
                                                                   Agricultural Pest Managementمدیریت آفات کشاورزی                    

  :Spring  2015, 2(1) 47-39                                                                             44-31 ، ص.9، شماره 2جلد ، 9314 بهار

 

 :Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera فرنگیگوجه ی مینوزپرهارامترهای زیستی شبپ

Gelechiidae) ی بادمجانیانروی سه میزبان از تیره 
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           چکیده

یکی از آفات کلیدی مزارع  Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)فرنگی مینوز گوجهی پرهشب

ی پرهخسارت وارد سازد. شب 011تا  11تواند میفرنگی در صورت عدم کنترل ر مزارع گوجهباشد. این آفت دفرنگی میگوجه

ه گیاسه نماید. در بررسی حاضر تاثیر نیز تغذیه می بادمجانیان یفرنگی از سایر گیاهان تیرهفرنگی عالوه برگوجهمینوز گوجه

. .Solanum tuberosum  Lزمینی سیبدو رقم  و HAN RAN)) رقم .Lycopersicum esculentum Mill فرنگیگوجهشامل 

در شرایط   T. absolutaفرنگی  همینوز گوجی پرهی شبروی پارامترهای جدول زندگ FONTANA)و  AGRIA)ارقام 

 -ی دو جنسی سنیهای بدست آمده توسط برنامهآزمایشگاهی با استفاده از برگ بریده مورد مطالعه قرار گرفته است. داده

د و سپس پرورش داده شهای مورد نظر حشرات مورد آزمایش دو نسل در روی میزبانید. ( تجزیه گرد5101چی ) ایمرحله

تکرار  52دیش قرار داده شد و از هر تیمار تعداد آزمایش روی آنها انجام گرفت. تخم حشرات روی برگ بریده گیاهان در پتری

نوری  درصد و شرایط 51±2ی سلسیوس و رطوبت نسبی درجه 52±2ایجاد گردید. آزمایش در شرایط آزمایشگاهی دمای 

ای صورت گرفت. مرحله -جنسی سنیست آمده با استفاده از برنامه دوهای بدجزیه داده)روشنایی:تاریکی( انجام گرفت. ت 05:1

ترین طول کمو  بود AGRIAزمینی سیبارقام حشرات روی مربوط به ی تخم ترین طول دورهکمنتایج بدست آمده نشان داد 

بیشترین و کمترین مقدار طول . ودب FONTANAزمینی سیب حشرات تغذیه نموده از مربوط بهو شفیرگی الروی  یدوره

فرنگی رقم مثل، نرخ ذاتی افزایش جمعیت به ترتیب مربوط به گوجهمدت یک نسل، نرخ متناهی افزایش، نرخ ناخالص تولید

HAN RAN زمینی رقم و سیبAGRIA باشد. دار نمیمیانگین نشان داد که اختالف بدست آمده معنی یولی مقایسه بود

زمانی و هماهنگی  ولیشود فرنگی بعنوان میزبان ترجیحی آفت شناخته میبا اینکه گوجه دهده نشان مینتایج بدست آمد

 د.گردزمینی در مزارع سیب T. absolutaتواند باعث ایجاد خسارت زمینی میکشت سیب بامکانی حضور آفت 
 

فرنگی.جهزمینی، گو، سیب، پارامترهای جدول زندگیTuta absoluta: های کلیدیواژه
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 مقدمه
 Tuta absolutaفرنگی ی مینوز گوجهپرهشب

(Meyrick 1917) های گوجهیکی از آفات مهم کشت-

جنوبی بوده و این آفت بومی آمریکای. باشدفرنگی می

از اسپانیا گزارش  5115برای اولین بار در اروپا در سال 

(. مهمترین Sannino and Espinosa 2010است )شده

-باشد اما دیگر گونهفرنگی میگوجه T. absolutaمیزبان 

زمینی جانیان مانند سیبمی بادهای گیاهان تیره

Solanum tubersolum L.، جان مبادS. melongena L.، 

 Nicotianaو تنباکو  .S. muricatum Lفلفل شیرین 

tabacum L. گیرندحشره قرار میاین  ینیز مورد تغذیه 
(Galarza 1984, Garcia and Espul 1987, Pereyra and 

