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 چکیده

 Solanumي فرنگ جهیكي از آفات مهم گو Tuta absoluta (Meyrick)ي، فرنگ جهگو بید

L.lycopersicum  ي روي پنج رقم فرنگ جهگو بیدزیستي  ۀخي چرها گي. در این تحقیق ویژاست

 Early و Super Strain B ،Super Chief ،Early Urbana Y111 ،Mobilهاي  نامي به فرنگ جهگو

Urbana Y هاي  الروي روي رقم رشدونمواي مطالعه شد. نتایج نشان داد که  در شرایط گلخانه

Mobil  وEarly Urbana Y  هاي  کندتر بود. تعداد تخم مطالعه ي تحتها رقم دیگردر مقایسه با

 Early( و روي رقم 10/114 ± 7/3بیشترین ) Super Strain Bروي رقم  هشده به ازاي ماد گذاشته

Urbana Y ( بود. 30/110 ± 4/4کمترین ) کامل روي رقم  ۀدرصد بقا از تخم تا حشرکمترین

Early Urbana Y  شدمشاهده( نرخ ذاتي افزایش جمعیت .rmبه ) هاي  تیب روي رقمترSuper 

Strain B ،Super Chief ،Early Urbana Y111 ،Mobil  وEarly Urbana Y داشتداري اکاهش معن .

( Tنسل ) ۀترین طول دور بر روز( و طوالني λ( )141/1کمترین نرخ متناهي افزایش جمعیت )

مطالعه، رقم  تحت محاسبه شد. بنابراین، در بین ارقام Early Urbana Yروز( روي رقم  44/28)

Super Strain B ترین میزبان و رقم  مطلوبEarly Urbana Y ترین میزبان براي رشد  نامطلوب

 .است T. absolutaجمعیت 

 

 .جدول زندگي، دموگرافي، مقاومت گیاهي، ارقام گیاهي های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

، ( L.Solanum lycopersicum) اهلی یفرنگ جهگو

 Solanaceae ،بادمجانیان ةاله از تیرگیاهی علفی و یکس

ی است که به علت داشتن انواع یها یکی از سبزیو 

، کاروتن، اسیدهای آلی مفید، قند و امالح  ویتامین

 & Benton) داردمعدنی نقش مهمی در سالمت انسان 

Jones, 2007) .(2014)بر اساس گزارش FAO،  ده

ن( در ی )بر حسب تفرنگ جهگو ةکشور برتر تولیدکنند

آمریکا،  ةترتیب چین، هند، ایاالت متحد به 2312سال 

ترکیه، مصر، ایران، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و مکزیک 

 161حدود در ایران بودند. سطح زیرکشت این محصول 

تن در  میلیون 4هکتار و میزان تولید آن حدود هزار 

(. Anonymous, 2013گزارش شده است ) 1932سال 

درصد،  3/12 با بوشهر ،درصد 13 با فارس استان

درصد،  4/1درصد، کرمان با  9/3 با خراسان رضوی

سهم درصد از  8/4درصد و قزوین با  1/1خوزستان با 

تا  اولهای  ترتیب رتبه ی در کشور بهفرنگ جهتولید گو

 263شرقی با تولید حدود   ششم را دارند. آذربایجان

 ۀدرصد( رتب 2/6ی در سال )با سهم فرنگ جهتن گو هزار

 (.Anonymous, 2013) ددهم را در کشور دار
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ی خسارت فرنگ جهآفات مختلفی به محصول گو

 Tutaی،فرنگ جهگو بیدآنها ترین  مهمزنند که یکی از  می

absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) است 

(Pereyra & Sanchez, 2006 میزبان اصلی این آفت .)

 بهتواند  ه میپر شباین  ،حالی است، با این فرنگ جهگو

 زمینی نظیر سیب بادمجانیان ةتیر دیگر گیاهان

(Solanum tuberosum L.)( بادمجان ،Solanum  

melongena L.،) ( فلفلCapsicum annum L. و )

 ( نیز خسارت بزند.Nicotiana tabacum Lتنباکو )

(Pereyra & Sanchez, 2006; Garzia et al., 2012) .

ه روی گیاهان پر شبخسارت این  ،اخیرهای  سال طی

ی، بادمجان و فرنگ جهمیزبان مختلف از جمله گو

 & Baniameri) گزارش شده استدر ایران زمینی  سیب

Cheraghian, 2011; Gharekhani & Salek-. 

Ebrahimi, 2014). 1983تا سال ی فرنگ جهمینوز گو 

سال بود و اولین بار در  در ایران ای جزو آفات قرنطینه

پس از آن،  .از استان آذربایجان غربی گزارش شد 1983

ن انقاط ایران توسط محقق بیشتره در پر شباین  حضور

 ,Baniameri & Cheraghian) شدمختلف گزارش 

2011; Gharekhani & Salek-Ebrahimi, 2014). 

