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 مقدمه -1-1

 سیب زمینی گیاه اطالعات کلی در خصوص -1-1-1

 ترین محصوالت زراعی در دنیا است.یكی از مهم .Solanum tuberosum Lزمینی با نام علمی سیب

ای، زمینی گیاهی است یكساله، دو لپهباشد. سیب( می2n=48کروموزومی تتراپلوئید )این گونه از لحاظ 

-ماه می 6تا  5متر و طول دوره رشدی آن سانتی 726تا  66ای و به ارتفاع حدود علفی ایستاده، شاخه

وی، های آند در آمریكای جنوبی )کشورهای پرو، بولیزمینی نواحی مرتفع کوهباشد. منشأ پیدایش سیب

 (. 7575کلمبیا و اکوادور( است )رضایی و سلطانی، 

زمینی از نظر سطح زیر کشت پس از ذرت، برنج و گندم در رتبه چهارم و از نظر تأمین غذای سیب

؛ گرافیوس 2676، فائو؛ 2664، 7و همكاران مردم جهان پس از گندم و برنج در رتبه سوم قرار دارد )کمیر

 (. 2667، 2و دوشز

های ها، پتاسیم و ویتامینی به دلیل دارا بودن درصد باالی نشاسته، پروتئین، اسید آمینهزمینسیب

C  وB1  اهمیت زیادی در جیره غذایی انسان دارد. همچنین این محصول به دلیل داشتن مقادیر زیادی

-. سیب(2664، وهمكاران شود )کمیرهای قلبی و انواع سرطان میها سبب کاهش بیماریاکسیدانآنتی

درصد  42ای است که بیش از حشرهمیكروبی و ضدزمینی دارای گلیكوآلكالوئیدهای مهمی با خاصیت ضد

 (.2667، 5دهد )الچمن و همكارانکاکونین تشكیل میسوالنین و آلفاها را آلفاآن
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در  (. در ایران2675، فائومیلیون تن بود ) 512زمینی بیش از تولید جهانی سیب 2675در سال 

 6/2هزار هكتار افزایش یافت و ساالنه در حدود  776زمینی به حدود سطح زیر کشت سیب 7542سال 

زمینی به خاطر ارزش غذایی (. اهمیت سیب7542نام، )بی شدزمینی در کشور تولید میلیون تن سیب

است. به همین  هوایی و شرایط انباری و حمل و نقل آسان آنوخاص آن، سازگاری خوب آن با شرایط آب

 شود. اقدام می این محصولی جهان به کشت دلیل در اکثر مناطق معتدله

های همدان، اردبیل، آذربایجان غربی و این گیاه در حال حاضر در بیشتر نقاط کشور از جمله استان

تان (. اس7571پناه و همكاران، شود )حسنکشت می مرکزیشرقی، کرمانشاه، خراسان، اصفهان، کرمان و 

هوای ویژه جهت کشت این وزمینی به علت دارا بودن آبهای کشت سیباردبیل به عنوان یكی از قطب

هكتار، میزان  29666 حدود زمینی در استان اردبیلباشد. سطح زیر کشت سیبمحصول مورد توجه می

 (. 7542، نام)بی استدر هر هكتار  تن 59حدود  تن و میزان عملكرد آن 721666 حدود تولید آن

 

 فرنگیگوجهگیاه اطالعات کلی در خصوص  -1-1-2

بومی کشور پرو در آمریكای جنوبی است که ،  Lycopersicom esculentum Miller ،فرنگیگوجه

(.این گیاه هم اکنون از محصوالت مهم کشاورزی 7412، 7)کوپر آورده شددر اواسط قرن شانزدهم به اروپا 

ل باال بودن ارزش غذایی و همچنین ارزش اقتصادی، در خانواده رود که به دلیدر جهان به شمار می

زمینی مقام دوم را به خود اختصاص داده است )سجاد و بعد از سیب سطح زیر کشتبادنجانیان از نظر 

که در این  رسدمی پیش فرنگی در ایران به حدود صد سال(. قدمت و سابقه کشت گوجه2677همكاران، 

