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مقدمه

جانیان، ني بادساله از تیره، گیاهی علفی و یکL.Solanum lycopersicumفرنگی اهلی، گوجه

Solanaceae ها، کاروتن، اسیدهاي آلی است که به علت داشتن انواع ویتامینگیاهانی، بوده و یکی از

,Benton & Jonesمفید، قند و امالح معدنی نقش مهمی در سالمتی انسان دارد ( ). بر اساس 2007

به ترتیب 2012فرنگی (بر حسب تن) در سال ده کشور برتر تولیدکننده گوجهFAO(2014)گزارش 

چین، هند، ایاالت متحده آمریکا، ترکیه، مصر، ایران، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و مکزیک بودند. سطح زیر 

1392میلیون تن در سال 6ن حدود هزار هکتار و میزان تولید آ147کشت این محصول در ایران حدود 

). Anonymous, 2013گزارش شده است (

Tuta absolutaفرنگی، مینوز برگ گوجهزنند که یکی از آنها خسارت میفرنگیگوجهآفات مختلفی به 

(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)باشد (میPereyra & Sanchez, 2006 میزبان .(

زمینیجانیان نظیر سیبنتواند روي سایر گیاهان تیره بادفرنگی است ولی میگوجه،پرهاصلی این شب

)Solanum tuberosum L.(ن، باد) جانSolanum  melongena L.،() فلفلS. muricatum

L.) و تنباکو (Nicotoiana tabacum L.نیز خسارت بزند ()Pereyra & Sanchez, 2006;

Garzia et al., پره روي گیاهان میزبان مختلف از جمله ایران خسارت این شب. در کشور )2012

& Baniameriهاي اخیر گزارش شده است (زمینی در سالجان و سیبنفرنگی، بادگوجه

Cheraghian, 2011; Gharekhani & Salek-Ebrahimi, 2014 .(فرنگی در گوجهمینوز برگ

گزارش شد و 1389از استان آذربایجان غربی در سال اي بوده و اولین بار کشور ایران جزو آفات قرنطینه

& Baniameri(پس از آن، پراکنش این آفت در اکثر نقاط ایران توسط محققین مختلف گزارش گردید 
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Cheraghian, 2011; Gharekhani & Salek-Ebrahimi, 2014.(الروهاي این مینوز درون

تغذیه پره مربوط به کنند. خسارت اصلی این شبحفر میداالنکرده وانتهایی نفوذيساقه و جوانهبرگ،

الروها از پارانشیم بین دو اپیدرم برگ بوده که باعث کاهش سطح فتوسنتز کننده گیاه و در نتیجه کاهش 

Desneux(شود عملکرد محصول می et al.,  2011( ،تغذیه الروهاي این آفت از جوانه. عالوه بر آن -

& Saninoشود (میزبان باعث بدشکلی و کاهش رشد گیاه میاهانیا ساقه گیانتهاییهاي

Espinosa, 2010; Desneux et al., 2011 .(

- فرنگی استفاده میهاي مختلف براي کنترل مینوز برگ گوجهکشکشاورزان در مناطق مختلف از حشره

ها در کشي مقاوم به حشرههاکنند. به دلیل باروري باال و طول دوره نسلی کوتاه، پتانسیل ظهور ژنوتیپ

. از سوي دیگر )2005et al.Lietti, 2000 & 2001;et al.Siqueira ,(این گونه زیاد است

محیط و برهم پره باعث اثرات جانبی مضر در زیستهاي مختلف علیه این شبکشرویه حشرهمصرف بی

Filhoشود (زدن تعادل طبیعی در اکوسیستم نیز می et al., 2000; Siqueira et al., 2000 &

, 2005et al.Lietti2001; .(فرنگی با هدف حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی مینوز برگ گوجه

باشد. هاي سالم و موثر در مدیریت تلفیقی این آفت میها یکی از روشافزایش تنوع زیستی و کارایی آن

در هر جامعه تنوع زیستی هاي شاخصگیري ندازهدر ادو عامل اصلی ها و فراوانی نسبی آنهاتعداد گونه

). در مطالعات تنوع زیستی در جوامع کشاورزي از Disney, 1999; Magurran, 2004(باشندمی

شاخص شباهت ) و  E(شاخص یکنواختی شانون )، H(شاخص تنوع شانون هاي مختلفی نظیر  شاخص

Gianoliشود () استفاده میCMH(هورن - موریسیتا et al., 2006; Wearing et al., 2011;

, 2013et al.Zhang .( شاخص تنوع شانون)H (شاخص یکنواختی و اي براي محاسبه تنوع گونه

ها و فراوانی هاي تعداد گونهدر هر جامعه بر اساس دادهايگونهتوزیع براي محاسبه یکنواختی ) E(شانون 

براي محاسبه ) CMH(هورن - شاخص شباهت موریسیتا، شوند. همچنینها استفاده مینسبی هر کدام از آن

ها و فراوانی نسبی هر هاي تعداد گونهبین دو یا چند جامعه بر اساس دادهاي گونهترکیبمقدار شباهت 



3

هاي اگرچه گونه). Altieri & Nicholls, 2004; Magurran, 2004شود (ها استفاده میکدام از آن

اندشمناي و کارایی در تنوع گونهها را العملي عکسفت بیشترین دامنهمختلف گیاه میزبان آلوده به آ

تواند تاثیر متفاوتی بر نیز میمیزبانکند ولی ارقام مختلف آلوده به آفت در یک گونهطبیعی ایجاد می

در تحقیق حاضر فرض بر ).van Emden, 1986طبیعی داشته باشد (انکارآیی دشمناي و تنوع گونه

مینوز کارآیی دشمنان طبیعی اي و در تنوع گونهفرنگی ممکن است هاي مختلف گوجهکه رقمآن است 

مینوز برگ شناسایی دشمنان طبیعی. لذا تحقیق حاضر با اهداف (الف) فرنگی موثر باشندبرگ گوجه

یعی اي دشمنان طب) ارزیابی تنوع گونهبها، (و تعیین درصد فراوانی نسبی هر یک از آنفرنگی گوجه

ها یا الروهاي ) تعیین نسبت تراکم شکارگرها یا پارازیتوییدها به تراکم تخمجو (،فرنگیمینوز برگ گوجه

- اي انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر میتحت شرایط مزرعهفرنگی گوجهروي پنج رقم این آفت 

مینوز تراکمکمترین ، ان طبیعیاي دشمنبیشترین تنوع گونهبا (فرنگی گوجهتواند در انتخاب رقم مناسب 

) مینوزها یا الروهاي شکارگرها یا پارازیتوییدها به تراکم تخمتراکم و بیشترین نسبت فرنگیبرگ گوجه

مفید باشد.فرنگی گوجهدر مزارع این آفت هاي مدیریت تلفیقی براي استفاده در برنامه
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بررسی منابع-1

بندي جانوري ر ردهدفرنگیمینوز برگ گوجهجایگاه -1-1

Triplehorn & Johnson(2005) بندي حشرات بهرا در ردهفرنگیمینوز برگ گوجهجایگاه-

اند:ترتیب زیر گزارش کرده

Kingdom: Animalia

Phylum: Arthropoda

Class: Insecta

Order: Lepidoptera

Family: Gelechiidae

Genus: Tuta

Species: T. absoluta (Meyrick, 1917)

