفت رقم گوجهفرنگي در جدول  3ارائه

خالص توليد مثل ( )R0از  25/54±0/20تا  81/28±0/38نتاج

شده است .نرخ ذاتي افزایش جمعيت بين ارقام مختلف

در هر نسل روی هفت رقم گوجهفرنگي متغير بود

گوجهفرنگي تفاوت معنيداری داشت ( F=2493.75,

( .)F=1391.41, df=6,119, P<0.01کمترین ميزان این

 .)df=6, 119, P<0.01کمترین ميزان نرخ ذاتي افزایش

فراسنجه روی رقم  King Stoneو بيشترین ميزان آن روی

جمعيت ) (rمربوط به حشراتي بود که از رقم King Stone

رقم  Rio Grandمحاسبه شد .نرخ متناهي افزایش جمعيت
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تحقيقات آفات گياهي ،جلد  ،11شماره  ،4سال 1400
روی رقم  King Stoneکمترین مقدار و روی رقم Rio

حشره روی ميزبانهای مختلف در نظر گرفته ميشود .هر

 Grandبيشترین مقدار را داشت ( F=2532.05,

عاملي که بتواند در ميزان باروری و زندهماني تغيير ایجاد کند

.)df=6,119, P<0.01

نرخ ذاتي افزایش جمعيت را نيز تحت تاثير قرار ميدهد.

جدول زندگي یک جمعيت برای کنترل آفات مهم است،

عوامل متعددی ميتوانند این فراسنجه را تحت تاثير قرار دهند

زیرا جامعترین توصيف را از رشد ،زندهماني و باروری ارائه

که از جمله مهمترین آنها ميتوان به گياه ميزبان و تفاوت در

ميدهد ) .(Younes et al., 2019فراسنجههای رشد

جمعيتهای مورد آزمایش اشاره کرد ( ;Fathi, 2014

جمعيت شامل  R0 ،rو  ،λفراسنجههای دموگرافيكي مهمي

Safuraei-Parizi et al., 2014; Maleknia et al.,
 .)2015باال بودن مقدار  rنشاندهنده باروری باال ،مرگ و مير

ميزبانهای مختلف مورد استفاده قرار ميگيرند ( Smith,

پائين و کوتاه بودن دوره رشدی قبل از بلوغ ميباشد .هر چقدر

هستند که برای مقایسه روند رشد جمعيت روی ارقام و
 .)2005نهاني و همكاران ) (Nahani et al., 2015ميزان
فراسنجههای  R0 ،rو  λمينوز گوجهفرنگي را روی گياه
گوجهفرنگي بهترتيب  0/142بر روز 92/25 ،نتاج و  1/15بر
روز گزارش کردند .همچنين پریرا و سانچز ( Pereyra and

 )Sanchez, 2006ميزان  rو  R0مينوز گوجهفرنگي را به-
ترتيب  0/41بر روز و  48/92نتاج روی گياه گوجهفرنگي
گزارش کردند .اردوغان و باباروقلو ( Erdogan and

 )Babaroglu, 2014نيز ميزان مقادیر  R0 ،rو  λاین آفت
روی گوجهفرنگي را بهترتيب  0/132بر روز 42/01 ،نتاج و
 1/141بر روز بهدست آوردند .تفاوتهای مشاهدهشده در
برآورد فراسنجههای رشد جمعيت اندازهگيری شده توسط
پژوهشگران مختلف با نتایج بهدست آمده در تحقيق حاضر را
ميتوان به متفاوت بودن گياهان ،ژنوتيپها و ارقام مختلف
بهکار رفته در این پژوهشها ،خصوصيات مورفولوژیكي و
فيزیولوژیكي ویژه هر گياه ،تفاوت در ارزش غذایي آنها (به
ویژه ترکيبات اوليه و ثانویه موجود در گياه) ،شرایط متفاوت
حاکم بر آزمایشها ،تفاوت در جمعيت آفت مورد بررسي و
حتي شرایط متفاوت پرورش حشره مورد بررسي در این
تحقيق نسبت داد (Fathi et al., 2015; Irannejad-

