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 (7/12/1400تاریخ پذیرش:     17/9/1400)تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

فرنگي در آمریكای جنوبي و ترین آفت گوجهترین و مخربمهم  Tuta absoluta (Meyrick)ي،فرنگگوجهمينوز  پرهشب

در این پژوهش،  فرنگي شده است.ع گوجهارها و مزگلخانهدر شود که باعث خسارت سنگين مرکزی، اروپا و ایران محسوب مي

 Kimia Falat ،CH Falat ،Y Falat ،Super Stone ،Rioي فرنگرقم تجاری گوجه هفتت روی زیستي این آفهای ویژگي

Grand ،King Stone  وSuper 2270 درصد  5±65، رطوبت نسبي لسيوسيس درجه 25±2شده در دمای داخل اتاقک رشد تنظيم

 خسارت این آفت روی ارقام مختلف بررسي شد. ،همچنين مورد مطالعه قرار گرفت. )روشنایي: تاریكي( ساعت 16:8نوری  و دوره

دست آمد. ( بهروز 83/9) Rio Grandآن روی رقم  ترین( و کمروز 98/11) King Stoneالروی روی رقم  ترین طول دورهبيش

مشاهده شد.  Rio Grandو  King Stoneریزی به ترتيب روی ارقام تخم روز( طول دروه 53/8ترین )روز( و بيش 48/5ترین )کم

کمترین نرخ ذاتي افزایش متغير بود.  Rio Grandروز روی رقم  54/11تا  King Stoneروز روی رقم  83/7طول عمر افراد ماده از 

مشاهده شد.  Rio Grandروز( روی رقم بر  158/0ترین مقدار آن )و بيش King Stoneروز( روی رقم بر  105/0)( r)جمعيت 

 ونتاج  54/25ترتيب )به  toneSKingروی رقم ( λ)و نرخ متناهي افزایش جمعيت  (0R)ترین مقادیر نرخ خالص توليد مثل کم

ترین کم ( ثبت شد.روزبر  172/1 و نتاج 28/81ترتيب به) Rio Grandروی رقم  فراسنجهاین دو  مقدارترین ( و بيشبر روز 110/1

 فراسنجهاین دو  مقدارترین ( و بيشدرصد33/19و  25/19ترتيب )به king Stoneهای آلوده روی رقم ها و درصد برگچهداالن تعداد

بوده ترین رقم مقاوم King Stoneرقم  ،براساس نتایج این پژوهشبود.  (درصد 21/76و  00/70ترتيب )به Rio Grand روی رقم
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 مقدمه

یكي  (.Solanum lycopersicom Mill)فرنگي گوجه     

از محصوالت مهم کشاورزی در ایران است که کشت آن در 

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

فرنگي، کشور ما را در جایگاه هفتم توليدکنندگان این گوجه

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

2020). 

 گيردمورد حمله آفات مختلف قرار ميفرنگي گوجه     

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

 هندليل عدم رعایت صحيح اصول و قوانين قرنطيبه گذشته

 Tubaفرنگي، مينوز گوجه پرهگياهي، آفت جدید شب

absoluta (Myrick) وارد کشور شده و مشكالت مدیریت ،

آفات این محصول مهم کشاورزی را چندین برابر نموده است 

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

شناسي زیست در زمينه دقيقعوامل مختلفي نظير نبود اطالعات 

آفت، عدم وجود دشمنان طبيعي کارآمد و در اختيار نداشتن 

ابزارهای مدیریتي توانمند به منظور مهار جمعيت این آفت 

توجهي به توليدکنندگان این  های قابلنوظهور، باعث خسارت

 ي،فرنگگوجه ينوزم پرهمحصول در کشور شده است. شب

کوتاه  يزندگ باال و دوره يدمثليتول يلبا پتانس يچند نسل يآفت

مناسب آب  یطدر شرا .(Desneux et al., 2010) باشديم

مناسب،  یریتيمد یبرنامه ها اجرایو در صورت عدم  یيو هوا

درصد محصول  90 یتواند منجر به نابوديآفت م ینخسارت ا

 .(,.Potting et al 2009) شودمزرعه و گلخانه  یطدر شرا

 يفرنگکشت گوجه آفت در مناطق عمده ینا یخسارت باال

 يميایيکشاورزان از سموم ش یهرويدر کشور منجر به استفاده ب

از  یناگوار متعدد يامدهایتواند پيمسأله م ينکه هم شده

 يميایي،مقاوم نسبت به سموم ش یهايوتيپب ظهورجمله 

شده، از  يددر محصول تول يميایيسموم ش يماندهباالرفتن باق

را به  يرهانسان و غ يسالمت یدتهد يعي،رفتن دشمنان طب ينب

 Siqueira et al., 2001; Lietti., 2005)باشد  شتهدنبال دا

et al). یریتيمد یهارسد در برنامهياساس، به نظر م ينبر هم 

 يميایيش يرغ یهاروش يلبه پتانس یایژهتوجه و یدآفت با ینا

 ,.Maluf et al)استفاده از ارقام مقاوم مبذول داشت  يرنظ

2010). 