گیری پیدا کشت و میزان تولید و مصرف آن گسترش چشمزیرای اخیر، سطح هسال در مدت به ویژه

درصد مواد جامد  6تا  2درصد آب و  42تا  49فرنگی دارای (. میوه گوجه7572کرده است )احمدی، 

ها، سلولزها، درصد را مواد نامحلول در الكل )پروتئین 27درصد مواد جامد آن را قندها،  22است. حدود 

درصد را اسیدهای آلی )اسید سیتریک، مالیک، گاالکترونیک و  72ساکاریدها(، پلی ها وکپتین

درصد را نیز سایر مواد از جمله کارتنوئیدها،  2درصد را ترکیبات غیرآلی و  1کربوکسیلیک پیرولیدین(، 

                                                
1-Cooper 
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(. بر 7576دهد )مظاهری تهرانی و همكاران، اسید آسكوربیک، ترکیبات فرار و اسیدهای آمینه تشكیل می

 فرنگی ، رتبه پنجم را درتن گوجهمیلیون 1حدود کشور ایران با تولید  2677اساس گزارش فائو در سال 

 (. 2677، 7باشد )فائوجهان دارا می بین کشورهای

 

 وز برگ گوجه فرنگینمی -1-1-3

های یكی از آفات مهم کشت ،Tuta absoluta (Meyrick)فرنگی، ی مینوز برگ گوجهپرهشب

باشد. این آفت بومی آمریكای جنوبی بوده می جانیاننزمینی و سایر محصوالت تیره باد، سیبگیفرنگوجه

( و از سال 2676، 2گزارش شده است )سانینو و اسپینوزا 2666ال سو در اروپا برای اولین بار از اسپانیا در 

شور ایران به دلیل هم به بعد به کشورهای فرانسه، ایتالیا، سوئیس و عراق گسترش یافته است. ک 2661

مرز بودن با کشورهای ترکیه و عراق در معرض آلودگی قرار گرفت و این آفت برای اولین بار در سال 

عامری و چراغیان، آوری و شناسایی گردید )بنیاز شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی جمع 7574

های یا، پرو، شیلی و آرژانتین از روی بوتهفرنگی در چندین کشور از جمله کلمب(. مینوز برگ گوجه2677

های اخیر خسارت در کشور ایران در سال .(2662، 5و همكاران لوموزمینی گزارش شده است )کوسیب

زمینی و بادنجان گزارش شده است فرنگی، سیبپره روی گیاهان میزبان مختلف از جمله: گوجهاین شب

 (.7547نژاد و همكاران، )بشارت

 تیره وحشیاهلی و های گونهسایر زمینی و فرنگی، سیباین آفت گوجهای اصلی همیزبان

Solanaceae فرنگی اهلی (. اگرچه گوجه7462، 9د )کالرکنباشمیL. esculentum  به عنوان میزبان

از جمله  Solanaceaeی تواند روی سایر گیاهان تیرهاما می ،شوداصلی توسط این آفت ترجیح داده می

و  .S. muricatum Lای ، فلفل دلمه.S. tuberosum Lزمینی ، سیب.Solanum melongena Lان بادنج

(. 7416، 6؛ وارگاس7416، 2نیز تغذیه کرده و تولید مثل کند )کامپوس .Nicotina tabacum Lتنباکو 

                                                
1-FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
2-Sannino & Espinosa  
3-Colomo et al.  
4-Clarke  
5-Campos  
6- Vargas  
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ین دلیل این روند، به همزمانی که غذا به مدت زیادی قابل دسترس باشد الروهای این آفت به دیاپوز نمی

(. طول 2676، 7نسل در سال در آمریكای جنوبی تولید نماید )ورچر و همكاران 72تا  76آفت قادر است 

 درجه سلسیوس 74روز و در دمای  27 حدود درجه سلسیوس 75ی زندگی این آفت در دمای دوره

(. 2677، 2كارانمباشد )کاتبرتسون و هروز می 25 حدود درجه سلسیوس 22روز و در دمای  51 حدود

. کندکرده و داالن ایجاد میفرنگی از بافت مزوفیل برگ تغذیه کرده و آن را توخالی الرو مینوز برگ گوجه