Sanchez 2006)تواند عالوه از . همچنین این حشره می

های وحشی جانیان از گونهمباد یهای زراعی تیرهگونه

مانند تاجریزی و داتوره نیز تغذیه نماید و این ظرفیت 

-های مختلف میای باعث گسترش آفت در زیستگاهتغذیه

مثل باال، فیت تولیدگردد. پراکنش سریع آفت به علت ظر

تر نقل نسل در سال( و از همه مهم 05چرخه نسل کوتاه )

 .باشدفرنگی در بین مناطق مختلف میو انتقال گوجه

های رایج، این کشهمچنین مقاومت این آفت به حشره

فرنگی تبدیل حشره را به تهدید جدی در مزارع گوجه

ی هپری الروهای شبتغذیه. (IRAC 2011)است کرده

فرنگی تاثیر فرنگی روی ارقام مختلف گوجهمینوز گوجه

مستقیم بر روی پارامترهای زیستی این حشره دارد 

(Gharekhani and Salek-Ebrahimi 2014) . خسارت

مستقیم مربوط به کاهش ظرفیت فتوسنتزی و میزان 

خسارت  و ها استفرنگی در مزارع و گلخانههتولید گوج

ریق انتقال عوامل بیماریزای ثانویه از طآن، مستقیم غیر

زمینی، عالوه بر تغذیه سیب رویباشد. الروهای توتا می

 یچرخه پس از پایان ،ساقه و مستقیم الروها از برگ

-ها اقدام به حفر کانال می، در زیر اپیدرم غدهگیاهرویشی 

ها تغذیه الروها ممکن است باعث پوسیدگی غده و کنند

(. کیفیت و کمیت غذای خورده Garzia et al. 2011) شود

شده توسط حشرات گیاهخوار تاثیر مستقیمی روی 

ی های بالقوهزیستی حشرات شامل ظرفیتپارامترهای 

رشد مانند نرخ ذاتی رشد و نمو، نرخ خالص تولیدمثل و 

-گیاهان ترکیبات پیچیده .طول مدت تولید یک نسل دارد

گل و میوه  های خود مانند ساقه، برگ،اندام درای 

همچنین ریشه در خاک تولید می نمایند که این ترکیبات 

-نقش مهمی در ایجاد ارتباط متقابل بین گیاه و ارگانیسم

-ایفا میحشرات در اکوسیستم  ههای زنده به ویژ

 . Tholl et al. 2006, Unsicher et al. 2009, Maffei)کند

2010, Dudareva et al. 2013)ی. همچنین این مواد م-

مستقیم در برابر حشرات توانند به صورت مستقیم و یا غیر

پره توانایی گیاهخوار نقش دفاعی را ایفا نمایند. این شب

زمینی تحت بقاء روی ارقام مختلف سیب رشد و نمو و

 .Pereyra and Sanchez)شرایط آزمایشگاهی را دارد 

 فرنگیتواند از مزارع گوجهلذا این آفت براحتی می. (2006

شود به آن منتقل زمینی کشت میکه نزدیکی مزارع سیب

  .زمینی ایجاد خسارت نمایدشده و روی سیب

زمینی در استان با توجه به کشت وسیع سیب

ی مینوز گوجه فرنگی در پرهشرقی و شکار شبآذربایجان

های قرمونی نصب شده در این مزارع نیاز بر آن دیده تله

ن محصول مورد مطالعه قرار شد که بیولوژی آفت روی ای

شامل یک ی حاضر در مطالعهگیرد. ارقام مورد استفاده 

زمینی رایج ای و دو رقم سیبفرنگی گلخانهرقم گوجه

 باشد.کشت شده در منطقه می

 