نسبت  ياهانگ يكيمقاومت ژنت گانهسه یهايسممكان ياناز م     

 يمقاومت يسمبيوز و تحمل(، مكانيزنوز، آنتيبه آفات )آنت

اثرات  يمبه صورت مستق يزبانم ياهآن گ يکه ط يوزبيآنت

گذارد، يم خوارياهحشرات گ یستيزهای فراسنجهبر  ينامطلوب

آفات  لفيقيت یریتمد یهادر برنامه یایژهو یگاهاز جا

 یهتغذ .(Sedaratian et al. , 2009)باشد يبرخوردار م

-يم يوزبيکه واجد مقاومت آنت ياهيآفات از ارقام مقاوم گ

وزن بدن، طول عمر ، اندازه و مانيزندهباشند کاهش نرخ 

را به دنبال خواهد داشت.  يمثل يدتول يلبالغ و پتانس حشرات

 ببس يد،تول یهاینهعالوه بر کاهش هز يارقام يناستفاده از چن

 یستدر ز يميایياز مصرف سموم ش يناش يکاهش اثرات منف

 ,.La Rossa et al)د خواهد ش يزن یکشاورز یهابوم

 یهایتمز ینتراز مهم یكيعالوه بر موارد ذکر شده،  .(2013

 یراهبردها یرآنها با سا یسازگار يتاستفاده از ارقام مقاوم قابل

 ينباشد که هميم يقيتلف یریتمد یهامورد استفاده در برنامه

 یهابرنامه يزآميتموفق یدر اجرا یيبه سزا يرمسأله تأث

 Fathipour and) آفات خواهد داشت یریتيمد

Sedaratian, 2013) .اقتصادیخسارت  يتبا توجه به اهم 

-گوجه یهادر مزارع و گلخانه يفرنگگوجه ينوزم پرهشب

به منظور  یپژوهشگران متعدد يا،نقاط مختلف دن يفرنگ

 ینا يتکاهش جمع برایمناسب  یریتيمد یبرنامه ها يطراح

آن را مورد مطالعه قرار  يشناسیستمختلف ز یایآفت زوا

ایكول و  طصورت گرفته توس یهاي. در بررسنداداده

که مقاومت  شدمشخص  (Ecole et al., 2001) همكاران

تر از يشآفت ب یننسبت به ا يفرنگگوجه يوحش یهاگونه

و  سوبریرا-موریرا یگرد يباشد. در پژوهشيم ياهل یهاگونه

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

آفت مورد  ینرا نسبت به ا يفرنگمختلف گوجه یهايپژنوت

نشان داد که  از این پژوهش حاصل یجنتا ومطالعه قرار دادند 

 ینمختلف مورد مطالعه نسبت به ا یهايپمقاومت ژنوت يزانم

آفت  ینا یستيزهای فراسنجهباشد. بر اساس يآفت متفاوت م

مقاومت ارقام  يزانم ،فرنگيسه رقم مختلف گوجه یرو
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 آفت متفاوت بوده است ینمختلف مورد مطالعه نسبت به ا

(Gharekhani and Salek-Ebrahimi, 2014).  مقاومت

ط فتحي و توسآفت  یننسبت به ا ياهل يرقم گوجه فرنگ پنج

-يمقاومت آنت .مطالعه شد (Fathi et al., 2015) همكاران

فرنگي نيز با استفاده از بررسي گوجه يرقم زراع 12 یزنوز

ریزی نسبت به این آفت مطالعه شده است ترجيح تخم

(Irannejad-Parizi et al., 2015) عالوه بر این، در .

پژوهش فوق با استفاده از اطالعات مراحل رشد و نمو نابالغ 

 يمقاومت يسممكاناین آفت روی ارقام مختلف مورد مطالعه، 

صورت گرفته  یهايشده است. در بررس یابيارز يزن يوزبيآنت

در  (Rostami et al., 2016) ط رستمي و همكاران توس

 .T پرهشب يجدول زندگهای فراسنجهارتباط با مطالعه 

absoluta شدمشخص  يفرنگسه رقم مختلف گوجه روی 

رشد های فراسنجه یرو یداريکه ارقام مورد مطالعه تأثير معن

-های جدول زندگي شبفراسنجه آفت نداشتند. ینا يتجمع

زميني فرنگي روی سه ميزبان از خانواده سيبپره مينوز گوجه

زميني و بادنجان بررسي شد، بر سيبفرنگي، شامل گوجه

های جدول زندگي، اساس نتایج حاصل از محاسبه فراسنجه

-فرنگي برای این آفت بيشتر از سيبميزان مطلوبيت گوجه

جدول  تهيه .(Younes et al., 2019)زميني و بادنجان بود 

-فراسنجهمحاسبه  منظوربهفرنگي پره مينوز گوجهزندگي شب

، نرخ (r)رشدی آن بویژه نرخ ذاتي افزایش جمعيت های 

و  )λ(، نرخ متناهي افزایش جمعيت )0R(خالص توليد مثل 

فرنگي، روی ارقام مختلف گوجه (T)ميانگين طول یک نسل 

خوب برای مقایسه ميزان تواند به عنوان یک مالک ارزیابي مي

بيوزی ارقام مختلف برای این آفت باشد. مقاومت آنتي

مرحله  -منظور از جدول زندگي دوجنسي سن بنابراین، بدین

برای تعيين  (Two-Sex-MS-Chart Life table)زیستي 

وسيع  فرنگي که در سطحميزان مقاومت ارقام تجاری گوجه

که در و با توجه به این  شدشوند استفاده در کشور کشت مي

 یستيزهای فراسنجهدر ارتباط با  يمقاله حاضر اطالعات جامع

 يارقام مختلف گوجه فرنگ یرو يگوجه فرنگ ينوزم پرهشب

 یيزابس يرحاصل از پژوهش حاضر تاث یجنتا ،ارائه شده است

آفت در  ینا يقيتلف یریتمد یهابرنامه يزآميتموفق یدر اجرا

 .کشور خواهد داشت يفرنگگوجه مزارع

 

 هامواد و روش

 یفرنگو کاشت ارقام مختلف گوجه یهته

 CH Falat ،Kimiaفرنگي شامل رقم گوجه هفت بذر     

Falat ،Super 2270 ،King Stone ،Super Stone ،Rio 

Grand  وY Falat  نهال و بذر کرج  اصالح و تهيه از موسسه

ساعت در آب  24به مدت  یشبذر ارقام مورد آزماتهيه شد. 