ميزبان مورد تغذیه از لحاظ کيفيت و کميت مواد غذایي برای
حشرهی آفت غنيتر باشد ،مقدار این فراسنجه افزایش پيدا
ميکند و برعكس زماني که ميزبان برای حشره آفت نامطلوب
باشد ميزان عددی این فراسنجه پایينتر خواهد بود ( Smith,

 .)2005بر اساس نتایج بهدستآمده از مطالعه فراسنجههای
زیستي  T. absolutaروی ارقام مختلف گوجهفرنگي در
تحقيق حاضر ميتوان گفت که در بين ارقام مختلف مورد
مطالعه ،ارقام  King Stoneو  Rio Grandبه ترتيب
نامطلوبترین و مطلوبترین ارقام نسبت به T. absoluta

بودند.
ارقام مختلف گوجهفرنگي از لحاظ مدت زمان دو برابر
شدن جمعيت ) (DTمينوز گوجهفرنگي اختالف معنيداری را
نشان دادند (.)F=2102.29, df=6,119, P<0.01
طوالنيترین زمان مورد نياز برای دو برابر شدن جمعيت روی
رقم  King Stoneو کوتاهترین زمان روی رقم Rio Grand

بود .در یک تحقيق مدت زمان دو برابر شدن جمعيت این آفت
روی گوجهفرنگي  4/9±0/06روز گزارش شده است
) (Nahani et al., 2015که با نتایج تحقيق حاضر مطابقت
دارد .بيشترین ميزان متوسط یک نسل ( )Tروی رقم 2270
و کمترین آن روی رقم  Rio Grandبهدست آمد

;Parizi et al., 2015; Nouri-Ganbalani et al., 2016
.)Rostami et al., 2016

( .)F=1309.14, df=6, 119, P< 0.01نهاني و همكاران

از آنجاکه نرخ ذاتي افزایش جمعيت ،اطالعات مربوط به

) (Nahani et al., 2015ميانگين یک نسل شبپره مينوز

زندهماني و توليد مثل را در خود دارد ( Southwood and

گوجهفرنگي روی گياه گوجهفرنگي را  31/96روز گزارش

 ،)Henderson, 2000به عنوان یكي از مناسبترین

کردندکه با نتایج تحقيق حاضر مشابه است.

فراسنجهها به منظور مقایسه پتانسيل افزایش جمعيت یک

خاتمي و همكاران ،فراسنجههای زیستي شبپره مينوز گوجهفرنگي روی ارقام مختلف گوجهفرنگي
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جدول  -3ميانگين ( ±خطای معيار) فراسنجههای رشد جمعيت  Tuta absolutaروی ارقام مختلف گوجه فرنگي در شرایط
آزمایشگاه
Table 3. The mean (± SE) of population growth parameters of Tuta absoluta on different tomato
cultivar at laboratory conditions
)T (day

)DT (day

)λ (day-1

)R0 (offspring

)rm (day-1

31.035±0.220 b
29.782±0.012 c
31.361±0.025 a
30.981±0.029 bc
28.481±0.018 e
27.760±0.013 f
29.745±0.021 d

4.772±0.012 b
5.606±0.008 c
6.302±0.011 b
6.630±0.018 a
4.911±0.003 e
4.383±0.004 f
5.377±0.009 d

1.1572±0.0003 e
1.1326±0.0004 d
1.1164±0.0004 e
1.1107±0.0002 f
1.1528±0.0005 b
1.1725±0.0002 a
1.1382±0.0004 c

31.12±0.27 e
39.94±0. 23 d
32.45±0.19 e
25.54±0.20 f
55.51±0.15 b
81.28±0.38 a
46.45±0.31 c

*0.1110±0.0004 e
0.1283±0.0003 d
0.1104±0.0004 e
0.1052±0.0005 f
0.1412±0.0003 b
0.1581±0.0003 a
0.1295±0.0002 c

Tomato cultivar
CH Falat
Kimia Falat
Super 2270
King Stone
Super Stone
Rio Grand
Y Falat

*Means in a column followed by different letters are significantly different (Paired Bootstrap Test; P<0.05).

ارزیابی میزان آسیب
مقایسه ميانگين ميزان آسيب  T. absolutaروی ارقام

بيشترین درصد آلودگي نيز بر روی رقم  Rio Grandمشاهده
شد.

