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 3 .1و  .4دانشیاران و استادیار گروه گیاهپزشكي ،دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل
 .2دانشجوي سابق کارشناسي ارشد حشرهشناسي گروه گیاهپزشكي ،دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل
(تاریخ دریافت - 1333/8/11 :تاریخ تصویب)1334/3/22 :

چکیده
بید گوجهفرنگي Tuta absoluta (Meyrick) ،یكي از آفات مهم گوجهفرنگي

Solanum

 lycopersicum L.است .در این تحقیق ویژگيهاي چرخۀ زیستي بید گوجهفرنگي روي پنج رقم
گوجهفرنگي به نامهاي  Mobil ،Early Urbana Y111 ،Super Chief ،Super Strain Bو

Early

 Urbana Yدر شرایط گلخانهاي مطالعه شد .نتایج نشان داد که رشدونمو الروي روي رقمهاي
 Mobilو  Early Urbana Yدر مقایسه با دیگر رقمهاي تحت مطالعه کندتر بود .تعداد تخمهاي
گذاشتهشده به ازاي ماده روي رقم  Super Strain Bبیشترین ( )114/10 ± 3/7و روي رقم

Early

 Urbana Yکمترین ( )110/30 ± 4/4بود .کمترین درصد بقا از تخم تا حشرۀ کامل روي رقم
 Early Urbana Yمشاهده شد .نرخ ذاتي افزایش جمعیت ( )rmبهترتیب روي رقمهاي

Super

 Mobil ،Early Urbana Y111 ،Super Chief ،Strain Bو  Early Urbana Yکاهش معناداري داشت.
کمترین نرخ متناهي افزایش جمعیت ( 1/141( )λبر روز) و طوالنيترین طول دورۀ نسل ()T
( 28/44روز) روي رقم  Early Urbana Yمحاسبه شد .بنابراین ،در بین ارقام تحت مطالعه ،رقم
 Super Strain Bمطلوبترین میزبان و رقم  Early Urbana Yنامطلوبترین میزبان براي رشد
جمعیت  T. absolutaاست.
واژههای کلیدی :ارقام گیاهي ،جدول زندگي ،دموگرافي ،مقاومت گیاهي.
مقدمه
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آفات مختلفی به محصول گوجهفرنگی خسارت
میزنند که یکی از مهمترین آنها بید گوجهفرنگیTuta ،
) absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidaeاست
( .)Pereyra & Sanchez, 2006میزبان اصلی این آفت
گوجهفرنگی است ،با این حال ،این شبپره میتواند به
گیاهان دیگر تیرة بادمجانیان نظیر سیبزمینی
( ،)Solanum tuberosum L.بادمجان ( Solanum
 ،)melongena L.فلفل ( )Capsicum annum L.و
تنباکو ( )Nicotiana tabacum L.نیز خسارت بزند
).(Pereyra & Sanchez, 2006; Garzia et al., 2012
طی سالهای اخیر ،خسارت این شبپره روی گیاهان
میزبان مختلف از جمله گوجهفرنگی ،بادمجان و
سیبزمینی در ایران گزارش شده است ( & Baniameri
.Cheraghian, 2011; Gharekhani & Salek .)Ebrahimi, 2014مینوز گوجهفرنگی تا سال 1983
جزو آفات قرنطینهای در ایران بود و اولین بار در سال
 1983از استان آذربایجان غربی گزارش شد .پس از آن،
حضور این شبپره در بیشتر نقاط ایران توسط محققان
مختلف گزارش شد ( Baniameri & Cheraghian,
.)2011; Gharekhani & Salek-Ebrahimi, 2014
الروهای این شبپره درون برگ ،ساقه ،جوانۀ انتهایی و
میوه نفوذ میکنند و داالن حفر میکنند .خسارت اصلی
این شبپره مربوط به تغذیۀ الروها از پارانشیم بین دو
اپیدرم برگ است که باعث کاهش سطح سبزینۀ گیاه و
در نتیجه کاهش عملکرد محصول میشود ( Desneux
 .)et al., 2007; 2010 & 2011عالوه بر آن ،تغذیۀ
الروهای این آفت از جوانههای انتهایی یا ساقۀ گیاهان
میزبان موجب بدشکلی و کاهش رشد گیاه میشود.
همچنین ،در اثر تغذیۀ الروهای این آفت از میوهها،
عوامل بیماریزا بهراحتی وارد میوهها میشود و موجب
پوسیدگی آنها میگردد .وجود الرو یا داالنهای الروی
درون میوههای گوجه فرنگی موجب کاهش بازارپسندی
و صادرات این محصول میشود ( Sanino & Espinosa,
.)2010; Desneux et al., 2011
کاربرد مداوم حشرهکشهای مختلف علیه این
شبپره از یک سو موجب ظهور بیوتیپهای مقاوم از
این شبپره به حشرهکشها میشود و از سوی دیگر
آثار مخرب زیستمحیطی و برهم زدن تعادل طبیعی

