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 مقدمھ -1-1

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

ترین یکی از مھم .Solanum tuberosum Lزمینی با نام علمی سیب

کروموزومی این گونھ از لحاظ  محصوالت زراعی در دنیا است.

زمینی گیاھی است یکسالھ، باشد. سیب) می2n=48تتراپلوئید (

 60ای و بھ ارتفاع حدود ای، علفی ایستاده، شاخھدو لپھ

باشد. ماه می 6تا  3متر و طول دوره رشدی آن سانتی 150تا 

ھای آند در زمینی نواحی مرتفع کوهمنشأ پیدایش سیب

وی، کلمبیا و آمریکای جنوبی (کشورھای پرو، بولی

 ). 1383اکوادور) است (رضایی و سلطانی، 

زمینی از نظر سطح زیر کشت پس از ذرت، برنج و سیب

گندم در رتبھ چھارم و از نظر تأمین غذای مردم جھان پس 

و  از گندم و برنج در رتبھ سوم قرار دارد (کمیر

 ). 2008، 2؛ گرافیوس و دوشز2010، فائو؛ 2009، 1ھمکاران

ی بھ دلیل دارا بودن درصد باالی نشاستھ، زمینسیب

 1Bو  Cھای ھا، پتاسیم و ویتامینپروتئین، اسید آمینھ

اھمیت زیادی در جیره غذایی انسان دارد. ھمچنین این 

ھا سبب اکسیدانمحصول بھ دلیل داشتن مقادیر زیادی آنتی

 شود (کمیرھای قلبی و انواع سرطان میکاھش بیماری

زمینی دارای گلیکوآلکالوئیدھای . سیب)2009، وھمکاران

 95ای است کھ بیش از حشرهمیکروبی و ضدمھمی با خاصیت ضد

دھد کاکونین تشکیل میسوالنین و آلفاھا را آلفادرصد آن

 ).2001، 3(الچمن و ھمکاران

 

                                                
1- Camire 
2- Grafius & Douches 
3- Lachman et al. 
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میلیون  375زمینی بیش از تولید جھانی سیب 2013در سال 

سطح زیر کشت  1392در سال  ). در ایران2013، فائوتن بود (

ھزار ھکتار افزایش یافت و ساالنھ  186زمینی بھ حدود سیب

-(بی شدزمینی در کشور تولید میلیون تن سیب 6/5در حدود 

زمینی بھ خاطر ارزش غذایی خاص ). اھمیت سیب1392نام، 

ھوایی و شرایط انباری وآن، سازگاری خوب آن با شرایط آب

است. بھ ھمین دلیل در اکثر مناطق  و حمل و نقل آسان آن

 شود. اقدام می این محصولی جھان بھ کشت معتدلھ

این گیاه در حال حاضر در بیشتر نقاط کشور از جملھ 

ھای ھمدان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، استان

شود کشت می مرکزیکرمانشاه، خراسان، اصفھان، کرمان و 

تان اردبیل بھ عنوان یکی ). اس1387پناه و ھمکاران، (حسن

ھوای ویژه وزمینی بھ علت دارا بودن آبھای کشت سیباز قطب

- باشد. سطح زیر کشت سیبجھت کشت این محصول مورد توجھ می

ھکتار، میزان تولید  24000 حدود زمینی در استان اردبیل

در ھر  تن 34حدود  تن و میزان عملکرد آن 827000 حدود آن

 ). 1392، نام(بی استھکتار 

 

 فرنگیگوجھگیاه اطالعات کلی در خصوص  -1-1-2

بومی کشور پرو در ،  Lycopersicom esculentum Miller ،فرنگیگوجھ

آمریکای جنوبی است کھ در اواسط قرن شانزدھم بھ اروپا 

).این گیاه ھم اکنون از محصوالت 1972، 1(کوپر آورده شد

ل باال رود کھ بھ دلیمھم کشاورزی در جھان بھ شمار می

بودن ارزش غذایی و ھمچنین ارزش اقتصادی، در خانواده 

زمینی مقام بعد از سیب سطح زیر کشتبادنجانیان از نظر 

دوم را بھ خود اختصاص داده است (سجاد و ھمکاران، 

فرنگی در ایران بھ حدود ). قدمت و سابقھ کشت گوجھ2011

                                                
1-Cooper 
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ای ھسال در کھ در این مدت بھ ویژه رسدمی پیش صد سال

