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  :چکیده

فرنگی در سراسر جهان اسـت. در  یکی از آفات مخرب گوجه Tuta absoluta (Meyrick)فرنگی، پره مینوز گوجهشب   

گرم بر  6و  4، 2درصد)، کود هیومیک ( 60و  40، 20کمپوست (فرنگی با ورمیهاي گوجهاین مطالعه تأثیر تیمار بوته

) و شـاهد روي  Bacillus subtilisو  Pseudomonas fluorescensهاي محرك رشد گیـاه ( کیلوگرم خاك)، ریزوباکتري

ي سلسـیوس، رطوبـت نسـبی    درجه 25±1در اتاقک رشد تحت شرایط دمایی  T. absolutaپارامترهاي جدول زندگی 

)، 0Rساعت تاریکی ارزیابی شد. کمترین نرخ خالص تولید مثل ( 8ساعت روشنایی و  16ي نوري درصد و دوره 5±65

گرم بر کیلوگرم کود هیومیک و  2) در تیمار λمتناهی افزایش جمعیت ( ) و نرخmrنرخ ذاتی افزایش طبیعی جمعیت (

) و مدت زمـان دو برابـر   Tي یک نسل (بیشترین طول دوره T. absolutaکمپوست حاصل شد. بعالوه، درصد ورمی 40

بـر  گـرم   2گرم بر کیلوگرم کود هیومیک داشت. بر طبـق نتـایج، کـود هیومیـک (     2) را در تیمار DTشدن جمعیت (

-فرنگی کاهش دادند و همچنـین شـاخص  را روي گوجه T. absolutaدرصد) جمعیت  40کمپوست (کیلوگرم) و ورمی

فرنگی را افزایش دادند. بنابراین آزمایشات بعدي بـراي ارزیـابی پارامترهـاي جـدول زنـدگی      هاي گوجههاي رشد بوته

فرنگـی رشـد یافتـه بـا     هاي گوجهروي بوته T. absolutaهاي روي تخم Trichogramma brassicae Bezdenkoزنبور 

داري بـراي طـول   گرم بر کیلوگرم) و شاهد انجام گرفت. اختالف معنـی  2درصد)، کود هیومیک ( 40کمپوست (ورمی

در  T. brassicaeبـراي   λو  0R ،mrبـین تیمارهـا مشـاهده شـد. بیشـترین       T. brassicaeي نابالغی و باروري کل دوره

کمپوسـت  را در تیمار کود هیومیـک و ورمـی   DTو  Tترین طوالنی T. brassicaeومیک ثبت شد. بعالوه تیمار کود هی

طـور  را بـه  T. absolutaهـاي  روي تخم T. brassicaeکمپوست پارامترهاي رشد جمعیت داشت. کود هیومیک و ورمی

هـا  ) روي تخمMenth pulegiumونه (مثبت تحت تأثیر قرار دادند. طی آزمایشات دیگري سمیت تنفسی اسانس گیاه پ

بسیار خاصـیت   T. absolutaنسبت به  پونهبررسی گردید. بر طبق نتایج، اسانس گیاه  T. absolutaو الروهاي سن دوم 

درصد بود. مـرگ   92تا  12میکرولیتر بر لیتر هوا)،  1/0تا  02/0ها در دزهاي آزمایشی (سمی داشت. مرگ و میر تخم

و  044/0اسانس  50LCدرصد بود. میزان  18/93تا  36/11میکرولیتر بر لیتر هوا،  3/0تا  02/0و میر الروها در دزهاي 

 T. absolutaهـا و الروهـاي   براي تخـم  میکرولیتر بر لیتر هوا به ترتیب 274/0و  099/0اسانس  90LCو میزان  066/0

  محاسبه شد.
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  مقدمه

تنوع سوالناسه و از بسیار پري در تیره Lycopersicumاي است از جنس نسبتاً کوچک فرنگی گونهگوجه   

 Lycopersicum esculentumفرنگی زراعیشناسی داراي اهمیت اقتصادي است. نام علمی گوجهنظر گیاه

Mill. هایی علفی، خودگشن و دیپلوئید فرنگی، چند سالههاي زراعی گوجه). شکل1986، 1است (تیلور

فرنگی یکی از ). گوجه1979، 2شوند (ریککشت می سالهصورت گیاه یکجا به هستند که تقریباً در همه

زمینی از نظر اقتصادي در رود که پس از سیبهاي ارزشمند در مناطق مختلف جهان به شمار میسبزي

فرنگی، آمریکاي مرکزي و جنوبی و به احتمال زیاد سواحل مقام دوم جهان قرار دارد. موطن اصلی گوجه

خوري یا فرنگی، تنوع مصرف آن به شکل تازهاي و دارویی گوجهتغذیهغربی آمریکاي جنوبی است. اهمیت 

ي آن داشته اي در استفاده گستردهفرآوري شده و سازگاري آن با شرایط آب و هوایی مختلف نقش عمده

)، تولید و مصرف جهانی FAO( 3بار و کشاورزي جهانی). طبق آمار سازمان خوارو1979است (ریک، 

 2013میلیون تن در سال  164ي گذشته افزایش قابل توجه داشته و به بیش از دهه فرنگی در دوگوجه

گردد. ایران کشور دنیا با آب و هواهاي مختلف کشت می 170فرنگی در رسیده است. در حال حاضر گوجه

به  2013فرنگی را در سال ي ششم تولید گوجهپس از کشورهاي چین، هند، آمریکا، ترکیه و مصر رتبه

فرنگی در ایران به بیش از شش ي محصول گوجه، تولید ساالنه2013ود اختصاص داده است. در سال خ

هاي فارس، کرمان، خراسان رضوي، خوزستان، هرمزگان، ). استان2016میلیون تن رسیده است (فائو، 

روند (صفوي یشمار مفرنگی کشور به بوشهر و آذربایجان شرقی به ترتیب بزرگترین تولید کنندگان گوجه