 هامواد و روش
شرکت از  HAN RAN رقم فرنگیگوجهبذر گیاه 

YUKSEL  زمینی سیبهای غدهترکیه وAGRIA  و

FONTANA زمینی مدیریت مرکز توزیع بذور سیب از

با اطاقک رشد  درگردید و تهیه  آبادجهادکشاورزی بستان

 52±0، دمای 1:05تاریکی :روشنایی یشرایط دوره

پرورش  درصد 52±2 نسبی سلسیوس و رطوبت یدرجه

فرنگی از کلنی ی مینوز گوجهپرههای شبتخمشدند. داده 

ورزی دانشگاه مراغه موجود در آزمایشگاه دانشکده کشا

گیاهان میزبان روی بصورت دو نسل متوالی جدا گردید و 

شروع آزمایش به منظور  مورد آزمایش پرورش داده شد.

 ،میزبانگیاه سه ی تعیین پارامترهای جدول زندگی رو

 هایاز روی میزبان T. absolutaساعته  1-51های تخم

ورت آوری شده و بصجمعپرورش یافته در آزمایشگاه 

اتیلن با ابعاد انفرادی به ظروفی دیگر از جنس پلی

که حاوی برگ بریده از همان میزبان و سانتیمتر 01×7×1

ظروف در انکوباتور  این پنبه مرطوب بود انتقال داده شد.

 52±0، دمای 1:05تاریکی  :ی روشناییبا شرایط دوره

نگهداری درصد  52±2سلسیوس و رطوبت ی درجه

بازدید به عمل  ظروف مورد آزمایش،ز از . هر روگردید
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شد. برداری ها و الروها یادداشتآمده و تغییر وضعیت تخم

ی الروی و تشکیل شفیره، آنها را به در صورت اتمام دوره

سانتیمتر انتقال داده و تا  2اتیلنی با قطر های پلیپتری

ها نگه داشته کامل درون این پتریی زمان ظهور حشره

انجام د از ظهور حشرات کامل، تعیین جنسیت شدند. بع

حشرات ماده برای جفتگیری به ظروفی از هریک از شده و 

که حاوی برگ بریده از  01×7×5اتیلن با ابعاد جنس پلی

درصد بود به  02همان میزبان و پنبه آغشته به آب عسل 

های برگروزانه . ندنر انتقال یافت یحشره همراه یک

ها های تازه جایگزین شده و تعداد تخمحاوی تخم با برگ

نر، نر دیگری ی گردید. در صورت مرگ حشرهشمارش 

ماده بررسی پایان ی شد اما با مرگ حشرهجایگزین می

 یافت. می

های جدول زندگی بر اساس تئوری جدول زندگی داده

-مرحله زیستی، تجزیه شد. میانگین-سنی دوجنسی ویژه

رامترهای جمعیت با استفاده از ها و خطای استاندارد پا

ها از . برای تجزیه دادهگردیدنایف محاسبه روش جک

 TWOSEX-MSChart (Chi 2012) برنامه کامپیوتری

 Chi and Liu 1985, Huang and Chi) استفاده گردید

1985, Chi 1988) .ها و خطای استاندارد میانگین

 یفناجک روش جمعیت با استفاده ازرشد پارامترهای 

 نرم افزار  ها با استفاده ازمیانگینه و مقایس محاسبه شد

SAS سم نمودار ها و گرافر. آزمون دانکن انجام گرفت و-

 Excelو نرم افزار  SigmaPlot یها با استفاده از برنامه

 انجام گرفت.

 

