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 Tuta absolutaفرنگی  مینوز گوجهشب پره يتاثیر رقم گوجه فرنگی و نسل آزمایشگاهی روي مراحل نابالغ 

(Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)   

  

خانیقرهغالمحسین ، *1حمیده سالک ابراهیمی  

 
 

26/09/1393: تاریخ پذیرش               15/05/1393  :تاریخ دریافت  
  

            چکیده

فرنگی  یکی از آفات کلیدي مزارع گوجهTuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) فرنگیپره مینوز گوجهشب
زایی باالي آن، لزوم فرنگی ایران و پتانسیل خسارتسریع این آفت در اکثر مناطق کشت گوجه  با توجه به انتشار.باشدمی

 براي اجراي مطالعات .کند این حشره بیش از پیش نمود پیدا می زیستیهايو شناخت ویژگیاجراي تحقیقات آزمایشگاهی 
در . رسدسازي روش پرورش آزمایشگاهی این آفت جهت تشکیل کلنی آزمایشگاهی ضروري بنظر میآزمایشگاهی، بهینه

 اول، دوم و سوم آزمایشگاهی و  مراحل در سه نسل متوالیيبررسی حاضر طول مراحل نابالغ شب پره مینوز و درصد بقا
 با استفاده از برگ بریده از ارقام کاشته شده PRENSES و ATABAY ،CLUSEهمچنین روي سه رقم متداول گوجه فرنگی 

طی سه نسل ) تخم تا حشره کامل(نتایج نشان داد که طول کل مرحله نابالغ . در گلخانه در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد
بیشترین .  داراي بیشترین طول دوره نابالغ بودATABAYاز بین ارقام مورد بررسی رقم . افزایش یافتپرورش آزمایشگاهی 

 الرو و شفیره به ترتیب مربوط به نسل اول، سوم و دوم و در بین ارقام مورد بررسی به ترتیب مربوط به ارقام  تخم،يدرصد بقا
ATABAY ،ATABAY و PRENSESافزایش نسل و رقم گوجه فرنگی را روي مراحل نابالغ شبهاي حاضر تاثیریافته.  بود -

-سمهاي هاي آزمایشگاهی در انجام آزمایشکلنیتواند در استفاده از فرنگی موثر دانسته و این مالك میپره مینوز گوجه
  .مورد توجه قرار گیرد غیرهشناسی، اکولوژي و 

  
  .درصد بقا، الغ، پرورش آزمایشگاهیفرنگی، مراحل نابپره مینوز گوجهشب: هاي کلیديواژه
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  مقدمه

 Tuta absolutaفرنگی پره مینوز گوجهشب

(Meyrick) متعلق به خانواده Gelechiidae  راسته و
Lepidopteraسوالناسه  تیرهباشد که بیشتر به گیاهان  می

جنوبی بوده  این آفت بومی آمریکاي. کندخسارت وارد می
گزارش و به سرعت به سایر  از اسپانیا 2006و در سال 

اي انتشار یافته و به عنوان کشورهاي اروپایی و مدیترانه
فرنگی هاي کشت گوجهآفت جدي براي مزارع و گلخانه

 آفت براي ایران این. (Ferrara et al. 2001)شد مطرح 
 از 1389اي بوده و در آذرماه سال جزو آفات قرنطینه

 منطقه 20 در 1390آوري و تا خردادماه ارومیه جمع
 Baniameri and)مختلف در ایران شناسایی شد

Cheraghian 2011) .اي که در همانند سایر آفات قرنطینه
مراحل ابتدایی ورود به یک منطقه جدید در غیاب عوامل 

، این  دارندزاییخسارت براي یباالیی یتوانابیوکنترل 
زا تحشره نیز با ورود به ایران به یک آفت کلیدي و خسار

  ,.Barrientos et al) فرنگی تبدیل شددر مزارع گوجه
1998a, Anonymous, 2005).فرنگی گوجهپره مینوز  شب

باشد که  میاي چند نسلی و فاقد دیاپوز اجباريحشره
محیط تکامل آن مدت زمان باتوجه به شرایط و دماي 