انتهایی و  ۀساقه، جوان برگ، ه درونپر شبالروهای این 

کنند. خسارت اصلی  حفر می الندا و کنند می میوه نفوذ

الروها از پارانشیم بین دو  ۀتغذیه مربوط به پر شباین 

گیاه و  ۀسبزینکه باعث کاهش سطح  استاپیدرم برگ 

 Desneux) شود در نتیجه کاهش عملکرد محصول می

et al., 2007; 2010 & 2011) ،ۀتغذی. عالوه بر آن 

گیاهان  ۀساقیا  انتهایی های الروهای این آفت از جوانه

شود.  و کاهش رشد گیاه میبدشکلی  موجبمیزبان 

 ،ها الروهای این آفت از میوه ۀهمچنین، در اثر تغذی

و موجب  شود میها  راحتی وارد میوه به زا یعوامل بیمار

 های الروی الرو یا داالن وجود. دگرد می آنهاپوسیدگی 

کاهش بازارپسندی  موجبفرنگی  گوجه های میوه درون

 ,Sanino & Espinosa) شود این محصول می ادراتصو 

2010; Desneux et al., 2011). 

ی مختلف علیه این ها کش حشره کاربرد مداوم

مقاوم از  های بیوتیپظهور  موجبه از یک سو پر شب

و از سوی دیگر  شود می ها کش حشرهه به پر شباین 

طی و برهم زدن تعادل طبیعی محی زیست مخرب آثار

 Siqueira et al., 2000) را به دنبال دارد بوم زیستدر 

, 2005et al.Lietti  ;2001& ) . ،استفاده از بنابراین

زیست نظیر استفاده  های سالم و سازگار با محیط روش

 تلفیقی مدیریت های برنامه در تواند میاز ارقام مقاوم 

گیاهان میزبان  های مختلف . رقمثر باشدؤمه پر شباین 

 که ندا متفاوت ،آفات نسبت به میزبانی بیتمطلو نظر از

، نارسمراحل  رشدونمو روی ثیرأت صورت به این تفاوت

 ظاهر درصد بقا و باروری عمر حشرات کامل، طول

. (Price, 1997; Sarfraz et al., 2008 & 2009) شود می

ای گیاهان میزبان نقش مهمی در نرخ  کیفیت تغذیه

کند.  ی ایفا میهای بعد رشد جمعیت حشره در نسل

در مقایسه با  مقاومروی گیاه میزبان  خوار گیاه ةحشر

دارد.  کمترینرخ رشد جمعیت  حساسگیاه میزبان 

بنابراین، نرخ رشد جمعیت یک آفت روی گیاهان 

تواند معیاری از مقاومت یا حساسیت  میزبان مختلف می

 & Price, 1997; Sarfraz et al., 2008) ها باشد میزبان

 ۀپارامترهای چرخ ۀداشتن دانش کافی در زمین. (2009

 یفرنگ جهگوهای مختلف  ه روی رقمپر شبزندگی این 

اطالعات مفیدی را در تشخیص رقم با  تواند می

ه فراهم پر شبمطلوبیت غذایی کمتر نسبت به این 

های مدیریت  د. استفاده از ارقام مقاوم در برنامهآور

های متوالی آفت،  سلثیر روی نأتلفیقی آفات به دلیل ت

 دیگرزیست و قابلیت تلفیق آن با  سازگاری با محیط

 & Panda) تواند سودمند باشد های کنترل می روش

Khush, 1995)ۀ. تحقیق حاضر با هدف مقایس 

ی فرنگ جهگو ةشد های رایج کشت رقم میزبانیمطلوبیت 

ی فرنگ جهگو بیدت به بشرقی نس در استان آذربایجان

رقم با  با معرفینتایج تحقیق حاضر . گرفتانجام 

تواند  ه میپر شبکمتر نسبت به این  میزبانیمطلوبیت 

 بیدهای مدیریت تلفیقی  برای استفاده در برنامه

 .مفید باشدها  ی در گلخانهفرنگ جهگو
 

 ها مواد و روش
 مطالعه تحتی فرنگ جههای گو رقم

 ،Early Urbana Yهای  به نامی فرنگ جهرقم گو پنج بذر

Early Urbana Y111 ،Mobil ،Super Strain B و 

Super Chief (آنها دارای عملکرد باال، گیاهان  ۀکه هم

های با شکل  با ارتفاع بلند و شاخ و برگ گسترده و میوه



 169 ... فرنگی گوجه بیدزندگی  جدول های آماره مقایسۀ و همکاران: فتحی 

رایج در استان طور  ند و بها متوسط  ةخوب و انداز

از شوند(  کشت میشهرستان مرند و  شرقی آذربایجان

بذر و نهال کرج تهیه  ۀالح و تهیتحقیقات اص ۀسسؤم

 داخل در کاشت مطالعه قبل از تحتهای  شد. بذر رقم

شد. بذرها بعد از  خیسانده روز 9 مدت به ظروف پتری