 نتایج و بحث
 .Tفرنگی ی مینوز گوجهپرهطول مراحل نابالغ شب

absoluta طول مراحل بالغ نر و  ،و و شفیرهشامل تخم، الر

زمینی کامل روی سیب یماده و طول مدت تخم تا حشره

AGRIAزمینی ، سیبFONTANA فرنگی و گوجهHAN 

RAN  دهد آورده شده است. نتایج نشان می 0در جدول

تخم به ترتیب ی ترین طول دورهترین و بیشکه کم

 HANی فرنگگوجه و AGRIAزمینی مربوط به ارقام سیب

RAN ترین طول ترین و بیش. همچنین کمبوده است

  زمینی ارقامسیب ی الروی به ترتیب مربوط بهدوره

FONTAN  وAGRIA  .ی ترین طول دورهکمبوده است

روز  11/3با  FONTANAزمینی رقم سیب روی گیشفیر

 HANفرنگی گوجه رویترین طول دوره شفیرگی و بیش

RAN   کامل ی طول عمر حشرهآمد. بدست روز  11/00با

بدون توجه به جنسیت و طول عمر حشرات کامل نر و 

آورده شده است. با  0ماده به صورت جداگانه در جدول 

حشرات کامل بدست آمده از  ،توجه به نتایج به دست آمده

ترین طول عمر دارای کم HAN RAN رقم فرنگیگوجه

 فرنگی،وجهانجام یافته روی گ مطالعات آزمایشگاهی .بود

سلسیوس، ی درجه 0/57در شیلی نشان داد که در دمای 

الروها رشد خود  و شدندروز تفریخ  5تا  1ها در مدت تخم

ها در مدت روز کامل کردند و شفیره 01الی  00را در طی 

 Barrientos et) کامل شدندی روز تبدیل به حشره 1تا  2

al., 1998) .بدست آمده از با نتایج  نتایج آزمایش حاضر

تواند میفاوت مشاهده شده و تآزمایش فوق همسو بوده 

-بررسیناشی از اختالف ارقام گیاهان مورد بررسی باشد. 

، Pereyra and Sánchez (2006) های انجام شده توسط

الروی این آفت در شرایط ی نشان داد که طول دوره

روز و  01/05فرنگی روی گوجه ،مشابه با بررسی حاضر

باشد که نتایج این روز می 11/01 زمینیی سیبرو

-همسو با نتایج مطالعه حاضر روی گیاه گوجهنیز  آزمایش

 Gharekhani andهای بر اساس بررسی فرنگی بود.

Salek-Ebrahimi (2014)، تخم، الرو و ی طول دوره

شفیره این حشره تحت شرایط آزمایشگاهی مشابه روی 

بدست آمده از آزمایش حاضر گوجه فرنگی، همسو با نتایج 

تواند بدلیل تفاوت در بوده و اختالف ناچیز بدست آمده می

کمترین طول مدت یک نسل باشد. فرنگی میرقم گوجه

روز( و  11/10) FONTANAزمینی رقم در روی سیب

 HAN RANفرنگی رقم بیشترین آن مربوط به گوجه

هی ات آزمایشگا(. در مطالع5روز( بود )جدول  11/15)

مشخص  Pereyra and Sánchez  (2006)توسطانجام یافته 

فرنگی مینوز گوجهی پرهیک نسل شبی شد طول دوره

 HAN RANفرنگی رقم روی برگ بریده گیاه گوجه

حشره گیاهخوار میانگین طول یک نسل  بود. (روز 31/57)

 یزبانتواند بازتاب مناسب بودن آن میمیزبان میک روی 

-شب یهمورد تغذ یغذا یینپا یفیتک. (Tsai 2007)باشد 

تواند روی رشد و نمو آن تاثیر یم یفرنگگوجه ینوزمی پره

بررسی پارامترهای زیستی بدست آمده  داشته باشد.  منفی

تواند های مختلف در شرایط آزمایشگاهی میروی میزبان

ه با غذای هبرای ارزیابی پتانسیل زیستی حشره در مواج

کیفیت گیاه میزبان مناسب باشد  جدید و ارزیابی
(Sánchez et al. 1997). 
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 بادمجانیان یمیزبان از تیرهگیاه روی سه  T. absolutaنشو و نمای مراحل مختلف )روز( ی طول دوره. 0جدول 

 

