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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

هاِی ناشیییییی ا  ی و معنوی مرتبت بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوریتمامی حقوق ماد
باشد. نقل مطلب ا  این اثر، با رعایت می دانشگاه محقق اردبیلیانجام این پژوهش، متعلق به 

دانشییییماق ماقق اردب لی، نام ا ییییتاد راهنما و دانشییییجو ب مان  مقّررات مربوطه و با ذکر نام 

 ا ت.

 
 

  – گرایش کشاورزی شناسیحشره رشته یتخصص یادکترآموخته دانش محسنن طلهه اینجانب

 9433502572 دانشجویی به شمارق دانشگاه محقق اردبیلی و منابع طبیهی کشاورزی دانشیکدق

ط اختال یوشیمیاییو ب یاثرات سم "تاص لی خود تات عنوان:  ر الها   9/55/99که در تاریخ 

  یفرنگگوجه ینوزم یرو یجرا یهاکشبنزوات با حشره ینامامکت

Tuta absoluta (Gelechiidae) " شوم که:ام، متعهد میدفاع نمودق 

 گونه مدرك تاصییییی لب یا به عنوان هرگونه فعال ت( این ر یییییاله را بب ي براا دریافت ه  9

ها و مؤ یایات آمو شیی و پژوهشیی داخل و خار  ا  کشور پژوهشیی در  یایر دانشیماق

 ام.ارائه ننمودق

 گ رم.تاص لی خود را بر عهدق می نامه( مائول ت صّات و  قم تمامی مندرجات پایان2
 باشد.( این ر اله، حاصل پژوهش انجام شدق تو ط اینجانب می3

ام، مطابق علمب و پژوهشییییییب دیمران ا ییییییت ادق نمودق( در مواردا كه ا  د ییییییتاوردهاا 4

ضیوابط و مقّررات مربوطه و با رعایت اصیل امانتداری علمی، نام منب  مورد ا ت ادق و 
 ام. ایر مشخصات آن را در متن و فهر ت مناب  ذكر نمودق

بردارا اعم ا  نشیییر ( چنانچه بعد ا  فراغت ا  تاصییی ل، بصییید ا یییت ادق یا هر گونه بهرق5

معاونت پژوهشییییب و  تاب، ثبت اختراع و ... ا  این ر ییییاله را داشییییته باشییییم، ا  حو قك
 فنّاوری دانشماق ماقق اردب لی، مجو هاا ال م را اخذ نمایم.

ها،  یییم نارها، ها، کن رانسمایییتخر  ا  این ر یییاله در همایش مقاله ( در صیییورت ارائه6

اردب لی را در كنیار نام نویاییییییندگان هیا و انواع مج ت، نیام دانشییییییمیاق ماقق گردهمیایی

 )دانشجو و ا ات د راهنما و مشاور( ذکر نمایم.
( چنانچه در هر مقط   مانب، خ ف موارد فوق ثابت شود، عوابب ناشب ا  آن )ا  جمله 7

پذیرم و دانشماق ماقق ، طرح شیکایت تو یط دانشماق و ...( را مبابطال مدرك تاصی لب

 با اینجانب مطابق ضوابط و مقّررات مربوطه رفتار نماید. دانماردب لی را مجا  می
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 نام پدیدآور: و عنوان
-گوجه ینوزم یرو یجرا یهاکشبنزوات با حشره یناختلاط امامکت یوشیمیاییو ب یاثرات سم

 یفرنگ

Tuta absoluta (Gelechiidae)   / طلعهمحسن 

 یبهرام ناصر دکترو  یدستجرد یعیهوشنگ رفدکتر  : راهنما اناستاد 

 یجهرم یطالب یلخل دکترو گرجان  یخیش یزعزدکتر  ان مشاور:استاد

 90/11/1900  دفاع: تاریخ

 ص. 104 ات: صفح تعداد

 پزشکی/گروه گیاه  نامه:شماره پایان

 چکیده:

 یندوکسمماکار ،ا تین،یراخت با آزادابنزو ینامامکت بیوشممیمیایی اختلاطپژوهش اثرات سمممی و  در این هدف: 

 اختلاط و دولارو سن  روی ینهالوتریهگزافلومورون و لامبدا سا یا،افور ید،پریاسمتام یاکلوپرید،ت یمیداکلوپرید،ا

 Tuta absolutaفرنگی گوجهمینوز  روی لارو سن چهار هگزافلومورونیا و افورید، پریاستام ابت ابنزوین امامکت

(Gelechiidae) بررسی شدها کشزیرکشندگی این حشره کشندگی و و اثرات.  