افیاییي میزبانی و پراکنش جغردامنه- 1-2

Garziaباشند (میSolanaceaeهاي وحشی خانواده زمینی و گونهسیباین مینوزمیزبان اصلی 

et al., .T). گزارش شده است که2012 absolutaدهد، اما فرنگی را براي میزبانی ترجیح میگوجه

و تنباکو ، ايل دلمهفلف، زمینیسیب،از جمله بادمجانSolanaceaeتواند روي دیگر گیاهان خانوادهمی

اجازه استمرارثانویهمیزبانعنوانبهجایگزینگیاهانازاستفادهتوانایی. نیز تغذیه کرده و خسارت بزند

- میفراهمفرنگی رامرجح آن یعنی گوجهزراعیگیاهغیابدرمتعددهايزیستگاهدرراآفتاینحضور

Garziaسازد ( et al., 2012.(

سال دراروپادرباراولینپره براياین شبحضوراست.جنوبی بومی آمریکايفرنگیمینوز برگ گوجه
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بیشترآفریقا،شمالدربعدهايسالدر.گردیدمحرزاسپانیابالئارسجزایرووالنسیامناطقدر2006

گردید. این رشگزانیزو انگلستانآلمانهلند،ماننداروپاشمالکشورهايدرواروپاايمدیترانهمناطق

باشد آسیا میقارهسمتبهآنسریعگسترشازنشانگزارش گردید کهنیزترکیهدرپره بعدهاشب

)Sanino & Espinosa, 2010ترکیه، نظیرایرانکشوريهمسایهکشورهايدراخیراآفت). این

بابودنمرزهمدلیلبهایرانکشورواستیافتهگسترشبحرین نیزوعراقعربستان،عمان،کویت،

سال درباراولینبرايآفتکه، اینقرار گرفت. به طوريآلودگیمعرضدرعراقوترکیهکشورهاي

زراعیسالطیسپسشدشناساییوآوريجمعغربی،ارومیه در استان آذربایجاناز شهرستان1389

اردبیل،فارس،خوزستان،مانشاه،کرایالم،کردستان،بوشهر،غربی،آذربایجانهاياز استان90-89

وچهارمحالبویراحمد،وکهکیلویهقزوین،البرز،مرکزي،تهران،لرستان، اصفهان،شرقی،آذربایجان

گردید گزارشهرمزگانوبلوچستانوسیستانکرمان،کرمان، جنوبیزد،سمنان،بختیاري،

)Baniameri & Cheraghian, 2011.(

جاد خسارتشناسی و نحوه ایزیست- 1-3

يچرخهدرکهاستنسلیاي چندحشرهو داردباالییتولیدمثلیتواناییفرنگیمینوز برگ گوجه

شرایطبهبستهراسالدرنسل12تاتکمیلتواناییو به همین دلیلنداردوجوددیاپوزآنزندگی

14/8شد این آفت آستانه پایین دما براي ر).Sanino & Espinosa, 2010باشد (میدارامحیطی

- ي سانتیدرجه2/9ها و براي شفیره6/7و براي الروها 9/6گراد است. این دما براي تخم ي سانتیدرجه

شود و معموال حشرات گیري از اولین شب پس از ظهور حشرات کامل مشاهده میجفتباشد. گراد می

گیري چهار تا پنچ ساعت طول فتکنند و هر بار جگیري میکامل ماده در طول عمر خود شش بار جفت

ریزي هفت کنند. اوج تخمگذاري میگیري شروع به تخمهاي ماده خیلی زود بعد از جفتپرهکشد. شبمی
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-گیرد. مینوز برگ گوجهریزي در آن زمان صورت میدرصد تخم76گیري است و روز بعد از اولین جفت

پره روي گیاهان میزبان هاي این شبگذاري مادهد. تخمدههاي خود را بصورت انفرادي قرار میفرنگی تخم

ها، درصد روي کاسبرگ5ها و حاشیه ساقه، درصد روي رگبرگ برگ21ها، درصد روي برگ73به میزان 

).Sanino & Espinosa, 2010درصد روي میوه سبز گزارش شده است (1و حدود 

نفوذساقهیاوهابرگجدید،هايمیوهها،گلانتهایی،يجوانهدرونتخم بهتفریخازپسالروها

بینشدهتشکیلزاویهیاوگیاهانتهاییقسمتطریقازمعموالها. آنکنندحفر میداالنکنند ومی

هیبریدهايفرنگیگوجهدرانتهاییهايجوانهبهخسارتآرژانتین،شوند. دروارد ساقه میبرگودمبرگ

و کاهشگیاهرشدکاهشباعثودادهقرارتحت تاثیرشدتبهراگیاهشکلگلخانه،درشدهکشت

ایجادهايداالنوشوندواقعحملهموردتوانندمیتشکیلازبعدبالفاصلههاشود. میوهمیمیوهعملکرد

گردد میهامیوهپوسیدگیموجبکهشودهاییپاتوژناستقرارمحلتواندمیالروهاوسیلهبهشده

)Sanino & Espinosa, 2010(.تولیدمیزانوفتوسنتزيظرفیتکاهشبهمربوطآفتاینخسارت

هايمیوهبازارپسنديعدمازناشیاقتصاديزیاناین،براست. عالوههاگلخانهودر مزارعفرنگیگوجه

- میخورداربرزیادياهمیتازباشد،نداشتهوجودبرداشتازپسفرآوريکه امکانشرایطیدرآلوده،

وجودنهایت،باشد. درمیثانویهبیماریزايعواملانتقالطریقازنیزاین آفتغیرمستقیمباشد. خسارت

بهفرنگیگوجهصادراتجلوگیري ازفرنگی و یا وجود داالن درون آنها باعثگوجههايمیوهدرونآفت

). Sanino & Espinosa, 2010شود (به آفت میغیرآلودهکشورهاي

فرنگیدشمنان طبیعی مینوز برگ گوجه- 1-4

یدها یپارازیتوو هاي مختلف از شکارگرهاتوان به گونهمیفرنگیمینوز برگ گوجهاز دشمنان طبیعی 

ها اشاره شده است:از آنتعداديبه 2-1و 1- 1هاي اشاره کرد که در جدول
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)Anonymous, 2016(فرنگی پارازیتوییدهاي مینوز برگ گوجه-1-1جدول 

مرحله زیستی مورد ترجیحگونهخانوادهراسته
HymenopteaEulophidaeNecremnus artynes (Walker) يالرومرحله

Hemiptarsenus zilahisebessi Erdös يالرومرحله

BraconidaeBracon sp. يالرومرحله
TrichogrammatidaeTrichogramma achaeae Nagaraja & Nagarkattiمرحله تخم

Trichogramma sp. تخممرحله

)Anonymous, 2016(فرنگی گوجهبرگ مینوز شکارگرهاي-2-1جدول 

گونهخانوادهراسته

HemipteraMiridaeNesidiocoris tenuis Reuter
Macrolophus pygmaeus (Rambur)

Dicyphys  marrocan Wagner

NabidaeNabis pseudoferus ibericus Remane

Nabis sp.

AnthicoridaeOrius sp.
Xylocoris spp.

PentatomidaePodisus nigrispinus (Dallas)

PyemotidaePyemotes sp.

HymenopteraVespidaePolistes sp.