. (Sanino and Espinosa 2010)کشد متفاوتی طول می
 14/8ترین دماي مناسب رشد این آفت یینمیانگین پا

 و براي 9/6درجه سلسیوس است که این دما براي تخم 
. باشد درجه سلسیوس می2/9ها  و براي شفیره6/7الروها 

همچنین مجموع دماي روزانه مورد نیاز توتا براي تکمیل 
 است  درجه سلسیوس گزارش شده6/459یک نسل

(Sanino and Espinosa 2010). Robredo Junco and 

Cardeoso (2008)کردند که بر اساس میانگین ، گزارش 
فرنگی، تواند در مزارع گوجهدما در اسپانیا، این حشره می

 نسل در سال ایجاد 12ها تا نسل و در گلخانه 10نه تا 
فرنگی توسط این مراحل مختلف رشدي گیاه گوجه. کند

ه بیشتر هاي این حشرماده. شودآفت دچار خسارت می
د، الروها ندهریزي ترجیح میها را براي تخمسطح برگ

هاي نازك بعد از تفریخ، از بافت پارانشیم برگ و قسمت
کنند، همچنین هاي انتهایی تغذیه میساقه به ویژه جوانه

باعث  هاي رسیده و نارس تغذیه کرده والروها از میوه
 انتهایی هايها، توقف رشد جوانهبدشکلی و پژمردگی میوه

 ,Haji 1988)دنشوو کاهش شدید سطح سبز برگ می

Torres et al. 2001).    
تاثیر نسل آزمایشگاهی و بررسی   این پژوهشهدف از

 روي طول دوره مراحل نابالغ و درصد رقم گوجه فرنگی
فرنگی با استفاده از برگ پره مینوز گوجهمانی شبزنده

 . بودیآزمایشگاه شرایط در فرنگیبریده گوجه
  

  ها مواد و روش
  فرنگیگیاه گوجه

 هاآزمایشکلنی آزمایشگاهی و اجراي جهت پرورش 
شده در کشت فرنگی رقم شانون از برگ بریده گیاه گوجه

) شرقیاستان آذربایجان (گلخانه واقع در خسروشاهیک 
ها از گیاه برگ آزمایشانجام روز قبل از یک . استفاده شد

ها هداري و موقع نیاز از آنجدا شده و در یخجال نگ
  .استفاده شد

فرنگی از مزارع پره مینوز گوجهشب اولیهجمعیت 
 )استان آذربایجان شرقی(فرنگی شهرستان بناب گوجه
آوري و به آزمایشگاه انتقال داده شد که در طول جمع

کش قرار گونه تیمار با سموم حشرهفصل زراعی تحت هیچ
  .نگرفته بود

  
  اهیپرورش آزمایشگ

- براي شروع پرورش و ایجاد کلنی آزمایشگاهی، برگ
هاي آوري شده و داخل ظرفهاي آلوده جمعها و میوه

که  مترسانتی10 و ارتفاع 22، عرض32پالستیکی به طول 
قرار پوشانده شده بود،  اپارچه توري ارگانزها با روي آن
دماي این ظروف در اتاق پرورش حشرات در . ندداده شد

 درصد 65±5جه سلسیوس و رطوبت نسبی  در2±25
در صورت نیاز به برگ جهت تغذیه الروها . شدندنگهداري 

-برگ تازه براي تغذیه الروها به داخل ظرف انتقال می
ریزي حشرات ظاهر شده از کلنی صحرایی براي تخم. یافت

) سانتی متر11 و قطر 11به ارتفاع (اي به ظروف استوانه
-ف حاوي چند برگ تازه گوجهاین ظرو. شدندمنتقل 

ها به وسیله فویل فرنگی بوده که انتهاي این برگ
براي .  مرطوب پوشانده شده بوديآلومینیومی و پنبه

 درصد 10کامل از پنبه آغشته به آب عسل تغذیه حشرات
روز  2- 1بعد از . اي استفاده شدداخل ظروف استوانهدر 