در زیستبوم را به دنبال دارد

( Siqueira et al., 2000

 .)& 2001; Lietti et al., 2005بنابراین ،استفاده از
روشهای سالم و سازگار با محیط زیست نظیر استفاده
از ارقام مقاوم میتواند در برنامههای مدیریت تلفیقی
این شبپره مؤثر باشد .رقمهای مختلف گیاهان میزبان
از نظر مطلوبیت میزبانی نسبت به آفات ،متفاوتاند که
این تفاوت بهصورت تأثیر روی رشدونمو مراحل نارس،
طول عمر حشرات کامل ،باروری و درصد بقا ظاهر
میشود (.)Price, 1997; Sarfraz et al., 2008 & 2009
کیفیت تغذیهای گیاهان میزبان نقش مهمی در نرخ
رشد جمعیت حشره در نسلهای بعدی ایفا میکند.
حشرة گیاهخوار روی گیاه میزبان مقاوم در مقایسه با
گیاه میزبان حساس نرخ رشد جمعیت کمتری دارد.
بنابراین ،نرخ رشد جمعیت یک آفت روی گیاهان
میزبان مختلف میتواند معیاری از مقاومت یا حساسیت
میزبانها باشد ( & Price, 1997; Sarfraz et al., 2008
 .)2009داشتن دانش کافی در زمینۀ پارامترهای چرخۀ
زندگی این شبپره روی رقمهای مختلف گوجهفرنگی
میتواند اطالعات مفیدی را در تشخیص رقم با
مطلوبیت غذایی کمتر نسبت به این شبپره فراهم
آورد .استفاده از ارقام مقاوم در برنامههای مدیریت
تلفیقی آفات به دلیل تأثیر روی نسلهای متوالی آفت،
سازگاری با محیط زیست و قابلیت تلفیق آن با دیگر
روشهای کنترل میتواند سودمند باشد ( & Panda
 .)Khush, 1995تحقیق حاضر با هدف مقایسۀ
مطلوبیت میزبانی رقمهای رایج کشتشدة گوجهفرنگی
در استان آذربایجان شرقی نسبت به بید گوجهفرنگی
انجام گرفت .نتایج تحقیق حاضر با معرفی رقم با
مطلوبیت میزبانی کمتر نسبت به این شبپره میتواند
برای استفاده در برنامههای مدیریت تلفیقی بید
گوجهفرنگی در گلخانهها مفید باشد.
مواد و روشها
رقمهای گوجهفرنگی تحت مطالعه

بذر پنج رقم گوجهفرنگی به نامهای
 Super Strain B ،Mobil ،Early Urbana Y111و
( Super Chiefکه همۀ آنها دارای عملکرد باال ،گیاهان
با ارتفاع بلند و شاخ و برگ گسترده و میوههای با شکل
،Early Urbana Y
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خوب و اندازة متوسط اند و بهطور رایج در استان
آذربایجان شرقی و شهرستان مرند کشت میشوند) از
مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ بذر و نهال کرج تهیه
شد .بذر رقمهای تحت مطالعه قبل از کاشت در داخل
ظروف پتری بهمدت  9روز خیسانده شد .بذرها بعد از
جوانه زدن به سینی نشا حاوی خاك طبیعی انتقال داده
شدند و تا ظهور برگهای اولیه در شرایط گلخانه (دمای
 21 ± 2درجۀ سلسیوس ،رطوبت نسبی  43 ± 1درصد
و دورة نوری طبیعی در اردیبهشت ماه )1932
نگهداری شدند .سینیهای نشا هر روز آبیاری میشدند.
نشاها در مرحلۀ دوبرگی به گلدانهای پالستیکی با قطر
دهانۀ  22سانتیمتر و با حجم  9لیتر و حاوی مخلوط
خاك و ماسه به نسبت دو به یک انتقال داده شدند.
گیاهان داخل گلدانها هر دو روز یکبار با محلول
مناسب کود مایع  K-P-N( NPKبهترتیب با نسبتهای
 8-3-13و به میزان  9میلیلیتر در لیتر) آبیاری شدند.
بوتههای گوجهفرنگی در مرحلۀ ششبرگی برای انجام
آزمایشها استفاده شدند.

