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  چکیده
خانواده بادمجانیان بخصوص  وخطرناك کلیدي ازآفات یکیTuta absoluta (Meyrick) فرنگی  مینوزگوجه

 طراحیبراي  کنند.  می  تغذیه  میزبان  و میوه  ساقه برگ،  از پارانشیم آفت   این  گوجه فرنگی است. الروهاي
دقیق ازپارامترهاي رشدي وجدول زندگی آفت اهمیت  اطالعات  ، داشتن موفق مدیریت تلفیقی  برنامه یک

درخصوص پارامترهاي رشدي مینوز گوجه فرنگی روي  دقیقمطالعه  وجود یک با توجه به عدم فراوانی دارد.
 روي پره شبجدول زندگی این  و تیسیب زمینی و توتون، هدف از این مطالعه بررسی و تعیین پارامترهاي زیس

آوري گردید و ابتدا براي دو استان خوزستان جمع گوجه فرنگی هاي بالغ از مزارعپرهبود. شب ها میزبان این
زمینی و توتون پرورش داده شدند. از تخم هاي هم سن نسل سوم هاي سیبهاي حاوي بوتهنسل روي گلدان

پارامترهاي  به منظورتعیین  TWO SEX – MS  Chart ها استفاده شد. از روش چی و برنامه آزمایش انجامبراي 
و  %60±5، رطوبتCº1±25دمایی  با شرایط آزمایشگاهی   درشرایط  هاآزمایش شد. کلیه استفاده  زندگی   جدول 

و  rm ، λ ، T،  R0 رشدي  امترهايبراین اساس مقدار پار شد.  درانکوباتورانجام ساعت  8:16تاریکی  روشنایی: دوره 
GRR ) 40/35و 70/38)، (-1روز 066/1، 078/1)، (- 1روز 065/0و 07/0به ترتیب براي سیب زمینی و توتون برابر با 

مدیریت از نتایج بدست آمده می توان در جهت  .نتاج) بدست آمد 06/15و 68/18نتاج) و ( 92/9و 78/12روز )، (
  استفاده کرد. کشت بادمجانیان ها گلخانهدر سطح مزارع و  آفت این

  
  سیب زمینی، مدیریت تلفیقی ، توتون.مینوزگوجه فرنگی،  ها: کلیدواژه

  
  مقدمه

 Tuta absoluta (Meyrick)  مینوز گوجه فرنگی
 یکی از آفات کلیدي و خطرناك خانواده بادمجانیان است

این  .فت امریکاي جنوبی و کشور پرو استمنشاء این آ که
صورت بالقوه   هاست که ب 1اي چندخوار شب پره حشره

خصوص  هقادربه تغذیه ازکلیه گیاهان خانواده بادمجانیان ب
 ؛2005 ،بی نام ؛2006، 2باشد(پریرا و سانچز فرنگی می گوجه

                                                             
1- Oligophage 
2- Pereyra & Sanches 

). الروهاي مینوز 2011 ،4چراغیان ؛2012 ،3گاسمی وگنواي
خسارت جبران  میزبان، هاي مختلف گیاه قسمتباتغذیه از 

خصوص  به  والت این خانواده ناپذیري به محص
 ،(چراغیان  دنکن فرنگی ، سیب زمینی وتوتون وارد می گوجه
افزایش تولید وسطح که ما شاهد ). در سال هاي اخیر  2011

هستیم  زیرکشت محصوالت خانواده بادمجانیان
وارد  ،این آفت که بومی ایران نیز نیست ،)1392نام، بی(

                                                             
3- Gacemi & Guenaoui 
4- Cheraghian 
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به شدت طغیان کرده است. این آفت اولین بار  وایران شده 
از اسپانیا گزارش شد و طی یک الی دو سال  2006در سال 

در اکثر کشورهاي اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا، انگلستان، 
 سایر کشور هاي خاورمیانهیونان، بوسنی، صربستان، ترکیه و

 پره از اروپا به کشورهاي شمال این شبسپس انتشار یافت. 
آفریقا و خاور میانه ( اردن، عراق، عربستان وفلسطین 

 شد ایراناز مرزهاي غربی وارد و یافت  انتشاراشغالی) 
گارزیا و  ؛2011 ،1فرخی و همکاران ؛2011 ،(چراغیان
فرنگی از  این آفت عالوه بر گوجه .)2011 ،2همکاران

