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 چكیده

وارد کشور شده و به  1389 که از سالآفتي است Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae)  ،فرنگيگوجه بيد

این در  فرنگيگوجههای گلخانه قابل توجهگسترش یافته است. نظر به سطح زیر کشت  جيرفتسرعت در مناطق مختلف از جمله 

ناحيه گياهي تعيين بهترین و جمعيت  های، مطالعه نوسانفرنگيبيد گوجهزایي بسيار باالی خسارتقدرت ، ناشناخته بودن و هطقمن

گياه با کشت  ،. در این مطالعهبسيار مهم است مدیریتي، هایتصميماتخاذ بالغ این آفت جهت نابرداری از جمعيت افراد نمونه برای

های الروی داالن و برداری هفتگي از مراحل مختلف رشدی حشره شامل تخم، الرواقدام به نمونه در شرایط گلخانه، فرنگيگوجه

در  )اواسط بهمن ماه( رشد فصل واسطنشان داد که فعاليت این حشره از ا نتایج. شدها برداری از برگو نمونه به شيوه بررسي بوته

در این  باشد کهمي در فروردین و اردیبهشتتدریج تراکم جمعيت رو به فزوني نهاده و اوج جمعيت به و هشدمشاهده  گلخانه

حشره در  ریزیتخم ین ميزانترمشخص شد که بيش برداریحاصل از نمونههای با ارزیابي داده. نمایدميایجاد نيز نسل  4-5 مدت

-برداری از داالننتایج نشان داد که نمونهعالوه بر این، گيرد. ها صورت ميدر سطح زیرین برگ به طور عمدهو  هانيمه باالیي بوته

بر اساس  ،چنينهم .استبرخوردار آفت ت در تخمين جمعي زیستي حشره از دقت باالتری مراحل شمارشهای الروی نسبت به 

و مثبت همبستگي  ،هابوتهفوقاني در نيمه های الروی الرو و داالنبين تغييرات ميانگين تعداد که مشخص شد  آزمون همبستگي

ها برآوردی ها در این قسمت و شمارش تعداد داالنبرداری از برگتوان تنها با نمونهوجود دارد و ميبيش از دو بخش دیگر بوته 

 دست آورد. ه از جمعيت الروهای فعال ب
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 مقدمه

 :.Tuta absoluta Meyrick (Lepفرنگي گوجه بيد

Gelechiidae) ،فرنگي ترین آفات گوجهیکي از مخرب

 Garcia)بوده در جهان است که بومي آمریکای مرکزی 

and Espul, 1982 در سال  ایران در برای اولين بار( و

و شهرستان اروميه شناسایي و کشور از شمال غرب  1389

 ,Baniameri and Cheraghianگزارش شده است )

ه سرعت در مناطق جنوبي کشور نظير (. این آفت ب2012

های بوشهر، هرمزگان و جنوب استان کرمان گسترش استان

ترین آفات این محصول یکي از مهم ،و در حال حاضریافته 

. بر (Namvar and Gharaie, 2018) استدر این مناطق 

این حشره در مناطق  ،مختلف های پژوهشگرانبررسياساس 

-گوجهبه محصول  درصد خسارت 80تا  50بين  دنياآلوده 

- Tosevski et al., 2011; El) کندميوارد فرنگي 

Aassar et al., 2015.)  

 1ای چند نسليحشره T. absoluta  فرنگيبيد گوجه

دهد که این حشره زیستي آن نشان مي هایفراسنجهاست و 

 Korycinska) کندپيروی مي r- selectedاز استراتژی 

and Moran, 2009) طول دوره رشد و نمو یک نسل .

کامل آفت تا حد زیادی به شرایط محيطي به ویژه دما 

تا  24که ميانگين طول این دوره از به طوری ؛بستگي دارد

در غذای کافي الروها تا زماني که  .روز متفاوت است 77

شوند. در دیاپوز وارد نميمرحله به  ،دسترس داشته باشند

ای، حشرات بالغ این آفت در نهشرایط آب و هوایي مدیترا

 ,.Desneux et alباشند )تمام طول سال قابل مشاهده مي

2010 .) 