نشاء با  هایينيداخل گلخانه در س س،شده و سپ يساندهخ

شدن  يپس از شش برگشد.  کشت ماسيتکشت پ يطمح

 42 با ارتفاع حدود يكيپالست یيهابوته، نشاها داخل گلدان

از خاک، ماسه  يدر مخلوط متريسانت 30و قطر دهانه  متريسانت

شدند.  کشت یط گلخانهدر شرا 1:1:2به نسبت  يو کود دام

ها گلدان یگر،ها به آفات داز آلوده شدن بوته يریبرای جلوگ

 . ندمش قرار داده شد 50توری یر ز

 یفرنگگوجه ینوزم پرهشب پرورش

از  يفرنگوجهز گينوپره مهای آلوده به الرو شببرگ     

 به و آوریجمع مهابادواقع در  يفرنگهای گوجهگلخانه

های مزبور روی برگالروها  ،سپس منتقل شدند. آزمایشگاه

پس از  شدند. یلتا به حشرات کامل تبد یافتندپرورش 

پرورش  ،شناسي دانشگاه اروميهدر گروه حشره گونه یيشناسا

ها، رهاسازی از روش یكي .انجام گرفتبا دو روش حشره 

های ارقام مختلف توری محتوی گلدان یرحشرات کامل ز

پرورش آنها به مدت دو نسل روی  و در گلخانه يفرنگگوجه

نسبي رطوبت  لسيوس،س درجه 25±2 یيدما یطهر رقم با شرا

 برای يکلن ینبود. از ا يعيو دوره نوری طب درصد 65±5

-به یگر،شد. در روش د استفادهخسارت  یابيارز هایآزمایش

های آلوده به الرو آفت از برگ ي،جدول زندگ مطالعه منظور

 يرهشدن الروها به شف یلشده و تا زمان تبد آوریگلخانه جمع

و  5/19د )قطر دار گردرب يكيداخل ظروف پتری پالست

 یکروز  2( نگهداری شدند. الروها هر متريسانت 5/7ارتفاع 

 ينمنظور تام به شدند. یهتغذ يفرنگگوجه های تازهبرگ بابار 

 یهاسوراخ ،در قسمت درپوش ظروف پرورش الروها یهتهو

. شد مش پوشانده 50و با توری  یجادا متریک ميليریز به قطر 
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 يلهوسهب یشگاهآوری شده در آزماهای جمعهای برگدمبرگ

شده بود، مرطوب نگه  يچيدهدمبرگ پ به ای کهقطعات پنبه

ها شفيرهشود.  يریها جلوگداشته شد تا از خشک شدن برگ

 5و ارتفاع  3به قطر  يكيداخل ظروف پالست شدن بعد از ظاهر

حشرات کامل ظاهر  تا نگهداری شدند یشگاهدر آزما متريسانت

درصد آب و  10حشرات کامل، از محلول  یهشوند. برای تغذ

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

 یژهای وداخل ظروف استوانه يریگنسبت مساوی برای جفت

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

 یک يریگتخم ها، در محفظهگذاری مادهبه منظور تخمشدند. 

 یکبار  یکای قرار داده شد و هر دو روز برگچه 3قسمت 

روی  یکالرو سن  که يشد تا زمان یگزینجا یدقسمت جد

ها انتقال های آلوده به ظرفبرگ ،ها مشاهده شود. سپسبرگ

 در اتاقک رشد با دمای يکلن یل شوند.تبد يرهتا به شف یافتند

 دوره درصد و 65±5، رطوبت نسبي لسيوسدرجه س 25±2

. نگهداری شد یكيساعت تار 8و  یيساعت روشنا 16نوری 

 يفرنگحشرات به مدت دو نسل روی ارقام مختلف گوجه ینا

آمده از نسل دوم دستههای بداده شدند و از تخم پرورش

 .استفاده شد یشبرای شروع آزما

 زیستی هایفراسنجهمطالعه 

جفت از  15سن آفت، های همبرای به دست آوردن تخم     

داخل ، دوم نسل از حاصل هایپرههر دو جنس )نر و ماده( شب

( متريسانت 5/9و ارتفاع  5/11يری )به قطر گتخم محفظه

 ها، در محفظهگذاری ماده. به منظور تخمشدند نگهداری

ساعت  12 ای قرار داده شد.برگچه 3قسمت  یک يریگتخم

به صورت  یکعدد تخم انتخاب و هر  60 یزی،رتخمبعد از 

 8ظروف پتری به قطر  یف درموی ظرمجزا با استفاده از قلم

قرار داده شدند.  يفرنگهای هر رقم گوجهروی برگ متريسانت

های جدا شده از دمبرگ برگ ،يبرگ طراوت حفظ منظوربه

قرار  پتری با پنبه مرطوب پوشانده شده و داخل ظروف ياهانگ

قرار گرفت و عالوه بر  یدها مورد بازدداده شدند. روزانه پتری

روزانه  يرمرگ و م يزانم رشدی، مختلفمراحل  طول دوره

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

الستيكي پ يبه قوط ،يدندرس شفيرگييشپ مرحله به اینكه از

ظهور  با. شدند ( منتقلمتريسانت 5و ارتفاع  3)به قطر  وچکک

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

ظروف به طور روزانه  ینمنتقل شدند. ا يریگجفت ظروف

روزانه  ریزیيزان تخمقرار گرفته و عالوه بر ثبت م یدمورد بازد

فرد  ینتا زمان مرگ آخر يزافراد ن مانيزنده يزانافراد ماده، م

 نر و ماده ثبت شد. 