هاي هرزي  زمینی، فلفل سبز، بادمجان، توتون و علف سیب
(گارزیا و  کند اتوره و تاجریزي هم تغذیه میهمچون ت
پوتینگ و  ؛2012 ،3موروندا و همکاران ؛2011 ،همکاران
اخیر که این آفت وارد  هاي ). در سال2010 ،4همکاران

ري به مزارع هاي جبران ناپذی ایران شده است خسارت
. از طرفی مختلف  خانواده بادمجانیان وارد کرده است

اي در خصوص محاسبه  شدهمنتشر  دقیق تحقیقات
رشدي جمعیت این آفت روي بسیاري از میزبان   پارامترهاي

هاي بالقوه مانند ارقام مختلف سیب زمینی و توتون صورت 
هاي مدیریت آفات یکی از مسائل  نگرفته است. در برنامه

هاي رشدي  ین شاخصمهم در تصمیم گیري صحیح، تعی
 هاي رشد پارامتربرآورد   در واقع .باشد جمعیت می

تعیین افزایش جمعیت حشرات از روي توانایی  و  جمعیت
هاي  جمعیت  هاي مهم در مطالعه تولید مثلی، یکی از جنبه

ي( حشرات است ساوث وود و  ؛5،1993کر
به همین دلیل این ). 1387،دماوندیان  ؛6،2000هندرسون

مینور گوجه   تحقیق به منظور تعیین پارامترهاي رشدي
  فرنگی

T. absoluta  از  سیب زمینی وتوتون دو میزبان روي
  انجام شد. خانواده بادمجانیان

  
                                                             
1- Farokhi etal. 
2- Garzia etal. 
3- Muruvanda etal. 
4- Potting etal. 
5- Carey 
6- Southwood & Handerson 

  مواد وروش ها
  کاشت گیاهان میزبان

هاي  هاي سیب زمینی رقم مارفونا حاوي جوانه غده
رشد به ) براي ویرجینیاتحریک شده و بذرهاي توتون رقم(

متر سانتی  20هاي پالستیکی با قطر صورت مستقیم در گلدان
دامی به قسمت  پیت ماس وکود درون بستري شامل خاك،

روز دو هاي مساوي کشت شدند.گیاهان کاشته شده هر 
یکبار آبیاري شده و در گلخانه دانشکده کشاورزي، 

  شدند. دانشگاه شهید چمران اهواز نگه داري می
  T. absolutaمینوزگوجه فرنگی  جمعیت پرورش

مینوز گوجه فرنگی از مزارع گوجه فرنگی حشرات بالغ 
بوسیله روستاي عرب حسن از توابع شهرستان شوشتر 

هاي سیب زمینی و  جمع آوري گردید وروي بوتهآسپیراتور
و % 60±5 ، رطوبت نسبیCº1±25توتون، در شرایط دمایی

ساعت در انکوباتور براي دو نسل  8:16دوره نوري:تاریکی
از تخم هاي نسل  شد.داده ورش والی به صورت جداگانه پرمت

  به منظور تعیین پارامترهاي جدول زندگی استفاده شد. سوم
پارامترهاي  و بررسی طول رشد پیش از بلوغ

   T. absoluta جدول زندگی باروري
، تعداد نسل سوم سنهاي همبراي به دست آوردن تخم

(داراي شکم قطور وجثه بزرگتر نسبت به ماده پرهشب 15
 جفتگیري کرده و پرورش یافته در شرایط دمایی نرها)
ºC1±25تاریکی :و دوره نوري %60±5، رطوبت نسبی 

هاي ساعت درون قفس24براي مدت  نسل دومساعت  8:16
- سانتی متر که حاوي بوته 150×100×80اي به ابعاد شیشه

برگی بودند،  8-12هاي سیب زمینی و توتون در مرحله 
ها پرهگردید. بعد از این زمان شببطور جداگانه رهاسازي 

انتقال یافتند و ها به انکوباتور  . سپس گلدانگردیدحذف 
ها بوسیله قفسه برگی  روي بوته بصورت انفرادي ها تخم
اي روي برگ محصور شدند و به صورت روزانه این  گیره