 65±5 یرطوبت نسب، ی سلسیوسدرجه 25±2ها در اتاقک رشد در دمای آزمایش شمناسمی پژوهش:روش

به روش ها کشسنجی حشرهسماعت تاریکی انجام شد. زیست 8سماعت روشمنایی و  96ی نوری و دوره ددرصم

سن و هم و چهار دوعدد لارو سمن  22 به تعداد فرنگی در محلول سممی انجام گرفت.ور کردن برگ گوجهغوطه

برای  ساعت شمارش گردید. 72تلفات پس از قرار گرفتند.  پتریظرف های تیمار شده داخل اندازه روی برگهم
 کشحشرهسماعت از برگ آغشمته به  24که مدت  دو لاروهای سمنمربوط به جدول زندگی،  هایانجام آزمایش

مدت زمان مراحل مختلف روزانه  وند انتقال داده شمممد فرنگی سمممالمتغذیه کرده بودند با قلم مو به برگ گوجه

ن امامکتی ،و چهار به ترتیب روی لارو سن دو برای آزمایش اختلاط .ثبت گردید هابه همراه مرگ و میر آن یزیست

هگزافلومورون و لامبدا ، افوریا پرید،، اسممتامیدیاکلوپریت د،یداکلوپریمیا اکار ،کسممندویآزادیراختین، ابنزوات با 
و امامکتین بنزوات با  LC50LC:50و  LC10LC ،15:LC15LC ،25:LC25LC:10ی هابما نسمممبت ینهمالوتریسممما

 سنجیاختلاط، مشابه آزمایش زیست آزمایشها مخلوط شدند. با همان نسبت هگزافلومورون و افوریا پرید،استامی

 فرنگی،ور کردن برگ گوجهبه روش غوطه و چهار دوصورت گرفت. جهت انجام آزمایشات بیوشیمیایی، لارو سن 

راز کل، گلوتاتیون های اسممتها تیمار شممد و آنزیمکشحشممره هر یک ازبا  همراه بنزوات امامکتین مخلوطی ازبا 
 لارو سممن چهاردر  و پروتئین کل اسممتراز کل و آنزیم لارو سممن دودر  و پروتئین کل آمیلاز-لفاآ ترانسممفراز،-اس

 ودترانسفراز در لارو سن -اسمتراز و گلوتاتیون اس-آلفاهمچنین زایموگرام فعالیت  اسمتخرا  و سمنجش شمدند.

 . آزمایش شد بالاهای خلوطتیمار شده با م

 باعثهگزافلومورون و  نیهالوتریلامبدا ساها به جز کشهمه حشمره ،دسمت آمده ر اسماس نتایج بهب  :هایافته

ها دوره تخمگذاری حشرات کامل کشدر تمام حشرهی کامل شدند. ها و طول عمر حشمرهکاهش زادآوری ماده

 یماردر ت یتجمع یشافزا ینرخ ذات یا mrمقدار   ینکمترداری داشممتند. کاهش یافت و با شمماهد اختلاف معنی

و  هالوترینسممای لامبدا هگزافلومورون، جز به هاکشبا حشممره یماربود. ت یندوکسمماکار بنزوات و ا ینامامکت

اختلاط امامکتین  کاهش داد. یداری( را نسبت به شاهد به طور معن0R) یدمثلنرخ خالص تول یزانم یاکلوپریدت
و ایمیداکلوپرید با  اکار کسندویا، آزادیراختین با ،LC15LC:15با نسبت  اکار کسندویاو  آزادیراختین بنزوات با

50LC :پرید با نسبت ، ایمیداکلوپرید و استامیاکار کسمندویاو  آزادیراختینو همچنین با  LC25LC:25نسمبت 

50LC  و  نیهالوتریلامبدا سمممابنزوات با اختلاط امامکتین  داشمممت. تشمممدیدکنندگیاثر روی لمارو سمممن دو

با  پریداستامی با بنزوات یناختلاط امامکت نشان داد. تضعیف کنندگیاثر  هانسبت اختلاطدر همه هگزافلومورون 



 

ا هدر همه نسبت اختلاطهگزافلومورون و با  نشان دادروی لارو سن چهار اثر تشدیدکنندگی  LC50LC:05نسبت 

 زوات بابن امامکتین در اختلاطلارو سممن دو اسممتراز -بیشممترین فعالیت آنزیم آلفا داشممت. اثر تضممعیف کنندگی

 راختینیبنزوات با آزاد یناختلاط امامکتو افوریا بود و  پریداستامی ، ایمیداکلوپرید،ایندوکساکار  هایکشحشره

نزوات با ختلاط امامکتین بدر ا ترانسفراز-اس یونگلوتاتبیشترین فعالیت آنزیم  .شد یمآنز یتفعال کاهشموجب 
 ایندوکسماکار  مشاهده گردید. بیشترین فعالیتامامکتین بنزوات با  و کمترین فعالیت در اختلاط پریداسمتامی

بنزوات بما افوریما و کمترین فعمالیمت در اختلماط امامکتین بنزوات با  آمیلماز در اختلماط اممامکتین-آنزیم آلفما

با  بنزواتدر اختلاط امامکتین ر لارو سممن چهااسممتراز -بیشممترین فعالیت آنزیم آلفاآزادیراختین به دسممت آمد. 

  .افوریا بودو  پریداستامیهای کشحشره
های شکبنزوات با حشره اختلاط امامکتین که توان اظهار داشتبا توجه به نتایج به دست آمده می گیری:نتیجه

ات د خصوصینتوانمیها . این بررسی نشان داد که اختلاطفرنگی را کاهش دهدتواند جمعیت مینوز گوجهرایج می

 د. نقرار ده تحت تاثیربیوشیمیایی این حشره را 

 بنزوات امامکتینجدول زندگی،  پارامترهای زیستی، ،فرنگی، اختلاط، آنزیممینوز گوجه های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 
 مقدمه -1-1

بردن تولید  موجب بالا ،جمعیمت جهمان و نیماز بیشمممتر بمه مواد غذایی افزونرشمممد روز    