هایی اختصاص یافته است کهفرنگی نیز به گلخانه). بخش قابل توجهی از تولیدات گوجه1390و صفوي، 
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  باشند. ریزي وزرات جهاد کشاورزي در حال توسعه میبا برنامه 

، یکی از آفات Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)فرنگی، پره مینوز گوجهشب   

شدت خسارت وارد به فرنگی در محیط گلخانه و مزرعهسیار مخرب است که به تمام مراحل رشدي گوجهب

درصدي تولید در  100تا  80تواند باعث کاهش در صورت عدم کنترل مناسب، این آفت می .کندمی

آمریکاي فرنگی بومی پره مینوز گوجه). شب2010، 4فرنگی شود (دسنئوکس و همکارانمزارع گوجه

پره در ایران براي اولین بار در مزارع ویژه منطقه آند (پرو، بولیوي و شیلی) است. این شبجنوبی به

آوري و شناسایی شد. با ردیابی آفت فرنگی اطراف ارومیه و سپس در شهرستان برازجان بوشهر جمعگوجه

استان کشور را  24فرنگی ماه مزارع گوجه 13در دیگر مناطق کشور مشخص شد که آفت در طی مدت 

ي تخم، الرو، ي زندگی آفت شامل چهار مرحله). چرخه2011آمري و چراغیان، آلوده کرده است (بنی

ي پارامترهاي رشد جمعیت نشان اي چند نسله است و مطالعهي کامل است. این آفت گونهشفیره و حشره

ي زندگی آفت دیاپوز ). در چرخه2006، 5چزباشد (پریرا و سانمی selected-rي داده است که یک گونه

ي نشو و نما بسیار وابسته به شرایط محیطی است. در صورت در دسترس بودن وجود ندارد و طول دوره

نسل در آمریکاي جنوبی داشته  12تا  10توانند کنند و میغذا الروها از وارد شدن به دیاپوز خودداري می

فرنگی هاي گوجههاي وسیعی از مزارع و گلخانه. در کشور ما بخش)2010باشند (دسنئوکس و همکاران، 

اي خارجی در شمال غرب، غرب و جنوب کشور به این آفت آلوده شده و در واقع از یک آفت قرنطینه

). خسارت این 1390خطرناك به یک آفت با انتشار گسترده در کشور تبدیل شده است (صفوي و صفوي، 

فرنگی در مزارع و ط به کاهش ظرفیت فتوسنتزي و کاهش عملکرد گوجهطور مستقیم مربوآفت به

هاي آلوده در شرایطی که امکان ها است. عالوه بر این زیان اقتصادي ناشی از عدم بازارپسندي میوهگلخانه

 فرآوري پس از برداشت وجود داشته باشد از اهمیت زیادي برخوردار است. خسارت غیر مستقیم این آفت

                                                           
4 Desneux et al. 
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آید وجود میها بهها و میوهها بر روي بافتهاي ثانویه است که در اثر گسترش پاتوژنراه آلودگینیز از 

  ).2011، 6(گارزیا و همکاران

فرنگی در اغلب کشورهاي آمریکاي جنوبی کنترل پره مینوز گوجهترین عملیات مدیریتی شبمتداول   

ي آلی براي کنترل آفت مورد هاي فسفرهکشحشره). ابتدا 2005، 7باشد (لیتی و همکارانشیمیایی می

ي توسط پیروتروئیدها جایگزین شدند. در اوایل دهه 1970ي استفاده قرار گرفتند که بتدریج طی دهه

کارتاپ در تناوب با پیرتروئیدها و تیوسیکالم مورد استفاده قرار گرفت و در کنترل طغیان آفت  1980

هاي جدیدي از قبیل آبامکتین، اسپینوزاد، تبوفنوزاید کشحشره 1990ي بسیار کارآمد عمل کرد. در دهه

هاي گیاهی در ). همچنین پتانسیل برخی فراورده2005و کلرفناپیر معرفی شدند (لیتی و همکاران، 

). استفاده از 2005، 8فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفت (داکونها و همکارانپره مینوز گوجهکنترل شب

ي ها و همچنین توسعهدلیل کاهش کارآیی آن که گروه محدودي از ترکیبات هستند بهها کشحشره

ها، راه حل مدیریتی پایداري براي این آفت در آمریکاي جنوبی نبوده است. لذا سایر مقاومت نسبت به آن

ي گیاهی هاکشویژه استفاده بالقوه از عوامل بیوکنترل، گیاهان مقاوم و حشرههاي کنترل آفت بهروش

). البته علیرغم افزایش توجهات به چنین عملیات 2005اند (داکونها و همکاران، مورد مطالعه قرار گرفته

هاي مؤثرتر، اند. براي مدیریت موفق آفت، یافتن راهها کمتر مورد استفاده قرار گرفتهکنترلی، این روش

سیار ضروري است. کشاورزي مدرن به تر براي حفاظت گیاهان نسبت به آفت بتر و اقتصاديکاربردي

اند تا میزان هاي اکولوژیکی و مولکولی تلفیق شدهراهکارهاي جدیدي روي آورده است که در آن روش

محصول باالتري با حداقل اثرات منفی روي محیط زیست حاصل شود. در این راستا، افزایش میزان رشد 

  ). 2010، 9دا و همکارانردهاي کلیدي هستند (پینهگیاه، مقاومت گیاه و کنترل بیولوژیک آفات، راهب

هاي کشاورزي هستند که ضمن افزایش حاصلخیزي خاك و رشد گیاه، کیفیت کودها از جمله نهاده   

تواند میزان حساسیت گیاه را دهند. تغییر عناصر غذایی بافت گیاه میگیاهان را نیز تحت تأثیر قرار می

                                                           
6 Garzia et al. 
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). کودهایی که باعث بر هم خوردن تعادل عناصر غذایی 2007، 10و همکاراننسبت به آفات تغییر دهد (لو 

   ).2003، 11توانند مقاومت گیاه به آفات را کاهش دهند (آلتیري و نیکولزشوند میدر گیاه می

ساکن  گیاه يریشه در که هستند هاباکتري از گروهی )PGPR( 12گیاه رشد محرك هايریزوباکتري   