CoccinellidaColeopteraLinnaeusCycloneda sanguine
LabiduridaeLabiduridaeLabidura riparia Pallas
NeuropteraChrysopidaeChrysoperla externa (Hagen)
AcariPhytoseiidaeAmblyseius swirskii Athias-Henriot

Amblyseius cucumeris (Oudemans)

و VuilleminBeauveria bassianaعالوه بر پارازیتوییدها و شکارگرها، قارچ ،همچنین

LineageMetarhizium anisoplia و باکتريBerlinerBacillus thuringiensis از عوامل

دارند فرنگیمینوز برگ گوجهدر کنترل الروهاي کارایی خوبیباشند و بیمارگر الروهاي این مینوز می

)Rodriguez et al., 2006; Laurici et al., 2008 .(،براي مثالLaurici et al.)2008 گزارش (
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.Mهاي قارچند که کنیدیوماهکرد anisopliaفرنگی مانع از با نفوذ به داخل تخم مینوز برگ گوجه

Steinernemaاند که نماتدهاي ) گزارش کردهLaia & Morton)2010شوند. ها میتفریخ تخم

)Weiser(carpocapsae،(Filipjer)Steinernema feltiaeوHeterohabditis

bacteriophora (Poinar)باشند.فرنگی موثر میدر کنترل مینوز برگ گوجه
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هامواد و روش- 2

ها و روش کارمکان آزمایش- 1- 2

15درجه و 38غرافیایی متر؛ عرض ج1332پژوهش حاضر در دشت اردبیل (ارتفاع از سطح دریا 

9/303دقیقه شرقی، میزان بارندگی متوسط سالیانه 17درجه و 48دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 

هاي فرنگی به نامانجام شد. در تحقیق حاضر پنج رقم گوجه1394و 1393هاي متر) در سالمیلی

Super Strain B ،Super Chief ،Mobil ،Korral وEarly Urbana Y که به طور متداول در

هاي مورد مطالعه از موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و بذور رقمشوند، انتخاب شدند. منطقه کشت می

هاي مورد بررسی در گلخانه کشت شدند و در اواخر ها ابتدا بذور رقمدر این آزمایشنهال کرج تهیه شدند. 

ي آزمایشی به داده شدند. این تحقیق در مزرعهبه مزرعه انتقالفرنگی گوجهماه نشاهاي اردیبهشت

تنوع انجام شد. در این تحقیق 1394و 1393هاي متر مربع در دشت اردبیل در طی سال800مساحت 

هاي آلوده، درصد میوهها و الروهاي این آفتتخمتراکم، فرنگیگوجهمینوز برگدشمنان طبیعیاي گونه

گیاهان پنج رقم رويT. absolutaها یا الروهاي زیتوییدها به تراکم تخمنسبت تراکم شکارگرها یا پاراو 

- هاي کامل تصادفی با چهار بلوك و در کرتفرنگی نامبرده در مزرعه آزمایشی در قالب طرح بلوكگوجه

و پشته انجام شد. به روش جويدر مزرعهمتر مورد ارزیابی قرار گرفت. کاشت نشاها5× 4هاي با ابعاد 

). همچنین فاصله دو متري Benton & Jones, 2007متر بود (سانتی50هاي کشت اصله بین ردیفف

عملیات ها بدون کشت باقی ماند.برداريعنوان حاشیه براي انجام نمونهها بهها و نیز بین کرتبین بلوك

مطابق با عرف رایج در هاي هرز در اواسط خردادماه و اوایل و اواخر تیرماهبعد از کاشت شامل وجین علف

بار صورت گرفت. در ضمن در منطقه به صورت دستی انجام شد. آبیاري مزرعه به فواصل منظم ده روز یک

.شدها اجتنابکشاین مزرعه آزمایشی از مصرف حشره
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فرنگی شروع شد و به طور هفتگی تا زمان رفتن گیاهان گوجهها از مرحله رشدي به ساقهبردارينمونه

فرنگی گوجهگیاهبرداري یک واحد نمونهها داشت محصول در اواخر شهریورماه ادامه یافت. در این بررسیبر

طور تصادفی از هر کرت انتخاب شد. در هر برداري تعداد چهار گیاه بهدر هر نوبت نمونه. انتخاب شد

- و الروهاي مینوز برگ گوجهها تعداد تخم،هاي دشمنان طبیعیتعداد و فراوانی هر یک از گونهنمونه، 

با بررسی منابع انجام شده مشخص گردید چراکه، شمارش شدند.هاي آلوده به مینوز و تعداد میوهفرنگی 

الزم به اي در زمینه شناسایی دشمنان طبیعی این آفت در منطقه انجام نشده است.که تاکنون مطالعه

هاي آلوده به مراحل مختلف زیستی ، نمونهآفتاینآوري پارازیتوییدهاي براي جمعیادآوري است که

هاي لیوانی با درپوش به طور جداگانه داخل قفسفرنگی گوجهرقم مورد مطالعه پنجدر هر یک از مینوز 

درصد و 50±5گراد، رطوبت نسبی درجه سانتی25±1اقک رشد در دماي تتوري (به منظور تهویه) در ا

عت تاریکی تا زمان ظهور زنبورهاي پارازیتویید نگهداري شدند. در سا8ساعت روشنایی و 14دوره نوري 

فرنگی ها و الروهاي مینوز برگ گوجههاي آلوده به تخماین تحقیق، زنبورهاي پارازیتویید فقط از نمونه

هاي هاي آلوده به سایر مراحل زیستی این آفت، زنبور پارازیتوییدي ظاهر نشد. گونهظاهر شدند و در نمونه

,Hansson, 1990; Tobias(شدندنبور پارازیتویید بر اساس کلیدهاي شناسایی معتبر شناسایی ز

1995; Sohrabi et al., هاي لیوانی هاي شکارگر در قفسهاي داراي پورهعالوه بر آن، نمونه). 2014

اق تدماي ابا درپوش توري تا زمان تکمیل نشوونما و تبدیل آنها به حشرات کامل شکارگر تحت شرایط 

- براي تغذیه پورهها و الروهاي مینوز تخمآلوده به هايروزانه برگنگهداري شدند. الزم به ذکر است که 

هاي شکارگر با استفاده از کلیدهاي معتبر شناسایی شدند شد. حشرات کامل گونههاي شکارگرها فراهم 

), 2004; Sohrabi &et al., 1987; MoraesKelton;1967et al.,Bienko-Bei

Hosseini, 2015( هاي مورد هاي دشمنان طبیعی در هر یک از رقمهر یک از گونهو فراوانی . تعداد

هاي راوانی نسبی هر یک از گونههاي حاصل در تعیین درصد فو از دادهندمطالعه شمارش و یادداشت شد

تراکم دشمنان طبیعی (شکارگرها یا نسبت فرنگی و نیز تعیین دشمنان طبیعی مینوز برگ گوجه
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هاي تعداد و فراوانی همچنین، از دادهمینوز استفاده گردید. يها یا الروهاتخمپارازیتوییدها) به تراکم 

) و نیز شاخص شباهت E) و یکنواختی شانون (H(تنوعهايشاخصهاي دشمنان طبیعی در تعیین گونه

در هر اي شاخص تنوع شانون براي محاسبه تنوع گونه.شداستفاده )CMHهورن (-اي موریسیتاتنوع گونه

شود. هر قدر مقدار ها استفاده میها و فراوانی نسبی هر کدام از آنهاي تعداد گونهجامعه بر اساس داده

اي بیشتر و هم از فراوانی نسبی دهد که آن جامعه هم از غناي گونهن میاین شاخص بیشتر باشد نشا

مینوز اي دشمنان طبیعی تنوع گونه). در این تحقیق، Magurran, 2004ها برخوردار است (باالتر گونه