هاي  دوره بررسیبراي  ها مورد بازدید قرار گرفتند.گلدان
هاي آلوده  تخم، الرو و شفیره)، برگحشره ( پیش از بلوغ

در  بودند  اي محصور شده مورد نظر که توسط قفس گیره
الروهاي سن یک،  .تندفمورد مشاهده قرار گربینوکولر  زیر
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ترتیب کرم رنگ، سبز روشن، سبز تیره و  هو چهار ب هدو، س
، طول بدن الروها بعد از هر پوست باشند صورتی رنگ  می

یابد و کپسول سر نیز از بدن آنها جدا می  میاندازي افزایش 
داالن  ایجاد برش دربا  ).1،2010(دسنوس و همکارانگردد

 پیدا کردن پوسته الروي و خیلی ریز تغذیه بوسیله سوزن
یک به سن الروهاي تبدیل درون آن، وکپسول سر الروها 

در  .تشخیص داده شددو، سن دو به سه و سن سه به چهار 
اي به شفیره  نهایت الروهاي سن چهار در همان قفس گیره

براي تعیین نسبت جنسی حشره، تعداد شب پره  تبدیل شدند.
هاي ماده به کل شب پره ها بر روي هر میزبان به عنوان 

به منظور نسبت جنسی در نظرگرفته شد. همچنین  
ها، ابتدا اعداد خام مربوط به  یکنواختی در میانگین

شدند  Arcsinدرصد نسبت جنسی تبدیل به 
به صورت طرح این آزمایش  وسپس آنالیز انجام شد.

  تکرار انجام شد. 5کامال تصادفی و در 
  تعیین پارامترهاي جدول زندگی

هاي مربوط به مدت زمان نمو افراد  در این پژوهش داده
  که قبل از رسیدن به بلوغ مردهماده و همچنین افرادي  نر،

ها، بر اساس تئوري جدول  و زادآوري روزانه ماده بودند
چی و  ي سن و مرحله زیستی زندگی دوجنسی ویژه

) آنالیز 1988( چیو روش شرح داده شده توسط ) 1985(2لیو
ي  و پارامترهاي رشدي محاسبه شدند. امید به زندگی ویژه

چی و  ) نیز طبق روشexjي زیستی ( مرحلهسن و 
  محاسبه شد.  )2006(3سو

براي محاسبه پارامترهاي رشدي جمعیت از روابط زیر 
  استفاده شد:
R0: نرخ خالص تولیدمثلی Ro=∑lx.mx                   

 T: نسل                     یک طول میانگینT=lnR0/r          

λ: جمعیت رشد متناهی نرخ                                  λ=er 

GRR: مثلی تولید ناخالص نرخGRR=∑mx                             

rm:جمعیت افرایش ذاتی نرخrm: ∑ e –r.x . lx . mx = 1   

                                                             
1- Desneux etal. 
2- Chi & Liu 
3- Chi & Su 

  
ها و پارامترهاي رشدي طبق جدول  ي داده تجزیه

ي زیستی و با استفاده از  مرحله –زندگی دو جنسی سن
  انجام شد. براي محاسبه TWO SEX – MS Chart   برنامه

ها و خطاي استاندارد پارامترهاي   ها، واریانس میانگین
به منظور  .عیت از روش بوت استرپ استفاده شدرشدي جم

 100000ایجاد نتایج بوت استرپ با کمترین تغییرات از 
   روشي میان تیمارها با استفاده از  تکرار استفاده شد. مقایسه
paired bootstrap test  2006 ،و سو چی(انجام شد.(  

  
  نتایج و بحث

 نتایج بدست آمده براي دوره پیش از بلوغ و بلوغ 
ول ادر جد به ترتیب جه فرنگیومینوز گ حشرات نر و ماده

که  کوتاه  دادارائه شده است. نتایج بدست آمده نشان  2و 1
و شفیره بر  4تا  1ترین طول دوره زیستی تخم، الرو سن 

روي توتون و طوالنی ترین دوره بر روي سیب زمینی ثبت 
گردید. همچنین طول دوره پیش از بلوغ حشرات نر و ماده 

روي سیب زمینی بیشتر از مقدار مینوز  و طول دوره زندگی
  .بود توتون  روي  آمده  بدست

) طول دوره پیش 2014( 4لک ابراهیمیقره خانی و سا
بلوغ مینوزگوجه فرنگی را روي سه رقم گوجه فرنگی 