هاي هورمون توجهی قابل مقادیر تولید با خاك، فسفر کردن محلول و نیتروژن تثبیت بر عالوه و شوندمی

دهند می قرار تأثیر تحت غیرمستقیم و مستقیم طوربه را گیاهان عملکرد و نمو و رشد کننده، تحریک

نهایی  محصول که است گیاه رشد محرك ترکیب آلی کمپوست یک). ورمی2009همکاران،  و غالمی(

سیستم  از آلی مواد مداوم عبور ينتیجه در است که خاکی هايکرم حضور در آلی مواد يتجزیه فرایند

کمپوست عالوه بر بهبود گردد. ورمیمی نسبتاً پایدار تبدیل صورتبه و تجزیه شده اولیه مواد کرم، گوارش

شود افزایش عملکرد محصول میزنی بذر، افزایش رشد گیاه و در نهایت ساختار خاك باعث تسریع جوانه

ي نتیجه در که است آلی طبیعی پلیمري نوعی ترکیب ). مواد هیومیکی2008، 13(راویندران و همکاران

و  محصول افزایش جهت تواندمی که شودغیره حاصل می و پیت، لیگنین خاك، آلی مواد پوسیدگی

-تغییر ترکیب عناصر غذایی گیاهان می . کوددهی و)2004، 14و آویاد شود (چن گرفته کار به آن کیفیت

ي گیاهخوار) و سطح سوم غذایی (دشمن طبیعی) را تحت تأثیر قرار داده تواند جمعیت سطح دوم (حشره

  ). 2001، 15ها تأثیرگذار باشد (چائو و مکائرهاي دموگرافیک آنو روي ویژگی

شود که براي کنترل آفت، موجب میفرنگی در مناطق آلوده پره مینوز گوجهافزایش سریع جمعیت شب   

). 2010هاي شیمیایی به میزان بیشتري مورد استفاده قرار گیرند (دسنئوکس و همکاران، کشحشره

داران، سوزي، سمیت براي مهرهمشکالت جدي این سموم مانند ایجاد مقاومت ژنتیکی در حشرات، گیاه

زیست و هزینه باالي تولید، منجر به افزایش  هاي گسترده براي محیطتأثیر روي دشمنان طبیعی، زیان
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هاي گیاهی کش). حشره2000، 16پذیرتر گردیده است (الحاجهاي مؤثرتر و تجزیهکشنیاز به یافتن حشره

اند ها مقاوم شدههایی باشند که حشرات به آنکشتوانند جانشین مناسبی براي آفتها میاز جمله اسانس

  ). 17،2000(ایسمان

یک  فرنگیپره مینوز گوجهشب برابر در زیستی و ترکیبات آلی کودهاي از استفاده که دارد لاحتما   

آفت باشد. کودهاي زیستی و ترکیبات آلی ممکن  این جمعیت تراکم کاهش براي امیدوار کننده استراتژي

اسانس فرنگی را هم تحت تأثیر قرار دهند. همچنین پره مینوز گوجهاست جمعیت دشمن طبیعی شب

اجراي  از هدف رو، این فرنگی باشد. ازپره مینوز گوجهکشی نسبت به شبگیاهی داراي خاصیت حشره

  :از عبارتند تحقیق این

کمپوست و کود هیومیک روي پارامترهاي رشد ورمی هاي محرك رشد گیاه،بررسی تأثیر ریزوباکتري -

  فرنگی هاي گوجهبوته هاي رشدفرنگی و همچنین شاخصپره مینوز گوجهجمعیت شب

فرنگی و ارزیابی تأثیر پره مینوز گوجهترین تیمارهاي کودي براي کاهش جمعیت شبانتخاب مناسب -

  این تیمارها روي پارامترهاي رشد جمعیت دشمن طبیعی آفت

  فرنگیپره مینوز گوجهکشی اسانس گیاه پونه نسبت به شبارزیابی خاصیت حشره -

  

  فرنگیگیاه گوجه - 1- 1

 Lycopersicumفرنگی () و از جنس گوجهSolanaceaeزمینی (ي سیبفرنگی متعلق به تیرهگوجه   

sp.( ي گوجهو گونه) فرنگی اهلیLycopersicum esculentum Mill.هاي اهلی باشد. محل یا محل) می

ي مراکز اولیهطور دقیق مشخص نیست ولی سواحل غربی آمریکاي جنوبی و مکزیک شدن این گیاه به

ترین گیاهان کشت فرنگی یکی از قدیمی). گوجه1979شوند (ریک، فرنگی محسوب میپیدایش گوجه

شده در نزد مردم پرو است که در قرن پنجم قبل از میالد مسیح در آنجا کاشته و مورد شده و شناخته

                                                           
16 Elhag 
17 Isman 
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جا به زمینی و توتون از آنسیب فرنگی،ي جدید، گوجهگرفته است. با کشف قارهاستفاده خوراکی قرار می

باشد لذا فرنگی سمی میي گوجهاست که در اروپا اعتقاد داشتند که میوهاسپانیا آورده شد. این در حالی 

کاشتند. این گیاه در مکزیک به نام توماتل نامیده شد که بعداً در عنوان گیاه زینتی میرا تنها بهآن 

شناسند عنوان توماته آمریکایی میرا بهرا توماته نامیدند. در بسیاري از نقاط اروپا آن  اسپانیا و پرتغال آن

فرنگی با نام فرنگی نام گرفت. اکنون گوجهکه در انتها همین اسم با تغییراتی در تمام اروپا به گوجه

  ). 1381در سراسر جهان مشهور است (نصوحی و کوشکی،  Tomatoانگلیسی 

 4- 3ي سلسیوس که داراي حداقل درجه 16توان در مناطقی با متوسط دماي باالتر از را میاین گیاه    

-). گوجه1385(جعفرنیا و همائی، اري از یخبندان باشند پرورش داد ماه شرایط آب و هوایی گرم و ع

 هايمینویتاگرم) و سرشار از  100کیلوکالري در هر  20کالري (بسیار کم ارزش غذاییفرنگی از لحاظ 