آفات گیاهی جایگاه بسیار . این محصمولات شمده اسمت داریمحصمولات کشماورزی و حفو و نگه

و خسمممارت زیادی را به  انددادهدر بین عوامل کاهنده مواد غذایی، به خود اختصممماص  را مهمی

های مبارزه . یکی از مهمترین روش(9375)مجنون حسینی،  کنندمحصمولات کشماورزی وارد می

 مانند مقاومت به با آفات گیاهی اسمتفاده از سمموم شیمیایی است ولی این روش مشکلات زیادی

گیاهی که  بعد از آن، ترکیبات با منشاء .(2225و همکاران،  1)لیتی را به همراه دارد هاکشحشره

تری نیز هسمممتنمد مورد توجمه قرار گرفتنمد امما کاربرد این ترکیبات در دارای قمابلیمت انتخمابی

همچنین مطالعات زیادی روی ارقام . (9384)رخشممانی،  تجاری تقریبا غیر عملی بود محصممولات

که از صمورت گرفته است ولی از آنجایی ت آفاتی خسمارکاهش دهندهان یک روش مقاوم به عنو

یک طرف ایجاد مقاومت در گیاه امری مشمکل و تدریجی اسمت و از طرف دیگر احتمال شکستن 

 آیدمقماوممت در گیماه وجود دارد، بنابراین یک روش قطعی برای مبارزه با آفات به حسممما  نمی

با  هاکشاختلاط حشمممره ،ی کنترل آفماتموثر دیگر در زمینمه ارراهکم. (9117، 2)دوک و اوولما

کاهش دز مصممرف  و همچنین هاافزایش تاثیر آن ها برایکشاختلاط حشممره .باشممدیکدیگر می

 Tuta absoluta  فرنگیگوجه ینوزم .(2221،  3احمد) ضمروری به نرر می رسدها کشحشمره

(Meyrick) تیسبب کاهش کمو به طور چشمگیری  است یفرنگگوجه آفات ترینجدیاز  یکی 

 پرهشممب موثر شممیمیایی کنترل (.2292و همکاران،  4دزنکسشممود )یمحصممول م یفیت اینو ک

                                                   
1 . Lietti 
2 . Duck and Evola 
3 . Ahmad 
4 . Desneux 



 2 فصل اول: مقدمه و هدف

 الس هر در نسل چندین داشتن گیاهی، هایاندام درون از آفت تغذیه دلیل به فرنگیگوجه مینوز

 به مقاومت گسترش ،بالا نتا  تعداد تولید در فتآ توانایی همچنین اسمت مشمکل و تداخل نسمل

      (.9312 صفوی، و صفوی) است کرده آسان را هاکشحشره

 به یمیاییسممموم شم یلهبه وسمم فرنگیگوجه مینوز یپرهسمابقه کنترل شممب یخی،از لحاظ تار

که قبل از این  گردد،یلادی بر میم 82و  72 هایدهه در طول 2هاپیرتروئید و 1هاارگانوفسمممفره

گیرند ( در دسترس قرار4ادسینوو اسم  3ین)مانند آبامکت 12شمده در دهه  یمعرف یمیاییمواد شم

اسممتفاده  T. absoluta در کنترل ها،کشگروه از حشممره 92. حداقل (2225)لیتی و همکاران، 

 یآفت را به خوب این ها،کشحشممره یدجد هایاگرچه گروه (a,b  ،2221 5)ایراک شممده اسممت

 یکایدر آمر هاپیرتروئید و هاارگانوفسمممفره عدم کارایی؛ امما (a ،2221)ایراک  کننمدیکنترل م

 یباتترک ینمقاومت آفت به ا یتوضممع یرو یقتحق سمماز انجامزمینه، این آفت  در کنترل یجنوب

  (.2225؛ لیتی و همکاران، 2229، 6)سالازار و آرایاشده است 

ت ابنزو نیجامد امامکت ونیفرمولاس نیکه چند( گزارش کردند 9116و همکاران ) 7جانسمون

 Helicoverpaو Spodoptera exigua (Hübner) ،ترل دو آفممت بممال ولکممدار مهمدر کمنم

virescens (Fabricius)  نشان دادندکه و همچنیندارند  یخوب اریاثر بسم یاگلخانه طیدر شمرا 

روز بعد از کاربرد ادامه دارد. در  29-94 ه مدتها باثرات آن ی،امزرعه دزدر صمممورت مصمممرف 

و  Helicoverpa zea (Boddie) ،S. exiguaآفات  یرو هاونیفرمولاس نیا زین یامزرعه طیشمرا

WalshinghamKeiferia lycopersicella  و  8سمممچر دارد. مناسمممبی ارثآ فرنگیگوجه یرو

                                                   
1 . Organophosphates 
2 . Pyrethroids 
3 . abamectin 
4 . spinosad 
5 . IRAC 
6 . Salazar and Araya 
7 . Jansson 
8 . Sechser 
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پنبه مطالعه  درآفات مکنده  یشممکارگرها را رویت ابنزو نیامامکت یانتخاباثر ( 2223) همکاران

گرها در شمممکار یبرا میبا اثر ملا بیترک کیبه عنوان  تواندیت مابنزو نیکردند که امامکتو بیان 