شاخص تنوع شانون بر از استفاده با فرنگیگوجهرقم مورد مطالعه پنجروي هر یک از فرنگیبرگ گوجه

;Shannon & Weaver, 1949(فرمول زیر محاسبه شداساس  Magurran, 2004(:

H = -∑piln pi

.) وجود دارندni/Nام (iنسبت افرادي است که درگونه piشاخص تنوع شانون و Hدر این رابطه 

هاي اي در هر جامعه بر اساس دادهگونهتوزیع از شاخص یکنواختی شانون براي محاسبه یکنواختی 

شود. هر قدر مقدار این شاخص بیشتر باشد ها استفاده میها و فراوانی نسبی هر کدام از آنگونهتعداد 

). در این Magurran, 2004تر است (ها یکنواختدهد که در آن جامعه توزیع فراوانی گونهنشان می

فرنگیگوجهالعه رقم مورد مطپنجروي هر یک از دشمنان طبیعی مینوز ايگونهتوزیع یکنواختی تحقیق، 

;Shannon & Weaver, 1949بر اساس فرمول زیر محاسبه شد (و این شاخص با استفاده از

Magurran, 2004:(

E = H/lnS

باشد. تعداد گونه در نمونه میSشاخص تنوع شانون و Hشاخص یکنواختی شانون، Eدر این رابطه 

بین دو یا چند جامعه بر اي گونهترکیبت هورن براي محاسبه مقدار شباه- شاخص شباهت موریسیتا

- شاخص شباهت موریسیتاشود. ها استفاده میها و فراوانی نسبی هر کدام از آنهاي تعداد گونهاساس داده

از عدد صفر به عدد یک هورن -موریسیتاشاخص و هر چه قدر مقدار هورن بین صفر تا یک متغیر است



12

است بیشتر جوامع کشاورزياي بین گونهترکیباهت شبدهد که نشان میشود، تر مینزدیک

)Magurran, 2004 مینوز برگ گوجهاي دشمنان طبیعی گونهترکیبشباهت ). در این تحقیق، مقدار -

بر اساس فرمول زیر محاسبه شد با استفاده از این شاخص و فرنگیگوجهرقم مورد مطالعه پنجبین فرنگی

)Magurran, 2004:(

CMH = 2 ∑ (ai bi)/(da+db)(Na×Nb)

ام iتعداد افرادگونه B ،aiتعداد کل افراد در گیاه A ،Nbتعداد کل افراد در گیاه Naدر این رابطه 

B ،daام در گیاه iتعداد افراد گونه A ،biدر گیاه  = ∑ ai
2/Na

dbو 2 = ∑bi
2/Nb

باشند. می2

هادادهتجزیه آماري -2- 2

رقم مورد مطالعه پنجهاي دشمنان طبیعی روي هر یک از اي گونهشاخص تنوع و یکنواختی شانون بر

هاي هورن براي ترکیب گونه- شاخص شباهت موریسیتاو نیز Excelافزار با استفاده از نرمفرنگیگوجه

EstimateSافزار نرمبا استفاده ازفرنگیمینوز برگ گوجهرقم مورد مطالعه پنجدشمنان طبیعی در بین 

Win 8.20حاسبه شدندم)Colwell, 2006( .یکنواخت کردن به منظور ها، قبل از تجزیه آماري داده

ها تراکم تخمهاي استفاده گردید. دادهمینوز تراکم هاي براي دادهLog(X)واریانس دادها از تبدیل داده

رقم مورد پنجروي هر یک از شاخص تنوع و یکنواختی شانونهاي آلوده و درصد میوه، مینوزهاي الروو

هاي به طور جداگانه در قالب طرح پایه بلوك1394و 1393هاي در هر یک از سالفرنگیگوجهمطالعه 

95اطمینان ها با استفاده از آزمون توکی در سطح کامل تصادفی آنالیز شدند. اختالفات بین میانگین داده

).SAS, 1999درصد مقایسه شدند (
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نتایج - 3

اينسبی و شاخص تنوع گونهدرصد فراوانی،فرنگیمینوز برگ گوجهی دشمنان طبیع- 1- 3

هاآن

رقم مورد پنجآنها روي نسبی و درصد فراوانی فرنگیمینوز برگ گوجههاي دشمنان طبیعی گونه

ده گونه در این تحقیق، است. ارایه شده1-3ر جدول دشت اردبیل در دو سال ددر فرنگیگوجهمطالعه 

- تخم مینوز برگ گوجهیک گونه زنبور پارازیتویید و الرو، چهار گونه زنبور پارازیتویید الرو و شکارگر تخم 

اسامی علمی آنها به همراه درصد فراوانی نسبی آنها 1-3که در جدول آوري و شناسایی شدندجمعفرنگی 

هاي نی نسبی گونهفرنگی مجموع درصد فراواهاي شکارگر مینوز برگ گوجهدر بین گونه.ارایه شده است

در سال Mobilو Korralهاي به ترتیب روي رقمدرصد3/32ا ت27با Miridaeهاي شکارگر سن

در 1394در سال Mobilو Early Urbana Yهاي به ترتیب روي رقمدرصد 4/31تا 2/28و 1393

هايگونهMiridaeخانوادههاي شکارگرهاي شکارگر بیشتر بود. در بین سنمقایسه با بقیه گونه

Deraeocoris punctulatus (Fallén) وMacrolophus pygmaeus (Rambur) بیشترین

بالتوري سبز ، Miridaeخانوادههاي شکارگر هاي سندرصد فراوانی نسبی را داشتند. بعد از گونه

Chrysoperla carnea (Stephans)سن شکارگر ،Orius niger (Wolff)ي هاهاي سنو گونه

هاي بعدي قرار داشتند. درصد فراوانی از لحاظ درصد فراوانی نسبی در رتبهNabidaeخانوادهشکارگر

بسیار ناچیز Phytoseiidaeخانوادهشکارگرهايو کنهGeocoridaeخانوادههاي شکارگرنسبی سن

به درصد 3/22تا 9/17هاي زنبور پارازیتویید الرو ازمجموع درصد فراوانی نسبی گونه). 1-3بود (جدول 

هاي به ترتیب روي رقمدرصد 9/22تا 9/17و 1393در سال Korralو Mobilهاي ترتیب روي رقم
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Korral وMobil گونه ،هاي زنبور پارازیتویید الرومتغیر بود که در بین گونه1394در سالBracon

Sayhebetorورهاي پارازیتویید الرو شامل و سایر زنببیشترین درصد فراوانی نسبی را داشت

(Westwood)Neochrysocharis formosus ،(Gravenhorst)Diadegma majale و

WilkinsonmyeloentaApantelesهاي بعدي قرار داشتند. از لحاظ درصد فراوانی نسبی در رتبه

-نج رقم گوجهروي پTuta absolutaهاي دشمنان طبیعی گونهدرصد فراوانی نسبی -1-3جدول 

در منطقه اردبیل1394و 1393در دو سال فرنگی

Table 3-1- The percentage of relative abundance of natural enemies of Tuta

absoluta on five tomato cultivars during 2014 and 2015 in Ardabil region.
Natural
enemies

Super
Strain B

Super Chief Mobil Korral Early
Urbana Y

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
The
predators of
eggs and
larvae