- کشت و میزان تولید و مصرف آن گسترش چشمزیراخیر، سطح 

فرنگی ). میوه گوجھ1385گیری پیدا کرده است (احمدی، 

درصد مواد جامد است.  6تا  5درصد آب و  95تا  94دارای 

درصد را مواد  21درصد مواد جامد آن را قندھا،  55حدود 

- پلی ھا وھا، سلولزھا، کپتیننامحلول در الکل (پروتئین

درصد را اسیدھای آلی (اسید سیتریک،  12ساکاریدھا)، 

درصد را  7مالیک، گاالکترونیک و کربوکسیلیک پیرولیدین)، 

درصد را نیز سایر مواد از جملھ  5ترکیبات غیرآلی و 

کارتنوئیدھا، اسید آسکوربیک، ترکیبات فرار و اسیدھای 

). 1386دھد (مظاھری تھرانی و ھمکاران، آمینھ تشکیل می

کشور ایران با تولید  2011بر اساس گزارش فائو در سال 

بین  فرنگی ، رتبھ پنجم را درتن گوجھمیلیون 7حدود 

 ). 2011، 1باشد (فائوجھان دارا می کشورھای

 

 وز برگ گوجھ فرنگینمی -1-1-3

یکی از  ،Tuta absoluta (Meyrick)فرنگی، ی مینوز برگ گوجھپرهشب

زمینی و سایر محصوالت ، سیبگیفرنھای گوجھآفات مھم کشت

باشد. این آفت بومی آمریکای جنوبی می جانیاننتیره باد

ال سبوده و در اروپا برای اولین بار از اسپانیا در 

) و از 2010، 2گزارش شده است (سانینو و اسپینوزا 2006

بھ بعد بھ کشورھای فرانسھ، ایتالیا، سوئیس و  2007سال 

شور ایران بھ دلیل ھم مرز بودن عراق گسترش یافتھ است. ک

با کشورھای ترکیھ و عراق در معرض آلودگی قرار گرفت و 

از شھرستان ارومیھ  1389این آفت برای اولین بار در سال 

- آوری و شناسایی گردید (بنیاستان آذربایجان غربی جمع

                                                
1-FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
2-Sannino & Espinosa  
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فرنگی در چندین ). مینوز برگ گوجھ2011عامری و چراغیان، 

یا، پرو، شیلی و آرژانتین از روی کشور از جملھ کلمب

، 1و ھمکاران لوموزمینی گزارش شده است (کوھای سیببوتھ

پره ھای اخیر خسارت این شبدر کشور ایران در سال .)2002

زمینی فرنگی، سیبروی گیاھان میزبان مختلف از جملھ: گوجھ

 ).1391نژاد و ھمکاران، و بادنجان گزارش شده است (بشارت

سایر زمینی و فرنگی، سیباین آفت گوجھای اصلی ھمیزبان

، 2د (کالرکنباشمی Solanaceae تیره وحشیاھلی و ھای گونھ

بھ عنوان میزبان  L. esculentumفرنگی اھلی ). اگرچھ گوجھ1962

تواند روی اما می ،شوداصلی توسط این آفت ترجیح داده می

 Solanumان از جملھ بادنج Solanaceaeی سایر گیاھان تیره

melongena L.زمینی ، سیبS. tuberosum L.ای ، فلفل دلمھS. muricatum L. 

نیز تغذیھ کرده و تولید مثل کند  .Nicotina tabacum Lو تنباکو 

). زمانی کھ غذا بھ مدت 1970، 4؛ وارگاس1976، 3(کامپوس

-زیادی قابل دسترس باشد الروھای این آفت بھ دیاپوز نمی

نسل در  12تا  10ین دلیل این آفت قادر است روند، بھ ھم

، 5سال در آمریکای جنوبی تولید نماید (ورچر و ھمکاران

 درجھ سلسیوس 13ی زندگی این آفت در دمای ). طول دوره2010

روز و در  37 حدود درجھ سلسیوس 19روز و در دمای  58 حدود

باشد (کاتبرتسون و روز می 23 حدود درجھ سلسیوس 25دمای 

فرنگی از بافت ). الرو مینوز برگ گوجھ2011، 6کارانمھ

کرده و داالن مزوفیل برگ تغذیھ کرده و آن را توخالی 

ھای جوان چنین الروھای آفت بھ داخل ساقھ. ھمکندایجاد می

د و خسارت سنگینی بھ محصول در نکنو میوه نیز نفوذ می

، و ھمکاران 7د (دسنئوکسنکنھا وارد میمزارع و گلخانھ

ھا و ). حملھ این آفت باعث زردی و پژمرده شدن برگ2010

                                                
3-Colomo et al.  
4-Clarke  
5-Campos  
6- Vargas  
1-Vercher et al.  
2- Cuthbertson et al.  
3- Desneux et al.  
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ھا و در برخی موارد چنین خراب شدن و حتی ریزش میوهھم