  آفات در نرر گرفته شود. یقیتلف تیریمد یهابرنامه یبرا آلدهیا بیترک کیپنبه و 

بنزوات روی  امامکتینکش اثر کشممندگی حشممره (8229) 1برکسممولی و شمماهینیدر مطالعه 

روی این  کش اثر کنترلی بالاییفرنگی بررسی شد. نتایج بیانگر این بود که این حشرهمینوز گوجه

 اشد.بفرنگی میهای رایج علیه مینوز گوجهکشحشره داشته و یک جایگزین مناسب برای حشره

وجوات منتخابی مناسمممب برای ت و فعالیت ااین آف برای ت دارای اثر کنترلی زیادامامکتین بنزوا  

مورد  های رایجکشباشد در نتیجه در این تحقیق امامکتین بنزوات برای اختلاط با حشرهمفید می

 .استفاده قرار گرفت

فی مصر دزباید  آید لذاخوری به حسا  میفرنگی یک محصمول تازه با توجه به اینکه گوجه  

باید از سموم امن با  کاهش داده شود و همچنینها کشسمموم با اسمتفاده از روش اختلاط حشره

 ،آزادیراختین از مطالعهدر نتیجه در این  .اده شمممودممانمدگاری پایین و دوره کارنس کم اسمممتف

 پرید، افوریا، هگزافلومورون و لامبداتیماکلوپریمد، اسمممتامی ایمیمداکلوپریمد، اینمدوکسممماکمار ،

 این ویر بالایی کشیحشمره تاثیر که بنزوات امامکتین کشحشمره با اختلاط برای هالوترینسمای

   .استفاده شد دارد آفت

  اهداف تحقیق -2-1

 .فرنگیروی مینوز گوجه ی رایجهاکشزیرکشندگی حشره کشندگی و بررسی اثرات -9

و  سممن دو هایلاروهای رایج روی کشبنزوات با حشممرهبررسمی سمممیت اختلاط امامکتین  -2

 .فرنگیمینوز گوجه چهار

های رایج روی خصوصیات بیوشیمیایی کشبنزوات با حشمره بررسمی اثر اختلاط امامکتین -3

                                                   
1 . Berxolli and Shahini 
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فرنگی.مینوز گوجه و چهار سن دو هایلارو





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 
 فرنگیگوجهگیاه  -1-2

 و یعلف یاهیگ یان،بادمجان ییرهاز ت Lycopersicum esculentum (Miller) فرنگیگوجه

در  یمحصمولات کشاورز ترینمهماز  یکیتن،  یلیونم 5سمالانه حدود  یدکه با تول اسمت یکسماله

 ر حال حاضمممر کارخانجات متعددد .(9317 ،همکمارانو  احممدی) شمممودیمحسمممو  م ایران

با  و دهندقرار میمورد اسمتفاده  ضمروری به عنوان مواد اولیه را این محصمول ،های غذاییفرآورده

 )هناره ود گردو در سطح وسیعی کشت می ، مورد توجه قرار گرفتهاهمیت اقتصمادی بالاتوجه به 

 (.9389بانه، 

های هرز شامل آفات، عوامل بیمارگر و علف ی متعددیزاامل خسمارتواین محصمول زراعی ع

به علت توان  اسمممت. این آفت  T. absoluta فرنگیگوجه ها مینوزترین آنیکی از مهم که دارد

 الابجایی سریع و میزان خسارت انتشار و جابه دارا بودن تواناییدر هر سال،  دد نسلتکثیر بالا، تع

 وجهگ مینوز پرهشب .باشدمی مطرح فرنگیگوجه به عنوان آفت کلیدی و درجه یک ،به محصمول

 شمند فاقد جدید هوایی و آ  شمرایط با محیطبوده و در نتیجه در  جنوبی آمریکای بومی فرنگی

 سارتخ و یافته گسمترش راحتی به تواندمی ،مناسمب محیطی شمرایط در اسمت، بنابراین طبیعی

گوجه هایگلخانه و مزارع از ایگسممترده هایبخش این آفت حاضممر حال در. نماید وارد زیادی

 انتشممار با خطرناک آفت یک به و کرده آلوده را کشممورمان جنو  و غر  غر ، شمممال در فرنگی

 .(9312 صفوی، و صفوی) است شده تبدیل کشور در وسیع

 Gelechiidaeخانواده  هایپرهشب یکل یاتخصوص -2-2

و یکی از بزرگترین  گونه در جهان دارد 4222حدود  Gelechiidaeخمانواده همای پرهشمممب

 ی داشته وکوچک یجثهاین حشمرات  .آیدبه حسما  می Microlepidoptera های گروه خانواده

به شکل کمانی و معمولا موازی با هم که تا  اکه گاه هسمتند یافتههای لب پایین رشمدپالپ دارای



 

های بالکوچک بوده، های لب پایین ها، پالپ. در برخی از گونهاستیافته جلوتر از فرق سر امتداد 

 عرض بدن .باشمممدمییده تیز و خمهای عقبی نوکو حماشمممیمه انتهمایی بمال ایجلویی ذوزنقمه

شمممکل بال متر اسممت. میلی 25متر و گاهی تا میلی 98تا  92های باز با بال های کاملپرهشممب

 باریک لاروها دارای پاهای دروغی وده وهای این خانواده  هنگام استراحت به شکل شیروانی بگونه