فرنگي را به عنوان ميزبان گوجه T. absolutaاگرچه 

و توليد مثل این حشره  اما رشد و نمو ،دهداصلي ترجيح مي

بادمجانيان از گياهان زراعي خانواده  یدیگر روی تعداد

(، سيب زميني .Solanum melongena Lنظير بادمجان )

(S. tuberosum L.( فلفل ،)S. muricatum L. و )

( نيز گزارش شده است. .Nicotiana tabacum Lتنباکو )

های هرز این خانواده نيز به عالوه بر این، تعدادی از علف

                                                 
1. Multivoltine 

 ,.Desneux et alاند )عنوان ميزبان این حشره گزارش شده

2010.) 

-ها به صورت ایجاد داالنبرگی روخسارت این آفت 

روی  واست ناشي از تغذیه الروها از بافت مزوفيل  های

ها را تغيير داده و حالت نکروز ساقه، رشد معمولي بوته

بالفاصله بعد از نيز های گوجه فرنگي کنند. ميوهایجاد مي

-در آن ایتغذیههای تشکيل مورد حمله قرار گرفته و کانال

گيرند ميثانویه مورد حمله قرار  ماریزایعوامل بيها توسط 

با این حشره  ،چنينهمشود. منجر به لهيدگي ميوه مي که

آن رشد  سبب توقف کامل های انتهایي بوتهاز جوانهتغذیه 

 (. Apablaza, 1992شود )مي

 کاربرداز ابتدای ورود این آفت به کشورهای مختلف، 

تفاده در مورد استرین راهبرد سموم شيميایي اصلي

 ;Lietti et al., 2005) بوده است ي آنمدیریتهای برنامه

Megido et al., 2013). کارایي این روش  ،این با وجود

بافت گياه و عدم درون به دليل فعاليت الروهای آفت 

ها و نيز مقاومت آفت به سموم دسترسي سموم به آن

 (.Megido et al., 2013) استمختلف، بسيار ناچيز 

-حشره استفاده ازگيری در مورد زمان تصميم شاخص

، تعداد حشرات بالغ T. absolutaها برای کنترل کش

زیرا ثابت شده است  ،باشدميهای فرموني شکار شده در تله

خسارت ميزان ها با تعداد حشرات بالغ شکار شده در تلهکه 

 ,Faccioliالروها و کاهش ميزان محصول ارتباط دارد )

1993; Benvenga et al., 2007).  در این شاخص البته

کشورهای مختلف بسيار متفاوت ارزیابي شده و غير قابل 

در  ،رواین(. از Benvenga et al., 2007) اعتماد است

به  خسارت اقتصادی این آفت را آستانه برخي از کشورها

به هر  این حشره )الرو و یا حشره بالغ(نسبت تعداد  شکل

 (.Bajonero et al., 2008) ندانمودهبيان بوته 

های مدیریت آفات، تا حد آميز برنامهاجرای موفقيت

برداری ساده و مناسب برای های نمونهبرنامه زیادی به توسعه

های برنامه گيری سریع و دقيق بستگي دارد. در توسعهتصميم

برداری، دقت و هزینه دو عامل بسيار مهم هستند که نمونه

 (. Pedigo, 1994ه قرار گيرند )باید مورد توج
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، آفتجمعيت موفق طراحي و اجرای یک برنامه پایش 

دی بنهای مدیریت آفات، زمانبرنامهمؤثر از نظر اجرای 

 ر مهمها، بسياو ارزیابي اثرات آن ی مبارزهاهروشکاربرد 

 (.Shiberu and Getu, 2017است )