- ظروف استوانهحشرات کامل به وسیله آسپیراتور برقی از
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هاي کمتر از هاي حاوي تخمآوري شده و برگاي جمع
و با منتقل پره مینوز به ظروف مستطیلی شب ساعت 48

ها  بعد از تفریخ تخم. ارگانزا پوشانده شدياستفاده از تور
تا تبدیل شدن به مرحله شفیرگی ظروف به طور روزانه 

بار وز یکمورد بررسی قرار گرفت و در صورت لزوم هر دو ر
-تخم. گذاشته شد برگ تازه در داخل ظروف حاوي الرو

کامل ظاهر شده از این مرحله، نسل هاي حاصل از حشرات
اول آزمایشگاهی در نظر گرفته شده و پیگیري آنها تا 

آوري حشرات کامل جمع. کردتکمیل یک نسل ادامه پیدا 
ه گیري بشده به وسیله آسپیراتور براي ادامه مراحل تخم

هاي تازه عاري از اي دیگري و روي برگظروف استوانه
-مرگ همه افراد تخمزمان یافتند و این کار تا تخم انتقال 

  .کردگذار ادامه پیدا 
  

تاثیر رقم گوجه فرنگی و نسل آزمایشگاهی روي 
  مراحل نابالغ شب پره مینوز گوجه فرنگی

، براي انجام آزمایش تاثیر رقم بر مراحل نابالغ حشره
اي شامل گلخانهفرنگی گوجهبذور سه رقم متداول 

 تهیه شده از شرکت ATABAY و  PRENSESارقام
 از شرکت کلوز CLUSE ترکیه و رقم (Yuksel)یوکسل 
(Cluse)این آزمایش براي ارقام .  فرانسه استفاده شد

ATABAY ،CLUSE و PRENSES 56  ،66 به ترتیب با 
تاثیر نسل آزمایشگاهی بر مطالعه .  تکرار انجام گرفت42و 

 آزمایشگاهی با پیگیري 3 و 2، 1 نسل 3مراحل نابالغ در 
براي این .  تخم با استفاده از برگ بریده انجام پذیرفت50

 ايمنظور حشرات نسل اول آزمایشگاهی به ظروف استوانه
 حاوي برگ تازه و آب ) سانتی متر11 و قطر 11ارتفاع (

 ساعت به آنها 24و به مدت  ند درصد انتقال یافت10عسل 
 حشرات به سپس. ریزي کنندفرصت داده شد تا تخم

در . نداي حذف شدوسیله آسپیراتور برقی از ظروف استوانه
اي یک برگچه مربوط به رقم  شیشهپتريظروف داخل 

 24هاي با عمر کمتر از  و تخمداده شدمورد آزمایش قرار 
ک سوزن و قلم هاي داخل استوانه با کمساعت روي برگ

هر . ندموي نازك به روي برگچه داخل پتري انتقال یافت
 درجه سلسیوس و رطوبت 25±1دو آزمایش در دماي 

 پتريظروف هر روز از  .  درصد انجام گرفت65±5نسبی 
در . ها ثبت شد-وضعیتبازدید به عمل آمده و تغییر 

ي جدید آنها با برگچه ،هاصورت خشک شدن برگچه
  .دندجایگزین ش

  تجزیه آماري داده ها
  SASنرم افزار GLMرویه ها با استفاده از تجزیه داده

(SAS Institute 2002) مقایسه هاي میانگین . انجام گرفت
  صورتMSTAT-C با استفاده از نرم افزار LSDبه روش 
 .پذیرفت

  
   و بحثنتایج

- گوجهپره مینوز میانگین طول مراحل نابالغ شب
آزمایشگاهی روي سه رقم متداول فرنگی در سه نسل 

 آورده شده 2 و 1گوجه فرنگی گلخانه اي در جداول 
بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین طول دوره . است

جنینی و الروي در نسل سوم آزمایشگاهی و در بین ارقام 
همچنین .  بودATABAYمورد مطالعه مربوط به رقم 