سانتیمتری پوشیدهشده توسط توری برای تهویه)
رهاسازی شد .این قفسهای برگی روی برگهای میانی
هر کدام از گیاهان پنج رقم تحت مطالعه نصب شدند.
پس از گذشت  26ساعت ،حشرات کامل از داخل
قفسها حذف شدند و با استفاده از ذرهبین دستی 23X
فقط یک عدد تخم داخل هر قفس نگهداری شد و بقیۀ
تخمها با استفاده از قلممو حذف شدند .این آزمایشها
برای هر رقم با  133عدد تخم یکروزه شبپره شروع
شد .قفسهای برگی روزانه با استفاده از ذرهبین دستی
از تخم تا زمان ظهور حشرات کامل به منظور تعیین
طول دورة نمو مراحل تخم ،الرو و شفیره بررسی شدند.
حشرات کامل ظاهرشده روی هر رقم تعیین جنسیت
شد و از دادههای حاصل برای تعیین نسبت جنسی
(درصد مادههای ظاهرشده) روی هر رقم استفاده شد.
پس از ظهور حشرات کامل روی هر رقم تحت مطالعه،
یک جفت حشرة کامل نر و ماده تازهظاهرشده و یکروزه
داخل قفس برگی نصبشده روی برگ همان رقم (که
مراحل نابالغ شبپره روی آن پرورش یافته بودند)
رهاسازی شد تا جفتگیری و تخمریزی کنند .این
آزمایشها در  18تکرار برای رقمهای  Early Urbana Yو
 Early Urbana Y111و  13تکرار برای رقمهای ،Mobil
 Super Strain Bو  Super Chiefانجام گرفت .قفسها هر
 26ساعت یکبار بررسی شدند و هر جفت شبپره به
قفس دیگر حاوی برگ تازه از همان رقم انتقال داده شد و
تعداد تخمهای گذاشتهشده با استفاده از ذرهبین دستی
 23Xروی برگ بیرون آورده شده از قفس شمارش و
یادداشت شد .این کار تا زمان مرگ حشرات کامل نر و
ماده در هر قفس ادامه یافت .از دادههای حاصل در تعیین
طول دورة پیش از تخمگذاری ،طول دورة تخمگذاری،
باروری و طول عمر حشرات کامل نر و ماده بید
گوجهفرنگی استفاده گردید.

مطالعۀ پارامترهای چرخۀ زیستی بید گوجهفرنگی

تجزیۀ آماری دادهها

برای مطالعۀ پارامترهای چرخۀ زندگی این شبپره با
تغذیه از برگهای گیاهان پنج رقم گوجهفرنگی ،یک
جفت حشرة کامل نر و مادة تازهظاهرشده و یکروزه
داخل هر یک از قفسهای برگی پالستیکی (با قطر 1
سانتیمتر و ارتفاع  1/1سانتیمتر و حاوی سوراخ 2

قبل از تجزیۀ دادهها ،به منظور نرمال کردن
غیریکنواختی واریانسها از تبدیل دادهها (log )x+2
برای دادههای طول دورة نمو مراحل مختلف زیستی
تخم ،الرو و شفیره ،طول عمر حشرات کامل نر و ماده و
نیز تعداد تخم گذاشتهشده به ازای یک ماده و از تبدیل