  (.9381باشند )مدرس اول، می

 بندی حشرات:فرنگی در ردهمینوز گوجه یپرهجایگاه شب -3-2

Kingdom: Animalia 

Phylum: Arthropoda 

Class: Insecta 

Order: Lepidoptera 

Suborder: Glossata 

Superfamiliy: Gelechioidea 

Family: Gelechiidae 

Subfamily: Gelechiinae 

Trib: Gnorimoschemini 

Genus: Tuta  

Scientific name: Tuta absoluta (Meyrick, 1917) 

 Tuta absoluta (Meyrick)فرنگی مینوز گوجه یپرهمهرفی شب -4-2

 شکل شناسی -1-4-2

 حشره کامل: -1-1-4-2

 6 تا 5 حدود بسته، هایبال با است و مترمیلی 92 حدود باز، هایبال با حشرات کامل عرض

 و بوده شکل نخی و نازک بلند، هاشماخک (.2292، 14)سمانینو و اسم ینوسما دارند طول مترمیلی

 کمانی شکل به و بلند پایین لب هایپالپ باشد.می سفید و سیاه میان در یک طور به آن بندهای

                                                   
14 . Sannino and Espinosa 



 

 (. الف9-2 شکل) (9172، 15)وارگاس باشدمی بالا به رو و

 تخم: -2-1-4-2

 هب مایل سفید رنگ به شده گذاشته تازه هایتخم بوده و شمکل بیضمی ی این حشمرههاتخم 

 لارو سر ک سول و شده رنگ تیره نزدیک تفریخ هاتخمرنگ (. 2222، 16)استای باشندمی نارنجی

 هاعرض آن و مترمیلی 383/2 میانگین طور به هاتخم طول .شمموددیده می تخم پوسممته زیر از

 . (9172)وارگاس،  ( 9-2 شکل) است مترمیلی 299/2

  الرو: -3-1-4-2

 لشکدر قسممت خط میانی پشمتی، به  و سمینهروی پیش قفس تیرهلاروها دارای باند مور  

های مختلف سن لاروی کاملا مشخص در اندازه چهار این حشره.  (9-2)شمکل  باشمدمیمنقطع 

گ رنبهترین مشمخصمه برای تفکیک سمنین لاروی قطر ک سول سر است.  .(2222)اسمتای،  دارد

 سممن آخر لارورنگ . کندپیدا میها در طول رشممد از سممفید مایل به کرم تا سممبز تیره تغییر لارو

پوست اندازی تغذیه را متوقف کرده و محتویات گوارشی خود  در زمانصمورتی رنگ است. لاروها 

، 17سممتر)بلوم و ا کندها به سممفید مایل به کرم تغییر پیدا میدر نتیجه رنگ آن کنندرا تخلیه می

2299.)  

 :شفیره -4-1-4-2

 یندآدرمی تیره ایقهوه رنگ به در اواخر شفیرگی بوده و رنگ سبز تشکیل، در زمان هاشفیره

 عرض و 27/4±24/2 طول) کوچکتر نر هایشفیره اندازه نرر از. (2222)استای،  (د9-2 شکل)

 37/9±27/2 عرض و 67/4±23/2 طول) ماده حشممرات هایشممفیره از (مترمیلی 28/23±2/9

)بلوم و اسممتر،  اسمت ماده حشمرات هایشمفیره از تر سمبک نر، هایشمفیره وزنبوده و ( مترمیلی

                                                   
15 . Vargas 
16 . Estay 
17 . Bloem and Esther 



 

2299 .) 

        

 )الف(                                              ) (

       

 ) (                                                 )د(

. )الف( حشره کامل؛ )ب( تخم؛ )ج( الرو و )د( (T. absoluta)فرنگی ی مینوز گوجهپرهشناسی شبشکل :5 -5شکل 

 شفیره )اصل(

  (T. absoluta)فرنگی مینوز گوجه یپرهشناسی شبزیست -5-2

ای چند نسلی است که در چرخه زندگی آن دیاپوز وجود فرنگی حشرهی مینوز گوجهپرهشمب

کشممد و های متفاوتی طول میبسممته به شممرایط محیطی، مراحل مختلف رشممدی آن، زمان .ندارد

ای با مینوز گوجه فرنگی حشمممره .(2292)سمممانینو و اسممم ینوسممما،  توانایی زادآوری بالایی دارد

 25در شمرایط آزمایشگاهی در دمای ثابت که  (2225)لیتی و همکاران،  دگردیسمی کامل اسمت

 کندروز کامل می 7/28درصممد، یک نسممل را در طی  75طوبت نسممبی درجه سمملسممیوس و ر



 

ها تا نسل و در گلخانه 92تا  1بر اسماس میانگین دما، در مزارع گوجه فرنگی،  .(9172)وارگاس، 

به   حشممره اینگذرانی فرم زمسممتان. (2228و همکاران،  18)روبردو داردنسممل در هر سممال  92

 (.2225، 19)اپو باشدمی صورت تخم، شفیره یا حشره کامل

جنس  هر دوشود و گیری یک روز بعد از ظاهر شمدن حشرات کامل انجام مینخسمتین جفت

 (.9172)وارگاس،  شممودگیری معمولا سمم یده دم انجام می. جفتکنندگیری میچندین بار جفت

انجام ریزی عمدتا در شب تخم و حداقل یک روز فاصمله وجود دارد گذاریگیری تا تخمجفت بین

عدد تخم  262در طول زندگی خود تا  هر حشممره ماده (.2292)سممانینو و اسمم ینوسمما،  شممودمی