-تله ترین شرایط کاربردمطلوب ،پيشين هایپژوهشدر 

ه زرعنصب در م ی فرموني از نظر نوع تله، ارتفاع و مکانها

 ایهنوسانو نيز  فرنگيبيد گوجه برای شکار حشرات بالغ

فصلي آن در مزارع فضای آزاد در یک منطقه سردسيری 

درجه مورد بررسي قرار  -)قزوین( و بر اساس روش روز

هدف از انجام . (Namvar and Gharaie, 2018) گرفت

و دوره فعاليت  چگونگيبررسي  ،حاضر پژوهش

های فرنگي در شرایط گلخانهبيد گوجهزایي خسارت

و نيز تدوین برنامه جنوب کشور فرنگي تجاری گوجه

این آفت  زای مراحل خسارتبرداری بر اساس نمونه

 .باشدمي
 

 هامواد و روش

حت حدود گلخانه تحقيقاتي به مسا پژوهش حاضر در

در مرکز  1396 – 97فصل زراعي متر مربع در  400

تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي جنوب استان 

 1چف کاشت گوجه فرنگي رقمکرمان )جيرفت( انجام شد. 

نشاکاری صورت گرفت و سپس به زمين اصلي  شکلبه 

کليه عمليات کاشت و داشت  منتقل شد. در خزانه و گلخانه

منطقه به رنگي فهای گوجهگلخانهمطابق شرایط معمول 

کشي گونه حشرهانجام رسيد. در دوره انجام آزمایش هيچ

 .مورد استفاده قرار نگرفت

  رشدی نابالغ جمعیت مراحل  هاینوسان 

مراحل نابالغ جمعيت  هاینوسانبررسي  به منظور

های الروی، داالنچنين و هم الروتخم، شامل رشدی 

 ر فواصلد( 1396آبان  15ابتدای فصل )از برداری نمونه

 20و تا پایان فصل کشت ) ه صورت پذیرفتروز 4 زماني

 ( ادامه یافت.1397اردیبهشت 

                                                 
1.  Chef, USA, Petoseed Co., INC 

برگچه به عنوان واحد  4های با حداقل برگ ،به این منظور

برداری مورد بررسي قرار گرفتند. به این ترتيب که در نمونه

  کامالًبه صورت فرنگي گوجهبوته  30تعداد  مرحله اول

انتخاب شده و مورد مطالعه  گلخانه نقاط مختلف زتصادفي ا

برگچه(، یکي از  4 حداقل برگ کامل )شامل 2از هر بوته 

و به جدا شده نيمه باالیي و دیگری از نيمه پایيني، 

تعداد الروها، ميانگين و  ،شدند. سپسآزمایشگاه منتقل 

انحراف معيار نمونه را بدست آورده و بر اساس آن اندازه 

( تعيين شد 1( بعدی با استفاده از معادله )N) 2نمونه

(Southwood and Henderson, 2000 .) 
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 (1) 

انحراف معيار  sبرابر با ميانگين نمونه،   ،در این معادله

باشد که ها ميميزان خطای قابل قبول در بررسي dنمونه و 

نيز کميتي است که از  3tدر نظر گرفته شد و  1/0برابر 

گيری، آید. در مراحل اوليه نمونهدست ميه جدول مربوطه ب

گيری مرحله قبل و با استفاده از تعداد نمونه بر اساس نمونه

به منظور جلوگيری از  ،. در ضمنشد( تعيين 1رابطه )

عدد در نظر  50ش حجم کار تعداد نمونه حداکثر افزای

-در هر مرحله نمونه (.Hsu et al., 2001گرفته شد )