 مرحله

 زمینیسیب

AGRIA 

 زمینیسیب

FONTANA 

 فرنگیگوجه

HAN RAN 

 SE± تعداد میانگین SE± تعداد میانگین SE± تعداد میانگین 

 c13/1±31/1 25 b05/1±11/1 25 a01/1±11/2 25 تخم

 a21/1±77/05 55 b51/1±73/00 51 ab10/1±0/05 53 الرو

 b 11/1±13/01 00 c57/1±11/3 05 a11/1±11/00 51 شفیره

 a15/0±22/57 00 b21/1±05/52 05 a23/1±11/51 51 تخم تا شفیره

 a13/5±11/07 5 a32/0±71/05 2 a5/5±57/01 05 حشره کامل مادهطول عمر 

 a25/5±1/05 2 a17/0±5/01 00 b75/1±57/5 05 حشره کامل نرطول عمر 

 باشد.با آزمون دانکن می درصد 0ی اختالف معنی دار در سطح احتمال دهندهحروف نامشابه در هر ردیف نشان 

 

 

 

 
 

 بادمجانیان یروی سه میزبان از تیره T. absoluta رشد جمعیتپارامترهای . 5جدول 

 زمینیسیب پارامتر

AGRIA 
 زمینیسیب

FONTANA 
 فرنگیگوجه

HAN RAN 

 نرخ ذاتی افزایش جمعیت

)1-(d mr 
a155/1±153/1 a107/1±111/1 a113/1±131/1 

 نرخ متناهی افزایش جمعیت

)1-Lambda(d 
a151/1±170/0 a103/1±115/0 a101/1±011/0 

 ید مثلنرخ خالص تول

(offspring) 0R 
b01/1±21/7 ab20/2±55/00 a51/5±25/55 

 نرخ ناخالص تولید مثل

GRR (offspring) 
a12/03±3/10 a30/03±12/12 a31/05±10/51 

 نسلتولید یک زمان 

T (d) 
a01/5±13/10 a11/1±11/10 a75/1±11/15 

 باشد.درصد با آزمون دانکن می 0احتمال ی اختالف معنی دار در سطح دهندهحروف نامشابه در هر ردیف نشان 
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 بادمجانیان  یتیرهمیزبان از  سهروی  T. absolutaمراحل مختلف  سنی-ایمرحله -مانی ویژهزنده .1جدول 

 شفیره الرو تخم میزبان

 FONTANA 68/0 00/0 05/0 زمینی سیب

 AGRIA  50/0 95/0 00/0 زمینیسیب

 HAN RAN 60/0 00/0 68/0فرنگی گوجه

 

 

 

  

 HAN RANفرنگی ای گوجهمرحله -مانی سنی. نرخ زنده0شکل 

 

 AGRIAزمینی ای سیبمرحله -مانی سنی. نرخ زنده5شکل 
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 FONTANAزمینی ای سیبمرحله -مانی سنینرخ زنده .1شکل 

 

 

 جانیاناز تیره بادمروی سه میزبان  T. absoluta( xm)منحنی باروری ویژه سنی  .1شکل 

 

پارامترهایی مانند طوالنی بودن زمان رشد و نمو، 

کاهش وزن شفیرگی، ظرفیت پایین افزایش جمعیت و 

زمان طوالنی برای تکمیل نسل از کیفیت پایین غذا متاثر 

در بررسی  .((Pereyra and Sanchez 2006ند باشمی

پارامترهای رشد جمعیت بیشترین و کمترین نرخ خالص 

بوط به حشرات بدست آمده از مرترتیب  مثل بهتولید

بود که  AGRIAزمینی و سیب HAN RANفرنگی گوجه

داری با یکدیگر نشان داد اما این پارامتر در اختالف معنی

اختالف  FONTANAزمینی حشرات بدست آمده از سیب

زمینی و سیب HAN RANفرنگی داری با گوجهمعنی

AGRIA اد که آماری نشان دی نداشت. مقایسه

 نرخ متناهیپارامترهایی مانند نرخ ذاتی افزایش جمعیت، 

مثل حشرات بدست افزایش جمعیت و نرخ ناخالص تولید

داری با آمده از هر سه میزبان مورد مطالعه اختالف معنی

 (.5جدول یکدیگر نداشت. )

مینوز  یپرهشب (Sxj)سنی  -ایمرحله-مانی ویژهزنده

( 1در جدول )ه عالامورد مط سه میزبان فرنگی رویگوجه

 (Sxj)سنی -ایمرحله-مانی ویژهزندهآورده شده است. 
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نمایانگر درصد افرادی است که در این مرحله سنی 

شود همانطور که مالحظه می توانسته اند زنده بمانند.