وم بیشترین طول دوره شفیرگی مربوط به نسل د
مربوط به رقم آزمایشگاهی و در ارقام مورد مطالعه 

CLUSEهاي انجام شده توسطبررسی.  بودPereyra and 

(2006) Sánchez نشان داد که طول دوره الروي این ،
فرنگی  با بررسی حاضر روي گوجهآفت در شرایط مشابه

 روز 00/14±14/0زمینی  روز و روي سیب18/0±14/12
ین آزمایش همسو با نتایج مطالعه باشد که نتایج امی

اي که در مطالعه. فرنگی بودگوجهحاضر روي گیاه 
Pereyra and Sánchez (2006) انجام دادند مشخص شد 

فرنگی روي که طول دوره یک نسل شب پره مینوز گوجه
 روز بود که مشابه با 98/27فرنگی جهبرگ بریده گیاه گو

د کل دوره نابالغ تخم در مور. باشدنتایج مطالعه حاضر می
پره مینوز گوجه فرنگی بررسی سه نسل شبکامل حشرهتا 

دهد که این دوره متوالی پرورش آزمایشگاهی نشان می
رفته رفته طوالنی تر شده و نسل سوم آزمایشگاهی داراي 

باشد و در مورد ارقام ترین طول دوره نابالغ میطوالنی
ترین دوره یطوالن داراي ATABAYمورد مطالعه رقم 

 در مورد تاثیر رقم روي .باشدنسبت به دو رقم دیگر می
طول مراحل زیستی شب پره مینوز گوجه فرنگی، افزایش 
طول دوره الروي با توجه به افزایش زمان در دسترس 

اجراي بودن آن در مقابل عوامل کنترل بیولوژیک، به نفع 
 Price)عملیات کنترل بیولوژیک در محیط خواهد بود 

 سعی در پرورش حشرات در آزمایشگاه بایستی. (1984
ویژگی هاي زیستی حشرات موجود در تفاوت شود تا 

  آزمایشگاه با جمعیت وحشی موجود در طبیعت به 
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  فرنگی در سه نسل آزمایشگاهی شب پره مینوز گوجه)±(SEمیانگین طول مراحل مختلف . 1جدول 

  )روز(طول دوره   نسل
 نسل سوم نسل دوم نسل اول

 c09/0±35/4 b14/0±65/5 a06/0±81/5 تخم 

 b4/0±91/11 c36/0±22/11 a18/0±43/13 الرو

 c52/0±39/11 a58/0±87/12 b19/0±32/12 شفیره

 c44/0±65/27 b65/0±74/29 a26/0±57/31 مرحله نابالغ

  .باشدمی LSDآزمون در  درصد 5طح احتمال دار در ساختالف معنیوجود   بیانگرردیفهر حروف نامشابه در                  
  

   فرنگی روي سه رقم گوجه فرنگی  شب پره مینوز گوجه )±(SEمیانگین طول مراحل مختلف . 2جدول    

  )روز(طول دوره   رقم
ATABAY CLUSE PERENSES 

 a07/0±13/4  ab03/0±04/4  b04/0±00/4 تخم 

 a12/0±11/10 b14/0±20/9 b16/0±41/9 الرو

 ab23/0±08/7 a34/0±58/7 b16/0±61/6  فیرهش

 a24/0±19/21 ab37/0±85/20  b18/0±28/20  مرحله نابالغ

  .باشدمی LSDآزمون در  درصد 5دار در سطح احتمال اختالف معنیوجود   بیانگرردیفهر حروف نامشابه در                 
  

 با توجه به نتایج بدست آمده باید .حداقل رسانده شود
 وشهایی جهت بهبود کیفیت پرورش آزمایشگاهی صورتر

مراحل مختلف هایی که در مورد طول دوره تفاوت .پذیرد
-شود میفرنگی مشاهده میزیستی شب پره مینوز گوجه

اي تواند ناشی از تاثیر رقم گیاه میزبان و کیفیت تغذیه
عالوه بر آن، . ناشی از آن روي حشره پرورش یافته باشد