 آسیب یزانم ارزیابی

تعداد  ،ياهانروز پس از کاشت گ 45 یشانجام آزما برای     

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

های توری حاوی گلدان یرعدد نر ز یکعدد ماده و  دو يجنس

ميزان آسيب  ،رهاسازی شد. سپس يفرنگگوجه ارقام مختلف

برداری و در چهار نمونه ياهدر کل گ آفت وارده توسط

 يمورد بررسپس از کاشت روز  90و  80، 70، 60 يبترتبه

قرار  یابيمورد ارز یربرداری موارد زقرار گرفت. در هر نمونه

 گرفت:

 ،الروی یههای تغذهای واجد داالندرصد برگ يينتع -1

های ها و مشخص کردن تعداد داالنقطر داالن يریگاندازه  -2

های تعداد داالن و (متريسانت 5/0 از  يشتربزرگ )با قطر ب

کش ا استفاده از خطمتر( بسانتي 5/0 از کوچک )با قطر کمتر

 یشآزما ینا .(Picanc et al., 1995) مترلييم 5/0 با دقت

 .گرفتبا چهار تكرار انجام  يبه صورت طرح کامالً تصادف

 هاداده تجزیه و تحلیل

پره مينوز آمده از مراحل زیستي شبدستهای بهادهد     

فرنگي روی ارقام مورد بررسي، بر اساس نظریه جدول گوجه

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

مرحله رشدی  -افزار جدول زندگي سناستفاده از نرم

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

ها و محاسبه طول دوره رشدی مراحل مختلف زیستي و داده

های رشد جمعيت شامل نرخ ذاتي افزایش جمعيت فراسنجه

)r( نرخ خالص توليد مثل ،)0R(،  ميانگين مدت زمان نسل)T( 

برنامه  2015از نسخه  (λ)و نرخ متناهي افزایش جمعيت 

 ,Chi)د استفاده ش Two-Sex MS Chartکامپيوتری 

2005; Chi, 2013).  های و ميانگين فراسنجه معيارخطای

تكرار  100000با استرپ بوترشد جمعيت با استفاده از روش 

های حاصل ميانگين. (Huang and Chi, 2013) دست آمدبه
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 Paired) استرپ جفت شدهبوتاسترپ به روش از بوت

Bootstrap Comparison) افزار مقایسه و گروهتوسط نرم-

 برای SigmaPlot11.2افزار از نرم ،بندی شدند. همچنين

 ها استفاده شد. رسم شكل

های مربوط به ارزیابي ميزان آسيب ارقام دادهتجزیه      

 (ANOVA)تجزیه واریانس یک طرفه مختلف با استفاده از 

نرمال بودن انجام گرفت.  SPSS v. 21افزار وسيله نرمهو ب

انجام گرفت و فرض همگني  Leveneآزمون  توسطها داده

ها نيز با مقایسه ميانگين. (P>0.05)ها محقق شد واریانس

درصد  5 احتمال در سطح Tukey’s HSD استفاده از آزمون

  بررسي شد.

 

 و بحث نتایج

 نابالغ و افراد بالغ یستیمراحل ز طول دوره

نشوووو و نمای مراحل نابالغ و افراد بالغ        ميانگين طول دوره      

T. absoluta   1فرنگي در جدول  روی ارقام مختلف گوجه 

روی ارقام  T. absolutaجنيني  دورهارائه شووده اسووت. طول 

 ,F=1.02)داری نداشووت فرنگي تفاوت معنيجهمختلف گو

df=6, 413, P=0.43).   ب تایج  دسوووت آمده تفاوت    هطبق ن

قام   T. absolutaالروی  داری بين طول دورهمعني روی ار

گوجووه           لف  ت خ جود داشووووت         م گي و ن  ,F=14.15)فر

df=6,399, P<0.01). الروی روی  ترین طول دورهطوالني

ترین طول دروه و کوتاه Super 2270و  King Stoneارقام 

تفاوت در کيفيت  مشاهده شد. Rio Grandالروی روی رقم 

یه         ثانو يایي  بات شووويم غذایي و ترکي قام مختلف   مواد  بين ار

جه  مالي اختالف در       فرنگي ميگو یل احت له دال ند از جم توا

پایين       الروی  طول دوره باشووود. رژیم غذایي محتوی مقادیر 

تبدیل  ها، مواد معدني و پروتئين، به دليل کاهش بازده ویتامين 

شي باعث طوالني آنزیم شدن طول دوره های گوار شد  تر  ی ر

-Gharekhani and Salek)شوووود الروی این آفووت مي  

Ebrahimi, 2014)    اردوغان و باباروقلو .(Erdogan and 

Babaroglu, 2014)     فرنگي را    دوره الروی مينوز گوجووه

سيوس   درجه  26-25فرنگي در دمای روی گوجه   97/10 ،سل

به       تایج  که ن ند  تایج این      دسووووتروز گزارش کرد با ن مده  آ

 هایبررسووويبر اسووواس  ،همچنينباشووود. پژوهش مشوووابه مي

فرنگي در شوورایط مزرعه در های گوجهشووده روی بوتهانجام

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

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

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

تواند ناشوووي از عواملي مثل کيفيت و کميت فرنگي ميگوجه

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

باشووود       متفاوت بودن جمعيت   يایي مورد آزمایش  های جغراف

(Liu et al., 2004). 

فرنگي مورد آزمایش شفيرگي روی ارقام گوجه طول دوره     

 ,F=17.42, df =6,385)داری بود دارای اختالف معني

P<0.01)شفيرگي روی رقم  ترین دوره. طوالنيKing 

Stone ترین آن روی رقمو کوتاه Rio Grand  .مشاهد شد

شفيرگي در ارقام  دورهنتایج تحقيق حاضر در مورد طول 

فرنگي با نتایج حاصل از تحقيق تورس و مختلف گوجه

که طول دوره شفيرگي  (Torres et al., 2001)همكاران 

و با  مشابه بود ،روز گزارش کرده بودند 9تا  7این آفت را 

 ,.Nahani et al)نهاني و همكاران  تحقيقنتایج حاصل از 

تواند به شرایط که تفاوت موجود مي داشتتفاوت ( 2015

های جغرافيایي پرورش، نوع ميزبان و متفاوت بودن جمعيت

 .(Liu et al., 2004)مورد آزمایش مربوط باشد 

بين  T. absolutaرشدی قبل از بلوغ  از نظر طول دوره     

داری آزمایش نيز اختالف معنيفرنگي مورد ارقام گوجه

به طوری  ،(P, 38511,= , df53.42=F>0.01)مشاهده شد 

ترین و کوتاه King Stoneروی رقم  ،ترین دورهکه طوالني

نشو و نما  طول دوره دست آمد.به Rio Grandرقم  یآن رو

های مهم در تعيين کيفيت غذایي گياه ميزبان یكي از شاخص

در یک بررسي، . (Liu et al., 2004)باشد برای حشره مي

 دوره (Cuthberston et al., 2011)کاتبرتسون و همكاران 

 درجه 25 دمای در را فرنگيگوجه مينوز نمای و نشو

اردوغان و باباروقلو  .کردند گزارش روز 35 س،سلسيو

(Erdogan and Babaroglu, 2014) نشو و  طول دوره

فرنگي در گي را روی گوجهفرننمای قبل از بلوغ مينوز گوجه

که نتایج  روز ثبت کردند 18/30 سلسيوسدرجه  26-25دمای 

تفاوت در  .هر دو پژوهش با نتایج تحقيق حاضر متفاوت است
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های جغرافيایي مورد جمعيت شرایط پرورش، نوع ميزبان و نوع

 ,.Liu et al)تواند علت این اختالف نتایج باشد آزمایش مي

2004). 