Hemiptera
Miridae

Deraeocoris punctulatus (Fallén) 13.0 11.2 11.8 13.2 13.7 12.9 11.3 13.1 12.8 11.9
Macrolophus pygmaeus (Rambur) 9.6 9.9 8.9 9.8 10.4 11.2 8.8 10.0 10.9 9.4
Nesidiocoris tenuis (Reuter) 5.7 5.0 5.5 5.1 6.0 5.1 5.0 5.4 3.8 4.4
Dicyphus sp. 3.0 3.3 3.4 2.6 2.2 2.2 1.9 1.5 1.3 2.5
Total 31.3 29.4 29.6 30.7 32.3 31.4 27.0 30.0 27.8 28.2

Nabidae
Nabis punctatus A. Costa 5.7 5.8 5.9 5.1 6.0 6.7 6.3 6.2 5.1 6.3
Nabis pseudoferus Remane 3.9 4.5 3.8 3.0 4.9 3.9 5.6 5.4 4.5 4.4
Total 9.6 10.3 9.7 8.1 10.9 10.6 11.9 11.6 9.6 10.7

Geocoridae
Geocoris punctipes (Say) 2.6 2.5 2.5 2.6 1.6 1.1 1.9 2.3 1.9 1.9

Anthocoridae
Orius niger (Wolff) 12.2 12.8 11.4 12.8 12.1 12.9 11.9 12.3 12.2 13.2

Neuroptera
Chrysopidae

Chrysoperla carnea (Stephans) 11.3 12.0 12.2 11.5 11.0 9.6 12.5 13.1 10.9 13.8

Acari
Phytoseiidae

Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) 2.6 2.5 2.5 2.6 3.8 2.8 1.3 1.5 1.9 3.1

Larval
parasitoids

Hymenoptera
Braconidae

Bracon hebetor Say 10.6 11.3 11.5 12.5 11.4 12.8 12.9 11.8 13.8 11.7
Apanteles myeloenta Wilkinson 2.2 2.1 2.1 2.6 1.1 2.2 1.9 1.5 1.3 1.3

Eulophidae
Neochrysocharis formosus (Westwood) 4.3 3.7 4.2 3.4 2.7 4.5 4.4 1.5 5.1 3.8

Ichneumonidae
Diadegma majale (Gravenhorst) 3.9 2.9 3.0 3.0 2.7 3.4 3.1 3.1 1.9 1.3

Total 21.0 20.0 20.8 21.5 17.9 22.9 22.3 17.9 22.1 18.1

Egg
parasitoid

Trichogrammatidae
Trichogramma brassicae Bezdenko 9.4 10.6 11.2 10.1 10.0 8.6 11.5 11.3 12.5 10.9
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BezdenkoTrichogramma brassicaeدرصد فراوانی نسبی زنبور پارازیتویید تخم همچنین، 

1393در سال Early Urbana YوSuper Strain Bهاي به ترتیب روي رقمدرصد 5/12تا 4/9از 

.)1-3(جدول متغیر بود1394در سال Korralو Mobilهاي به ترتیب روي رقمدرصد 3/11تا 6/8و 

دشمنان هاي تنوع و یکنواختی شانون براي گونههايشاخصمقادیر ) ±SEمیانگین (-2-3دول ج

در منطقه اردبیل1394و 1393در دو سال فرنگیروي پنج رقم گوجهTuta absolutaطبیعی

Table 3-2- Mean (±SE) values of Shannon diversity and evenness indices for

natural enemies of Tuta absoluta on five tomato cultivars during 2014 and

2015 in Ardabil region.

Cultivars Shannon diversity index Shannon evenness index

2014 2015 2014 2015

Super Strain B 2.55 ± 0.05 a 2.53 ± 0.08 a 0.94 ± 0.04 a 0.93 ± 0.02 a

Super Chief 2.54 ± 0.04 a 2.51 ± 0.05 a 0.94 ± 0.03 a 0.93 ± 0.03 a

Mobil 2.50 ± 0.07 a 2.51 ± 0.04 a 0.92 ± 0.02 a 0.93 ± 0.04 a

Korral 2.49 ± 0.05 a 2.46 ± 0.06 a 0.92 ± 0.03 a 0.91 ± 0.02 a

Early Urbana Y 2.45 ± 0.07 a 2.47 ± 0.04 a 0.90 ± 0.04 a 0.91 ± 0.03 a

Means followed by the same letter in a column are not significantly different.

فرنگی روي هاي دشمنان طبیعی مینوز برگ گوجهبراي گونهشانون و یکنواختی تنوع هاي شاخصمقادیر 

. ارایه شده است2- 3در جدول 1394و 1393فرنگی مورد مطالعه در دو سال هر یک از پنج رقم گوجه

فرنگی مورد مطالعه بین پنج رقم گوجههاي دشمنان طبیعی شاخص تنوع شانون براي گونهاختالف در 

به ترتیب براي =819/0P=،38/0F=،15,4dfو =722/0P=،52/0F=،15,4df(دار نبود معنی

بین هاي دشمنان طبیعیبراي گونهیکنواختی شانون شاخص همچنین، مقادیر ).1394و 1393هاي سال
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=929/0P=،21/0F=،15,4df(داري را نشان نداد فرنگی مورد مطالعه نیز اختالف معنیپنج رقم گوجه

).1394و 1393هاي به ترتیب براي سال=893/0P=،27/0F=،15,4dfو 

فرنگی گوجهرقمپنجاي دشمنان طبیعی بین هورن براي ترکیب گونه-شاخص شباهت موریسیتاادیر مق

شاخص شباهت ادیر مق1393ارایه شده است. در سال 3- 3در جدول 1394و 1393سال در دو 

و 994/0تا 981/0بین فرنگیگوجهرقمپنجاي دشمنان طبیعی بین هورن براي ترکیب گونه- موریسیتا

).3-3متغیر بود (جدول 971/0تا 932/0بین 1394در سال 

فرنگیمینوز برگ گوجههايالروها وتراکم تخم-2- 3

-مینوز برگ گوجهيهاتراکم تخمدر هر دو سال مطالعه، اختالف در نتایج تحقیق حاضر نشان داد که

و 1393درسال =002/0P=،37/7F=،15,4df(دار بودمعنیفرنگیهاي مختلف گوجهروي رقمفرنگی

003/0P=،51/6F=،15,4df= قم روي رها، تراکم تخم1393در سال. )1394در سالEarly

Urbana Yهاي داري کمتر از رقمبه طور معنیSuper Strain B ،Super ChiefوMobil ،بود

- ها روي رقم، تراکم تخم1394داري را نشان نداد. در سال اختالف معنیKorralولی در مقایسه با رقم 

مطالعه بود (جدول هاي مورد داري کمتر از سایر رقمبه طور معنیKorralو Early Urbana Yهاي 

هاي مختلف مورد الروهاي مینوز روي رقم). همچنین، نتایج مقایسه آماري نشان داد که بین تراکم4- 3

و =005/0P=،79/5F=،15,4dfداري وجود دارد (آزمایش در هر دو سال مورد مطالعه اختالف معنی

004/0P=،12/6F=،15,4df= تراکم الروها روي سال، هر دو در ). 1394و 1393به ترتیب براي سال

، Super Strain Bهايداري کمتر از رقمبه طور معنیKorralو Early Urbana Yهاي رقم

Super ChiefوMobil4- 3(جدول بود(.
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Tutaهاي دشمنان طبیعی هورن بین ترکیب گونه- مقادیر شاخص شباهت موریسیتا-3-3جدول 

absolutaدر منطقه اردبیل1394و 1393در دو سال فرنگیجهروي پنج رقم گو

Table 3-3- Values of Morisita-Horn index for natural enemies of Tuta

absoluta on five tomato cultivars during 2014 and 2015 in Ardabil region.