 داده طبیعی انتقال خاك حاوی نشا سینی به زدن جوانه

 )دمای گلخانهط شرای در اولیه های برگ ظهور تا شدند و

 درصد 43 ± 1 ، رطوبت نسبیسلسیوس ۀدرج 21 ± 2

( 1932در اردیبهشت ماه  نوری طبیعی ةو دور

شدند.  می آبیاری روز هر های نشا شدند. سینی نگهداری

های پالستیکی با قطر  گلدان به دوبرگی ۀنشاها در مرحل

لیتر و حاوی مخلوط  9متر و با حجم  سانتی 22 ۀدهان

 به نسبت دو به یک انتقال داده شدند. ماسهخاك و 

 محلولبار با  ها هر دو روز یک اخل گلدانگیاهان د

های  ترتیب با نسبت به NPK (N-P-Kمایع کود  مناسب

لیتر در لیتر( آبیاری شدند.  میلی 9و به میزان  13-3-8

برای انجام  یبرگ شش ۀدر مرحل یفرنگ جههای گو بوته

 .ندشدها استفاده  آزمایش

 

 یفرنگ جهگو بیدتهیه کلنی 

از  یفرنگ جهگو وده به بیدآل یفرنگ جهگوگیاهان 

آوری شدند و سپس  های موجود در منطقه جمع گلخانه

ی فرنگ جهمدت یک نسل روی گیاهان گو به بید جمعیت

، سلسیوس ۀدرج 21±2رقم سیندا در گلخانه در دمای 

نوری طبیعی در  ةدرصد و دور 43±1رطوبت نسبی 

پرورش داده شد. حشرات کامل  1932اردیبهشت ماه 

انجام  برایی فرنگ جهگو بید ةروز شده و یک هرظا تازه

الزم به یادآوری است که قبل  ها استفاده شدند. آزمایش

مدت یک  بهی فرنگ جهگوها، مینوز  از شروع آزمایش

مطالعه  تحتی فرنگ جههای گو نسل روی هر یک از رقم

 پرورش داده شد.

 

 یفرنگ جهگو بیدزیستی  ۀپارامترهای چرخ ۀمطالع

با ه پر شبزندگی این  ۀپارامترهای چرخ ۀعبرای مطال

ی، یک فرنگ جهپنج رقم گوهای گیاهان  تغذیه از برگ

روزه  ظاهرشده و یک تازه ةکامل نر و ماد ةجفت حشر

 1های برگی پالستیکی )با قطر  داخل هر یک از قفس

 2متر و حاوی سوراخ  سانتی 1/1متر و ارتفاع  سانتی

برای تهویه(  یرشده توسط تو متری پوشیده سانتی

میانی  های روی برگهای برگی  رهاسازی شد. این قفس

. ندشد نصبمطالعه  تحتهر کدام از گیاهان پنج رقم 

ساعت، حشرات کامل از داخل  26پس از گذشت 

 X23بین دستی  ذرهها حذف شدند و با استفاده از  قفس

 ۀداخل هر قفس نگهداری شد و بقی  فقط یک عدد تخم

ها  مو حذف شدند. این آزمایش فاده از قلمها با است تخم

ه شروع پر شبروزه  عدد تخم یک 133برای هر رقم با 

بین دستی  های برگی روزانه با استفاده از ذره شد. قفس

از تخم تا زمان ظهور حشرات کامل به منظور تعیین 

مراحل تخم، الرو و شفیره بررسی شدند.  نمو ةطول دور

هر رقم تعیین جنسیت شده روی  حشرات کامل ظاهر

های حاصل برای تعیین نسبت جنسی  شد و از داده

 .شدهای ظاهرشده( روی هر رقم استفاده  )درصد ماده

مطالعه،  تحتپس از ظهور حشرات کامل روی هر رقم 

 روزه ظاهرشده و یک کامل نر و ماده تازه ةیک جفت حشر

شده روی برگ همان رقم )که  نصبداخل قفس برگی 

یافته بودند(  پرورشپره روی آن  الغ شبمراحل ناب

این ند. کنریزی  گیری و تخم رهاسازی شد تا جفت

 و Early Urbana Yهای  تکرار برای رقم 18ها در  آزمایش

Early Urbana Y111  های  برای رقم تکرار 13وMobil ،

Super Strain B  وSuper Chief  .ها هر  قفسانجام گرفت

پره به  ند و هر جفت شببار بررسی شد ساعت یک 26

قفس دیگر حاوی برگ تازه از همان رقم انتقال داده شد و 

بین دستی  شده با استفاده از ذره های گذاشته تعداد تخم

X23  روی برگ بیرون آورده شده از قفس شمارش و

یادداشت شد. این کار تا زمان مرگ حشرات کامل نر و 

حاصل در تعیین های  ماده در هر قفس ادامه یافت. از داده

گذاری،  تخم ةگذاری، طول دور پیش از تخم ةطول دور

 بیدباروری و طول عمر حشرات کامل نر و ماده 

 فرنگی استفاده گردید. گوجه

 