شرایط آزمایش نیز روي طول دوره زیستی یک حشره و 
ایشگاهی در مطالعات آزم. تواند موثر باشدمانی آن میزنده

گزارش  ،Fernandez and Montagne (1990)ال در ونزوئ
 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 6/24کردند که در دماي 

 روز بود و 8/5 درصد، طول دوره جنینی این آفت 17/76
دماي پرورش حشره در طول مراحل مختلف رشدي آن 

مطالعات آزمایشگاهی در شیلی نشان داد . موثر بوده است

 تا 4ها در مدت  درجه سلسیوس، تخم1/27 که در دماي
 13 الی 11شدند، الروها رشد خود را طی  روز تفریخ 6

 روز تبدیل به 8 تا 5ها در مدت روز کامل کردند و شفیره
طبق  .(Barrientos et al. 1998 b) کامل شدندحشره
این  نشوونماي Cuthbertson et al. (2013)هاي بررسی

یم با شرایط محیطی به ویژه دما حشره در ارتباط مستق
 19- 23 براي این حشره مابین مطلوبباشد و دماي می

مانی نرخ زنده  درجه سلسیوس19در  .باشددرجه می
-می درصد 52کامل پره مینوز از مرحله تخم تا حشرهشب
 درجه سلسیوس زمان 23 با افزایش دما به باالتر از .باشد

-شب مراحل نابالغ يقادرصد ب .یابدرشد و نمو کاهش می
و  پره مینوز گوجه فرنگی در سه نسل متوالی آزمایشگاهی

اي در جداولروي سه رقم متداول گوجه فرنگی گلخانه
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  ی نسل آزمایشگاهفرنگی در سهپره مینوز گوجه شبزیستی  مراحل مختلف يدرصد بقا .3جدول 

  
  
  

                        
  

  
فرنگی روي سه رقم گوجه فرنگیشب پره مینوز گوجهزیستی احل مختلف  مريدرصد بقا .4جدول    

  
  

  

  
  
  

  
  

-تخمشود همانطور که مشاهده می. شده است ارائه 4 و 3
-تخمهاي حاصل از نسل اول آزمایشگاهی در مقایسه با 

. دنباشمیداراي بیشترین درصد بقا هاي دو نسل بعد 
همچنین درصد بقاي الروهاي حاصل طی سه نسل 

-نشانتواند میپرورش آزمایشگاهی افزایش یافته که 
 سازگاري الروهاي زنده مانده مرحله تخم نسبت يهندهد

همچنین نتایج حاصل از بررسی . به شرایط پرورش باشد
مانی مراحل نابالغ نشان زندهتاثیر رقم گوجه فرنگی بر 

داراي بیشترین درصد بقاي  ATABAYدهد رقم می
باشد و در مورد مرحله شفیرگی رقم مرحله تخم و الرو می

PRENSES همانند .باشد بیشترین درصد بقا میداراي 
زاي مرحله الروي به عنوان مرحله خسارت ،سایر مینوزها

این آفت مطرح بوده و به علت قرار گرفتن الروها در داخل 
داالن الروي، در معرض نبودن این مرحله و محافظت در 
مقابل سموم و عوامل کنترل بیولوژیک، بسیار مهم و 

 شرایط  در.(Miranda et al. 1998) باشدمیحیاتی 
الرو سن سوم اي پیشنهاد شده است که مرگ و میر مزرعه
این تواند ناشی از پراکنش الروها در  در محیط میمینوز

سن به سمت بیرون از داالن الروي و در معرض قرارگیري 
باشد، به عبارت دیگر الروها در  شکارگرهاآنها در مقابل 

 الروي که بعد از تفریخ سنین یک و دو در داخل داالن
که هنگامیالروها . ماننداند باقی میتخم به آن وارد شده

براي پیدا کردن غذاي بهتر داالن رسند وم میبه سن س

شوند و مرگ الروي را ترك کرده و در روي گیاه پخش می
در نتیجه تغذیه شکارگرها از آنها و میر باال در این مرحله 