Years Cultivars Super Strain

B

Super

Chief

Mobil Korral Early Urbana

Y

2014 Super Strain B - - - - -

Super Chief 0.994 - - - -

Mobil 0.993 0.989 - - -

Korral 0.987 0.994 0.985 - -

Early Urbana Y 0.981 0.986 0.984 0.990 -

2015 Super Strain B - - - - -

Super Chief 0.937 - - - -

Mobil 0.962 0.969 - - -

Korral 0.971 0.955 0.963 - -

Early Urbana Y 0.932 0.950 0.963 0.934 -

فرنگی در روي پنج رقم گوجهTuta absolutaها و الروهاي تراکم تخم) ±SE(میانگین -4-3جدول 

منطقه اردبیل

Table 3-4- Mean (± SE) density of Tuta absoluta eggs and larvae on five

tomato cultivars during 2014 and 2015 in Ardabil region.

Cultivars eggs density per plant larvae density per plant

2014 2015 2014 2015

Super Strain B 43.5 ± 3.8 a 44.1 ± 3.1 a 39.7 ± 2.4 a 41.2 ± 2.3 ab

Super Chief 42.7 ± 2.3 a 46.4 ± 3.8 a 38.5 ± 1.8 a 44.7 ± 2.2 a

Mobil 35.1 ± 2.9 b 40.2 ± 3.4 a 32.8 ± 1.7 b 36.4 ± 1.8 b

Korral 31.1 ± 2.7 bc 30.4 ± 2.9 b 23.6 ± 2.1 c 23.0 ± 2.1 c

Early Urbana Y 29.6 ± 2.1 c 26.8 ± 2.3 b 21.6 ± 1.6 c 18.5 ± 1.9 c

Means followed by the different letter in a column are significantly different.
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Tutaها یا الروهاي نسبت تراکم دشمنان طبیعی (شکارگرها یا پارازیتوییدها) به تراکم تخم-5-3جدول 

absolutaدر منطقه اردبیل1394و 1393در دو سال فرنگیروي پنج رقم گوجه

Table 3-5- The proportion of natural enemies (predators or parasitoids) density

to Tuta absoluta eggs or larvae density on five tomato cultivars during 2014

and 2015 in Ardabil region.
Natural
enemies

Super
Strain B

Super Chief Mobil Korral Early
Urbana Y

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
The
predators of
eggs and
larvae

Hemiptera
Miridae

Deraeocoris punctulatus (Fallén) 0.90 0.79 0.86 0.85 0.92 0.75 0.82 0.80 0.98 1.05
Macrolophus pygmaeus (Rambur) 0.66 0.70 0.65 0.63 0.70 0.65 0.64 0.61 0.83 0.83
Nesidiocoris tenuis (Reuter) 0.39 0.35 0.40 0.33 0.41 0.29 0.37 0.33 0.29 0.39
Dicyphus sp. 0.21 0.23 0.25 0.16 0.15 0.13 0.14 0.09 0.10 0.22

Nabidae
Nabis punctatus A. Costa 0.39 0.41 0.43 0.33 0.41 0.39 0.46 0.37 0.39 0.55
Nabis pseudoferus Remane 0.27 0.32 0.28 0.19 0.33 0.23 0.41 0.33 0.34 0.39

Geocoridae
Geocoris punctipes (Say) 0.18 0.18 0.18 0.16 0.11 0.07 0.14 0.14 0.15 0.17

Anthocoridae
Orius niger (Wolff) 0.84 0.91 0.83 0.82 0.81 0.75 0.87 0.75 0.93 1.16

Neuroptera
Chrysopidae

Chrysoperla carnea (Stephans) 0.78 0.85 0.89 0.74 0.74 0.55 0.91 0.80 0.83 1.21
Acari

Phytoseiidae
Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) 0.34 0.25 0.16 0.32 0.31 0.31 0.16 0.16 0.25 0.47

Total proportion of predator’s density to moth ggs or
larvae density (%)

4.96 4.97 4.96 4.53 4.89 4.12 4.92 4.38 5.09 6.44

Larval
parasitoids

Hymenoptera
Braconidae

Bracon hebetor Say 1.49 1.62 1.72 1.61 1.55 1.54 2.11 1.62 2.41 2.40
Apanteles myeloenta Wilkinson 0.31 0.30 0.32 0.34 0.15 0.27 0.32 0.22 0.23 0.27

Eulophidae
Neochrysocharis formosus (Westwood) 0.63 0.55 0.65 0.45 0.38 0.55 0.74 0.22 0.93 0.81

Ichneumonidae
Diadegma majale (Gravenhorst) 0.57 0.42 0.45 0.39 0.38 0.41 0.53 0.43 0.35 0.27

Total proportion of larval parasitoids density to moth
larvae density (%)

3.00 2.89 3.14 2.79 2.46 2.77 3.70 2.49 3.92 3.75

Egg
parasitoid

Trichogrammatidae
Trichogramma brassicae Bezdenko 1.28 1.49 1.60 1.30 1.32 0.96 1.51 1.22 1.67 1.67

Total proportion of egg parasitoid density to moth eggs
density (%)

1.28 1.49 1.60 1.30 1.32 0.96 1.51 1.22 1.67 1.67
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- ها یا الروهاي مینوز برگ گوجهنسبت تراکم شکارگرها یا پارازیتوییدها به تراکم تخم-3- 3

فرنگی

هر یک فرنگی درها یا الروهاي مینوز برگ گوجهنسبت تراکم شکارگرها یا پارازیتوییدها به تراکم تخم

نسبت تراکم شکارگرها به بیشترین ارایه شده است.5-3در جدول در هر دو سالفرنگیگوجهرقمپنجاز 

درصد 44/6و 1393درصد در سال Early Urbana Y)09/5روي رقم ها و الروهاي مینوز تراکم تخم

روي به تراکم الروهاي مینوز نسبت تراکم پارازیتوییدهاي العالوه بر آن،مشاهده گردید.)1394در سال 

.)1394درصد در سال 75/3و 1393درصد در سال 92/3(بیشترین بود Early Urbana Yروي رقم 

Earlyروي رقم هاي آفت مینوز به تراکم تخمنسبت تراکم پارازیتویید تخمبیشترین همچنین، 

Urbana Y)67/1(جدول مشاهده گردیددرصد در هر دو سال)5-3.(

فرنگیهاي آلوده به مینوز برگ گوجهدرصد میوه-4- 3

Earlyهاي فرنگی روي رقمهاي آلوده به مینوز برگ گوجهدر هر دو سال مورد مطالعه، درصد میوه

Urbana Y وKorral002/0هاي مورد مطالعه بود (داري کمتر از سایر رقمبه طور معنیP=،

35/8F=،12,4df= 008/0و 1393براي سالP=،71/5F=،12,4df= 3؛ شکل 1394براي سال-

1.(
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-فرنگی در پنج رقم گوجههاي آلوده به مینوز برگ گوجه) میوهSE±درصد (- 1-3شکل 

).P < 0.05؛ SNK(آزمون 1394و 1393هاي فرنگی در سال

Figure 3-1- The percentage (±SE) of tomato leafminer-infested

fruits in the five cultivars of tomatoes in 2014 and 2015 (SNK test;