 ها آماری داده ۀتجزی

منظور نرمال کردن  ها، به داده ۀقبل از تجزی

 log( x+2)ها  ها از تبدیل داده غیریکنواختی واریانس

مراحل مختلف زیستی  نمو ةطول دورهای  برای داده

تخم، الرو و شفیره، طول عمر حشرات کامل نر و ماده و 

شده به ازای یک ماده و از تبدیل  نیز تعداد تخم گذاشته
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های درصد بقا از تخم تا  برای داده arcsin(x)داده 

. (Miller & Haden, 2006) شدکامل استفاده  ةحشر

زیستی این  ۀخی چرها گیهای مربوط به ویژ داده

ای  ی در شرایط گلخانهفرنگ جهه روی پنج رقم گوپر شب

 SASافزار  تصادفی با استفاده از نرم در قالب طرح کامالً

ی ها گیهای مربوط به ویژ تجزیه شد. میانگین داده

ی در فرنگ جهزیستی این آفت روی پنج رقم گو ۀچرخ

با دار ادر صورت وجود اختالف معنای  شرایط گلخانه

های با تعداد  )برای میانگین SNKتفاده از آزمون اس

های با تعداد  تکرار نابرابر( و آزمون توکی )برای میانگین

 بندی شد گروه >31/3Pتکرار برابر( در سطح احتمال 

(SAS, 2005 همچنین، پارامترهای .)بید جدول زندگی 

(، نرخ ذاتی R0ی شامل نرخ خالص تولیدمثل )فرنگ جهگو

(، λ(، نرخ متناهی افزایش جمعیت )rm) افزایش جمعیت

( و مدت زمان الزم برای دو Tنسل ) ةمیانگین طول دور

شده توسط  هئهای ارا ( با فرمولDTبرابر شدن جمعیت )

Carey (1993)، افزار  با استفاده از نرمExcel  محاسبه

شده با استفاده از روش  شد. پارامترهای محاسبه

( و سپس Maia et al., 2000نایف تکراردار شدند ) جک

در واریانس شدند و  ۀتصادفی تجزی در قالب طرح کامالً

با استفاده از آزمون توکی دار اصورت وجود اختالف معن

 (.SAS, 2005شدند ) بندی گروه

 

 نتایج

مراحل  نمو ةهای مربوط به طول دور واریانس داده ۀتجزی

فرنگی نشان  فرنگی روی پنج رقم گوجه گوجه بید نارس

، P ،163، 6=df=9331/3جنینی ) ةاد که طول دورد

36/1=F8336/3شفیرگی ) ة( و طول دور=P، 31 ،6=df ،

28/3=Fۀمطالع تحتهای  داری را بین رقما( اختالف معن 

الروی اختالف  ةولی طول دور ،فرنگی نشان نداد گوجه

مطالعه نشان  تحتفرنگی  داری را بین پنج رقم گوجهامعن

(. به این ترتیب P ،123، 6=df ،19/21=F=3331/3داد )

 Earlyهای  فرنگی روی رقم گوجه بیدالروی  ةکه طول دور

Urbana Y  وMobil های  در مقایسه با رقمSuper Chief  و

Super Strain B تر بود. همچنین،  داری طوالنیاطور معن به

 Early Urbanaفرنگی با تغذیه از رقم  گوجه بیدالروهای 

Y111 های  ری نسبت به رقمت سریع نموEarly Urbana Y 

 (.1داشتند )جدول  Mobilو 

 ،P ،39=3331/3طول عمر حشرات کامل ماده )

6=df ،94/4=F( و نر )3331/3=P ،39، 6=df ،91/4=F )

داری امطالعه اختالف معن تحتفرنگی  های گوجه بین رقم

ها نشان داد که طول عمر  میانگین داده ۀداشت. مقایس

 Superهای  فرنگی روی رقم گوجه بید ةمادحشرات کامل 

Strain B  وSuper Chief داری بیشتر از اطور معن به

 Early Urbanaو  Early Urbana Y111 ،Mobilهای  رقم

Y پره روی رقم  بود. طول عمر حشرات کامل نر این شب

Super Strain B و روی رقم روز(  1/13)ترین  طوالنی

Early Urbana Y بود. در بین روز(  9/3)ترین  کوتاه

مانده، طول عمر حشرات کامل نر روی  های باقی رقم

Mobil  وEarly Urbana Y111 داری کمتر از اطور معن به

Super Strain B ولی در مقایسه با رقم  ،بودSuper Chief 

 (.1داری را نشان نداد )جدول ااختالف معن

پره بین  کامل این شب ةدرصد بقای از تخم تا حشر

طوری که  به. بودتفاوت مفرنگی  های مختلف گوجه قمر

 ،Super Strain B، Super Chiefهای  وی رقمر درصد بقا

Early Urbana Y111، Mobil  وEarly Urbana Y 

 دست آمد به 9/19و  1/11، 1/18، 2/13، 9/83ترتیب  به

 (.2 جدول)