%) شامل 65درجه سیلیسوس و رطوبت نسبی 25(دماي
و  64/20، 32/21به ترتیب برابر  7پرنسس و6، کلوز5آتاباي

روز گزارش کرده اند، که کمتر از نتایج بدست آمده 02/20
در این تحقیق است (دوره پیش از بلوغ به ترتیب روي سیب 

روز و نرها 15/29و  81/31ها برابر با زمینی و توتون براي ماده
تر بودن طول دوره پیش از  روز بود). کوتاه99/26و  09/30

فرنگی نسبت به سیب زمینی و روي میزبان گوجه بلوغ آفت
تر بودن براي تغذیه آفت و تواند ناشی از مناسب توتون می

تر آن روي سرعت رشد مراحل پیش از بلوغ اثرات مثبت
   .آفت باشد

                                                             
4- Gharekhani & Salek-Ebrahimi 
5- Atabay 
6- Cluse 
7- Perenses 
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مینوزگوجه فرنگی روي دو میزبان سیب زمینی و ) طول دوره پیش از بلوغ و بلوغ حشرات نر SE±( میانگین -1جدو ل 

  (روز) آزمایشگاهی  شرایطدر  توتون
 F P درجه آزادي  توتون  سیب زمینی  

 152/0 24/2  1و a19/0±72/7  a17/0±33/7  23  تخم

 018/0 88/4 1و a15/0±55/3  b20/0±11/3  23  1الرو سن 

 440/0 15/1 1و a16/0±05/3  a19/0±88/2  23  2الرو سن 

 0001/0 33/14 1و a23/0±36/3  b14/0±22/2  23  3سن  الرو

 0001/0 27/11 1و a18/0±72/3  b12/0±99/2  23  4الرو سن 

 205/0 73/1 1و a23/0±73/8  a24/0±44/8  23  شفیره

 0001/0 86/17 1و a50/0±09/30  b46/0±99/26  23  پیش از بلوغ

 703/0 15/1 1و a27/0±36/9  a29/0±00/9  23  طول عمر حشرات بالغ

 0001/0 27/21 1و a55/0±45/39  b56/0±98/35  23  طول دوره زندگی

  -   -   -   11  14  تعداد
  د.ندارن 05/0میانگین هایی که در هر ردیف با حروف مشابه نشان داده شده اند، اختالف معنی داري در سطح 

  
  

فرنگی روي دو میزبان سیب زمینی و وزگوجه مین) طول دوره پیش از بلوغ و بلوغ حشرات ماده SE±میانگین( -2جدو ل 
  توتون در شرایط آزمایشگاهی(روز)

 F P  درجه آزادي  توتون  سیب زمینی  

 670/0 18/1 1و a15/0±56/7  a17/0±46/7  38  تخم

 0001/0 07/22 1و a17/0±12/4  b16/0±92/2  38  1الرو سن 

 022/0 87/5 1و a14/0±31/3  b16/0±76/2  38  2الرو سن 

 980/0 85/0 1و a17/0±68/2  a13/0±70/2  38  3الرو سن 

 120/0 57/2 1و a14/0±75/3  a17/0±42/3  38  4الرو سن 

 020/0 97/4 1و a26/0±37/10  b32/0±50/9  38  شفیره

 0001/0 52/19 1و a32/0±81/31  b51/0±15/29  38  پیش از بلوغ

 266/0 29/1 1و a25/0±62/13  a33/0±25/13  38  طول عمر حشرات بالغ

 0001/0 12/18 1و a40/0±43/45  b63/0±30/42  38  دوره زندگی طول

  -   -   -   19  21  تعداد

  د.ندارن 05/0میانگین هایی که در هر ردیف با حروف مشابه نشان داده شده اند، اختالف معنی داري در سطح 
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مینوز  پیش از بلوغطول دوره ) 2006پریرا و سانچز (
گراد و رطوبت  درجه سانتی 25يفرنگی را در دما گوجه
و  1رقم پالتنز فرنگی روي گوجه، بر درصد 65 نسبی
مورد بررسی قرار دادند. بر این  2زمینی رقم اسپونتا سیب

روي  T. absoluta پیش از بلوغاساس طول دوره 
و  55/21 برابر ترتیب  به زمینی فرنگی و سیب گوجه

نتایج به دست آمده در این روز گزارش گردید.  45/25
اختالف  .بود )2006پریوا و سانچز (تحقیق بیشتر از نتایج 

هاي گیاهی  در نتایج را می توان مربوط به نوع میزبان
  .مورد استفاده دانست

، کمترین 3اساس نتایج بدست آمده در جدول  بر
) و بیشترین APOP3طول دوره پیش از تخم گذاري (

تخم ریزي روزانه و باروري کل روي سیب زمینی ثبت 
  گردید. 