د و خسارت سنگینی به محصول نکنهای جوان و میوه نیز نفوذ میچنین الروهای آفت به داخل ساقههم

(. حمله این آفت باعث زردی و پژمرده 2676، و همكاران 5د )دسنئوکسنکنها وارد میدر مزارع و گلخانه

شود )سوزا و ها و در برخی موارد مرگ گیاه میچنین خراب شدن و حتی ریزش میوهها و همشدن برگ

کننده در کشت (. در چند کشور آمریكای التین این آفت به عنوان یک عامل محدود7475، 9همكاران

درصد محصول برآورده شده  16زان خسارت آین آفت تا آید به طوری که میفرنگی به حساب میگوجه

 (. 7447، 2است )سیلوا و همكاران

باشد، ولی از های شیمیایی میکشدر حال حاضر روش اصلی برای کنترل این آفت استفاده از حشره

کش است. در کشورهای آفت مقاوم شدن آن به حشره ترین مشكل اینزمان ظهور این آفت تاکنون مهم

فرنگی گزارش شده است، ی مینوز گوجهپرهها نسبت به شبکشكای جنوبی کاهش اثربخشی آفتآمری

یئتی و لگزارش شده است )نیز  به آبامكتین و دلتامترین در آرژانتینپره این شبهمچنین مقاومت 

 (. 2662، 6همكاران

هایی غیر از از روشهای مجاز، استفاده کشنسبت به بعضی حشرهپره شباین  نبه دلیل مقاوم شد

-باشد. امروزه گیاهان میزبان مقاوم بهآفت ضروری میاین روش کنترل شیمیایی جهت کاهش خسارت 

-های مدیریت تلفیقی علیه بسیاری از آفات محصوالت کشاورزی مورد استفاده قرار میآفت در برنامه

-مت و ایمنی کشاورزان و مصرفها را کاهش داده و سالکشارقام مقاوم مصرف آفتاستفاده از د. نگیر

عوامل بیوکنترل را به حداقل صدمه به زیست و و پتانسیل آلودگی محیط بخشدکنندگان را بهبود می
                                                
1-Vercher et al.  
2- Cuthbertson et al.  
3- Desneux et al.  
4-Souza et al.  
5-Silva et al.  
6-Lietti et al.   
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زیستی حشرات تحت تأثیر  پارامترهای،کهاز آنجایی(. 2666؛ سرفراز و همكاران، 2666، 7رساند )دنتمی

های زیستی این آفت مطالعه ویژگیبا هدف این تحقیق ا لذ ،(2662، 2باشد )کیم و لینوع گیاه میزبان می

د با معرفی تواننتایج حاصل از این تحقیق می انجام شد.فرنگی زمینی و گوجههای مختلف سیبروی رقم

 ها مفید باشد. در مزارع و گلخانهمدیریت تلفیقی این آفت های برنامهدر  رقم نامطلوب نسبت به این حشره

 ب ذکر شده در این بخش، اهداف این پژوهش عبارت بودند از:با توجه با مطال

 های مختلف گیاهی.با تغذیه از میزبان T. absolutaی پرههای زیستی شبمطالعه ویژگی -7

 های مختلف گیاهی.با تغذیه از میزبان T. absolutaی پرهبررسی جثه بدن شب -2

 .Tنسبت به مورد مطالعه فرنگی گوجه زمینی ومیان ارقام مختلف سیب ازشناسایی رقم نامطلوب  -5

absoluta . 