، یکی لیکوپنفرنگی همچنین داراي است. گوجه (پتاسیم، کلر و فسفر) مواد معدنی) و Eو  A ،Cمختلف (

 بتاکاروتناز جمله  کاروتنوئیدهااز گروه  دانهرنگطبیعی، و چند نوع  هاياکسیدانآنتی ترین انواع از قوي

  ). 1381است (نصوحی و کوشکی، 

رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه که با سطح درآمد و زندگی افراد جامعه همبستگی زیادي دارد دو    

رود و شمار میي مهم در تأمین نیازهاي غذایی براي افراد جوامع در حال پیشرفت از جمله ایران بهمسئله

فاده از نیروي انسانی موجود گیري مؤثر و بهینه از منابع محدود آب و خاك و استدر این میان نقش بهره

اي منجر به اي برخوردار است. در این راستا تکنولوژي تولید محصوالت گلخانهدر کشور نیز از اهمیت ویژه

وري از منابع محدود آبی و خاکی گشته و اهمیت آن با توجه به اقلیم افزایش چشمگیر راندمان بهره

هاي مدرن در انکار است. لذا امروزه با احداث گلخانهخشک و کم باران اکثر نقاط کشور ما غیر قابل 

فرنگی در حال تولید است که برخی از این محصوالت سراسر کشور، انواع محصوالت و از جمله گوجه

  ). 1385گردد (جعفر نیا و همائی، عالوه بر تأمین بازارهاي داخلی به خارج از کشور نیز صادر می

  

  )Tuta absoluta( فرنگیپره مینوز گوجهشب -2- 1
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  )2011، 18(بلوئم و اسپالتنستین فرنگی در رده بندي جانوريپره مینوز گوجهجایگاه شب - 2-1- 1

Kingdom: Animalia 
   Phylum: Arthropoda 
      Subphylum: Hexapoda 
         Class: Insecta 
            Order: Lepidoptera 
               Super Family: Gelechioidea                      
                  Family: Gelechiidae 
                     Sub Family: Gelechiinae 
                        Genus: Tuta 
                           Species: absoluta 
                              Scientific name: Tuta absoluta (Meyrick 1917) 

  

  توصیف - 2-2- 1

آوري هاي جمعبر اساس نمونه Meyrickتوسط  1917فرنگی نخستین بار در سال پره مینوز گوجهشب   

، بعداً آفت تحت عنوان توصیف شد Phthorimaea absolutaي هانکایو (پرو) تحت عنوان شده از منطقه

Gnorimoschema absoluta (Clarke 1962) ،Scrobipalpula absoluta (Povolny)  یا

Scrobipalpuloides absoluta (Povolny)  گزارش گردید اما نهایتاً در جنسTuta  تحت عنوانTuta 

(Povolny 1994)absoluta  1998، 19توصیف شد (بارینتوس و همکاران .(  

  

  فرنگیپره مینوز گوجهشکل شناسی شب - 2-3- 1

متر طول میلی 6تا  5هاي بسته، حدود فرنگی با بالپره مینوز گوجهحشرات کامل شب حشرات کامل:

هاي لب پایین بلند بوده و به شکل متر است. پالپهاي باز، حدود ده میلیها با بالدارند و عرض بدن آن

طور یک در میان سیاه و سفید نازك و نخی و بندهاي آن بهها بلند، کمانی و رو به باالست. شاخک

هاي هاي سیاهی روي بالاي تا خاکستري پوشیده شده است. لکههاي نقرههستند. سطح بدن از فلس

  ).2010، 20جلویی وجود دارد (سانینو و اسپینوزا

                                                           
18 Bloem & Spaltenstein 
19 Barrientos et al. 
20 Sanino & Espinosa 
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هاي ظاهري د. تفاوتانفرنگی از روي ظاهر قابل تشخیصپره مینوز گوجهي شبحشرات کامل نر و ماده

  ها به این شرح است:آن

ي سه ها به صورت یک دسته. ساختمان متفاوت چفت: چفت در نرها به صورت یک خار ساده و در ماده1

  هاي عقبی قرار دارند.ي بالي جلویی قاعدهتایی از موهاي نازك است که در حاشیه

که در جنس ماده شکم تیزتر است، در حالی نوكتر و در قسمت انتهایی هاي نر، باریکپره. شکم شب2

  تر است.تر و حجیمپهن

هاي خاکستري پراکنده در طرفین است، در . سطح زیرین شکم حشرات نر به رنگ سفید تیره با پولک3

ها این ناحیه به رنگ سفید خالص با چهار سري خطوط سیاه مورب در پهلو است حالی که در ماده

  ).  2010، (سانینو و اسپینوزا

متر عرض دارند. میلی 211/0متر طول و میلی 383/0طور میانگین ها بیضی شکل بوده و بهتخم ها:تخم

هاي تازه گذاشته شده به رنگ سفید مایل به کرم بوده و به تدریج به رنگ زرد و سپس زرد مایل به تخم

شده و تمامی کپسول سر الرو از طریق ها به هنگام رسیدن تیره رنگ دهند. تخمنارنجی تغییر رنگ می

  ).  2011شود. (بلوئم و اسپالتنستین، ي سر سیاه نامیده میي تخم قابل مشاهده است که مرحلهپوسته

 ي پشتی وجود ندارد و به جاي آن یک خط مورب تیرهي الروها، صفحهروي پیش قفس سینه الروها:

شود. قطر کپسول سر بهترین مشخصه نقطع دیده میصورت مرنگی وجود دارد که در قسمت میانی، به

براي تفکیک سنین مختلف الروي است (متوسط قطر کپسول سر در سنین الروي یک تا چهار به ترتیب 

- متر است). الروها چهار سن الروي کامالً مشخص را سپري میمیلی 834/0و  399/0، 253/0، 153/0

متر میلی 72/7و  69/4، 80/2، 61/1تا چهار به ترتیب کنند که متوسط طول بدن در سنین الروي یک 