) دوره پیش از تخم 1990( 4فرناندز و مونتانگ
روز  40/2را بر روي گوجه فرنگی  T. absolutaگذاري 

توتون با نتایج ما روي گزارش کرده اند که نتایج تحقیق 
آنها مطابقت دارد. نتایج بدست آمده در این تحقیق براي 

هاي  ) از یافته(5TPOPطول کل دوره پیش از تخم ریزي 
) براي این حشره 2014قره خانی و سالک ابراهیمی (

درجه  25فرنگی (دماي روي ارقام مختلف گوجه
و   کلوز %) شامل آتاباي ،65سیلیسوس و رطوبت نسبی

روز، بیشتر بود.  18/21و  09/21، 5/21ه ترتیب پرنسس ب
هاي  این  اختالف می تواند ناشی از تفاوت در میزبان

  باشد.  گیاهی
،به ترتیب  منحنی هاي  بقاي  4تا  1در شکل هاي 

-)، بقاي ویژه سنmx) و باروي ویژه سن(lxویژه سن(
) و ارزش باروري ex) ، امید به زندگی(Sxjمرحله زیستی(

 Stigma)با استفاده از نرم افزار vxjه فرنگی (مینوزگوج

plot ver 12.0 نرخ بقاي 1رسم شده اند. براساس شکل ،

                                                             
1- Platense 
2- Spunta 
3- Adult pre-oviposition period 
4- Fernandes & Montange 
5- Total pre-oviposition period  

) بر روي سیب mx) و باروري ویژه سنی(lxي سنی( ویژه
زمینی نسبت به توتون بیشتر بود. از طرفی پریرا و سانچز 

روي سیب زمینی و  را  T. absoluta) بیشترین بقا 2006(
بیشترین باروري را روي گوجه فرنگی ثبت کرده اند که 
با نتایج بدست آمده  براي سیب زمینی در این تحقیق 

مرحله -ي سن مطابقت دارد. منحنی بقاي ویژه
نشان داده شده است. نتایج نشان  2) در شکل Sxjزیستی(

هاي مراحل مختلف زندگی  داد که بین منحنی
T.absoluta  ، تفاوت وجود داشت که این مراحل با هم

  داشتند.همپوشانی نیز 
 ي زیستی مرحله -منحنی امید به زندگی ویژه ي سن

)exj نشان داده شده است. امید به  3) این حشره در شکل
، که می بودزندگی روي سیب زمینی بیشتر از توتون 

تواند ناشی از تلفات کم حشره روي سیب زمینی و 
خوش خوراك بودن آن براي این حشره باشد. نتایج به 

 49دست آمده در این تحقیق  براي سیب زمینی، بقا (
عدد تخم)، با نتایج قره خانی و  11روز) و باروري(
روز) روي رقم کلوز و  48) بقا (2014سالک ابراهیمی(

  تخم) روي رقم پرنسس مشابهت دارد. عدد  14باروري (
) در  vxjي زیستی ( مرحله -ارزش باروي ویژه ي سن

نشان داده شده است. نتایج نشان داد که این  4شکل
منحنی روي سیب زمینی بیشتر از توتون بود.  این بدان 
معناست که نقشی که یک تخم در ایجاد جمعیت نسل 

  بود.  توتونبیشتر از  زمینی  بعد دارد بر روي سیب
نتایج مربوط به پارامترهاي رشدي مینوزگوجه فرنگی 

ارائه شده است. بر این اساس نرخ ذاتی  4در جدول 
افزایش جمعیت و نرخ متناهی جمعیت روي سیب زمینی 
بیشتر از توتون بود (غیر معنی دار). از طرفی طول دوره 