مختلف گوجهفرنگي در جدول  4نشان داده شده است .از نظر

از بين چهار شاخص مورد بررسي ،تعداد داالنهای الروی

تعداد برگ بين ارقام مختلف گوجهفرنگي تفاوت معنيداری

بزرگ و درصد برگهای آلوده ميتواند ميزان حساسيت یا

وجود داشت ( .)F=3.84, df=6,21, P<0.01بيشترین

مقاومت ارقام نسبت به شبپره مينوز گوجهفرنگي را بيان

تعداد برگچه مربوط به رقم  Super Stoneو کمترین مربوط

نماید .پایين بودن تعداد داالنهای الروی کوچک بهاحتمال

به رقم  CH Falatبود .از لحاظ تعداد داالنهای الروی با قطر

ناشي از مكانيسمهای مقاومت آنتيزنوز و آنتيبيوز ميباشد.

مساوی و کمتر از  0/5سانتيمتر نيز بين هفت رقم گوجهفرنگي

پایين بودن تعداد کل داالنهای الروی ميتواند ناشي از تخم-

مورد آزمایش تفاوت معنيداری مشاهده شد ( F=11.84,

ریزی کم آفت ،به دليل مقاومت آنتيزنوزی ارقام برای

 .)df=6,21, P<0.01بهطوریکه کمترین تعداد آن روی

جلوگيری از تخمریزی آفت یا مرگ و مير باالی آن در حين

رقم  King Stoneو بيشترین تعداد آن روی رقم Super

تغذیه از الیه مزوفيل برگها باشد ( Suinaga et al., 1999,

 Stoneمشاهده شد .همچنين ،از لحاظ تعداد داالنهای الروی

.)2004; Ecole, 2000, 2001; Oliveira et al., 2009

با قطر بيشتر از  0/5سانتيمتر نيز بين ارقام مختلف گوجهفرنگي

بنابراین پایين بودن تعداد داالنهای کوچک روی رقم King

تفاوت معنيداری مشاهده شد ( F=32.65, df=6,21,

 Stoneممكن است ناشي از مقاومت نسبي آن به T.

 .)P<0.01کمترین تعداد داالن با قطر بزرگتر از  0/5سانتيمتر

 absolutaباشد .پایين بودن تعداد داالنهای کوچک الروی

روی رقم  King Stoneو بيشترین تعداد آن روی رقم Rio

ميتواند ناشي از ناکافي بودن منبع غذایي برای حشره روی

 Grandثبت شد .از نظر تعداد کل داالنها بين ارقام مختلف

گياه ميزبان نيز باشد ).(Leite et al., 2001

گوجهفرنگي مورد مطالعه نيز تفاوت معنيداری وجود داشت

سوئناگا و همكاران ) (Suinaga et al., 2004پایين بودن

( .)F=32.64, df=6,21, P<0.01کمترین تعداد کل

تعداد

وحشي

داالنهای الروی روی رقم  King Stoneو بيشترین تعداد آن

 Lycopersicon hirsutumو  L. pennelliرا از دالیل

روی رقم  Rio Grandبود .از لحاظ درصد برگچههای آلوده

مقاومت این واریتهها به مينوز گوجهفرنگي دانستند .نتایج

نيز تفاوت معنيداری بين ارقام مختلف گوجهفرنگي در این

مشابهي توسط ایكولي و همكاران ( Ecole et al., 2000,

پژوهش مشاهده شد (.)F=12.54, df=6,21, P<0.01

 )2001گزارش شده است .در پژوهش حاضر نيز کم بودن

کمترین درصد آلودگي مربوط به رقم  King Stoneو

تعداد داالنهای بزرگ روی رقم  ،King Stoneبيانگر

داالنهای

بزرگ

در

واریتههای
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1400  سال،4  شماره،11  جلد،تحقيقات آفات گياهي

 مطلوبيت متفاوت رقمهای مختلف گوجهفرنگي نسبت.باشد

نامناسب بودن این رقم در مقایسه با سایر ارقام برای تغذیه

 ميتواند با ویژگيهای ریختشناسي یاT. absoluta به

.شبپره مينوز گوجهفرنگي ميباشد

Mohammadi et al., ( بيوشيميایي رقمها در ارتباط باشد

- ميKing Stone تعداد کمتر داالنهای الروی روی رقم

.)2016

تواند ناشي از تخمگذاری کمتر شبپره مينوز گوجهفرنگي
روی این رقم و مقاومت نسبي رقم مزبور نسبت به این آفت

