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 Tuta absoluta Meyrickفرنگیپره میندوز گوجدهشدب های زیرکشنده آبامکتین بر جددول زنددگیتاثیر غلظت

(Lepidoptera: Gelechiidae) 

 1و علیرضا بندانی 1جتبی اسمعیلیم ،1، آیدین زیبایی1غمضرغام بی
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فرنگي در سراسر دنيـا ترين آفات گوجهيکي از مهم Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae)فرنگيمينوز گوجه
شـوند. آبامکتين)امولسـيون % به محصـول مـي توجهقابلا تغذيه از برگ، ساقه و ميوه باعث خسارت شود. الروهاي اين آفت بمحسوب مي

هـاي شود. هدف از اين مطالعـه بررسـي تـاثير غلظتدر ايران استفاده مي ( يکي از ترکيباتي است که به صورت گسترده عليه اين آفت8/1
هـاي وري ديسک برگي انجـام و غلظتسنجي غوطهبود. آزمايشات به روش زيست فرنگيزيرکشنده آبامکتين بر جدول زندگي مينوز گوجه

هـاي زيرکشـنده آبـامکتين روي پارامترهـاي رشـدي و منظور مطالعه تاثير غلظتکشندگي آبامکتين به روش پروبيتت خمين زده شدند. به
هـا تيمار و سپس الروهاي سن چهارم بـه روي آن کشآفت 30LCو  10LCهايهاي برگي با غلظتفرنگي، ديسکتوليدمثلي مينوز گوجه

هاي سالم منتقل شده تا به شفيره و حشره کامل تبديل شوند. حشرات کامل بـه دسـت ساعت الروها به روي برگ 48منتقل شدند. بعد از 
تخم تا رسيدن به بلوغ به طور روزانه  100ريزي کنند و بعد از آن تعداد ها اجازه داده شد تا تخمهاي سالم انتقال و به آنآمده به روي برگ

مرحله آناليز شدند. نتـايج -افزار جدول زندگي دوجنسي سنهاي جدول زندگي با استفاده از روش چي و نرمبررسي و تغييرات ثبت شد. داده
ست. بر اساس نتـايج بـه گرم بر ليتر اميلي 23/0و  15/0، 12/0به ترتيب برابر  50LCو  10LC ،30LCهاي سنجي نشان داد غلظتزيست

داري نداشـت. در مقايسه بـا شـاهد هـيچ تفـاوت معنـي 30LCو  10LCدست آمده وزن شفيره و ميزان خروج حشرات کامل در تيمارهاي 
 30LCهاي زيرکشنده آبامکتين در الروهاي سن اول و دوم مشاهده شد. عالوه بـر ايـن، غلظـت ومير حاصل از تيمار غلظتبيشترين مرگ

و شاهد(  10LC ،30LCبه ترتيب مربوط به  68/36و  87/31، 12/36هاي پيش از بلوغ نر و ماده، طول عمر بالغين نر )ين طول دورهآبامکت
و  32/72، 97/102هـا )ريـزي مادهو شـاهد( و همچنـين ميـزان تخم 10LC ،30LCبه ترتيب مربوط به  92/32و  45/32، 62/37و ماده )

هـاي زيرکشـنده داري کـاهش داد. همچنـين غلظتو شاهد( را در مقايسه با شاهد بطـور معنـي 10CL ،30LCبه ترتيب مربوط به  6/117
به ترتيب مربوط  1337/0و  1206/0، 1287/0دار پارامترهاي رشدي جمعيت شامل نرخ ذاتي افزايش جمعيت )آبامکتين باعث کاهش معني

و شـاهد(، نـرخ  10LC ،30LCبه ترتيب مربوط به  1432/1و  1282/1، 3713/1و شاهد(، نرخ متناهي افزايش جمعيت ) 10LC ،30LCبه 
 78/28و  78/25، 07/28و شاهد( و مدت زمان يک نسل ) 10LC ،30LCبه ترتيب مربوط به  92/81و  72/50، 42/76ناخالص توليدمثل )
کش عالوه توان گفت اين آفتمده از اين پژوهش ميو شاهد( شدند. بنابراين با توجه به نتايج به دست آ 10LC ،30LCبه ترتيب مربوط به 

تواند تأثيرات زيرکشنده نيز بر برخي پارامترهاي آفت داشته باشد که ايـن اثـرات فرنگي دارد ميبر اينکه تأثيرات حاد بر جمعيت مينوز گوجه
 شود.شناسي اين آفت ميباعث اختالل در زيست

 زندگي، تأثيرات زيرکشنده، آبامکتين.فرنگي، جدول مينوز گوجه های کلیدی:واژه
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