فرنگی روي سیب زمینی بیشتر از  یک نسل مینوز گوجه
  بود و این اختالف معنی دار بود.توتون 
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، باروري کل و تخم )TPOP(، پیش از تخم گذاري کل)APP() طول دوره پیش از تخم گذاريSE±میانگین( -3جدو ل 
  آزمایشگاهیریزي روزانه مینوز گوجه فرنگی روي دو میزبان سیب زمینی و توتون در شرایط 

  

  F P  درجه آزادي  توتون  سیب زمینی  
        

APOP( روز )  
  (تعداد)

a15/0±87/1  
)21(  

a17/0±07/2  
)19(  

 377/0 97/0 1و 38

TPOP ( روز )  
 (تعداد)

a32/0±68/33  
)21(  

b52/0±22/31  
)19(  

 0001/0 68/15 1و 38

  باروري کل (تخم)
  (تعداد)

a81/0±56/25  
)21(  

b53/0±07/19  
)19(  

 0001/0 27/38 1و 38

  ریزي روزانه (تخم)تخم 
  (تعداد)

a22/0±75/9  
)21(  

b18/0±15/8  
)19(  

 055/0 26/5 1و 38

  -   -   -   %29/61  %33/58  (درصد) نسبت جنسی
  د.   ندارن 05/0میانگین هایی که در هر ردیف با حروف مشابه نشان داده شده اند، اختالف معنی داري در سطح    

  

  میزبان سیب زمینی و توتوندو روي  mx (T.absoluta( ) و باروري ویژه سنlxمنحنی بقاي ویژه سن( -1 شکل
  

  
  سیب زمینی و توتونزبان می دو روي   Sxj (T.absolutaمرحله زیستی (-ي سن منحنی بقاي ویژه - 2شکل
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  سیب زمینی و توتون.میزبان  دوروي   ex (T.absolutaمنحنی امید به زندگی ( - 3شکل

  
  

    
  

  سیب زمینی و توتونمیزبان  دوروي   vxj (T.absolutaمنحنی ارزش باروري ( - 4لشک
  

    
  پارامترهاي رشدي مینوز گوجه فرنگی روي سیب زمینی و توتون در شرایط آزمایشگاهی -4جدو ل 

  توتون  سیب زمینی  پارامترها
      

rm  1(روز -(  a 004/0±07/0  a003/0±065/0  

λ 1(روز -(  a005/0±078/1  a006/0±066/1  

GRR (نتاج) a10/1±68/18  b90/0±06/15  

T (روز) a33/0±70/38  b51/0±40/35  

Ro (نتاج)  a10/1±78/12  b50/0±92/9  

  ) paired bootstrap test(آزمون  ندارند 05/0میانگین هایی که در هر ردیف با حروف مشابه نشان داده شده اند، اختالف معنی داري در سطح  
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) نرخ ذاتی افزایش 1393حکیمی اشان و قره خانی(
جمعیت مینوزگوجه فرنگی را روي گوجه فرنگی رقم 

درجه سانتی گراد  30و  25دو دماي  در B سوپراسترین
و طول مدت یک ) -1روز( 12/0و  13/0برابر به ترتیب

مقدار  .روز گزارش کردند 83/24و 33/27نسل را برابر 
از  بدست آمده دراین تحقیق روي سیب زمینی و توتون

نظرطول مدت   کمتر و از  نظر نرخ ذاتی افزایش جمعیت
از نتایج حکیمی اشان و قره خانی  بیشتر نسل   یک 

) 1393همچنین صلحی و همکاران( .بود  )1393(
 واي-ارلی اوربانا را روي گوجه فرنگی رقم rmمقدار

ه مقدار ب که از اند، کردهگزارش  )-1(روز135/0برابر1
دست آمده در این تحقیق بیشتر است. از طرفی 

  روز گزارش 44/28نیز  زمان یک نسل  مدت
 است.  مطالعه  این در  آمده دست ه کمتر ازمقدار ب که شده
پارامترهاي رشدي ) 2014ابراهیمی (    و سالک خانی  قره

T. absoluta  شاملrm، ، R0  وT  واریته  3را بر روي
به ترتیب  سپرنسو  کلوز ، آتابايگوجه فرنگی شامل 

 17/19، 54/24)، (- 1روز 139/0و  122/0، 133/0برابر با (
) روز 27/24و  82/23، 77/23) و (-1روز 45/30و 