به تفکيک  هابرگهای موجود روی داالن برداری، تعداد

 )نيمه باالیي و نيمه پایيني ارتفاع بوته( دو بخش فوق

 زماننيز هم هاتخم. برای شمارش شدندشمارش و ثبت 

ها به صورت جداگانه مورد بررسي برگ سطوح زیر و روی

مارش و ثبت های مشاهده شده شقرار گرفته و تعداد تخم

آوری شده نمودار های جمعبر اساس داده ،شد. در پایان

تغييرات جمعيت حشره در مراحل مختلف زیستي در هر 

-هو دورشده م يرستهای گياه در طول فصل، کدام از بخش

 .های اوج و فرود جمعيت تعيين شد

 هاتعداد نسل

برداری ، در هر نوبت نمونهبه منظور تعيين تعداد نسل

و درصد الروهای سن  شداد الروهای سن آخر تعيين تعد

                                                 
2. Sample size  
3. t - student  
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 ،. سپس(Parrella, 1987) دشآخر به کل الروها محاسبه 

 های آفت تعيين شد.های مربوطه، تعداد نسلبا ترسيم منحني

 گیرینمونه ناحیهترین تعیین مناسب  

های برداری از بوتهنمونه های حاصل ازبا استفاده از داده

 شاخص ابق روش ذکر شده در باال(،)مط گوجه فرنگي

برای هر کدام از مراحل رشدی تخم )در   1واریانس نسبي

های الروی محاسبه شد و بر دو سطح برگ(، الرو و داالن

گيری از بوته گوجهنمونه ناحيهترین مناسب این اساس

 (2) فرنگي تعيين شد. این شاخص با استفاده از رابطه زیر

    (:Todd et al., 1998محاسبه شد )
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m

S
RV E (2) 

رابر با ب ESبرابر با ميانگين نمونه و  m ،در این معادله

 t زمونبا استفاده از آ ،چنينهم .باشندخطای استاندارد مي

(t-test) احل رشدی تخم، ميانگين جمعيت هر کدام از مر

از  برداری شدههای الروی در دو بخش نمونهالرو و داالن

 ها، مورد مقایسه قرار گرفت.فاع بوتهارت

 هایبین تغییرات میانگین تعداد الرو و داالن رابطه

 الروی

بين تغييرات ميانگين  همبستگي وجود به منظور بررسي

ها های موجود روی برگتعداد الرو و ميانگين تعداد داالن

پایيني  باالیي وسطوح در هر کدام از طول فصل رشد در 

 2و ضریب همبستگي پيرسون زمون همبستگيآاز ، بوته

به توان مي ،مناسب همبستگيدر صورت وجود استفاده شد. 

تر و با اطمينان باال، تراکم جمعيت الرو در شکلي ساده

های الروی با استفاده از تعداد داالنهای ميزبان را برگ

 .زدتخمين 

      هاتجزیه و تحلیل داده
ه و رسم نمودارهای شدآوریجمعهای داده بررسي

به صورت پذیرفت.  Excelافزار از نرمبا استفاده مربوطه 

مبستگي بين جمعيت الروها و ه آزمونانجام  منظور

 SPSSاز نرم افزار  tآزمون انجام و نيز های الروی داالن

ver. 16 .استفاده شد 

                                                 
1. Relative variation  
2. Pearson correlation  

 نتایج  

 جمعیت مراحل مختلف رشدی حشره  هاینوسان

 بيدت مراحل مختلف رشدی جمعي هاینوسانمنحني 

 ها وگوجه فرنگي، در نيمه باالیي و نيمه پایيني ارتفاع بوته

ارائه شده  1به تفکيک در شکل  ،نيز مجموع دو بخش

 است. 

-نوسانشود، روند مالحظه مي 1گونه که در شکل همان

جمعيت مراحل مختلف رشدی حشره در هر کدام از  های

يني بوته، با روند کلي دو بخش نيمه باالیي و نيمه پای

تغييرات جمعيت در مجموع دو بخش مشابه است. به این 

ترتيب که در تمام موارد فوق، در ابتدای فصل جمعيت 

بسيار ناچيز بوده و به تدریج افزایش تراکم جمعيت مشاهده 

مراحل رشدی  که اوج جمعيت تمام؛ به طوریشودمي

 حشره در فروردین و اردیبهشت بوده است.