). در چند کشور 1983، 1شود (سوزا و ھمکارانمرگ گیاه می

کننده در آمریکای التین این آفت بھ عنوان یک عامل محدود

زان خسارت آید بھ طوری کھ میفرنگی بھ حساب میکشت گوجھ

درصد محصول برآورده شده است (سیلوا و  70آین آفت تا 

 ). 1998، 2ھمکاران

در حال حاضر روش اصلی برای کنترل این آفت استفاده 

باشد، ولی از زمان ظھور این ھای شیمیایی میکشاز حشره

آفت مقاوم شدن آن بھ  ترین مشکل اینآفت تاکنون مھم

کای جنوبی کاھش اثربخشی کش است. در کشورھای آمریحشره

فرنگی گزارش شده ی مینوز گوجھپرهھا نسبت بھ شبکشآفت

بھ آبامکتین و دلتامترین پره این شباست، ھمچنین مقاومت 

، 3یئتی و ھمکارانلگزارش شده است (نیز  در آرژانتین

2005 .( 

- کشنسبت بھ بعضی حشرهپره شباین  نبھ دلیل مقاوم شد

ھایی غیر از روش کنترل از روشھای مجاز، استفاده 

باشد. امروزه آفت ضروری میاین شیمیایی جھت کاھش خسارت 

ھای مدیریت تلفیقی آفت در برنامھگیاھان میزبان مقاوم بھ

علیھ بسیاری از آفات محصوالت کشاورزی مورد استفاده قرار 

ھا را کاھش کشارقام مقاوم مصرف آفتاستفاده از د. نگیرمی

کنندگان را بھبود مت و ایمنی کشاورزان و مصرفداده و سال

عوامل صدمھ بھ زیست و و پتانسیل آلودگی محیط بخشدمی

؛ سرفراز و 2000، 4رساند (دنتبیوکنترل را بھ حداقل می

زیستی حشرات  پارامترھای، کھاز آنجایی). 2006ھمکاران، 

 ،)2002، 5باشد (کیم و لیتحت تأثیر نوع گیاه میزبان می

ھای زیستی این آفت مطالعھ ویژگیبا ھدف این تحقیق ا لذ

                                                
4-Souza et al.  
5-Silva et al.  
6-Lietti et al.   
1. Dent  
2-Kim & Lee  
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 انجام شد.فرنگی زمینی و گوجھھای مختلف سیبروی رقم

د با معرفی رقم نامطلوب تواننتایج حاصل از این تحقیق می

مدیریت تلفیقی این آفت ھای برنامھدر  نسبت بھ این حشره

 ھا مفید باشد. در مزارع و گلخانھ

ب ذکر شده در این بخش، اھداف این پژوھش با توجھ با مطال

 عبارت بودند از:

با تغذیھ از  T. absolutaی پرهھای زیستی شبمطالعھ ویژگی -1

 ھای مختلف گیاھی.میزبان

ھای با تغذیھ از میزبان T. absolutaی پرهبررسی جثھ بدن شب -2

 مختلف گیاھی.

 زمینی ومیان ارقام مختلف سیب ازشناسایی رقم نامطلوب  -3

 . T. absolutaنسبت بھ مورد مطالعھ فرنگی گوجھ

 



8 
 

 

  
  

  فصل دوم:
 مبانی نظری پژوھش



9 
 

  
 

 
Family name: Shahriari Asl                                                                Name:Hasan 

Title of Thesis  :  Body size and biological characteristics of Tuta absoluta on some host 

plants 

Supervisor:Dr.Seyed Ali Asghar Fathi           

Advisors:Dr.Mehdi Hassanpour and Dr.Ali Golizadeh 

Graduate Degree M.Sc.  

Major:  Agricultural Entomology                                        Specialty: Entomology 

University: Mohaghegh Ardabili                                       Faculty: Agricultural Sciences 

Graduation date:08/09/2015                                                 Number of pages:49  

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. 

Keywords: host plants,  tomato leafminer, Life history parameters, suitablity. 
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