ها در طول رشد از سفید مایل به کرم تا سبز تیره تغییر است. الروها از نماي پشتی شکم، صاف و رنگ آن

شوند، ي پوست اندازي میکند. زمانی که الروها آمادهکند. در سن آخر رنگ الرو به صورتی تغییر میمی

ها به شود که رنگ آنکنند. این امر باعث میرده و محتویات گوارشی خود را تخلیه میتغذیه را متوقف ک

- پره مینوز گوجهي الروهاي شب). در مقایسه2011سفید مایل به کرم برگردد (بلوئم و اسپالتنستین، 
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با سر و پاهاي  ها شبیه الرو بالپولکدارانفرنگی درون داالنپره مینوز گوجهفرنگی با آفات مشابه، الرو شب

، بدون سر و پا است. الرو بید سیب 21صورت کرمینهبه Liriomyzaکه الرو مینوز مشخص است در حالی

زمینی فعالیت دارد، در مقایسه ي سیبکه روي گیاهان تیره Phthorimaea operculella Zellerزمینی 

  ).   1390(صفوي و صفوي،  دارد، خط سیاه بزرگتر و پاهاي سیاه فرنگیپره مینوز گوجهشببا الرو 

-تیره درمیاي هاي تازه تشکیل شده سبز رنگ هستند اما به هنگام بلوغ به رنگ قهوهشفیره ها:شفیره

 67/4±23/0هاي حشرات ماده (گرم) از شفیرهمیلی 04/3±49/0هاي حشرات نر کمتر (آیند. وزن شفیره

 23/1±08/0متر و عرض میلی 27/4±24/0هاي نرها کوچکتر (طول گرم) و از نظر اندازه شفیرهمیلی

متر) هستند میلی 37/1±07/0متر و عرض میلی 67/4±23/0هاي حشرات ماده (طول متر) از شفیرهمیلی

  ).1- 1) (شکل 2011(بلوئم و اسپالتنستین، 

                                                           
21 Maggot 

  (اصلی) بالغ يحشره -شفیره، د - ، جيالروسنین مختلف  -تخم، ب - ، الفT. absolutaمراحل مختلف زیستی  - 1- 1شکل 

 الف

 ب
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 د



 

133 

 

  

  زیست شناسی - 2-4- 1

یک اي چند نسلی بوده و از توانایی زادآوري باالیی برخوردار است و فرنگی حشرهپره مینوز گوجهشب   

وابسته به شرایط ي زیستی آن بسیار طول چرخه). 2006باشد (پریرا و سانچز، می r-selectedي گونه

روز  8/39ي سلسیوس، درجه 14روز در دماي  3/76محیطی است و متوسط مدت زمان نشو و نماي آفت 

باشد (بارینتوس و ي سلسیوس میدرجه 1/27روز در دماي  8/23ي سلسیوس و درجه 7/19در دماي 

و  6/7±1/0، 9/6±5/0هاي دمایی رشد براي تخم، الرو و شفیره به ترتیب ). آستانه1998همکاران، 

- ي سلسیوس میدرجه 1/8±2/0شفیره -الرو-طور متوسط براي تخمي سلسیوس و بهدرجه 0/1±2/9

توانند کنند و میرسد که الروها در صورت وجود غذا از وارد شدن به دیاپوز خودداري میباشد. به نظر می

). تحت شرایط 2010همکاران،  نسل در سال در آمریکاي جنوبی ایجاد کنند (دسنئوکس و 12تا  10

، 22شوند (ورچر و همکارانفرنگی در تمام طول سال یافت میپره مینوز گوجهاي افراد بالغ شبمدیترانه

ها در سطح زیرین برگ صورت گروهیندرت بهصورت انفرادي و بههاي خود را به). این حشره تخم2010

الروها داراي چهار سن الروي کامالً مشخص  دهد.قرار میها ها و به میزان کمتري روي میوهیا روي ساقه

کنند و با اندازه و رنگ متفاوت هستند. بعد از تفریخ تخم، الروها وارد بافت گیاه شده و شروع به تغذیه می

فرنگی ایجاد کنند. هاي در حال رشد گوجهها و میوهها، گلها، ساقههایی درون برگتوانند داالنمی

کنند. با بزرگتر شدن الروها و افزایش تغذیه، طول و هاي رسیده حمله میین باالتر به میوهالروهاي سن

ها و مقادیر ي بافت برگ خورده شده و تنها رگبرگشود. در آلودگی شدید، همهها بیشتر میعرض داالن

روي خاك افتاده  الروهاي سن آخر معموالً با تنیدن تارهاي ابریشمیماند. زیادي فضوالت حشره باقی می

ها نیز اتفاق شوند، اگرچه شفیره شدن ممکن است در روي برگو در داخل خاك به شفیره تبدیل می

سازند و در اي ابریشمی میدر این حالت الروهاي بالغ مواد غذایی داخل بدن را دفع کرده و پیلهبیفتد. 

افراد بالغ حشراتی شب فعال هستند و ). 2011شوند (بلوئم و اسپالتنستین، جا به شفیره تبدیل میآن

                                                           
22 Vercher et al. 

 ج
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دم بسیار فعالند و افراد بالغ از طریق پرواز بین ها معموالً در طول روز پنهان هستند، به هنگام سپیدهماده

ر در طول عمر کنند و قادرند تا شش باگیري میبار در روز جفتها تنها یکمادهشوند. ها پراکنده میبوته

درصد  76گیري است و روز پس از نخستین جفت 7ي تخمریزي معمول گیري کنند. یک دورهخود جفت

تخم به ازاي هر فرد ماده  260شود و بیشترین میزان باروري هر ماده تخمریزي در این مدت انجام می

  ).2010برآورد شده است (دسنئوکس و همکاران، 

  

  گیاهان میزبان - 2-5- 1

تواند روي سایر فرنگی است، اما این آفت میپره مینوز گوجهفرنگی میزبان مرجح شباگرچه گوجه   