 
 فرنگی فرنگی روی پنج رقم گوجه گوجه دبیمراحل مختلف زیستی  نمو ةطول دور (±SEمیانگین ) .1جدول 

 رقم
 ةطول دور

 xی )روز(نینج

الروی  ةطول دور
 x)روز(

شفیرگی  ةطول دور
 y)روز(

طول عمر حشرات 
 xکامل ماده )روز(

طول عمر حشرات 
 xکامل نر )روز(

Super Strain B a11/3± 68/6 c11/3± 28/13 a29/3± 13/1 a11/3± 61/12 a13/3± 13/13 
Super Chief a19/3± 14/6 c13/3± 63/13 a21/3± 11/1 a11/3± 63/12 ab11/3± 31/3 

Early Urbana Y111 a11/3± 86/6 b19/3± 33/11 a21/3± 21/1 b11/3± 31/11 bc11/3± 61/3 
Mobil a21/3± 32/6 a12/3± 14/11 a26/3± 91/1 b12/3± 13/11 bc11/3± 63/3 

Early Urbana Y a23/3± 34/6 a11/3± 12/11 a21/3± 62/1 b23/3± 49/11 c19/3± 93/3 
 است. > P 31/3دار در سطح احتمال اوجود اختالف معن ةدهند حروف غیرمشابه در هر ستون نشان  
  x : با استفاده از آزمونTukey HSD   /y:  با استفاده از آزمونSNK 
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  ماده یک ازای به شده گذاشته های تخم تعداد گذاری، تخم دورة طول گذاری، تخم از پیش دورة طول( ±SE) میانگین .2جدول 

 فرنگی فرنگی روی پنج رقم گوجه گوجه بید و درصد بقای از تخم تا حشرة کامل های ظاهرشده درصد مادهنیز و 

 رقم
 پیش از ةطول دور

 گذاری )روز( تخم

 ةطول دور

 گذاری )روز( تخم

 شده تعداد تخم گذاشته

 به ازای هر ماده

 های هدرصد ماد

 شده ظاهر

 بقا از تخمدرصد 

 تا حشرة کامل

Super Strain B a12/3± 21/2 a11/3± 91/1 a1/9 ± 31/116 89/43 93/83 

Super Chief a13/3± 91/2 ab18/3± 93/1 ab3/8 ± 63/112 11/13 23/13 

Early Urbana Y111 a23/3± 43/2 ab11/3± 31/1 ab1/1 ± 33/133 13/11 13/18 

Mobil a21/3± 16/2 ab13/3± 83/4 ab4/1 ± 31/131 89/11 13/11 

Early Urbana Y a23/3± 83/2 b11/3± 16/4 b6/6 ± 31/131 99/19 93/19 
 است. SNKآزمون با استفاده از  > P 31/3دار در سطح احتمال اوجود اختالف معن ةدهند حروف غیرمشابه در هر ستون نشان  

 

گذاری حشرات کامل ماده  پیش از تخم ةطول دور

آزمایش اختالف  تحتفرنگی  روی پنج رقم گوجه

(؛ P ،39، 6=df ،19/1=F=1639/3داری را نشان نداد )امعن

 ،P ،39=3219/3گذاری ) تخم ةطول دورکه  یحالدر 

6=df ،81/2=Fشده به ازای هر  های گذاشته ( و تعداد تخم

های  ( بین رقمP ،39، 6=df ،98/28=F=3331/3ماده )

داری را امطالعه اختالفات آماری معن تحتفرنگی  گوجه

 Super Strainگذاری روی رقم  تخم ةنشان داد. طول دور

B از رقم داری بیشتر اطور معن بهEarly Urbana Y بود ،

، Super Strain B، Super Chief های رقمدر بین  ولی

Early Urbana Y111  وMobil نشان داری را ااختالف معن

 یکشده به ازای  گذاشته های . بیشترین تعداد تخمنداد

و کمترین Super Strain B (31/116 )ماده روی رقم 

مشاهده  Early Urbana Y (31/131)تعداد آن روی رقم 

 های روی رقمشده  گذاشته های تعداد تخمهمچنین، . شد

Super Strain B، Super Chief ،Early Urbana Y111  و

Mobil  عالوه بر (. 2)جدول  را نشان ندادداری امعناختالف

 بید ةهای ظاهرشد بیشترین و کمترین مادهآن، 

 Super Strain Bهای  ترتیب روی رقم فرنگی به گوجه

درصد( مشاهده  9/19) Early Urbana Yدرصد( و  8/43)