تهیه کلنی بید گوجهفرنگی

گیاهان گوجهفرنگی آلوده به بید گوجهفرنگی از
گلخانههای موجود در منطقه جمعآوری شدند و سپس
جمعیت بید بهمدت یک نسل روی گیاهان گوجهفرنگی
رقم سیندا در گلخانه در دمای  21±2درجۀ سلسیوس،
رطوبت نسبی  43±1درصد و دورة نوری طبیعی در
اردیبهشت ماه  1932پرورش داده شد .حشرات کامل
تازهظاهرشده و یکروزة بید گوجهفرنگی برای انجام
آزمایشها استفاده شدند .الزم به یادآوری است که قبل
از شروع آزمایشها ،مینوز گوجهفرنگی بهمدت یک
نسل روی هر یک از رقمهای گوجهفرنگی تحت مطالعه
پرورش داده شد.
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داده ) arcsin(xبرای دادههای درصد بقا از تخم تا
حشرة کامل استفاده شد (.)Miller & Haden, 2006
دادههای مربوط به ویژگیهای چرخۀ زیستی این
شبپره روی پنج رقم گوجهفرنگی در شرایط گلخانهای
در قالب طرح کامالً تصادفی با استفاده از نرمافزار SAS
تجزیه شد .میانگین دادههای مربوط به ویژگیهای
چرخۀ زیستی این آفت روی پنج رقم گوجهفرنگی در
شرایط گلخانهای در صورت وجود اختالف معنادار با
استفاده از آزمون ( SNKبرای میانگینهای با تعداد
تکرار نابرابر) و آزمون توکی (برای میانگینهای با تعداد
تکرار برابر) در سطح احتمال  P<3/31گروهبندی شد
( .)SAS, 2005همچنین ،پارامترهای جدول زندگی بید
گوجهفرنگی شامل نرخ خالص تولیدمثل ( ،)R0نرخ ذاتی
افزایش جمعیت ( ،)rmنرخ متناهی افزایش جمعیت (،)λ
میانگین طول دورة نسل ( )Tو مدت زمان الزم برای دو
برابر شدن جمعیت ( )DTبا فرمولهای ارائهشده توسط
 ،(1993) Careyبا استفاده از نرمافزار  Excelمحاسبه
شد .پارامترهای محاسبهشده با استفاده از روش
جکنایف تکراردار شدند ( )Maia et al., 2000و سپس
در قالب طرح کامالً تصادفی تجزیۀ واریانس شدند و در
صورت وجود اختالف معنادار با استفاده از آزمون توکی
گروهبندی شدند (.)SAS, 2005
نتایج
تجزیۀ واریانس دادههای مربوط به طول دورة نمو مراحل
نارس بید گوجهفرنگی روی پنج رقم گوجهفرنگی نشان
داد که طول دورة جنینی (،df=6 ،163 ،P=3/9331
 )F=1/36و طول دورة شفیرگی (،df=6 ،31 ،P=3/8336
 )F=3/28اختالف معناداری را بین رقمهای تحت مطالعۀ

گوجهفرنگی نشان نداد ،ولی طول دورة الروی اختالف
معناداری را بین پنج رقم گوجهفرنگی تحت مطالعه نشان
داد ( .)F=21/19 ،df=6 ،123 ،P=3/3331به این ترتیب
که طول دورة الروی بید گوجهفرنگی روی رقمهای Early
 Urbana Yو  Mobilدر مقایسه با رقمهای  Super Chiefو
 Super Strain Bبهطور معناداری طوالنیتر بود .همچنین،
الروهای بید گوجهفرنگی با تغذیه از رقم Early Urbana
 Y111نمو سریعتری نسبت به رقمهای Early Urbana Y
و  Mobilداشتند (جدول .)1
طول عمر حشرات کامل ماده (،39 ،P=3/3331
 )F=4/94 ،df=6و نر ()F=4/91 ،df=6 ،39 ،P=3/3331
بین رقمهای گوجهفرنگی تحت مطالعه اختالف معناداری
داشت .مقایسۀ میانگین دادهها نشان داد که طول عمر
حشرات کامل مادة بید گوجهفرنگی روی رقمهای Super
 Strain Bو  Super Chiefبهطور معناداری بیشتر از
رقمهای  Mobil ،Early Urbana Y111و Early Urbana
 Yبود .طول عمر حشرات کامل نر این شبپره روی رقم
 Super Strain Bطوالنیترین ( 13/1روز) و روی رقم
 Early Urbana Yکوتاهترین ( 3/9روز) بود .در بین
رقمهای باقیمانده ،طول عمر حشرات کامل نر روی
 Mobilو  Early Urbana Y111بهطور معناداری کمتر از
 Super Strain Bبود ،ولی در مقایسه با رقم Super Chief
اختالف معناداری را نشان نداد (جدول .)1
درصد بقای از تخم تا حشرة کامل این شبپره بین
رقمهای مختلف گوجهفرنگی متفاوت بود .بهطوری که
درصد بقا روی رقمهای ،Super Chief ،Super Strain B
 Mobil ،Early Urbana Y111و Early Urbana Y
بهترتیب  11/1 ،18/1 ،13/2 ،83/9و  19/9بهدست آمد
(جدول .)2

جدول  .1میانگین ( )±SEطول دورة نمو مراحل مختلف زیستی بید گوجهفرنگی روی پنج رقم گوجهفرنگی
رقم
Super Strain B
Super Chief
Early Urbana Y111
Mobil
Early Urbana Y