 .S)، بادمجان (.Solanum tuberosum Lزمینی (ي سوالناسه مانند سیبگیاهان زراعی متعلق به تیره

melongena L.) فلفل شیرین ،(S. muricatum L.) و توتون (Nicotiana tabacum L.(  و همچنین

 .S. nigrum L. ،S. eleagnifolium L. ،S. bonariense L. ،Sهاي غیر زراعی این تیره مانند گونه

sisymbriifolium Lam. ،S. saponaceum Dunal ،Lycopersicum puberulum Phil  و سایر گیاهان

 N. glaucaو  .Datura ferox L. ،D. stramonium Lطور طبیعی موجود هستند مانند میزبانی که به

Graham  ،فرنگی تنها پره مینوز گوجهزمینی، شب). روي سیب2010تغذیه نماید (دسنئوکس و همکاران

شود. با این وجود ها نمیي غدهدهد، لذا مستقیماً مانع توسعههاي هوایی گیاه را مورد حمله قرار میبخش

زمینی شود و در شرایط آب و کاهش عملکرد سیبطور غیرمستقیم باعث تواند بهها میتغذیه از برگ

زمینی تلقی شود. از زمان ورود این آفت به فرنگی یکی از آفات سیبپره مینوز گوجههوایی مناسب، شب

ي کشت انگور اند. این آفت در گلخانهاروپا، گیاهان میزبان جایگزین دیگري نیز براي آفت گزارش شده

) و روي گیاه  LPhaseolus vulgaris.)، در ایتالیا روي لوبیا (L.na Physalis peruvia( 23فرنگی کیپ

Lycium sp.  وMalva sp. ي ویژه گیاهان تیرهنیز گزارش شده است. توانایی استفاده از گیاهان مختلف به

                                                           
23 Cape gooseberry  
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 هاي متعدد در غیاب گیاههاي جایگزین امکان استمرار حضور آفت را در زیستگاهعنوان میزبانسوالناسه به

  ).2010سازد (دسنئوکس و همکاران، فرنگی را فراهم میگوجه

  پراکنش اکولوژیکی آفت -2-6- 1

ي آند (پرو، بولیوي و شیلی) است. از فرنگی بومی آمریکاي جنوبی به ویژه منطقهپره مینوز گوجهشب   

علمی آن در  ي متخصصین با ناموسیلهبصورت ناشناخته بود و تنها به 1917زمان توصیف آن در سال 

فرنگی که همیشه در آمریکاي جنوبی وجود پره مینوز گوجهشد. شبدهی میبندي حشرات آدرسطبقه

سال طول  20تر گسترش داشته، اما حداقل فقط به سمت مناطق شرقی 1960ي داشته تا اوایل دهه

این آفت  1980اوایل  ). در2011کشیده تا به نواحی جنوبی قاره گسترش پیدا کند (گارزیا و همکاران، 

در آرژانتین، بولیوي، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، پاراگوئه، پرو، اروگوئه و ونزوئال گزارش گردید 

متري از  1000اي در ارتفاع باالتر از ). این گونه معموالً در شرایط مزرعه1998(بارینتوس و همکاران، 

متري  1900و  2600فرنگی کلمبیا به ترتیب از ارتفاع سطح دریا یافت شد ولی در گلخانه و مزارع گوجه

ي گسترش آفت را در از سطح دریا نیز مشاهده گردید. عقیده بر این است که مبادالت کشاورزي زمینه

زمینی به همراه تعداد فرنگی و سیبداخل قاره فراهم کرده است. سطوح وسیع گیاهان زراعی نظیر گوجه

ي سوالناسه، همچنین آب و هواي مالیم امکان استقرار به این غیر زراعی تیره هاي زراعی وزیادي از گونه

هاي جدید، در غیاب عوامل محدود ي مدیترانه فراهم ساخته است. استقرار در سرزمینآفت را در حوزه

کننده (دماي پایین، دشمنان طبیعی و ...) در طی چند ماه طغیان آفت را در پی داشته و آفت به سرعت 

در اروپا  فرنگیپره مینوز گوجهشبحضور ). 2011یابد (گارزیا و همکاران، ر مناطق وسیعی گسترش مید

هاي بعد در شمال در مناطق والنسیا و جزایر بالئارس اسپانیا محرز شد. در سال 2006ابتدا در سال 

آلمان و انگلستان نیز  اي اروپا و در کشورهاي شمال اروپا مانند هلند،آفریقا، بیشتر مناطق مدیترانه

بعداً در ترکیه نیز یافت شد که نشان از گسترش آن به سمت  فرنگیپره مینوز گوجهشبگزارش گردید. 

فرنگی براي اولین بار در تیر پره مینوز گوجه). در ایران، شب1390ي آسیا داشت (صفوي و صفوي، قاره

زاده، کارشناس مدیریت حفظ یه توسط جوادي امامفرنگی در اطراف ارومدر یکی از مزارع گوجه 1389ماه 
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ي گیاهپزشکی کشور شناسایی شد. پناه در مؤسسهآوري و توسط علینباتات استان آذربایجان غربی جمع

هاي فرومونی شکار دومین محل انتشار آفت در کشور شهرستان برازجان استان بوشهر بود که آفت در تله

 13در طی مدت  فرنگیپره مینوز گوجهشبمناطق کشور مشخص شد که گردید. با ردیابی آفت در دیگر 

  ).2011آمري و چراغیان، استان کشور را آلوده کرده است (بنی 24فرنگی ماه، مزارع گوجه

  

  ي خسارتنحوه -2-7- 1

 هافرنگی آلوده شوند و تخمریزي مادهپره مینوز گوجهي رشدي به شبتوانند در هر مرحلهگیاهان می   

 5ها (درصد)، کاسبرگ 21ها (ها و ساقهدرصد) و به میزان کمتري روي رگبرگ 73ها (ترجیحاً روي برگ

). پس از تفریخ تخم، الروها به درون 2000، 24شود (استیدرصد) انجام می 1هاي سبز (درصد) و میوه

هاي ها و داالننما، حفرهفرنگی نفوذ کرده و در اثر تغذیه و نشو و هاي گوجهها یا میوهها، ساقهبرگ