 هاداد نسلتع

بر اساس نسبت الروهای سن آخر به کل الروهای 

چنين طول دوره برداری و هممشاهده شده در هر نوبت نمونه

 .Tتوان گفت که حشره رشدی یک نسل آفت، مي

absoluta  در طول یک فصل زراعي در گلخانه گوجه

نسل  4 -5فرنگي مورد مطالعه در شهرستان جيرفت، حدود 

 (. 2داشته است )شکل 

 گیریترین ناحیه نمونهمناسب

ميانگين تراکم جمعيت مراحل مختلف رشدی حشره 

های باالیي، برداری در هر کدام از بخشطي دوره نمونه

محاسبه  RVپایيني و کل ارتفاع بوته و نيز ميانگين شاخص 

ارائه شده  1ها در جدول ر کدام از این قسمتشده در ه

 است.
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( و تمام B)(، نيمه پایيني Aهای الروی در نيمه باالیي )جمعيت مراحل رشدی تخم، الرو و داالنهای نوسان -1شکل 

 (Cارتفاع بوته )
Figure 1. Population fluctuations of eggs, larvae and leaf mines on upper half (A), lower half 

(B) and overall height of plants (C) 
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 شود، در هر دومشاهده مي 1گونه که در جدول همان

 چنين در تمامها و همبخش باالیي و پایيني ارتفاع بوته

تر از ارتفاع بوته، تعداد تخم در سطح زیرین برگ، بيش

نيز در این سطح سطح رویي بوده و دقت نمونه برداری 

تر است(. اسبه شده کممح RVتر بوده است )مقادیر بيش

يز نهای شمارش شده و عالوه بر این، ميانگين تعداد تخم

 نيمه ش ازها، بيبرداری در نيمه باالیي بوتهميزان دقت نمونه

 (. 1پایيني بوده است )جدول 

-مقایسه ميانگين جمعيت مراحل مختلف رشدی نمونه

ها نيز در جدول ه حشره در دو بخش ارتفاع بوتهبرداری شد

که ارائه شده است. این نتایج نشان داد با وجود این 2

ميانگين جمعيت مراحل تخم و الرو حشره در بخش باالیي 

(، اما این تفاوت 1تر از بخش پایيني بوده )جدولها بيشبوته

دار نبوده است. این در حالي است که از نظر آماری معني

های الروی در دو بخش ارتفاع اوت ميانگين تعداد داالنتف

تر از نيمه دار بوده و در نيمه پایيني بيشها،کامالً معنيبوته

 (.2ها بوده است )جدول باالیي بوته

 

 

 

 1396-97گي در سال زراعي در گلخانه گوجه فرن Tuta absolutaنسبت الروهای سن آخر به مجموع الروهای   -2شکل 
Figure 2. Proportion of last larval to total instars of Tuta absoluta in tomato greenhouse in 2017 - 

2018 

 

 

 1396 – 97در طول فصل زراعي  Tuta absolutaبرداری مراحل مختلف رشدی ميانگين تراکم جمعيت و دقت نمونه -1جدول 
Table 1. Mean density and sampling precision of different developmental stages of Tuta absoluta in 

2018 – 2019 

Overall height of plant Lower half of plant Upper half of plant  
RV ± SE M ± SE RV ± SE M ± SE RV ± SE M ± SE  

39.05±3.8 0.208±0.047 52.93±5.38 0.176±0.036 51.09±4.36 0.246± 0.065 Egg/ 

Underside L. 

49.95±3.81 0.109±0.031 60.06±6.995 0.09±0.025 63.15±4.92 0.128 ±0.04 Egg/ 

Upperside L. 

33.78±3 0.317±0.077 50.16±5.47 0.246±0.059 43.88±3.39 0.374 ± 0.1 Egg 

Aggregated/L. 