 (.2)جدول  شد

 بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، نرخ خالص تولید

(، نرخ R0( )3331/3=P ،39، 6=df ،4/21189=Fمثل )

، rm( )3331/3=P ،39، 6=dfذاتی افزایش جمعیت )

6/14111=F( نرخ متناهی افزایش جمعیت ،)λ )

(3331/3=P ،39، 6=df ،1/14131=Fطول دور ،)نسل  ة

(T( )3331/3=P ،39، 6=df ،1/1212=F و مدت زمان دو )

، DT( )3331/3=P ،39، 6=dfبرابر شدن جمعیت )

2/11349=F )فرنگی  فرنگی روی پنج رقم گوجه گوجه بید

داری را نشان داد. کمترین اآزمایش اختالفات معن تحت

اتی افزایش ، نرخ ذبر نسل( 41/62) مثل نرخ خالص تولید

 و نرخ متناهی افزایش جمعیت بر روز( 192/3) جمعیت

 Early Urbanaفرنگی روی رقم  گوجه بید بر روز( 161/1)

Y  16/16)و بیشترین مقدار این پارامترهاR0=، 116/3 rm= 

محاسبه شد. نرخ  Super Strain Bروی رقم ( λ=141/1 و

 ترتیب روی فرنگی به گوجه بیدذاتی افزایش جمعیت 

 Super Strain B،  Super Chief ،Early Urbanaهای  رقم

Y111 ،Mobil  وEarly Urbana Y داری امعن طور به

پره  این شبکاهش یافت. نرخ متناهی افزایش جمعیت 

، Super Strain B، Super Chiefهای  ترتیب روی رقم به

Early Urbana Y111 ،Mobil  و Early Urbana Y کاهش

نسلی  ةترین میانگین طول دور و طوالنی ترین کوتاه یافت.

 Super Strain Bهای  ترتیب روی رقم پره به این شب

روز( محاسبه  66/28) Early Urbana Y روز( و 33/21)

شد. کمترین و بیشترین مدت زمان الزم برای دو برابر 

 Superهای  ترتیب روی رقم پره به شدن جمعیت این شب

Strain B (68/6  و )روزEarly Urbana Y (21/1  )روز

 (.9دست آمد )جدول  به

 

 بحث

ثیر کیفیت أخوار تحت ت حشرات گیاه رشدونمو

های دفاعی  ای و متابولیت های تغذیه ای، محرك تغذیه

 & Awmack) گیرد موجود در گیاهان میزبان قرار می

Leather, 2002; Sarfraz et al., 2008; Caparros et. 

al., 2013) های  حاضر نشان داد که رقم. نتایج تحقیق

 بیدالروهای  رشدونمومطالعه  تحتی فرنگ جهگو
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که طول  طوری بهثیر قرار دادند. أی را تحت تفرنگ جهگو

 Superروز روی رقم  28/13از ه پر شبالروی این  ةدور

Strain B  روز روی رقم 12/11تا Early Urbana Y  در

 ةدورطول  ،Pereyra & Sanchez (2006)بود.  نوسان

روز و 16/12ی فرنگ جهروی گو ه راپر شبالروی این 

 (2014) روز گزارش کردند. 33/16زمینی  روی سیب

Erdogan & Babaroglu، الروی  رشدونمو ةطول دور

روز گزارش  31/13ی فرنگ جهاین آفت را با تغذیه از گو

 ةی در طول دورئکردند. دلیل وجود اختالفات جز

ن متعدد به اای محققه الروی در پژوهش رشدونمو

 ةتواند با شرایط دمایی، رطوبتی و دور احتمال زیاد می

 ةمواد بازدارند نبودوجود و و نیز  ها روشنایی آزمایش

 های رقمگذاری و نیز غلظت آنها در  ای و تخم تغذیه

 باشد. در ارتباطمطالعه  تحت

 
 فرنگی روی پنج رقم گوجه فرنگی گوجه بید جدول زندگی( پارامترهای ±SE) میانگین .9جدول 

 رقم

 نرخ خالص 

 ( R0تولیدمثل )

 نسل(بر )

 نرخ ذاتی افزایش

 ( rmجمعیت )

 روز(بر )

 نرخ متناهی افزایش

 ( λجمعیت )

 )بر روز(

 میانگین طول 

 ( Tنسل ) ةدور

 )روز(

 مدت زمان دو برابر 

 ( DTشدن جمعیت )

 )روز(

Super Strain B a3/9 ± 16/16 a331/3± 116/3 a332/3± 141/1 c18/3± 33/21 e39/3± 68/6 

Super Chief a6/9 ± 31/19 b331/3± 111/3 b331/3± 149/1 c19/3± 23/24 d32/3± 13/6 

Early Urbana Y111 ab2/9 ± 11/13 c332/3± 169/3 c332/3± 116/1 b33/3± 23/21 c32/3± 89/6 