بين ارقام  T. absolutaطول عمر حشرات کامل نر      

داری را نشان نداد فرنگي تفاوت معنيمختلف گوجه

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

فرنگي مورد آزمایش دارای کامل ماده روی ارقام گوجه

 .(F=0.95, df=6,119, P<0.05)دار بود اختالف معني
فرنگي در این تحقيق طول عمر حشرات ماده بالغ مينوز گوجه

 Kingترتيب روی ارقام روز به54/11تا  83/7 در محدوده

Stone  وRio Grand .کاهش طول عمر حشرات  ثبت شد

تواند مي King Stoneفرنگي روی رقم ماده بالغ مينوز گوجه

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

طول عمر  (Erdogan and Babaroglu, 2014)باباروقلو 

فرنگي گزارش روز روی گوجه 16/18حشرات ماده بالغ را 

ها این تفاوتکردند که با نتایج تحقيق حاضر مطابقت ندارد. 

ممكن است به دليل تفاوت در شرایط انجام آزمایش، نوع 

 ميزبان و یا تفاوت در جمعيت آفت مورد بررسي باشد.

 

روی ارقام  Tuta absolutaبالغ  هایپرهشبی مراحل زیستي نابالغ و طول عمر هاطول دوره( خطای معيار ±)ميانگين  -1جدول 

 در شرایط آزمایشگاهي فرنگيمختلف گوجه
Table 1. The mean (± SE) development stages and adult longevity of Tuta absoluta on different 

tomato cultivars under laboratory conditions 
Tomato 

cultivar 

Incubation 

period (day) 

Larval period 

(day) 

Pupal period 

(day) 

Immature 

period (day) 

Adult longevity (day) 

Male  Female  
CH Falat 5.42±0.15 a* 11.55±0.14 ab 9.52±0.12 a 26.65±0.17 a 5.53±0.32 a 8.12±0.54 ab 

Kimia Falat 5.38±0.07 a 10.81±0.14 cde 8.81±0.18 b 25.35±0.11 b 6.33±0.43 a 9.32±0.62 ab 

Super 2270 5.04±0.14 a 11.92±0.12 a 9.29±0.16 a 27.10±0.18 a 5.40±0.42 a 8.82±0.12 ab 

King Stone 5.43±0.11 a 11.98±0.12 a 9.57±0.13 a 27.85±0.12 a 5.70±0.43 a 7.83±0.23 b 

Super Stone 5.23±0.12 a 10.30±0.08 ef 8.14±0.10 c 24.10±0.15 cd 5.63±0.34 a 9.58±0.41 ab 

Rio Grand 5.03±0.15 a 9.83±0.14 f 8.13±0.12 c 22.78±0.16 e 6.85±0.75 a 11.54±0.12 a 

Y Falat 5.35±0.13 a 10.74±0.21 cde 8.54±0.15 b 24.67±0.19 bc 5.54±0.43 a 10.34±0.23 ab 

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

 

ریزی و تعداد تخم به ازای هر  های تخمطول دوره

 فرد ماده

ریزی و تعداد تخم به های تخممقایسه ميانگين طول دوره     

روی ارقام مختلف  T. absolutaزای هر فرد ماده ا

نشان داده شده است. بين ارقام  2فرنگي در جدول گوجه

ریزی افراد قبل از تخم فرنگي از نظر طول دورهمختلف گوجه

ریزی( و ی زماني بين ظهور افراد بالغ تا اولين تخمبالغ )فاصله

داری معنيتفاوت  T. absolutaریزی پس از تخم طول دوره

 و F=1.07, df=6,119, P=0.52 ترتيببه)نشد  همشاهد

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

ریزی )فاصله قبل از تخم دورهاز نظر ميانگين کل  بررسي

دست داری بهریزی( تفاوت معنيزماني بين تولد تا اولين تخم

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

ترین طول آن و کوتاه King Stoneدوره مربوط به رقم 

آمده دستهبود. طبق نتایج ب Rio Grandمربوط به رقم 

 T. absolutaریزی تخم داری بين طول دورهتفاوت معني

 ,F=2.28)ت شفرنگي وجود داارقام مختلف گوجه یرو

df=6,119, P<0.05). ریزی تخم ترین طول دورهکوتاه

ترین مقدار آن روی رقم و طوالني King Stoneروی رقم 

Rio Grand اردوغان و باباروقلو  شد. همشاهد(Erdogan 

and Babaroglu, 2014) ریزی مينوز تخم طول دوره

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

آمده از دستند که نتایج بهافرنگي گزارش کردهروی گوجه

 تحقيق حاضر با نتایج این پژوهشگران انطباق دارد.