طول دورة
جنینی (روز)
6/68 ±3/11a
6/14 ±3/19a
6/86 ±3/11a
6/32 ±3/21a
6/34 ±3/23a
x

طول دورة الروی
x
(روز)
13/28 ±3/11c
13/63 ±3/13c
11/33 ±3/19b
11/14 ±3/12a
11/12 ±3/11a

طول دورة شفیرگی
y
(روز)
1/13 ±3/29a
1/11 ±3/21a
1/21 ±3/21a
1/91 ±3/26a
1/62 ±3/21a

حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندة وجود اختالف معنادار در سطح احتمال  P < 3/31است.
 :xبا استفاده از آزمون  :y / Tukey HSDبا استفاده از آزمون SNK

طول عمر حشرات
x
کامل ماده (روز)
12/61 ±3/11a
12/63 ±3/11a
11/31 ±3/11b
11/13 ±3/12b
11/49 ±3/23b

طول عمر حشرات
x
کامل نر (روز)
13/13 ±3/13a
3/31 ±3/11ab
3/61 ±3/11bc
3/63 ±3/11bc
3/93 ±3/19c
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جدول  .2میانگین ( )±SEطول دورة پیش از تخمگذاری ،طول دورة تخمگذاری ،تعداد تخمهای گذاشتهشده به ازای یک ماده
و نیز درصد مادههای ظاهرشده و درصد بقای از تخم تا حشرة کامل بید گوجهفرنگی روی پنج رقم گوجهفرنگی
رقم
Super Strain B
Super Chief
Early Urbana Y111
Mobil
Early Urbana Y

طول دورة پیش از
تخمگذاری (روز)

طول دورة
تخمگذاری (روز)

تعداد تخم گذاشتهشده
به ازای هر ماده

درصد مادههای
ظاهرشده

درصد بقا از تخم
تا حشرة کامل

2/21 ±3/12a
2/91 ±3/13a
2/43 ±3/23a
2/16 ±3/21a
2/83 ±3/23a

1/91 ±3/11a
1/93 ±3/18ab
1/31 ±3/11ab
4/83 ±3/13ab
4/16 ±3/11b

116/31 ± 9/1a
112/63 ± 8/3ab
133/33 ± 1/1ab
131/31 ± 1/4ab
131/31 ± 6/6b

43/89
13/11
11/13
11/89
19/99

83/93
13/23
18/13
11/13
19/93

حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندة وجود اختالف معنادار در سطح احتمال  P < 3/31با استفاده از آزمون  SNKاست.

طول دورة پیش از تخمگذاری حشرات کامل ماده
روی پنج رقم گوجهفرنگی تحت آزمایش اختالف
معناداری را نشان نداد ()F=1/19 ،df=6 ،39 ،P=3/1639؛
در حالی که طول دورة تخمگذاری (،39 ،P=3/3219
 )F=2/81 ،df=6و تعداد تخمهای گذاشتهشده به ازای هر
ماده ( )F=28/98 ،df=6 ،39 ،P=3/3331بین رقمهای
گوجهفرنگی تحت مطالعه اختالفات آماری معناداری را
نشان داد .طول دورة تخمگذاری روی رقم Super Strain
 Bبهطور معناداری بیشتر از رقم  Early Urbana Yبود،
ولی در بین رقمهای ،Super Chief ،Super Strain B
 Early Urbana Y111و  Mobilاختالف معناداری را نشان
نداد .بیشترین تعداد تخمهای گذاشتهشده به ازای یک
ماده روی رقم  )116/31( Super Strain Bو کمترین
تعداد آن روی رقم  )131/31( Early Urbana Yمشاهده
شد .همچنین ،تعداد تخمهای گذاشتهشده روی رقمهای
 Early Urbana Y111 ،Super Chief ،Super Strain Bو
 Mobilاختالف معناداری را نشان نداد (جدول  .)2عالوه بر
آن ،بیشترین و کمترین مادههای ظاهرشدة بید
گوجهفرنگی بهترتیب روی رقمهای Super Strain B
( 43/8درصد) و  19/9( Early Urbana Yدرصد) مشاهده
شد (جدول .)2
بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق ،نرخ خالص تولید
مثل ( ،)F=21189/4 ،df=6 ،39 ،P=3/3331( )R0نرخ
ذاتی افزایش جمعیت (،df=6 ،39 ،P=3/3331( )rm
 ،)F=14111/6نرخ متناهی افزایش جمعیت ()λ
( ،)F=14131/1 ،df=6 ،39 ،P=3/3331طول دورة نسل
( )F=1212/1 ،df=6 ،39 ،P=3/3331( )Tو مدت زمان دو
برابر شدن جمعیت (،df=6 ،39 ،P=3/3331( )DT