P < 0.05).
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بحث-4

یک گونه زنبور ده گونه شکارگر تخم و الرو، چهار گونه زنبور پارازیتویید الرو و در این تحقیق، 

هاي شکارگر ها سنکه در بین آنسایی شدندآوري و شناجمعفرنگی تخم مینوز برگ گوجهپارازیتویید 

Miridae و زنبورهاي پارازیتوییدBraconidae .در بین سنبیشترین درصد فراوانی نسبی را داشتند -

Deraeocoris punctulatusهاي، گونهMiridaeهاي شکارگر  (Fallén) وMacrolophus

pygmaeus (Rambur) ،Nesidiocoris tenuis (Reuter) وDicyphus sp. از لحاظ درصد

Zappalaهاي باال به پایین قرار داشتند. به ترتیب در رتبهفراوانی نسبی  et al.(2013) نیز گزارش

و زنبورهاي Miridaeهاي شکارگر فرنگی، سنکردند که در بین دشمنان طبیعی مینوز برگ گوجه

هاي سنی در کنترل این آفت داشتند.پتانسیل باالیEulophidaeو Braconidaeپارازیتویید الرو 

Macrolophusشکارگر  spp.،N. tenuis وDicyphus spp.ها و به عناون شکارگرهاي تخم

Urbanejaاند (فرنگی توسط محققین مختلف گزارش شدهالروهاي مینوز برگ گوجه et al., 2009;

Ingegno et al., 2013; Muniappan, 2013; Mollá et al., 2014نتایج تحقیق ما با یافته .( -

به عنوان N. tenuisسن شکارگر که مبنی بر اینSohrabi & Hosseini(2015)هاي تحقیق

باشد، مطابقت دارد. در تحقیق فرنگی در استان آذربایجان شرقی میشکارگر تخم و الرو مینوز برگ گوجه

بالتوري ، Miridaeهاي شکارگر هاي سننهفرنگی بعد از گوحاضر، در بین شکارگرهاي مینوز برگ گوجه

Nabisشامل Nabidaeهاي شکارگر هاي سنو گونهO. niger، سن شکارگرC. carneaسبز 

punctatus A. Costa وNabis pseudoferus Remaneاز لحاظ درصد فراوانی نسبی در رتبه -

بالتوري سبز، که مبنی بر اینMuniappan(2013)هاي هاي بعدي قرار داشتند. این نتایج با یافته

از عوامل بیوکنترل spp.Amblyseiusهاي شکارگر ، و کنهGeocorisو Oriusهاي شکارگر سن
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.Nباشند، مطابقت دارد. همچنین، سن شکارگر فرنگی میها و الروهاي مینوز برگ گوجهتخم

pseudoferusفرنگی توسط هها و الروهاي مینوز برگ گوجبه عنوان شکارگرهاي تخمet al.Cabello

.Bهاي زنبور پارازیتویید الرو گونه در این تحقیق، در بین گونهگزارش شده است. نیز (2009)

hebetor بیشترین درصد فراوانی نسبی را داشت و سایر زنبورهاي پارازیتویید الرو شاملN.

formosus ،D. majale وmyeloentaA.هاي بعدي قرار سبی در رتبهاز لحاظ درصد فراوانی ن

Braconزنبورهاي که محققین قبلی مبنی بر اینهاي داشتند. این نتایج با یافته

spp.،spp.Neochrysocharis ،spp.Diadegmaوspp.Apanteles مرحله الروي مینوز

Muniappan, 2013; Zappalaکنند، مطابقت دارد (فرنگی را پارازیته میبرگ گوجه et al., 2013;

Sohrabi et al., 2014هاي تحقیق حاضر، ). عالوه بر آن مطابق با یافتهSohrabi et al.(2014)

فرنگی فرنگی از مزارع گوجهرا به عنوان پارازیتویید الروهاي مینوز برگ گوجهN. formosusزنبور نیز 

هاي مینوز توسط زنبور یسم تخمدر این تحقیق پارازیتشرقی گزارش کردند. همچنین، استان آذربایجان

- مینوز برگ گوجههاي با نسبت پایین مشاهده گردید. پارازیتیسم تخمT. brassicaeپارازیتویید تخم 

et al.Chailleux(2013)و et al.Cabello(2012)فرنگی توسط زنبوران تریکوگراما توسط 

هاي هاي مختلفی از سنختلفی از جهان گونهگزارش شده است. مطابق با نتایج تحقیق حاضر، در مناطق م

، spp.Deraeocoris ،spp.Macrolophus ،spp.Nesidiocorisهاي شکارگر جنس

spp.Dicyphus ،spp.Oriusوspp.Nabis ،هايبالتوريspp.ChrysopaوChrysoperla

spp. ، زنبورهاي پارازیتوییدspp.Bracon،spp.Neochrysocharis ،spp.egmaDiadو

spp.Apantelesهاي شکارگر و کنهspp.Amblyseius به عنوان عوامل بیوکنترل مینوز برگ

Lunaاند (شدهمحققین قبلی گزارش فرنگی توسط گوجه et al., 2012; Biondi et al., 2013;

Muniappan, 2013; Zappala et al., 2013; Sohrabi et al., 2014هاي). تفاوت یافته
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هاي تواند با سازگاري گونهباشد که آن هم میهاي سایر محققین در سطح گونه میتحقیق حاضر با یافته

هوایی، نوع پوشش گیاهی و تنوع آفات در هر منطقه در ومختلف شکارگر یا پارازیتویید با شرایط آب

ارتباط باشد. 

هاي دشمنان طبیعی براي گونهشانون و یکنواختی شاخص تنوع نشان داد کهتحقیق حاضرنتایج

- مقدار شاخص شباهت موریسیتاداري را نشان نداد.فرنگی مورد مطالعه اختالف معنیبین پنج رقم گوجه

. دست آمدهب994/0تا 932/0بین فرنگی گوجهرقمپنجاي دشمنان طبیعی بین هورن براي ترکیب گونه

دهد که نشان میشود، تر میفر به عدد یک نزدیکاز عدد صهورن - موریسیتاشاخص عددي هر چه مقدار 

است بیشتر فرنگیگوجهرقم مورد مطالعه پنجاي دشمنان طبیعی بین گونهترکیبشباهت 

)Magurran, 2004(.هورن -شاخص شباهت موریسیتاو شانون و یکنواختی تنوع هايمقدار شاخص

هاي تعداد و فراوانی هر یک از بر اساس دادهلفهاي مختدر زیستگاهجانواران و گیاهانهاي براي گونه

).Disney, 1999; Magurran, 2004(دنشوها محاسبه میگونه

و درصد فرنگیمینوز برگ گوجهدر تراکم فرنگیگوجههاي حاضر مشخص گردید که رقمتحقیقدر 

الروهاي وهاطالعه تراکم تخمرقم مورد مپنجکه در بین طوريبهداري داشتند. تاثیر معنیهاي آلودهمیوه

هاي در مقایسه با رقمKorralو Early Urbana Yهايقمرروي هاي آلودهدرصد میوهو نیز مینوز 

Super Strain B ،Super ChiefوMobilهاي مطلوبیت متفاوت رقمداري کمتر بود. به طور معنی

شناسی و یا ریختهايتواند با ویژگیمیT. absolutaنسبت به فرنگی مورد مطالعه مختلف گوجه