فرنگی خسارت از طریق هاي گوجهدر برگ). 2010کنند (دسنئوکس و همکاران، آشکاري ایجاد می

شود بنابراین، توانایی فتوسنتزي گیاه را ي الروها ایجاد میها در داخل مزوفیل با تغذیهتشکیل داالن

ها، رشد و نمو هاي ایجاد شده در ساقهداالنشوند. کاهش داده و به تبع آن باعث کاهش عملکرد می

توانند ها به محض تشکیل میتوانند نکروز ایجاد کنند. میوهدهند و میعمومی گیاه را تحت تأثیر قرار می

هاي ثانویه توانند توسط پاتوژنها میهاي ایجاد شده در داخل آني الروها قرار بگیرند و داالنمورد حمله

شود. نهایتاً یک مشکل مهم دیگر این است که گیرند که منجر به پوسیدگی میوه میمورد حمله قرار ب

-رشد و نمو گیاه را متوقف می کند در نتیجهي رأسی در حال رشد تغذیه میآفت مستقیماً روي جوانه

 خوري یا جهت فرآوري تحتفرنگی را براي مصرف به شکل تازههاي گوجهکند. این آفت بازارپسندي میوه

ویژه در آغاز آلودگی، الروها و در بعضی موارد، به). 2010دهد (دسنئوکس و همکاران، تأثیر قرار می

- ي دو باالن ممکن است به اشتباه به شبهاي ایجاد شده توسط آفات دیگر مانند مینوزهاي خانوادهداالن

در ابتدا  Liriomyzaینوز ي مهاي ایجاد شده به وسیلهفرنگی نسبت داده شود. داالنپره مینوز گوجه

                                                           
24 Estay 
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پره مینوز شبهاي هستند اما بعداً داالن فرنگیپره مینوز گوجهشبهاي حفر شده توسط شبیه داالن

به شکل  Liriomyzaهاي مینوز که داالنآیند در حالیاي در میصورت لکهتر شده و بهپهن فرنگیگوجه

در سراسر داالن پراکنده هستند، اما فضوالت  فرنگیپره مینوز گوجهشبمانند. فضوالت تونل باقی می

). الروها قادرند به درون 2- 1شود (شکل اي باریک درون تونل دیده میبه شکل رشته Liriomyzaمینوز 

- ). وجود آفت درون میوه1390هاي هوایی ظریف نفوذ کنند و کانال حفر نمایند (صفوي و صفوي، اندام

فرنگی به ومت آفت به دماهاي پایین باعث اختالل شدید در صادرات گوجهفرنگی همراه با مقاهاي گوجه

زمینی وقتی که گیاه ). در مورد سیب2011شود (گارزیا و همکاران، کشورهاي غیر آلوده به آفت می

ها اقدام به حفر در زیر اپیدرم غده فرنگیپره مینوز گوجهشبي رویشی خود را کامل کرد، الروهاي چرخه

  ).2004، 25ها شود (پاستراناي الروها ممکن است باعث پوسیدگی غدهکنند. تغذیهکانال می

  فرنگیپره مینوز گوجهپارامترهاي زیستی شب -3- 1

تولید مثلی  پتانسیل که باروري زیستی جداول از استفاده با توانمی را حشره یک جمعیت افزایش   

بقاي  کردن دنبال با باروري زیستی جداول داد. نشان کند،می بیان مختلف هايزمان در را ماده حشرات

و  روز هر در فرد هر توسط شده گذاشته هايتخم تعداد بقا، ثبت زمان، یک در شده متولد افراد از گروهی

توصیف زمان  براي توانمی جداول این شوند. ازمی تنظیم گروه از فرد آخرین مرگ تا هاآن مرگ زمان

یک  در موجود افراد کل (تعداد جمعیت ياندازه بینیپیش رشدي، يمرحله هر بقاي نرخ و نشو و نما

                                                           
25 Pastrana 

 ب الف

  (اصلی) )ب( .Liriomyza sp و )الف( T. absolutaالروهاي  عالئم خسارت ایجاد شده توسط يمقایسه - 2- 1شکل 
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زمان  یک جمعیت) در از مشخصی سنی گروه نسبی فراوانی(آن  سنی ساختار و حشره جمعیت) یک

). 2000، 28هندرسون و ساوتوود ؛2000، 27همکاران و ؛ مدیرس1993، 26کري(کرد  استفاده مشخص

، 29همکاران و باشند (مایامی زیر شرح به که شوندمی برآورد باروري زندگی جدول از مختلفی پارامترهاي

2000(:  

mr: مطلوب کامالً شرایط یک در جمعیت افزایش نرخ حداکثر یا 30جمعیت افزایش طبیعی ذاتی رخن 

0Rنسل هر در ماده هر ازاي به شده تولید يماده نتاج تعداد میانگین یا 31مثل تولید خالص : نرخ 

λي ماده در واحد زماني حشرهیا افزایش سرانه 32جمعیت افزایش متناهی : نرخ 

Tبر حسب روز 33نسل طول هر : میانگین  

DT34جمعیت شدن برابر دو براي الزم زمان : مدت 

ي براي مقایسه )mrجمعیت ( افزایش طبیعی ذاتی نرخ گیري ازبهره زندگی، جدول پارامترهاي میان در   

هاي یک گونه حشره در شرایط محیطی مختلف بسیار ي جمعیتهاي مختلف حشرات یا مقایسهگونه

قرار  اختیار در آفت یک جمعیت رشد نرخ که از جامعی اطالعات دلیلبه  mrواقع  سودمندتر است. در

و  آلدایهیم(شود می محسوب حشرات رشد جمعیت گوییپیش براي پارامتر ترینمهم عنوانبه دهد،می

کیفیت  آن به استناد با توانمی که است ايآماره تنها افزایش طبیعی جمعیت ذاتی ). نرخ1995، 35خلیل

  ).1954، 36بیرچ و وارتاآندره(نمود  آفت مقایسه جمعیت افزایش ظرفیت با ارتباط در را گیاه فیزیولوژیکی