های هوایی گیاه روی تمامی اندام صمممورت انفرادی و به ندرت گروهی بمه را هماتخمو گمذارد می

درجه سلسیوس  6/24در دمای  این حشرهمرحله تخم  (. 2299)بلوم و اسمتر،  گذاردمیمیزبان 

مینوز  (2299بلوم و اسممتر، ) کشممدروز طول می 8/5تا  4/4درصممد،  97/72بت نسممبی و رطو

، لاروها تخم . بعد از تفریخشممخص با اندازه و رنگ متفاوت داردسممن لاروی کاملا م 4 فرنگیگوجه

های در حال ها و میوهها، گلها، ساقههایی درون برگدالان ایجاد به وارد بافت گیاه شمده و شروع

 64/72درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  21/24در دمای  رشد لاروها .کنندمی فرنگیگوجهرشد 

با  مواد غذایی داخل بدن را دفع کرده وآخر سممن . لاروهای کشممدطول میروز  95تا  99 ،درصممد

درجه و رطوبت  3/26شمموند. در دمای تبدیل به شممفیره می داخل آنای ابریشمممی در پیله ایجاد

 شوندظاهر می روز 8تا  7روز و حشمرات نر در طی  8تا  6ها در مدت ، مادهدرصمد 3/72نسمبی 

 .(2299)بلوم و استر، 

 (T. absoluta) فرنگیمینوز گوجه یپرهمناطق انتشار، دامنه میزبانی و خسارت شب -6-2

 میلادی 9162مینوز گوجه فرنگی که همیشممه در امریکای جنوبی وجود داشممته، تا اوایل دهه     

                                                   
18 . Robredo 
19 . EPPO 



 

سال طول کشیده تا به نواحی جنوبی قاره  22تر حرکت داشته اما حداقل به سممت مناطق شرقی

 طقه آند )پرو، بولیوی وویژه منمریکای جنوبی به گسمممترش پیمدا کنمد. در واقع این آفت بومی آ

در یک منطقه خاص، به راحتی با (. گسترش این حشره 9312)صمفوی و صمفوی،شمیلی( اسمت 

به نواحی دوردسممت گیرد اما گسممترش آلودگی مزرعه به مزرعه دیگر صممورت میحرکت از یک 

در اروپا در سممال  اولین بارشممود. های آلوده انجام میتقریبا به صممورت انحصمماری از طریق میوه

 در بیشتر مناطقهای بعد در مناطق والنسمیا و جزایر بالئارس اس انیا مشاهده شد. در سال 2226

 در شمال آفریقا نیز و و در کشمورهای شممال اروپا مانند هلند، آلمان و انگلستان ای اروپامدیترانه

 دهنده بعدا در ترکیه نیز یافت شد که نشان این آفت (.2292)سانینو و اس ینوسا،  گزارش گردید

در ایران برای اولین بار در  فرنگیمینوز گوجه (2292)اپو،  بودگسممترش آن به سمممت قاره آسممیا 

 در غربیزاده، کارشناس مدیریت حفو نباتات استان آذربایجانتوسمط جوادی امام 9381تیر ماه 

پزشممکی پناه در موسممسممه گیاهآوری و توسممط عالیجمع فرنگی اطراف ارومیهیکی از مزارع گوجه

 س س در شهرستان برازجان در استان بوشهر(. 9312)صمفوی و صفوی،  کشمور شمناسمایی شمد

اسممتان کشممور  24فرنگی مزارع گوجهدر ماه  93فرنگی در طی مدت جهگردید. مینوز گو گزارش

 ،شرقی، اردبیلکردستان، ایلام، فارس، آذربایجان کرمانشماه، خوزسمتان، غربی، بوشمهر،)آذربایجان

اصممفهان، لرسممتان، مرکزی، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، تهران،  قزوین، همدان،

 مشاهده شدهرمزگان( سمیسمتان و بلوچستان و زنجان، سممنان، کرمان، یزد، خراسمان شممالی، 

 (.2299، 20عامری و چراغیان)بنی

را  ور این آفتتوانایی اسمتفاده از گیاهان جایگزین به عنوان میزبان ثانویه، اجازه اسمتمرار حض

علاوه بر  کهسممازد به طوریفرنگی، فراهم میهای متعدد، در غیا  گیاه زراعی گوجهدر زیسممتگاه

زمینی، فلفل شیرین و ، مانند بادمجان، سمیبSolanaceae یتیرههای فرنگی از دیگر گونهگوجه

                                                   
20 - Baniameri and Cheraghian 



 

و  Solanum ،Datura ،Nicotianaهایی مانند جنس( تیرههمای وحشمممی این همچنین گونمه

Lycium( (2299و همکاران،  21)گارزیا نمایدتغذیه می   

کنند. با رشد ها نفوذ میسماقه و های انتهایی، گلهاجوانه ها،میوه جدید، برگ درونبه  لاروها

شممموند. در تر میاز نرر طول و عرض بزرگ هاهای مارپیچ درون برگدالان ها،لماروها و تغذیه آن

لارو کل بافت برگ را و  ماندتنها اسممکلت برگ و حجم بالایی از فضممولات باقی می حملات شممدید،

های نامنرم ایجاد شممده به ها و دالانحفرهفضممولات تیره رنگ داخل . (9172)وارگاس،  خوردمی

توسط آفات دیگر مانند مینوزهای  های ایجاد شده، لاروها و دالانگاهاآسمانی قابل مشاهده است. 