 روی ارقام مختلف گوجهفرنگي در شرایط گلخانهTuta absoluta  ميانگين ميزان آسيب-4 جدول
Table 4. The mean of damage rate of Tuta absoluta on different tomato cultivars under greenhouse
conditions
Tomato
cultivar

CH Falat
Kimia Falat
Super 2270
King Stone
Super Stone
Rio Grand
Y Falat

Number of
leaflets

Number of
mines with a
diameter ≤0.5
cm (N/plant)

Number of
mines with a
diameter >0.5
cm (N/plant)

Total number
of tunnels
(N/plant)

Percentage of
infected leaflets

85.65 c*
100.43 b
123.32 ab
99.54 b
125.34 a
91.84 b
115.43 ab

14.50 de
14.00 de
23.50 bcd
12.75 e
34.50 a
27.75 ab
17.25 cd

12.00 d
19.50 c
10.25 de
6.50 e
28.25 b
42.25 a
31.00 ab

26.50 de
33.50 d
33.75 d
19.25 e
62.75 b
70.00 a
48.25 c

30.93 c
33.35 c
27.36 d
19.33 e
50.06 b
76.21 a
41.80 bc

*Means in a column followed by different letters are significantly different (Tukey HSD; P< 0.05).

،حجم باالی سموم مورد استفاده در مزارع گوجهفرنگي کشور

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که فراسنجههای

استفاده از چنين ارقامي تاثير بسزایي در کاهش قابل توجه

زیستي شبپره مينوز گوجهفرنگي روی ارقام مختلف

اثرات سوء سموم شيميایي و اجرای موفقيتآميز برنامههای

گوجهفرنگي مورد بررسي تفاوت معنيداری با یكدیگر

.مدیریت تلفيقي این آفت خواهد داشت

 بهطوری که بر اساس فراسنجههای زیستي بررسي،داشت
 رقم، در ميان هفت رقم مورد مطالعه در پژوهش حاضر،شده

سپاسگزاری
بدینوسيله از مسئولين محترم دانشگاه آزاد اسالمي واحد
.مهاباد بابت حمایتهایشان تشكر و قدرداني ميشود

 بيشترین ميزان مقاومت را نسبت به این آفتKing Stone
King Stone  در بين ارقام مورد بررسي رقم، همچنين.داشت

کمترین ميزان داالنهای الروی و کمترین ميزان آلودگي
 با توجه به.برگي را داشت که ناشي از مقاومت باالی آن بود
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Abstract
Tuta absoluta (Meyrick) is the most important and destructive tomato pest in South and Central
America, Europe and Iran, which has caused severe damage to greenhouses and tomato fields. In this
study, the biological characteristics of this pest were studied on seven commercial tomato cultivars
including Kimia Falat, CH Falat, Y Falat, Super Stone, Rio Grand, King Stone and Super 2270 inside
the growth chamber set at 25±2°C, 65±5% RH and 16L:8D h. Damage of this pest was also examined
in different tomato cultivars. The highest larval period was obtained on King Stone cultivar (11.98 days)
and the lowest on Rio Grand cultivar (9.83 days). The lowest (5.48 days) and the highest (8.54 days)
oviposition periods were observed on King Stone and Rio Grand cultivars, respectively. Female lifespan
ranged from 7.83 days on King Stone to 11.54 days on Rio Grand. The lowest intrinsic rate of increase
(r) (0.105 day-1) was observed on King Stone cultivar and the highest (0.158 day-1) on Rio Grand
cultivar. The lowest values of net reproduction rate (R0) and finite population growth rate (λ) on were
recorded King Stone cultivar (25.54 offspring and 1.110 day-1, respectively) and the highest values of
these two parameters on Rio Grand cultivar (81.28 offspring and 1.172 day-1, respectively). The lowest
number of mines and also the lowest percentage of infected leaflets were on King Stone cultivar (19.25
and 19.33%, respectively) and the highest values of these parameters on Rio Grand cultivar (70.00 and
76.21%, respectively). According to the results of this study, King Stone cultivar is the most resistant
and therefore it can be used in integrated management programs of T. absoluta.
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