فرنگي مورد مطالعه، بين هفت رقم گوجهدر تحقيق حاضر      

داری اختالف معني T. absolutaاز نظر ميزان باروری کل 

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

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

و بيشترین  King Stoneیافته روی رقم الروهای پرورش
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یافته مقدار آن در حشرات ماده حاصل از الروهای پرورش

ارقام گياهي مختلف و  دست آمد.به Rio Grandروی رقم 

های مختلف گياهي ميزان ترکيبات ثانویه موجود در ميزبان

د در ميزان باروری روزانه و باروری کل حشرات ماده توانمي

 ,Malek Mohammadi and Egbalian) تاثيرگذار باشد

پایين بودن تعداد تخم این حشره روی  ن،یبنابرا، (2018

تواند مربوط به احتمال ميبه King Stoneفرنگي رقم گوجه

هميلتون و چنين، ترکيبات ثانویه موجود در آن باشد. هم

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

های گذاشته شده توسط یک حشره روی گياهان تعداد تخم

یابد. اردوغان و ميزبان فقير از نظر ارزش غذایي، کاهش مي

ميزان  (Erdogan and Babaroglu, 2014)باباروقلو 

تخم ثبت  16/141فرنگي باروری این حشره را روی گوجه

ها این تفاوت .که بيشتر از نتایج تحقيق حاضر است کردند

ممكن است به دليل تفاوت در شرایط انجام آزمایش، نوع 

ميزبان و یا تفاوت در جمعيت آفت مورد بررسي باشد.

 

پس از  ، دوره تخمریزی، دورهیزیرتخمکل دوره قبل از  یزی،رقبل از تخم طول دوره( خطای معيار ±)ميانگين  -2جدول 

 فرنگيروی ارقام مختلف گوجه Tuta absoluta ميزان باروریو  یزیرتخم

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 
Tomato 

cultivar 

Adult pre-

oviposition 

period (day) 

Total pre-

oviposition 

period (day) 

Oviposition 

period (day) 

Post-

oviposition 

period (day) 

Number of 

eggs/female 

CH Falat 2.65±0.22 a* 27.21±0.42 ab 5.90±0.26 ab 1.60±0.17 a 55.72±5.67 cd 

Kimia Falat 2.73±0.21 a 26.17±0.25 bc 6.49±0.22 ab 1.87±0.11 a 64.66±4.19 bcd 

Super 2270 2.65±0.12 a 27.52±0.35 bc 6.94±0.37 ab 1.74±0.10 a 58.18±6.12 bcd 

King Stone 2.80±0.36 a 28.41±0.43 a 5.48±0.23 b 1.64±0.16 a 45.34±4.21 d 

Super Stone 2.53±0.15 a 24.50±0.23 cd 6.87±0.20 ab 1.85±0.15 a 83.20±4.42 bc 

Rio Grand 2.03±0.09 a 23.14±0.17 d 8.53±0.27 a 2.10±0.12 a 117.33±7.82 a 

Y Falat 2.87±0.25 a 26.11±0.33 bc 7.92±0.20 ab 2.02±0.10 a 77.80±6.02 bcd 

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

 مانی و باروری ویژه سنینرخ زنده

سني  و باروری ویژه (xl)سني  ویژه مانيزنده نرخ منحني     

(xm)  حشرات کاملabsoluta T. های مختلف روی رقم

 مانيزندهنشان داده شده است. نرخ  1فرنگي در شكل گوجه

های در زمان ظهور حشرات کامل روی رقم (xl)سني  ویژه

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

Rio Grand ،King Stone  وSuper 2270 67/0ترتيب به ،

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

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

ماده روی ارقام  ریزی اولين حشرهتخم مطابقت نسبي دارد.

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

روی ارقام  T. absolutaبيشترین باروری روزانه  آغاز شد.

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

ترتيب در باشد که بهمي تخم به ازای هر ماده 47/8و  14/5

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

 

 

 



 فرنگيارقام مختلف گوجه یرو يفرنگگوجه ينوزپره مشب یستيز هایو همكاران، فراسنجه يخاتم                                                         22

  

  

  

 
 فرنگيهای مختلف گوجهروی رقم xm( absoluta utaT(سني  و باروری ویژه (lx)سني  ماني ویژهزنده نرخ -1شكل 

Figure 1. Age-specific survival rate and fecundity of Tuta absoluta on different tomato cultivars 

 

 جمعیت رشد هایفراسنجه

 .Tرشد جمعيت های فراسنجه نتایج حاصل از محاسبه     

absoluta  ارائه  3 فرنگي در جدولرقم گوجههفت روی

ذاتي افزایش جمعيت بين ارقام مختلف  خشده است. نر

 ,F=2493.75)داری داشت فرنگي تفاوت معنيگوجه

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

 King Stoneمربوط به حشراتي بود که از رقم  (r)جمعيت 

و بيشترین مقدار آن مربوط به حشرات  تغذیه کرده بودند

نرخ  مقدارمشاهده شد.  Rio Grandیافته روی رقم پرورش

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

فرنگي متغير بود در هر نسل روی هفت رقم گوجه

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

روی و بيشترین ميزان آن  King Stoneروی رقم  فراسنجه

نرخ متناهي افزایش جمعيت . شدمحاسبه  Rio Grandرقم 
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 Rioترین مقدار و روی رقم کم King Stoneروی رقم 

Grand  بيشترین مقدار را داشت(F=2532.05, 

df=6,119, P<0.01). 