 .باشمممدفرنگی پره مینوز گوجهشممب شممبیهممکن اسممت ویژه در آغاز آلودگی بهوبالان خانواده د

 Liriomyza هایگونه های حفر شمده توسطدر ابتدا شمبیه به دالان فرنگیمینوز گوجههای دالان

در شممموند میتر پهنای درآمده و به صمممورت لکه فرنگیمینوز گوجههای هسمممتند اما بعدا دالان

 Liriomyzaفضولات مینوز  مانند.باقی می باریک، به شکل Liriomyzaهای مینوز دالانکه حالی

در سراسر دالان پراکنده  Tutaفضمولات  شمود ولیای باریک درون تونل دیده میبه شمکل رشمته

تواند می لاروها ها توسطروی میوه های ایجاد شمدهدالان .(2292)سمانینو و اسم ینوسما،  هسمتند

مربوط به کاهش  این آفت مستقیم خسارتشوند. پوسیدگی میوه  مولد هایر پاتوژنمحل اسمتقرا

سندی بازار پ همچنین هاست.فرنگی در مزارع باز و گلخانهظرفیت فتوسنتزی و میزان تولید گوجه

باعث  هاها و میوهها بر روی بافتگسمممترش پماتوژن کنمد. این آفمت بماکماهش پیمدا می همامیوه

های . در نهایت، وجود آفت درون میوهشممودهم می خسممارت غیر مسممتقیمو  ثانویههای آلودگی

 ودشفرنگی به کشورهای غیر آلوده به آفت میفرنگی باعث اختلال شمدید در صادرات گوجهگوجه

 (.2299و همکاران،  22)گارزیا

                                                   
21 . Garzia 
22 . Garzia 



 

  (T. absoluta) فرنگیی مینوز گوجهپرهشب کنترل هایروش -7-2

کش های زراعی، ارقام مقاوم، اسمتفاده از دشمنان طبیعی، استفاده از حشره کنترل هایروش

فرنگی کنترل مینوز گوجه هایاز جمله روش های رشدمیکروبی، شیمیایی، گیاهی و تنریم کننده

فرنگی دشمموار اما امکان ذیر فرنگی مخصمموصمما  در مزارع کشممت گوجهکنترل مینوز گوجه . اسممت

   .(2292و همکاران،  25؛ تامی2292، 24؛ گودس و سیکوئیرا2292، 23)گودس و پیکانسو باشدمی

 کنترل زراعی -1-7-2

معدوم نمودن و سمموزاندن  فرنگی موثر اسممتام زراعی که در کنترل مینوز گوجهمهمترین اقد

 از انتقال آفت به کشمممت جدید با هدف جلوگیریبقمایما و علفهمای هرز درون گلخمانمه و مزرعه 

نصمب توری مناسب و در  دولایه  ،شمخم عمیق و یخ آ  زمسمتانهدیگر نریر  . اقداماتباشمدمی

 از بررسی کامل و اطمینان برای جلوگیری از ورود حشمرات به گلخانه، انتقال نشاء به گلخانه پس

 (.2222)استای،  موثر است نیز در کنترل این حشره از عدم آلودگی به آفت

 شکار انبوه -2-7-2

 ها )فرمونی، نوری( به اشمممکال مختلف برای حذف نرها از تعمداد بمالمایی از تله روش در این

های دلتا، جکسمممون، یا های جلب حشمممره نر، تله. از فرمونشمممودکار گذاشممته میت جمعیت آف

شممود )بنی عامری، اسممتفاده می شممکار انبوهجهت  محتوای آ  و روغن های پلاسممتیکی باتشممت

در  عدد 42تا  32فرنگی در مزرعه گوجهتله فرمونی مورد نیاز برای شمممکار انبوه  تعداد( 9319

بر حسب عدد  25تا  22فرنگی های گوجهگلخانه در و عدد 32تولید نشاء  های در گلخانه ،هکتار

سبب کند که  شودشکار میتوسمط تله عدد از نرهای بالغ  322تا  روزانه .شمودتوصمیه میهکتار 

 (.2224، 26)سالاس گرددیت میعمثل جم شدن تولید

                                                   
23 . Guedes and Picanco 
24 . Guedes and Siqueira 
25 . Tomé 
26 . Salas 



 

 کنترل بیولوژیک -3-7-2

 .مورد اسمممتفاده قرار گرفته اسمممت فرنگیف بیولوژیکی در کنترل مینوز گوجهعوامل مختل    

و  دزنکس؛ 2225، 27)اپو دشممممن طبیعی برای این آفت گزارش شمممده اسمممت گونه 62حدود 

 Trichogramma هایدر ایران گونه(. 2299و همکماران،  28کمابررا-گونزالز؛ 2292همکماران، 

brassicae Bezdenko ، Trichogramma pintoi Voegelé   ،Macrolophus 

caliginosus Wagner ،Nesidiocoris tenuis (Reuter, 1895)   وPodisus nigrispinus 

(Dallas, 1851)  وجود دارد(Baniameri and Cheraghian, 2012).  زنبورDineulopus 

phthorimaeae Blas  از خمانوادهEulophidae فرنگی یمد مرحلمه لاروی مینوز گوجهپمارازیتوی