Magalhãesدر ارتباط باشد (فرنگی هاي مختلف گوجهبیوشیمیایی رقم et al., 2001; Maluf et

al., 2010; Oliveira et al., - هاي گوجه). در مطالعات قبلی گزارش شده است که ژنوتیپ2012

tridecanone-2و zingiberene ،acylsugarsترکیبات هر کدام از فرنگی داراي غلظت باالي 

Magalhães(دارندT. absolutaمقاومت باالیی نسبت به  et al., 2001; Maluf et al., 2010( .
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هاي باالتر هر دو ترکیب هاي هتروزیگوت داراي غلظتژنوتیپگزارش شده است که عالوه بر این، 

zingiberene وacylsugarوت داراي غلظت باالي یکی از ترکیباتهاي هموزیگدر مقایسه با ژنوتیپ

Maluf(برخوردار بودند T. absolutaنسبت به بیشتري از مقاومت نامبرده et al., ). همچنین، 2010

Oliveira et al.(2012) اي هاي غدههاي داراي تراکم باالي تریکومژنوتیپگزارش کردند که مطلوبیت

.باشدپایین میپره این شبنسبت به

ها یا نسبت تراکم شکارگرها یا پارازیتوییدها به تراکم تخمکه نشان دادحاضر نین، نتایج تحقیق همچ

که، در هر طوريبهمورد مطالعه متفاوت بود.هاي گوجه فرنگی رقمفرنگی روي الروهاي مینوز برگ گوجه

Early Urbana Yقم روي رها و الروهاي مینوز نسبت تراکم شکارگرها به تراکم تخمبیشترین دو سال 

نسبت تراکم همچنین،مشاهده گردید.)1394درصد در سال 44/6و 1393درصد در سال 09/5(

درصد در 92/3(بیشترین بود Early Urbana Yروي رقم پارازیتوییدها الروي به تراکم الروهاي مینوز 

هاي مینوز م پارازیتویید تخمنسبت تراکبیشترین عالوه بر آن، .)1394درصد در سال 75/3و 1393سال 

این مشاهده گردید.درصد در هر دو سال)Early Urbana Y)67/1روي رقم هاي آفت به تراکم تخم

فرنگی روي به احتمال زیاد کارایی دشمنان طبیعی در کنترل مینوز برگ گوجهدهد که یج نشان میانت

فرنگی بیشتر است. در تحقیقات قبلی، مورد مطالعه گوجهدر بین پنج رقمEarly Urbana Yرقم 

روي گیاهان میزبان نسبت تراکم شکارگرها یا پارازیتوییدها به تراکم آفت هرگاه گزارش شده است که 

Sarfraz(د داشت نکارایی باالیی در کنترل جمعیت آفت خواهدشمنان طبیعیافزایش یابد،  et al.,

, 2012et al.Cabello2008;( ها و تراکم شکارگرها یا پارازیتوییدها به تراکم تخمنسبت. تفاوت در

نوع و شناسی، هاي ریختتواند با ویژگیفرنگی میرقم مورد مطالعه گوجهپنجدر بینالروهاي مینوز 

اي کیفیت تغذیهفرنگی و آلوده به مینوز برگ گوجهمواد شیمیایی فرار جلب کننده توسط گیاهان ترکیب 

ارقام مختلف یک گیاه شده است کهگزارش در تحقیقات قبلی نیز در ارتباط باشد.و غیرهگیاهان میزبان 
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- هاي ریختد به طور مستقیم از طریق ویژگینتوانآلوده به آفت میمیزبان هاي مختلف گیاهان و یا گونه

میزبان شناسی یا ترشح مواد شیمیایی فرار جلب کننده و یا غیرمستقیم از طریق تاثیر کیفیت غذایی گیاه 

Sarfraz(دنیی دشمنان طبیعی تاثیرگذار باشاهاي زیستی آفت در کاربر ویژگی et al., 2008;

, 2012et al.Cabello.(،براي مثالet al.Cabello(2012) گزارش کردند که کارایی سن

ه فرنگی بسته بمختلف گوجهيهافرنگی روي رقمدر کنترل مینوز برگ گوجهN. tenuisشکارگر 

ها متغیر بود، چراکه این شکارگر عالوه بر تغذیه از شکار از شیره گیاه میزبان نیز تغذیه کیفیت غذایی آن

هاي مینوز برگ ها گزارش کردند که کارایی زنبور ترریکوگراما در پارازیته کردن تخمکند. در مقابل آنمی

Sarfrazهمچنین،فرنگی قرار نگرفت.هاي مختلف گوجهفرنگی تحت تاثیر رقمگوجه et al.(2008)

پره پشت الماسی باعث افزایش طول دوره نشوونماي الروي این که گیاهان مقاوم به شبندگزارش کردنیز 

. لذا توصیه شدندقرارگیري الروهاي این آفت نسبت به زنبور پارازیتویید در معرضزمان پره و افزایش شب

هاي مختلف گوجه رقمو بیوشیمیایی شناسی هاي ریختر ویژگیشود تحقیقات بیشتري در زمینه تاثیمی

انجام شود.دشمنان طبیعی فرنگی در کارایی 

گیري کلینتیجه- 5

Early Urbana Yکشت رقم بندي کرد که توان جمعدر مجموع، بر اساس نتایج تحقیق حاضر می

ها و الروهاي مینوز ییدها به تراکم تخمنسبت تراکم شکارگرها یا پارازیتوافزایش فرنگی با در مزرعه گوجه

تواند در میهاي آلودهو نیز کاهش درصد میوهها و الروهاي این آفت کاهش تراکم تخم،فرنگیبرگ گوجه

فرنگی در مزارع گوجهمینوز برگمدیریت تلفیقی هاي مطالعات آتی به منظور کاربرد در قالب برنامه

.مورد توصیه قرار گیردفرنگی گوجه
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Identification of natural enemies of Tuta absoluta and assessment of damage caused

by the pest on some tomato cultivars under field condition

Abstract

The tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick), is one of the most important pests of

tomato, Solanum lycopersicum L., in Iran. In this research, natural enemies diversity of T.

absoluta and proportion of predators or parasitoids density to moth eggs or larvae density

on five tomato cultivars including Super Strain B, Super Chief, Mobil, Korral, and Early

Urbana Y were studied in an experimental field during 2014 and 2015. In this study, ten

predator species, four larval parasitoid species and one egg parasitoid species were

collected and identified. Amongst the natural enemies, the predatory bugs Miridae and

larval parasitoids Braconidae had the highest relative abundance. The Shannon diversity

index for the complex of natural enemies was not significant among the five tested

cultivars. The values of Morisita–Horn index for the complex of natural enemies among

the five cultivars were calculated from 0.932 to 0.994. In two years, the greatest

proportion of predarors density to moth eggs and larvae density (5.09% in 2014 and

6.44% in 2015), the highest proportion of larval parasitoids density to moth larvae

density (3.92% in 2014 and 3.75% in 2015), and the greatest egg parasitoid density to

moth eggs density (1.67% in both studied years) were recorded on Early Urbana Y.

Furthermore, the percentage of infested fruits was lower on Early Urbana Y and Korral

than on Super Strain B, Super Chief and Mobil. Therefore, it can be concluded that the

cultivation of Early Urbana Y with increasing of the proportion of predators or

parasitoids density to T. absoluta eggs and larvae density and reducing of the percentage

of infested fruits could be useful in the integrated management programs of the tomato

leafminer in tomato fields.

Key words: host plants, natural enemies, parasitism, predator, relative abundance,

damage