 )F=11349/2بید گوجهفرنگی روی پنج رقم گوجهفرنگی
تحت آزمایش اختالفات معناداری را نشان داد .کمترین
نرخ خالص تولید مثل ( 62/41بر نسل) ،نرخ ذاتی افزایش
جمعیت ( 3/192بر روز) و نرخ متناهی افزایش جمعیت
( 1/161بر روز) بید گوجهفرنگی روی رقم Early Urbana
 Yو بیشترین مقدار این پارامترها (rm= 3/116 ،R0=16/16
و  )λ=1/141روی رقم  Super Strain Bمحاسبه شد .نرخ
ذاتی افزایش جمعیت بید گوجهفرنگی بهترتیب روی
رقمهای Early Urbana ،Super Chief ،Super Strain B
 Mobil ،Y111و  Early Urbana Yبهطور معناداری
کاهش یافت .نرخ متناهی افزایش جمعیت این شبپره
بهترتیب روی رقمهای ،Super Chief ،Super Strain B
 Mobil ،Early Urbana Y111و  Early Urbana Yکاهش
یافت .کوتاهترین و طوالنیترین میانگین طول دورة نسلی
این شبپره بهترتیب روی رقمهای Super Strain B
( 21/33روز) و  28/66( Early Urbana Yروز) محاسبه
شد .کمترین و بیشترین مدت زمان الزم برای دو برابر
شدن جمعیت این شبپره بهترتیب روی رقمهای Super
 6/68( Strain Bروز) و  1/21( Early Urbana Yروز)
بهدست آمد (جدول .)9
بحث
رشدونمو حشرات گیاهخوار تحت تأثیر کیفیت
تغذیهای ،محركهای تغذیهای و متابولیتهای دفاعی
موجود در گیاهان میزبان قرار میگیرد ( & Awmack
.Leather, 2002; Sarfraz et al., 2008; Caparros et
 .)al., 2013نتایج تحقیق حاضر نشان داد که رقمهای
گوجهفرنگی تحت مطالعه رشدونمو الروهای بید

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،1بهار و تابستان 1936

164

گوجهفرنگی را تحت تأثیر قرار دادند .بهطوری که طول
دورة الروی این شبپره از  13/28روز روی رقم Super
 Strain Bتا  11/12روز روی رقم  Early Urbana Yدر
نوسان بود ،(2006) Pereyra & Sanchez .طول دورة
الروی این شبپره را روی گوجهفرنگی 12/16روز و
روی سیبزمینی  16/33روز گزارش کردند(2014) .
 ،Erdogan & Babarogluطول دورة رشدونمو الروی

این آفت را با تغذیه از گوجهفرنگی  13/31روز گزارش
کردند .دلیل وجود اختالفات جزئی در طول دورة
رشدونمو الروی در پژوهشهای محققان متعدد به
احتمال زیاد میتواند با شرایط دمایی ،رطوبتی و دورة
روشنایی آزمایشها و نیز وجود و نبود مواد بازدارندة
تغذیهای و تخمگذاری و نیز غلظت آنها در رقمهای
تحت مطالعه در ارتباط باشد.

جدول  .9میانگین ( )±SEپارامترهای جدول زندگی بید گوجهفرنگی روی پنج رقم گوجهفرنگی
رقم
Super Strain B
Super Chief
Early Urbana Y111
Mobil
Early Urbana Y

نرخ خالص
تولیدمثل ()R0
(بر نسل)

نرخ ذاتی افزایش
جمعیت ()rm
(بر روز)

نرخ متناهی افزایش
جمعیت ()λ
(بر روز)

میانگین طول
دورة نسل ()T
(روز)

مدت زمان دو برابر
شدن جمعیت ()DT
(روز)

16/16 ± 9/3a
19/31 ± 9/6a
13/11 ± 9/2ab
61/12 ± 9/6bc
62/41 ± 9/1c

3/116 ±3/331a
3/111 ±3/331b
3/169 ±3/332c
3/196 ±3/331d
3/192 ±3/331e

1/141 ±3/332a
1/149 ±3/331b
1/116 ±3/332c
1/166 ±3/331d
1/161 ±3/331e

21/33 ±3/18c
24/23 ±3/19c
21/23 ±3/33b
28/94 ±3/19a
28/66 ±3/12a

6/68 ±3/39e
6/13 ±3/32d
6/89 ±3/32c
1/14 ±3/39b
1/21 ±3/32a

حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندة اختالف معنادار در سطح احتمال  P < 3/31با استفاده از آزمون  SNKاست.