Mobil bc6/9 ± 12/61 d331/3± 196/3 d331/3± 166/1 a19/3± 94/28 b39/3± 14/1 

Early Urbana Y c1/9 ± 41/62 e331/3± 192/3 e331/3± 161/1 a12/3± 66/28 a32/3± 21/1 
 است. SNKبا استفاده از آزمون  > P 31/3دار در سطح احتمال ااختالف معن ةدهند ستون نشان حروف غیرمشابه در هر

 

ی ها عالوه بر آن، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که رقم

مطالعه درصد بقا، باروری و طول عمر  تحتفرنگی  گوجه

ثیر قرار أتحت تنیز پره را  این شب ةحشرات کامل نر و ماد

 بیدکامل  ةکه درصد بقا از تخم تا حشر طوری بهدادند. 

تا  Early urbana Yدرصد روی رقم  9/19فرنگی از  گوجه

 (2014) متغیر بود. Super Strain Bدرصد روی رقم  9/83

Erdogan & Babaroglu  درصد بقا برای تخم، الرو و

 13/49و  18/14، 133ترتیب  پره را به این شب ةشفیر

پره با  درصد گزارش کردند. تفاوت در درصد بقای این شب

تغذیه از گیاهان میزبان مختلف ممکن است با نوع و میزان 

ای پایین  ای یا کیفیت تغذیه تغذیه ةترکیبات بازدارند

 Sarfraz etمیزبان برای الروها در ارتباط باشد ) گیاهان

al., 2008.) 

ای گیاهان  با کیفیت تغذیهخوار  گیاه ةباروری حشر

گذاری در  ای و تخم تغذیه ةبان و میزان مواد بازدارندزمی

 ,Awmack & Leather) گیرد قرار می ثیرأتحت ت آنها

(. در تحقیق حاضر، بیشترین تعداد تخم 2002

 Superهای  ه به ازای هر ماده روی رقمشد گذاشته

Strain B وSuper Chief   و کمترین تعداد آن روی رقم

Early Urbana Y (3/131  ثبت )تخم به ازای یک ماده

ن قبلی مبنی بر اهای محقق گردید. این نتایج با یافته

روی گیاهان نامطلوب موجب کاهش  آفت ۀاینکه تغذی

 & Pereyra ) دگردد، مطابقت دار می باروری آن

Sanchez, 2006; Caparros et al., 2013).  

Caparros et al. (2013)  در گزارش کردند که

شده به  تعداد تخم گذاشتههای بدون حق انتخاب  آزمایش

ترتیب  تخم به 4/13تا  1/21پره از  این شب ةازای یک ماد

در  زمینی سیب Moneymakerو  Charlotteهای  روی رقم

گزارش کردند  ،Pereyra & Sanchez (2006) نوسان بود.

 بیدباروری  ،های بدون حق انتخاب در آزمایشکه 

مینی ز فرنگی و سیب فرنگی با تغذیه از گیاهان گوجه گوجه

 Erdoganتخم به ازای ماده است.  1/31و  8/192ترتیب  به

& Babaroglu (2014)، شده به ازای  تعداد تخم گذاشته

 14/161فرنگی  را با تغذیه از گوجهپره  یک ماده این شب

 تخم ذکر کردند.

همچنین، در تحقیق حاضر طول عمر حشرات کامل 

و طول عمر حشرات کامل روز  6/12تا  4/11ماده بین 

 Superهای  ترتیب روی رقم روز به 1/13تا  9/3بین  نر

Strain B و Early Urbana Y  در نوسان بود. طبق

این  ةکامل نر و ماد بررسی منابع، طول عمر حشرات
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متفاوت گزارش ه روی گیاهان میزبان مختلف پر شب

 & Caparros et al., 2013; Erdogan) شده است

Babaroglu, 2014). 

Erdogan & Babaroglu (2014)،  طول عمر

ی فرنگ جهاین آفت را روی گو ةحشرات کامل نر و ماد

 Caparros et روز گزارش کردند. 2/18و  8/11ترتیب  به

al. (2013)، ه پر شباین  ةطول عمر حشرات کامل ماد

ترتیب  به Bintje و Spuntaزمینی  های سیب را روی رقم

 روز گزارش کردند. 2/16 و 2/8

 ةومیر باال و طوالنی بودن دور باروری پایین، مرگ

فرنگی روی  گوجه بیدکامل  ةاز تخم تا حشر رشدونمو

پایین بودن نسبی  باتواند  می احتماالً Early urbana Yرقم

ای و  ، وجود مواد بازدارندة تغذیهای کیفیت تغذیه

 باشد. در ارتباطاین رقم گذاری و نیز غلظت آنها در  تخم
جدول زندگی حشرات در تخمین رشد  ۀمطالع

 استجمعیت آنها روی گیاهان میزبان مختلف بسیار مهم 

(Panda & Khush, 1995) نرخ ذاتی افزایش جمعیت .