حت شرایط آزمایشگاهی در  ت.(Price 1984) باشدمی
ساز نبودند ولی با مشکل طبیعی مطالعه حاضر دشمنان

این حال مرگ و میر باالیی در مرحله الروي در این 
تواند ناشی از تغییر کیفیت آزمایش مشاهده شد که می

برگ میزبان و یا مشکل نفوذ به برگهاي موجود در ظرف 
  .پرورش باشد

- پره مینوز گوجهشبکیفیت پایین غذاي مورد تغذیه 
. آن تاثیر منفی بگذارد نشوونمايتواند روي فرنگی می

هاي بررسی پارامترهاي زیستی بدست آمده از کوهورت
هاي مختلف در شرایط آزمایشگاهی پرورشی روي میزبان

براي ارزیابی پتانسیل زیستی حشره در مواجهه تواند می
اشد با غذاي جدید و ارزیابی کیفیت گیاه میزبان ب

(Sánchez et al. 1997) .همانند طوالنی بودن پارامترهایی 
، کاهش وزن شفیرگی، ظرفیت پایین نشوونمازمان 

نسل از افزایش جمعیت و زمان طوالنی براي تکمیل 
 Pereyra and Sanchez)شوندکیفیت پایین غذا متاثر می

تواند ل یک نسل روي میزبان میمیانگین طو .(2006
 .(Tsai 1988)د ودن آن میزبان باشبازتاب مناسب ب

 الزم است جهت دستیابی به نتایج مطلوب در ،بنابراین
در آزمایشگاه، از  مناسبپرورش حشره بویژه پرورش کلنی 

غذایی باال استفاده و ارزش غذا یا میزبان مطلوب با کیفیت 

 مراحل زیستی نسل
 نسل سوم  نسل دوم  نسل اول 

  94/60  94/76  96 تخم 
  67/76  74  08/52 الرو 

  43/80  100  96  شفیره 

 مراحل زیستی نسل
ATABAY CLUSE PRENSES 

 80 85 93 تخم
 64 83 88 الرو

 81 65 67 شفیره
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براي پرورش آزمایشگاهی حشرات در  از طرفی .کرد
ي کلنی آزمایشگاهی در شرایط آزمایشگاهی و نگهدار

تعداد مشخص و افزایش کلنی توجه به درصد بقاي 
هاي  یافته.باشدهاي متوالی مهم میجمعیت در نسل

 و رقم  آزمایشگاهیحاضر تاثیر افزایش نسلبررسی 
-پره مینوز گوجهشبفرنگی را روي مراحل نابالغ گوجه

 تواند در استفاده ازفرنگی موثر دانسته و این مالك می

هاي سم شناسی، هاي آزمایشگاهی در انجام آزمایشکلنی
  .مورد توجه قرار گیرد غیرهاکولوژي و 

 
  سپاسگزاري

نگارندگان از مدیریت پژوهشی دانشگاه مراغه جهت 
 .نمایندپشتیبانی مالی این تحقیق سپاسگزاري می
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Abstract 
Tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lep: Gelechiidae) is one of the serious pests of tomato. With 

regards to its quick distribution in nearly all tomato fields in Iran as well as its destructive attributes, a study of 

its biological traits of T. absoluta is necessary. Furthermore, improvement of laboratory rearing methods is 

needed to set laboratory experiments as well as its mass production. In the present study, longevity and survival 

rate of immature stage of tomato leaf miner was investigated using leaf cuts of tomato plant cultivars including 

ATABAY, CLUSE and PRENSES under laboratory condition for three successive generations. The results 

indicated that, mean pre-adult developmental duration increased as generation increased. Maximum value of 

mean pre-adult developmental longevity was recorded on ATABAY cultivar. Maximum survival rate of eggs, 

larvae and pupae was related to the first, third and second generations on ATABAY, ATABAY and PRENSES 

cultivars respectively. The results showed that the development of tomato leaf miner can be affected by 

generation and tomato plant cultivar and these factors must be considered for toxicology, ecology assessments 

etc. 
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