عالوه بر آن ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد که رقمهای
گوجهفرنگی تحت مطالعه درصد بقا ،باروری و طول عمر
حشرات کامل نر و مادة این شبپره را نیز تحت تأثیر قرار
دادند .بهطوری که درصد بقا از تخم تا حشرة کامل بید
گوجهفرنگی از  19/9درصد روی رقم  Early urbana Yتا
 83/9درصد روی رقم  Super Strain Bمتغیر بود(2014) .
 Erdogan & Babarogluدرصد بقا برای تخم ،الرو و
شفیرة این شبپره را بهترتیب  14/18 ،133و 49/13
درصد گزارش کردند .تفاوت در درصد بقای این شبپره با
تغذیه از گیاهان میزبان مختلف ممکن است با نوع و میزان
ترکیبات بازدارندة تغذیهای یا کیفیت تغذیهای پایین
گیاهان میزبان برای الروها در ارتباط باشد ( Sarfraz et
.)al., 2008
باروری حشرة گیاهخوار با کیفیت تغذیهای گیاهان
میزبان و میزان مواد بازدارندة تغذیهای و تخمگذاری در
آنها تحت تأثیر قرار میگیرد ( Awmack & Leather,
 .)2002در تحقیق حاضر ،بیشترین تعداد تخم
گذاشتهشده به ازای هر ماده روی رقمهای Super
 Strain Bو  Super Chiefو کمترین تعداد آن روی رقم
 131/3( Early Urbana Yتخم به ازای یک ماده) ثبت