 ،جدول زندگي یک جمعيت برای کنترل آفات مهم است     

رائه اماني و باروری از رشد، زنده ترین توصيف رازیرا جامع

رشد های فراسنجه. (Younes et al., 2019)دهد مي

دموگرافيكي مهمي های فراسنجه، λ و r ،0Rجمعيت شامل 

هستند که برای مقایسه روند رشد جمعيت روی ارقام و 

 ,Smith)گيرند های مختلف مورد استفاده قرار ميميزبان

ميزان  (Nahani et al., 2015)نهاني و همكاران  .(2005

فرنگي را روی گياه مينوز گوجه λو  r ،0Rهای فراسنجه

بر  15/1نتاج و  25/92بر روز،  142/0ترتيب فرنگي بهگوجه

 Pereyra and)پریرا و سانچز  روز گزارش کردند. همچنين

2006Sanchez, )  ميزانr  0وR فرنگي را بهمينوز گوجه-

فرنگي نتاج روی گياه گوجه 92/48بر روز و  41/0ترتيب 

 Erdogan and)گزارش کردند. اردوغان و باباروقلو 

2014Babaroglu, )  ميزان مقادیر نيزr ،0R   وλ  این آفت

 ونتاج  01/42 بر روز، 132/0ترتيب فرنگي را بهروی گوجه

شده در های مشاهدهدست آوردند. تفاوتبر روز به 141/1

گيری شده توسط رشد جمعيت اندازههای فراسنجهبرآورد 

دست آمده در تحقيق حاضر را پژوهشگران مختلف با نتایج به

ها و ارقام مختلف توان به متفاوت بودن گياهان، ژنوتيپمي

وصيات مورفولوژیكي و ها، خصکار رفته در این پژوهشبه

ها )به آن هر گياه، تفاوت در ارزش غذایي فيزیولوژیكي ویژه

تفاوت ویژه ترکيبات اوليه و ثانویه موجود در گياه(، شرایط م

ها، تفاوت در جمعيت آفت مورد بررسي و حاکم بر آزمایش

حتي شرایط متفاوت پرورش حشره مورد بررسي در این 

-Fathi et al., 2015; Irannejad)تحقيق نسبت داد 

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

Rostami et al., 2016). 

اطالعات مربوط به  يت،جمع یشافزا يجاکه نرخ ذاتاز آن     

 Southwood and)د مثل را در خود دار يدو تول مانيزنده

Henderson, 2000)،  ینتراز مناسب یكيبه عنوان 

 یک يتجمع یشافزا يلپتانس یسهبه منظور مقاها فراسنجه

شود. هر يمختلف در نظر گرفته م یهايزبانم یحشره رو

کند  یجادا ييرتغ مانيزندهو  یبارور يزانکه بتواند در م يعامل

دهد. يقرار م يرتحت تاث يزرا ن يتجمع یشافزا ينرخ ذات

قرار دهند  تاثير را تحت فراسنجه ینتوانند ايم یعوامل متعدد

و تفاوت در  يزبانم ياهتوان به گيها مآن ینترکه از جمله مهم

 ;Fathi, 2014)اشاره کرد  یشمورد آزما یهايتجمع

Safuraei-Parizi et al., 2014; Maleknia et al., 

 يرباال، مرگ و م یبارور دهندهنشان r مقدار . باال بودن(2015

باشد. هر چقدر يقبل از بلوغ م یو کوتاه بودن دوره رشد ينپائ

 یبرا یيمواد غذا يتو کم يفيتاز لحاظ ک یهمورد تغذ يزبانم

 يداپ یشافزا فراسنجه ینا ، مقدارتر باشديآفت غن یحشره

آفت نامطلوب  رهحش یبرا يزبانکه م يکند و برعكس زمانيم

 ,Smith) تر خواهد بودیينپا فراسنجه ینا یعدد يزانباشد م

های فراسنجهآمده از مطالعه دستبه یجبر اساس نتا .(2005

در  يفرنگارقام مختلف گوجه یرو T. absoluta یستيز

ارقام مختلف مورد  ينتوان گفت که در بيمتحقيق حاضر 

 يببه ترت Rio Grandو  King Stone ارقام ،مطالعه

 T. absolutaبه ارقام نسبت  ینترن و مطلوبیترنامطلوب

 بودند.

فرنگي از لحاظ مدت زمان دو برابر ارقام مختلف گوجه     

داری را فرنگي اختالف معنيمينوز گوجه (DT)شدن جمعيت 

. (F=2102.29, df=6,119, P<0.01)نشان دادند 

ترین زمان مورد نياز برای دو برابر شدن جمعيت روی طوالني

 Rio Grandترین زمان روی رقم و کوتاه King Stoneرقم 

 آفت در یک تحقيق مدت زمان دو برابر شدن جمعيت این بود.

روز گزارش شده است  9/4±06/0فرنگي روی گوجه

(Nahani et al., 2015)  که با نتایج تحقيق حاضر مطابقت

 2270روی رقم  (T)ترین ميزان متوسط یک نسل بيشدارد. 

دست آمد هب Rio Grandترین آن روی رقم کم و

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

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

روز گزارش  96/31فرنگي را فرنگي روی گياه گوجهگوجه

 کردندکه با نتایج تحقيق حاضر مشابه است.
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در شرایط  فرنگي روی ارقام مختلف گوجه Tuta absoluta رشد جمعيتهای فراسنجه (خطای معيار ±)ميانگين  -3جدول 

 آزمایشگاه

Table 3. The mean (± SE) of population growth parameters of Tuta absoluta on different tomato 

cultivar at laboratory conditions 
Tomato cultivar rm (day-1) R0 (offspring) λ (day-1) DT (day) T (day) 
CH Falat 0.1110±0.0004 e* 31.12±0.27 e 1.1572±0.0003 e 4.772±0.012 b 31.035±0.220 b 

Kimia Falat 0.1283±0.0003 d 39.94±0. 23 d 1.1326±0.0004 d 5.606±0.008 c 29.782±0.012 c 

Super 2270 0.1104±0.0004 e 32.45±0.19 e 1.1164±0.0004 e 6.302±0.011 b 31.361±0.025 a 

King Stone 0.1052±0.0005 f 25.54±0.20 f 1.1107±0.0002 f 6.630±0.018 a 30.981±0.029 bc 

Super Stone 0.1412±0.0003 b 55.51±0.15 b 1.1528±0.0005 b 4.911±0.003 e 28.481±0.018 e 

Rio Grand 0.1581±0.0003 a 81.28±0.38 a 1.1725±0.0002 a 4.383±0.004 f 27.760±0.013 f 

Y Falat 0.1295±0.0002 c 46.45±0.31 c 1.1382±0.0004 c 5.377±0.009 d 29.745±0.021 d 

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

 