دست ه ب  R0و   rmبر این اساس میزان  .اند گزارش کرده
بیشتر از نتایج  Tو مقدارآمده در این تحقیق کمتر 

توان ناشی از  می این اختالف را .بودگزارش شده 
مورد استفاده براي   هاي گیاهی متفاوت بودن نوع میزبان

آزمایش  انجام   همچنین تفاوت در شرایطآفت و  پرورش
گیاهی، رشدونمو،  مختلف  هاي  میزبان  دانست. بطور کلی 

 تاثیر  تحت رازندگی   جدول  و پارامترهاي  بقا، تولیدمثل
). مورگان 2،2004 وهمکاران دهند (لیو قرار می
بودن و  اعتقاد دارند که در دسترس ) 2001( 3وهمکاران

کیفیت میزبان گیاهی، ممکن است نقش مهمی روي 
دینامیسم جمعیت آفت و کارایی حشرات داشته باشد. 

که خواص  اعتقاد دارند )2008( 4مارتین و همکاران

                                                             
1- Early Urbana-Y 
2- Liu et al. 
3- Morgan et al. 
4- Martin et al. 

ها و مواد غذایی یا مشخصات  توکسینشیمیایی مانند 
هاي سخت  هاي سطح برگ و بافت فیزیکی مانند کرك

تواند  شده در یک گیاه میزبان نسبت به میزبان دیگر می
روي جمعیت آفت و پارامترهاي رشدي جمعیت اثر 

رسد قدرت مهمی داشته باشد. با این وصف به نظر می
-ي سیبهاي زیستی این آفت روتولید مثلی و ویژگی

فرنگی فرنگی باشد. گوجهزمینی و توتون کمتر از گوجه
به عنوان گیاه مرجح این آفت گزارش  شده است (پریرا 

)، که یکی از دالیل ترجیح این آفت 2006و سانچز ،
تامین   براي  تواند توانایی بیشترآن روي گوجه فرتگی، می

 نیازهاي رشدي و تکثیر حداکثري این آفت باشد. 
بدست آمده در این تحقیق، اطالعات اولیه  ن نتایجبنابرای

اي را درباره زیست شناسی و پارامترهاي رشدي آفت 
روي دو میزبان سیب زمینی و توتون فراهم می آورد. 
هنگامی که اطالعات دیگر شامل اثر محیطی (دما، نور و 
رطوبت) و بیولوژیکی(دشمنان طبیعی) فراهم آید، 

جهت تهیه یک برنامه مدیریت  توان از این نتایج در می
  تلفیقی آفت استفاده کرد.

  
  گزاري سپاس

بدین وسیله از آقاي حسن سلمانی دانشجوي 
دانشگاه شهید چمران کارشناسی ارشد گروه زراعت 

به و معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز 
  شود. حمایت مالی تشکر و قدردانی می دلیل
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Abstract 
Tomato leaf miner Tuta absoluta (Meyrick) is one of the key and dangerous pests of 
Solanaceae crops, specifically tomato. Larvae of the pest feed on leaf parenchyma, stem 
and fruits of host plant. To develop a successful IPM program, detailed information on 
the population parameters and life table of pest is critical. Because of the lack of previous 
studies on the population parameters of tomato leaf miner on potato and tobacco, the 
purpose of this study was determination of biological parameters and life table of the pest 
on potato and tobacco. Adult moths were collected from tomato fields in Khuzestan 
province and reared on potato and tobacco pots for two generations. The cohort eggs of 
third generation were used in the experiments. Chi theory and TWO SEX - MS Chart 
program were used to determine life table parameters. All trials were conducted under 
laboratory conditions at 25±1ºC, humidity 60±5% and the light: dark 16: 8h in 
germinator. Results showed that population growth parameters of rm, λ, T, Ro and GRR 
for potato and tobacco were (0.07 and 0.065 day-1), (1.078 and 1.066 day-1), (38.70 and 
35.40 day), (12.78 and 9.92 offspring) and (18.68 and 15.06 offspring), respectively. 
These results can be used for an IPM programs against the tomato leaf miner in the fields 
and greenhouse of Solanaceae cultivation. 
 
Keyword: Tomato leaf miner, Potato, IPM, Tobacco. 
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