گردید .این نتایج با یافتههای محققان قبلی مبنی بر
اینکه تغذیۀ آفت روی گیاهان نامطلوب موجب کاهش
باروری آن میگردد ،مطابقت دارد ( & Pereyra
.)Sanchez, 2006; Caparros et al., 2013
 (2013) Caparros et al.گزارش کردند که در
آزمایشهای بدون حق انتخاب تعداد تخم گذاشتهشده به
ازای یک مادة این شبپره از  21/1تا  13/4تخم بهترتیب
روی رقمهای  Charlotteو  Moneymakerسیبزمینی در
نوسان بود ،(2006) Pereyra & Sanchez .گزارش کردند
که در آزمایشهای بدون حق انتخاب ،باروری بید
گوجهفرنگی با تغذیه از گیاهان گوجهفرنگی و سیبزمینی
بهترتیب  192/8و  31/1تخم به ازای ماده استErdogan .
 ،(2014) & Babarogluتعداد تخم گذاشتهشده به ازای
یک ماده این شبپره را با تغذیه از گوجهفرنگی 161/14
تخم ذکر کردند.
همچنین ،در تحقیق حاضر طول عمر حشرات کامل
ماده بین  11/4تا  12/6روز و طول عمر حشرات کامل
نر بین  3/9تا  13/1روز بهترتیب روی رقمهای Super
 Strain Bو  Early Urbana Yدر نوسان بود .طبق
بررسی منابع ،طول عمر حشرات کامل نر و مادة این
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شبپره روی گیاهان میزبان مختلف متفاوت گزارش
شده است ( & Caparros et al., 2013; Erdogan
.)Babaroglu, 2014
 ،(2014) Erdogan & Babarogluطول عمر
حشرات کامل نر و مادة این آفت را روی گوجهفرنگی
بهترتیب  11/8و  18/2روز گزارش کردندCaparros et .
 ،(2013) al.طول عمر حشرات کامل مادة این شبپره
را روی رقمهای سیبزمینی  Spuntaو  Bintjeبهترتیب
 8/2و  16/2روز گزارش کردند.
باروری پایین ،مرگومیر باال و طوالنی بودن دورة
رشدونمو از تخم تا حشرة کامل بید گوجهفرنگی روی
رقم Early urbana Yاحتماالً میتواند با پایین بودن نسبی
کیفیت تغذیهای ،وجود مواد بازدارندة تغذیهای و
تخمگذاری و نیز غلظت آنها در این رقم در ارتباط باشد.
مطالعۀ جدول زندگی حشرات در تخمین رشد
جمعیت آنها روی گیاهان میزبان مختلف بسیار مهم است
( .)Panda & Khush, 1995نرخ ذاتی افزایش جمعیت
( )rmیک آفت معیار مناسبی برای مقایسۀ میزان مطلوبیت
نسبی گیاهان میزبان است؛ چرا که اطالعات مربوط به
رشدونمو ،درصد بقا و باروری در این پارامتر خالصه شده
است (.)Panda & Khush, 1995; Sarfraz et al., 2008
در مطالعۀ حاضر محدودة نرخ ذاتی افزایش جمعیت از
 3/192در روز روی رقم  Early Urbana Yتا  3/116در
روز روی رقم  Super Strain Bمتغیر بود .در بین پنج رقم
تحت مطالعه ،نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ متناهی
افزایش جمعیت ) (λروی رقم  Early Urbana Yکمترین
بود .این نتایج نشان میدهد که رقم  Early Urbana Yدر
بین پنج رقم تحت مطالعه مطلوبیت نسبی پایینی برای
رشد جمعیت بید گوجهفرنگی دارد .دلیل پایین بودن
مطلوبیت نسبی رقم  Early Urbana Yنسبت به بید
گوجهفرنگی به احتمال میتواند با وجود یا نبود مواد
بازدارندة تغذیهای و تخمگذاری و نیز غلظت آنها در ارتباط
باشد .محققان پیشین گزارش کردند که مقاومت برخی
رقمهای گوجهفرنگی در برابر بید گوجهفرنگی با غلظت
مواد بازدارندة تخمگذاری و تغذیهای به اسم zingiberene
و  acylsugarsکه از سطح تریکومهای ساقه و برگ گیاه
گوجهفرنگی تولید و ترشح میشوند ،در ارتباط است
( .)Azevedo et al., 2003; Maluf et al., 2010همچنین،
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 ،(2001) Magalhães et al.گزارش کردند که وجود
ترکیبات  z-tridecanoneو  z-undecanoneدر تریکومهای
برخی از گونههای وحشی گوجهفرنگی در ترجیح
تخمگذاری حشرات کامل مادة بید گوجهفرنگی نقش
مهمی دارند ،(2004) Suinaga et al. .گزارش کردند که
غلظت ترکیبات  hexaoxanesو  tetraoxanesدر رقمهای
حساس به بید گوجهفرنگی باال است.
گیاهان میزبان مختلف با تحت تأثیر قرار دادن طول
دورة نسلی آفت در رشد جمعیت آن در نسلهای بعدی
مؤثرند ( .)Carey, 1993; Panda & Khush, 1995در
آزمایش حاضر ،طول دورة نسلی ( )Tبید گوجهفرنگی از
 21/3روز روی رقم  Super Strain Bتا  28/6روز روی
رقم  Early Urbana Yمتغیر بود .همچنین مدت زمان
الزم برای دو برابر شدن جمعیت ( )DTاز  6/1روز روی
رقم  Super Strain Bتا  1/9روز روی رقم Early
 Urbana Yمتغیر بود .طوالنی بودن دورة نسلی و نیز
طوالنی شدن مدت زمان الزم برای دو برابر شدن
جمعیت بید گوجهفرنگی روی رقم Early Urbana Y
میتواند یکی از عوامل مؤثر در کاهش رشد جمعیت
آفت در نسلهای متوالی روی این رقم باشد .عالوه بر
آن ،طوالنی بودن مدت زمان یک نسل این شبپره روی
این رقم موجب میشود که این آفت مدت زمان
بیشتری در معرض دشمنان طبیعی قرار گیردPereyra .
 ،(2006) & Sanchezطول دورة نسلی این شبپره را
 21/3روز روی گوجهفرنگی و  92/9روز روی
سیبزمینی گزارش کردندErdogan & Babaroglu .
) ،(2014طول دورة نسلی این شبپره را روی
گوجهفرنگی  28/9روز گزارش کردند.
نتیجهگیری کلی

بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،در بین پنج رقم گوجهفرنگی
تحت مطالعه ،به احتمال رقم  Early Urbana Yکمترین
مطلوبیت تغذیهای ،رقمهای ،Early Urbana Y111
 Mobilو  Super Chiefمطلوبیت تغذیهای متوسط و
رقم  Super Strain Bبیشترین مطلوبیت تغذیهای را
نسبت به بید گوجهفرنگی داشتند .این نتایج میتواند
در برنامههای مدیریت تلفیقی این شبپره در مزارع و
گلخانههای گوجهفرنگی مفید باشد.

1936  بهار و تابستان،1  شمارة،64  دورة،دانش گیاهپزشکی ایران
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