 

                                                
1. Dent  
2-Kim & Lee  
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 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش



8 
 



 

 

 

 بررسی منابع -2-1

 فرنگی مینوز برگ گوجه -2-1-1

 (:2002، 1بندی حشرات )بورر و همکاراندر رده T. absolutaجایگاه  -2-1-1-1

Kingdom: Animalia 

      Phylum: Arthropoda 

            Class: Insecta 

                  Order: Lepidoptera 

                        Suborder: Glossata 

                             Superfamily: Gelechioidea 

                                   Family: Gelechiidae 

                                         Subfamily: Gelechiinae 

                                               Tribe: Gnorimoschemini 

                                                    Genus: Tuta 

                                                          Species: T. absoluta 

                                                                Scientific name: Tuta absoluta (Meyrick, 1917) 





 شناسیریخت -2-2

 حشرات کامل

متر میلی 76های باز نیز تقریباً ها با بالمتر و عرض بدن آنمیلی 76طول بدن حشرات کامل حدود 

رای دو عدد باشند و در انتهای شكم داتر میتر و کشیده(. حشرات نر دارای شكم باریک7-2است )شكل 

                                                
1- Borror et al.  
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و فاقد هارپاگون در  بودهتر تر و گستردهباشند. در حالی که حشرات ماده دارای شكم حجیمهارپاگون می

 (. 7416، 7باشند )وارگاسانتهای شكم می

 
 فرنگی )اصل(پره مینوز گوجهحشره کامل شب -7-2شكل 

 

 

 تخم

متر عرض دارند میلی 277/6ول و متر طمیلی 575/6و به طور میانگین  بوده ها بیضوی شكلتخم

رنگ شده و ها ابتدا زرد بوده، سپس زرد مایل به نارنجی و به هنگام تفریخ تیره(. رنگ تخم2-2)شكل 

، 2شود )بلوئم و استری سرسیاه الرو نامیده میباشد که مرحلهتمامی کپسول سر الرو قابل مشاهده می

2677.) 

 

 

 

                                                
1-Vargas  
2- Bloem & Esther  
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 فرنگی )اصل(وجهپره مینوز گتخم شب -2-2شكل 

 

 الرو

-میلی 4/6(. الروها در سن اول حدود 5-2باشد )شكل خمیده می اندکیبدن الروها دوکی شكل و 

(. عرض کپسول سر الرو برای 2662، 7اوپیپیمتر طول دارند )ایمیلی 2/1متر و در سن چهارم حدود 

باشد )اردوغان و متر مییلیم 12/6و  54/6، 24/6، 72/6سن اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 

 (. 2679، 2باباروغلو

 

 
 فرنگی )اصل(پره مینوز گوجهالرو شب -5-2شكل 

 

 

                                                
1- EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization)   
2-Erdogan & babaroglu  
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 شفیره

یابد می ای تیره تغییرای متمایل به سبز است و به مرور زمان به قهوهقهوه ابتدارنگ شفیره در 

و عرض  21/9±29/6)طول  ترگرم( و کوچکمیلی 69/5±94/6تر )های نر سبک(. شفیره9-2)شكل 

تر )طول گرم( و بزرگمیلی 61/9±25/6تر )های ماده سنگینمتر( و شفیرهمیلی 67/6±25/7

 (.7446، 7باشند )فرناندز و مونتانمتر( میمیلی 51/7±61/6و عرض  25/6±61/9

 
 فرنگی )اصل(پره مینوز گوجهشفیره شب -9-2شكل

 

 مناطق انتشار -2-3

باشد که دامنه انتشار آن امروزه به اروپا، آفریقا و جنوبی می فرنگی بومی آمریكایبرگ گوجهمینوز 

از شهرستان  7574(. این آفت برای اولین بار در سال 2676نام، آسیای میانه نیز گسترش یافته است )بی

استان از  عالوه7546آوری و شناسایی شد. سپس در سال زراعی ارومیه در استان آذربایجان غربی جمع

بوشهر، کردستان، ایالم، کرمانشاه، خوزستان، فارس، اردبیل، آذربایجان  هایدر استان آذربایجان غربی

شرقی، لرستان، اصفهان، تهران، مرکزی، البرز، قزوین، کهكیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، 

 (. 2677عامری و چراغیان، نیگزارش گردید )ب نیز سمنان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان

                                                
1-Fernandez & Montagne  
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 شناسی و نحوه ایجاد خسارتزیست -2-9

ی زندگی آن دیاپوز وجود ندارد )سانینو و اسپینوزا، ای چندنسلی بوده و در چرخهاین آفت حشره