(rm) مطلوبیتمیزان  ۀک آفت معیار مناسبی برای مقایسی 

که اطالعات مربوط به  چرا ؛نسبی گیاهان میزبان است

، درصد بقا و باروری در این پارامتر خالصه شده رشدونمو

 .(Panda & Khush, 1995; Sarfraz et al., 2008) است

از  نرخ ذاتی افزایش جمعیت ةحاضر محدود ۀمطالع در

در  116/3تا  Early Urbana Yی رقم روز رودر  192/3

متغیر بود. در بین پنج رقم  Super Strain Bروز روی رقم 

نرخ متناهی مطالعه، نرخ ذاتی افزایش جمعیت و  تحت

کمترین  Early Urbana Yروی رقم  (λ)افزایش جمعیت 

در  Early Urbana Yدهد که رقم  بود. این نتایج نشان می

طلوبیت نسبی پایینی برای مطالعه م تحتبین پنج رقم 

فرنگی دارد. دلیل پایین بودن  گوجه بیدرشد جمعیت 

 نسبت به بید Early Urbana Yرقم  مطلوبیت نسبی

وجود یا نبود مواد  تواند با میفرنگی به احتمال  گوجه

گذاری و نیز غلظت آنها در ارتباط  ای و تخم بازدارندة تغذیه

مقاومت برخی  باشد. محققان پیشین گزارش کردند که

فرنگی با غلظت  گوجه فرنگی در برابر بید های گوجه رقم

 zingibereneای به اسم  گذاری و تغذیه مواد بازدارندة تخم

های ساقه و برگ گیاه  که از سطح تریکوم acylsugarsو 

 شوند، در ارتباط است فرنگی تولید و ترشح می گوجه

(Azevedo et al., 2003; Maluf et al., 2010) ،همچنین .

Magalhães et al. (2001) ، گزارش کردند که وجود

های  در تریکوم z-undecanoneو  z-tridecanoneترکیبات 

فرنگی در ترجیح  های وحشی گوجه برخی از گونه

فرنگی نقش  گوجه گذاری حشرات کامل مادة بید تخم

گزارش کردند که  ،Suinaga et al. (2004)مهمی دارند. 

های  در رقم tetraoxanesو  hexaoxanesت غلظت ترکیبا

 فرنگی باال است. گوجه حساس به بید

ثیر قرار دادن طول أگیاهان میزبان مختلف با تحت ت

های بعدی  نسلی آفت در رشد جمعیت آن در نسل ةدور

. در (Carey, 1993; Panda & Khush, 1995) ثرندؤم

از ی فرنگ جهگو بید( Tنسلی ) ةآزمایش حاضر، طول دور

روز روی  6/28تا  Super Strain Bروز روی رقم  3/21

مدت زمان بود. همچنین  متغیر Early Urbana Yرقم 

روز روی  1/6( از DTالزم برای دو برابر شدن جمعیت )

 Earlyروز روی رقم  9/1تا  Super Strain Bرقم 

Urbana Y .نسلی و نیز  ةطوالنی بودن دور متغیر بود

ن الزم برای دو برابر شدن طوالنی شدن مدت زما

 Early Urbana Yی روی رقم فرنگ جهگو بیدجمعیت 

ثر در کاهش رشد جمعیت ؤتواند یکی از عوامل م می

های متوالی روی این رقم باشد. عالوه بر  آفت در نسل

روی  هپر شباین  دت زمان یک نسلطوالنی بودن مآن، 

شود که این آفت مدت زمان  موجب میاین رقم 

 Pereyra در معرض دشمنان طبیعی قرار گیرد. بیشتری

& Sanchez (2006)، پره را نسلی این شب ةطول دور 

روز روی  9/92ی و فرنگ جهروز روی گو 3/21

 Erdogan & Babarogluزمینی گزارش کردند.  سیب

ه را روی پر شباین نسلی  ةطول دور ،(2014)

 روز گزارش کردند. 9/28ی فرنگ جهگو

 

 یگیری کل نتیجه

فرنگی  ر بین پنج رقم گوجهد ،بر اساس نتایج تحقیق حاضر

کمترین  Early Urbana Yرقم به احتمال  مطالعه، تحت

، Early Urbana Y111های  رقم ،ای تغذیه مطلوبیت

Mobil  وSuper Chief  متوسط و ای  تغذیهمطلوبیت

را ای  تغذیهبیشترین مطلوبیت  Super Strain Bرقم 

تواند  داشتند. این نتایج میی فرنگ جهگو بیدنسبت به 

ه در مزارع و پر شبهای مدیریت تلفیقی این  در برنامه

 ی مفید باشد.فرنگ جههای گو گلخانه
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