  

                                                           
26 Carey 
27 Medeiros et al. 
28 Southwood & Henderson 
29 Maia et al. 
30 Intrinsic rate of natural increase  
31 Net reproductive rate  
32 Finite rate of increase 
33 Mean generation time 
34 Doubling time 
35 Aldyhim & Khalil 
36 Andrewartha & Birch  
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  فرنگیپره مینوز گوجهبرخی مطالعات انجام شده روي پارامترهاي زیستی شب - 3-1- 1

را روي  Isabellaو  Falkato ،Grandellaفرنگی ) تأثیر سه رقم گوجه2016رستمی و همکاران (   

داري ارزیابی کرده و نتیجه گرفتند که اختالف معنیفرنگی پره مینوز گوجهپارامترهاي جدول زندگی شب

) 2015( 37سیلوا و همکارانفرنگی مورد آزمون وجود نداشت. روي سه رقم گوجه Tو  mr ،0Rبین 

 Tex 317و  Bravoفرنگی فرنگی را روي دو الین گوجهپره مینوز گوجهپارامترهاي رشد جمعیت شب

) و نرخ ذاتی افزایش طبیعی جمعیت 0Rمورد مطالعه قرار داده و نشان دادند که نرخ خالص تولید مثل (

)mr در الین (Bravo  نسبت به الینTex 317 طور خالصه مشخص شد که رشد جمعیت باالتر بودند. به

  باشد. می Bravoتر از الین بسیار آهسته Tex 317روي الین مقاوم  فرنگیپره مینوز گوجهشب

فرنگی را روي سه پره مینوز گوجه) پارامترهاي جدول زندگی شب2014خانی و سالک ابراهیمی (قره   

هاي این مطالعه نشان داد که مورد مطالعه قرار دادند. یافته Perensesو  Atabay ،Cluseفرنگی رقم گوجه

فرنگی است زیرا اثرات منفی مینوز گوجه پرهمیزبان نامناسب شب Cluseدر میان ارقام مورد بررسی، رقم 

پره مینوز هاي زیستی شب) ویژگی2014( 38اردوغان و باباروغلوروي پارامترهاي زیستی آفت دارد. 

) و نرخ خالص تولید mrفرنگی را مورد مطالعه قرار داده و مقادیر نرخ ذاتی افزایش طبیعی جمعیت (گوجه

  تخم برآورد کردند.  01/42بر روز و  132/0فرنگی را به ترتیب پره مینوز گوجه) شب0Rمثل (

زمینی را روي پارامترهاي رشد جمعیت و سیب فرنگی) اثر دو گیاه زراعی گوجه2006پریرا و سانچز (   

روي  mrو  0Rمورد ارزیابی قرار دادند. متوسط پارامترهاي جمعیتی شامل  فرنگیپره مینوز گوجهشب

فرنگی گیاه میزبان بسیار بر طبق نتایج، گوجهزمینی بود. داري باالتر از سیبطور معنیفرنگی بهگوجه

زمینی داشت. فرنگی بوده و کیفیت غذایی بهتري نسبت به سیبپره مینوز گوجهتري براي شبمناسب

ی با فرنگی را روي پنج رقم گوجه فرنگپره مینوز گوجههاي زیستی شب) ویژگی1394فتحی و همکاران (

مورد  Early Urbana Yو  Super Strain B ،Super Chief ،Early Urbana Y111 ،Mobilهاي نام

                                                           
37 Silva et al. 
38 Erdogan & Babaroglu 
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- ) به ترتیب روي رقمmrارزیابی قرار دادند. بیشترین و کمترین مقادیر نرخ ذاتی افزایش طبیعی جمعیت (

  بود.  Early Urbana Yو  Super Strain Bهاي 
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   The tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick) is a devastating pest of tomato 

worldwide. In this study, effects of tomato plants treated with vermicompost (20, 40 and 

60%), humic fertilizer (2, 4 and 6 g/Kg soil), plant growth promoting rhizobacteria 

(Pseudomonas fluorescens and Bacillus subtilis) and control were investigated on the life 

table parameters of T. absoluta in a growth chamber at 25 ± 1° C, 65 ± 5% RH, and 16:8 

(L: D) h. The lowest values of net reproductive rate (R0), intrinsic rate of natural increase 

(rm) and finite rate of increase (λ) were obtained on 2 g/Kg humic fertilizer and 40% 

vermicompost. Furthermore, T. absoluta had the longest mean generation time (T) and 

doubling time (DT) on 2 g/Kg humic fertilizer treatment. Results showed that humic 

fertilizer (2 g/Kg) and vermicompost (40%) treatments reduced T. absoluta populations on 

tomato plants as well as, improved growth parameters of tomato seedlings. Therefore 

further experiments were conducted to determine life table parameters of Trichogramma 

brassicae Bezdenko on T. absoluta eggs reared in tomato plant with vermicompost (40%), 

humic fertilizer (2 g/kg) and control treatments. Significant differences were found for 

immature life period and total fecundity of T. brassicae on the treatments. The highest 

values of R0, rm and λ were recorded for T. brassicae developed on T. absoluta eggs on 2 

g/kg humic fertilizer. Furthermore, T. brassicae had the shortest T and DT on 2 g/kg humic 

fertilizer and 40% vermicompost treatments. Humic fertilizer and vermicompost positively 

affected population growth parameters of T. brassicae on eggs of T. absoluta. In the other 

experiments, fumigant toxicity of essential oil extracted from Mentha pulegium was tested 

against the eggs and second-instar larvae of T. absoluta. Results showed that essential oil 

from M. pulegium was very toxic towards T. absoluta. Mortality of eggs at different tested 

doses (0.02 to 0.1 µl/L air) was found to be 12% to 92%. The doses of 0.02 to 0.3 µl/L air 

caused 11.36% to 93.18% mortality of larvae. The LC50 was 0.044 and 0.066 and LC90 was 

0.099 and 0.274 µl/L air for eggs and larvae of T. absoluta, respectively.  
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