ی تخم به مانی در مرحلهبیشترین و کمترین درصد زنده

فرنگی هو گوج AGRIAزمینی ترتیب مربوط به سیب

HAN RAN مانی در بود. بیشترین و کمترین درصد زنده

-ی الرو و شفیرگی به ترتیب مربوط به گوجههر دو مرحله

بود. همچنین  AGRIAزمینی و سیب HAN RANفرنگی 

های بقا در مورد حشرات پرورش یافته روی مطالعه منحنی

سه میزبان نشان داد که مرگ ومیر در هر سه جمعیت هر 

مطالعه تقریبا با نسبتی مساوی در مراحل مختلف مورد 

 (.1و  5،0 )شکل  سنی رخ داده است

اطالعات  بر اساسرا  xدر سن  )xm( باروری 1شکل  

دهد. نشان می (1985) بدست آمده از روش چی و لیو

جمعیت  xmشود منحنی همانطور که در شکل دیده می

 زودتر از دو منحنی FONTANAزمینی رقم روی سیب

عیت ممربوط به جاوج دیگر شروع شده ولی بیشترین 

باروری  دهدنشان می باشد کهفرنگی میروی گوجهموجود 

 .داشته استفرنگی روی گوجهباالیی 

در ایران  T. absolutaفرنگی ی مینوز گوجهپرهشب 

سازد و نتایج فرنگی خسارت اقتصادی وارد میروی گوجه

فرنگی در مقایسه ه گوجهدهد کنشان می نیز این مطالعه

 باشد ولیتری برای آن میزمینی میزبان مناسببا سیب

این گونه بر اساس نتایج بررسی حاضر و نیز مطالعات دیگر 

زمینی آفت بالقوه برای زراعت سیب عنوان تواند بهمی

اتفاقی که در کشورهایی همانند پرو، شیلی  محسوب شود،

 ,Campos 1976) و کلمبیا به وقوع پیوسته است

Cisneros and Mujica 1998).   در ایران هرچند که

زمینی تاکنون خسارت اقتصادی این آفت از روی سیب

ی اما نتایج بدست آمده از مطالعه گزارش نشده است

حاضر در آزمایشگاه نشان می دهد که این آفت در صورت 

تواند به یک آفت وجود شرایط آب و هوایی مناسب می

 .زمینی تبدیل گرددارع سیبجدی در مز
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Abstract 

The tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae), is one of the Key pests of tomato. It 

may potentially damages 30-100 percent of the tomato yield under non controlled condition. Additionally it may 

damage to other solaneceous plants. In this study, we examined the development and population growth 

parameters of T. absoluta on three solanecous plants including two (AGRIA and FONTANA) potato cultivars 

and (HAN-RAN) tomato cultivar using cut leaves of the hosts under laboratory conditions. Insects were reared 

on the hosts for two generations before starting of the experiments. Eggs were placed in the petri dishes on the 

leaves of each host plants in 65 replications. The experiment carried out under laboratory conditions 25±5 ° C, 

60±5% relative humidity and 16:8 h L: D photoperiod. Resulted data were analyzed using two sex age-stage life 

table program. Results showed that the eggs incubation period was shorter for the insects reared on AGRIA 

potato cultivar while the larval and pupal developmental time was shorter on FONTANA potato cultivar rather 

than other host. The highest and lowest mean generation time, finite rate of increase, gross reproduction rate, 

and intrinsic rate of increase were observed for insects fed on HAN-RAN tomato cultivar and AGRIA potato 

cultivar respectively, despite the mean comparison indicated no significant differences. Although the results 

showed that tomato was a more suitable host-plant and possessed better nutritional quality rather than potato, the 

potential population increases noticeably when T. absoluta fed on potato. Furthermore, T. absoluta may 

deserves a potential pest for the potato crop under appropriate climatic conditions and under temporospatial 

coincidence of the crop and pest. 

Keywords: Population parameters, Tuta absoluta, potato, tomato. 