باشد نسل در سال را دارا می 72بسته به شرایط محیطی توانایی تكمیل  (. به همین دلیل این آفت2676

شوند ها مخفی میو روزها زیر برگ بودهفرنگی شب فعال (. حشرات کامل مینوز گوجه2662 او،پیپی)ای

موالً شود و معگیری از اولین شب پس از ظهور حشرات کامل مشاهده می(. جفت2664، 7)پوتینگ

گیری چهار تا پنج کنند و هر بار جفتگیری میشش بار جفت حشرات کامل ماده در طول عمر خود

های مختلف گیاه های خود را به صورت انفرادی روی قسمتفرنگی تخمکشد. مینوز گوجهول میساعت ط

زمینی و فرنگی، سیبپره روی گیاهان میزبان )گوجههای این شبگذاری مادهدهد. تخممیزبان قرار می

روی درصد  2ها و حاشیه ساقه، درصد روی رگبرگ برگ 27ها، درصد روی برگ 15 نسبتغیره( به 

 (.2666، 2درصد روی میوه سبز گزارش شده است )استی 7ها و حدود کاسبرگ

 کردهها و یا ساقه نفوذ های جدید، برگها، میوهالروها پس از تفریخ تخم به درون جوانه انتهایی، گل

زاویه  (. آنها معموالً از طریق قسمت انتهایی گیاه و یا2-2کنند )شكل می ای اقدامتغذیه داالن به حفرو

(. این آفت تنها 2676شوند )سانینو و اسپینوزا، می وارد ساقه به داخلتشكیل شده بین دمبرگ و برگ 

(. در 2662او، پیپیکند )ایکند و به ندرت به غده حمله میزمینی حمله میبه بخش هوایی گیاه سیب

ها اقدام به حفر اپیدرم غده زمینی وقتی که گیاه چرخه رویشی خود را کامل کرد، الروها در زیرسیب

(. حمله 2672، 5ها شود )گارزیا و همكارانکنند که تغذیه الرو ممكن است باعث پوسیدگی غدهداالن می

ها و در برخی موارد منجر به پسندی میوهها و پژمرده شدن آنها، کاهش بازاراین آفت باعث زردی برگ

فرنگی از زمان نشاء تا عرضه میوه به ی گیاهان گوجهشود. این آفت در تمام مراحل رشدمرگ گیاه می

درصد  766تواند تا زند. تغذیه الروهای این آفت از برگ، گل، ساقه و به خصوص میوه میبازار خسارت می

 (. 7447، 9خسارت بزند )بارینتوس و همكاران

                                                
1-Potting  
2- Estay             
3- Garzia et al.  
4-Barrientos et al.  
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Abstract: The tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick), is an important pest of tomato and potato in the 

world. In this research, life history parameters and body size of this moth were studied on five potato 

cultivars (Agria, Kaiser, Esprit, Sante and Banba) and two tomato cultivars (CH Falat and HAS 2274) in a 

greenhouse at 25±2°C, 60±5% RH and natural photoperiod. The development time of larvae on Agria, Esprit, 

Sante and Banba was significantly longer than on Kaiser, CH Falat and HAS 2274. Number of eggs laid per 

female was highest on CH Falat (109.53 eggs/female) and lowest on Banba (22.78 eggs/female) and Sante 

(23.92 eggs/female). The lowest survival rate from egg to adult was significantly found on Banba (60.50%). 

The lowest and highest percentage of emerged females were recorded on Banba (52.00%) and CH Falat 

(57.50%), respectively. Moreover, the lowest intrinsic rate of increase (rm) (0.067 instant rate of population 

change per individual) and the lowest finite rate of increase (λ) (1.069 day-1) were found on Banba. The 

lowest and the longest doubling time (DT) were recorded on CH Falat (5.31 days) and Banba (10.30 days), 

respectively. Furthermore, body size and body weight of female and male adults were smallest on Banba and 

largest on CH Falat. Therefore, it can be concluded that amongst the tested host plants, Banba and CH Falat 

is unsuitable and suitable cultivars, respectively to the tomato leafminer. These results could be useful in 

integrated management programs of T. absoluta in greenhouses and fields. 
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