 آسیب ارزیابی میزان

روی ارقام  T. absoluta آسيبمقایسه ميانگين ميزان   

نشان داده شده است. از نظر  4فرنگي در جدول مختلف گوجه

داری اوت معنيففرنگي تتعداد برگ بين ارقام مختلف گوجه

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

ترین مربوط و کم Super Stoneتعداد برگچه مربوط به رقم 

با قطر الروی های بود. از لحاظ تعداد داالن CH Falatبه رقم 

فرنگي متر نيز بين هفت رقم گوجهسانتي 5/0مساوی و کمتر از 

 ,F=11.84)داری مشاهده شد مورد آزمایش تفاوت معني

df=6,21, P<0.01)ترین تعداد آن روی که کمطوری. به

 Superو بيشترین تعداد آن روی رقم  King Stoneرقم 

Stone .های الروی از لحاظ تعداد داالن ،همچنين مشاهده شد

فرنگي متر نيز بين ارقام مختلف گوجهسانتي 5/0با قطر بيشتر از 

 ,F=32.65, df=6,21)داری مشاهده شد تفاوت معني

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

 Rioو بيشترین تعداد آن روی رقم  King Stoneروی رقم 

Grand .ها بين ارقام مختلف از نظر تعداد کل داالن ثبت شد

داری وجود داشت فرنگي مورد مطالعه نيز تفاوت معنيگوجه

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

و بيشترین تعداد آن  King Stoneهای الروی روی رقم داالن

های آلوده بود. از لحاظ درصد برگچه Rio Grandروی رقم 

فرنگي در این داری بين ارقام مختلف گوجهنيز تفاوت معني

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

و  King Stoneترین درصد آلودگي مربوط به رقم کم

مشاهده  Rio Grandبيشترین درصد آلودگي نيز بر روی رقم 

 شد.

های الروی از بين چهار شاخص مورد بررسي، تعداد داالن     

تواند ميزان حساسيت یا های آلوده ميبزرگ و درصد برگ

فرنگي را بيان پره مينوز گوجهمقاومت ارقام نسبت به شب

احتمال بهکوچک  یالرو یهابودن تعداد داالن یينپانماید. 

باشد. مي يوزبيزنوز و آنتيآنت های مقاومتمكانيسماز  يناش

-تواند ناشي از تخمهای الروی ميپایين بودن تعداد کل داالن

زنوزی ارقام برای ، به دليل مقاومت آنتيریزی کم آفت

حين  یا مرگ و مير باالی آن درریزی آفت جلوگيری از تخم

 ,Suinaga et al., 1999)ها باشد تغذیه از الیه مزوفيل برگ

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

 Kingرقم  یکوچک رو یهابودن تعداد داالن یينپابنابراین 

Stone  مقاومت نسبي آن به  از يناش استممكنT. 

absoluta .الروی های کوچک پایين بودن تعداد داالن باشد

تواند ناشي از ناکافي بودن منبع غذایي برای حشره روی مي

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

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

ي های وحشهای بزرگ در واریتهتعداد داالن

Lycopersicon hirsutum  وL. pennelli از دالیل  را

نتایج  .فرنگي دانستندها به مينوز گوجهمقاومت این واریته

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

کم بودن  در پژوهش حاضر نيزگزارش شده است.  (2001

بيانگر ، King Stoneهای بزرگ روی رقم تعداد داالن
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برای تغذیه نامناسب بودن این رقم در مقایسه با سایر ارقام 

 باشد. فرنگي ميپره مينوز گوجهشب

-مي King Stoneهای الروی روی رقم تعداد کمتر داالن

فرنگي پره مينوز گوجهگذاری کمتر شبتواند ناشي از تخم

روی این رقم و مقاومت نسبي رقم مزبور نسبت به این آفت 

فرنگي نسبت های مختلف گوجهباشد. مطلوبيت متفاوت رقم

شناسي یا های ریختتواند با ویژگيمي T. absolutaبه 

 ,.Mohammadi et al)ها در ارتباط باشد بيوشيميایي رقم

2016).

 

 در شرایط گلخانه فرنگيروی ارقام مختلف گوجه Tuta absoluta آسيبميزان ميانگين  -4جدول 

Table 4. The mean of damage rate of Tuta absoluta on different tomato cultivars under greenhouse 

conditions 
Tomato 

cultivar 

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 

CH Falat 85.65 c* 14.50 de 12.00 d 26.50 de 30.93 c 

Kimia Falat 100.43 b 14.00 de 19.50 c 33.50 d 33.35 c 

Super 2270 123.32 ab 23.50 bcd 10.25 de 33.75 d 27.36 d 

King Stone 99.54 b 12.75 e 6.50 e 19.25 e 19.33 e 

Super Stone 125.34 a 34.50 a 28.25 b 62.75 b 50.06 b 

Rio Grand 91.84 b 27.75 ab 42.25 a 70.00 a 76.21 a 

Y Falat 115.43 ab 17.25 cd 31.00 ab 48.25 c 41.80 bc 

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

 

 هایفراسنجهنتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که 

ارقام مختلف فرنگي روی پره مينوز گوجهزیستي شب

یكدیگر داری با مورد بررسي تفاوت معنيفرنگي گوجه

زیستي بررسي های فراسنجهطوری که بر اساس به ،داشت

رقم  ،در ميان هفت رقم مورد مطالعه در پژوهش حاضرشده، 

King Stone  بيشترین ميزان مقاومت را نسبت به این آفت

 King Stone در بين ارقام مورد بررسي رقم ،همچنين داشت.

ترین ميزان آلودگي های الروی و کمترین ميزان داالنکم

به با توجه برگي را داشت که ناشي از مقاومت باالی آن بود. 

کشور،  فرنگيمزارع گوجهحجم باالی سموم مورد استفاده در 

استفاده از چنين ارقامي تاثير بسزایي در کاهش قابل توجه 

های آميز برنامهيتاثرات سوء سموم شيميایي و اجرای موفق

 ت خواهد داشت. مدیریت تلفيقي این آف

 

 سپاسگزاری

مسئولين محترم دانشگاه آزاد اسالمي واحد  از بدینوسيله

 .شودمي قدرداني و تشكر هایشانمهاباد بابت حمایت
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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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