  .(2222)استای،  است

  .Beauveria bassiana (Bals.) Vuill های قارچیگونه که دهدها نشمممان میبررسمممی

راسمممته  هایلارو در کنترلتوجهی  پتانسممیل قابلاز   Metarhizium anisopliae Sorokinو

Lepidoptera  82تا  توانندمی این دو قارچ. (2229و همکاران،  29)اینگلیس برخوردار هسممتند 

 . (2226، 30)رودریگز فرنگی موثر باشنددرصد در کنترل مینوز گوجه

 شیمیایی کنترل -4-7-2

در دنیا از  (.2222)سمممیکوئیرا،  این آفت اسمممت کنترلشمممیمیایی روش اصممملی  یمبمارزه

، پتا، کاراسمم ینوسمماد، سممای رمترین، کلرپایریفوس، آبامکتین از جمله مختلفی هایکشحشممره

، 31)لیتی و بوتو شمممودی اسمممتفاده میفرنگ برای کنترل مینوز گوجمهپرمترین  متمامیمدوفوس و

 فرنگی در ایران ثبت شده مینوز گوجه علیه اد و ایندوکساکار اس ینوس هایکشحشره(. 2225

                                                   
27 . EPPO 
28 . Gonza´lez-Cabrera 
29 . Inglis 
30 . Rodriguez 
31 . Lietti and Botto 
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Abstract 

Research Aim: In this study, toxicity and biochemical effects of emamectin 

benzoate combined with azadirachtin, indoxacarb, imidacloprid, 
acetamiprid, thiacloprid, eforia, lambda-cyhalothrin, and hexaflumuron on  

2nd instar larvae and toxicity and biochemical effects of emamectin benzoate 

combined with acetamiprid, eforia, and hexaflumuron on 4th instar larvae  of 
Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) and lethal and sublethal effects of 

these insecticides were conducted.  
Research method:  The experiments were carried out in the growth chamber at 

25 ± 2 °C, 65 ± 5% RH and photoperiod of 16:8 (L:D) h. The tomato leaves 
were dipped into five different concentrations of each insecticide and twenty 

2nd and 4th instars larvae of Tuta absoluta was transferred on treated leaves. 

The mortality of larvae was recorded at time of 72 h after treatments. For 
life-table experiments, 2nd instar larvae that had been fed with insecticide-

treated leaves for 24 h were transferred to non-treated tomato leaves and 

duration of different stages was recorded daily. The 2nd and 4th instars of T. 
absoluta was exposed to mixtures of emamectin benzoate with azadirachtin, 

indoxacarb, imidacloprid, acetamiprid, thiacloprid, eforia, lambda-

cyhalothrin and hexaflumuron  and mixtures of emamectin benzoate with 

acetamiprid, eforia, and hexaflumuron, respectively, at LC10:LC10, 
LC15:LC15, LC25:LC25 and LC50:LC50 using the leaf-dip method. Also the 

mixtures of tested insecticides with emamectin benzoate were estimated on 

esterase, GST, α-amylase activity and protein content of 2nd instar larvae and 
the esterase and protein content of 4th instar larvae. Zymogram of α-esterase 

activity and glutathione S-transferase of 2nd instar larvae was tested.  

Finding: Based on the results, Female fecundity and adult longevity reduced 

in all insecticides except hexaflumuron and lambda-cyhalothrin. In all 
insecticides, oviposition period decreased, which was significantly different 

from control. The results showed that the intrinsic rate of increase (rm) was 

the least in emamectin benzoate and indoxacarb. In all insecticides except 
hexaflumuron, lambda-cyhalothrin and thiacloprid the net reproductive rate 

(R0) was significantly lower than control. The emamectin benzoate mixed 

with azadirachtin and indoxacarb at LC15:LC15 ratio, with azadirachtin, 
indoxacarb and imidacloprid at LC25:LC25 ratio and also with azadirachtin, 

indoxacarb, imidacloprid and acetamiprid at LC50:LC50 ratio showed 

synergistic effects. All mixtures of emamectin benzoate with lambda-

cyhalothrin and hexaflumuron showed an antagonism interaction on 2nd 
instar larvae. The emamectin benzoate mixed with acetamiprid at LC50:LC50 



 

ratio, showed synergistic effects and it mixed with hexaflumuron showed an 

antagonism interaction on 4th instar larvae. The highest activity of alpha-

esterase of 2nd instar larvae was in the combination of emamectin benzoate 

with imidacloprid, acetamiprid, eforia, and thiacloprid. The combination of 
emamectin benzoate with azadirachtin reduced the enzyme activity. The 

highest and least activity of glutathione S-transferase enzyme was observed 

in the combination of emamectin benzoate with acetamiprid and indoxacarb, 
respectively. The highest and least activity of alpha-amylase enzyme was 

observed in the combination of emamectin benzoate with eforia and 

azadirachtin, respectively. The highest activity of alpha-esterase of 4th instar 

larvae was in the combination of emamectin benzoate with acetamiprid and 
eforia.  
Conclusion:  Based on the results, it can be concluded that the combination of 

emamectin benzoate with common insecticides can reduce T. absoluta 
population. This study showed that mixture of tested insecticides can alter 

the biochemical properties of T. absoluta larvae. 

Keywords: Tomato leaf miner, combination, enzyme, biological parametrs, 
life table, emamectin benzoate 
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