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درمزارع گوجه فرنگی  Tuta absulata (Lepidoptera: Gelechiidae)فرنگیبررسی تغییرات جمعیت  بید گوجه 
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يکي از آفات مهم گوجه فرنگي در دنيا و ايـران و  Tuta absolata (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)بيد گوجه فرنگي 
و مـزارع گوجـه  هـادر گلخانـه %80-100يک عامل تهديد کننده در مزارع وگلخانه هاي گوجه فرنگي مي باشد. اين آفت سـبب خسـارت 

ن اصفهان حمله کرده و خسارت جبـران ناپـذيري بـه محصـول وارد اين آفت در سالهاي اخير به مزارع گوجه فرنگي استا فرنگي مي شود.
طـي  ،تعداد نسل اين آفت در مزارع گوجه فرنگي استان اصفهان صورت نگرفته بـود يبا توجه به اينکه تاکنون تحقيقي در زمينه . کندمي

نمونـه  ،رار گرفت. به ايـن منظـور از اول فصـلمورد بررسي ق در دو منطقه برآان جنوبي و گز،تعداد نسل اين آفت  1394-1393هاي سال
 تله ها از زمان کاشت نصب برداري هفتگي  از جمعيت آفت انجام گرفت. براي برآورد جمعيت حشرات کامل از تله فرموني دلتا استفاده شد.

طور هفتگي شمارش ها بهغ در تلهجمعيت حشرات بال ادامه داشت. (214/6/93)تا زمان برداشت  وشروع در مزرعه  (25/1/93) فرنگيگوجه 
زنـدگي  يطـول دوره، پوشيده شده بود 50سانتيمتر که با توري با مش40*40*40هاي پرورش فلزي به ابعاد شد. همچنين با نصب قفس

نابـالغ  مراحـل براي بررسـي نوسـانات جمعيـتِ در ماههاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. ،آفت)از تخم تا حشره کامل( در شرايط مزرعه
طـور تصـادفي برداشـت و مراحـل مختلـف گوجه بـه يبرگ بوته 100تعداد ههفت هر ،رشد گياه  يآفت)تخم ، الرو، شفيره( ،در طول دوره

،  14/3/93در تاريخهاي  ،مينوز گوجه فرنگي داراي چهار پيک جمعيت ،براساس نتايج اين تحقيق رشدي حشره روي هر برگ شمارش شد.
کنـد. همچنـين بررسـي طور قطع در مزرعه گوجه فرنگـي ثابـت مـيبه نسل آفت را 4که وجود  ،باشدمي 20/6/93و 15/5/93،  25/4/93

 ي)زير قفس( در طول رشد گوجه فرنگي نشان داد که مجموع چهـار دوره رشد کامل شب پره مينوز گوجه فرنگي در شرايط مزرعه يدوره
نسـل آفـت در  4اين بررسي نيز وجود حداقل کشيد. ( طول 10/6/93تا 3/2/93، از روز119) هاي مختلف حدود چهار ماهرشدي آفت در ماه

رشـدي يـک نسـل مربـوط بـه  يکند . بيشترين جمعيت مشاهده شده وکمترين طـول دورهرا تاييد مياستان اصفهان  مزارع گوجه فرنگي
ازطـرف ديگـر باتوجـه بـه اينکـه در  .باشـدميمان براي رشد آفت اين دو ماه مناسب ترين ز رسد،که بنظرمي اشدبماههاي تير و مرداد مي

فـت نيـز آ پنجموجود نسل ، منطقه، برداشت گوجه فرنگي گاهي تا يکماه بيش از زمان برداشت در مزرعه مورد بررسي به طول مي انجامد
افـزايش . نسـل دارد 5ا يـ 4ستان اصـفهان ا مزارع در   T. absulataها نشان داد که بيد گوجه فرنگياين بررسي .قابل پيش بيني است

 باشد.گوجه فرنگي ميمزارع منوط به برداشت دير هنگام  ،نسل در سال 5نسل به  4تعداد نسل آفت از 

 .فرنگي گوجه تغييرات جمعيت، تعداد نسل، ،بيد های کلیدی:واژه
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