27.5±4.8 0.244±0.044 34.16±4.14 0.241±0.045 35.83±4.94 0.248±0.046 Larva 

22.7±4.64 0.607±0.103 28.97±5.15 0.687±0.12 22.47±3.52 0.547±0.092 Leaf mine 
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 هابين دو بخش باالیي و پایيني بوته Tuta absolutaميانگين جمعيت مراحل مختلف رشدی  tنتایج آزمون  -2 جدول

Table 2. t- test analysis of mean number of different developmental stages of Tuta absoluta 

Between upper and lower parts of plants 
Sig. (Two 

tailed) 
df t Correlation Mean ± SE  

0.116 27 1.626 0.798 0.108214 ± 0.066540 Egg Upper – Egg Lower 
0.766 27 0.3 0.874 0.006857±0.022852 Larva Upper – Larva Lower 

0.016 27 - 2.558* 0.904 - 0.14±0.054736 Leaf mine Upper – Leaf mine 

Lower 
*Significant difference at α= 0.05 

 

 هایبین تغییرات میانگین تعداد الرو و داالن رابطه

 الروی
الرو ميانگين تعداد بين  آزمون همبستگينتایج مربوط به 

برداری در هر کدام در طول دوره نمونههای الروی و داالن

 ه شده استئارا  3 در جدولهای مختلف بوته از بخش

شود در اهده ميمش  3جدول گونه که در همان (.3 )جدول

بين تغييرات  يمثبتدار و معنيهمبستگي حالت  ههر س

-در طول دوره نمونههای الروی الرو و داالنميانگين تعداد 

همبستگي ضریب با توجه به مقادیر برداری وجود دارد. 

باالیي  در بخش(، ميزان ارتباط بين این دو متغير R)پيرسون 

ها تر از بخش پایيني بوتهبيشو  931/0برابر با  هاارتفاع بوته

  .است بوده  (،921/0( و کل ارتفاع بوته )87/0)

 

 ع بوتهمجموع ارتفا ونيمه پایيني های نيمه باالیي، های موجود در برگزمون همبستگي بين ميانگين تعداد الرو و داالنآ -3جدول 
Table 3. Correlation test between mean number of mines and larvae on leaves of upper half, lower 

half and overall height of plants 
Sig. (Two tailed) Pearson Correlation df  

0.000 0.931 28 Upper half  

0.000 0.87 28 Lower half  
0.000 0.921 28 Overall height 

 

 بحث

 حشره نشان داد که از ابتدا تا اواسط جمعيت هاینوسان

گوجه فرنگي  گلخانهفصل رشد، فعاليت این حشره در 

اندک بوده و از اواسط فصل به بعد تراکم جمعيت رو به 

رسد. در افزایش گذاشته و در اواخر فصل به اوج خود مي

از اواسط  ایگلخانه فرنگيجيرفت که فصل کشت گوجه

پایيز تا اواخر بهار است، تراکم جمعيت حشره از اواخر 

واخر بهمن و اوایل اسفند( به تدریج رو به افزایش زمستان )ا

 فروردین و اردیبهشت که زمان اوجهای ماهگذاشته و در 

خود  بيشترین حدبرداشت محصول و اواخر فصل است، به 

های سرد سال یعني آذر و در ماه ،. به عبارت دیگررسيد

دی، فعاليت حشره بسيار اندک و غير قابل مشاهده بوده و با 

. این یافتدل شدن دمای هوا جمعيت آفت افزایش متعا

فرنگي بيد گوجهموضوع یعني توقف یا رشد کند جمعيت 

( و سلسيوسدرجه  10تر از )دماهای کم در شرایط سرما

 پژوهشگرانافزایش سرعت آن با متعادل شدن دما، توسط 

 ,.Barrientos et alقرار گرفته است )تأیيد دیگر نيز مورد 

1998; Desneux et al., 2010; Ostrauskas and 

Ivinskis, 2010رسد یکي از دالیل افزایش (. به نظر مي

در  گياهي جمعيت در اواخر فصل رشد، رها شدن بقایای 

این مسأله که باشد ها ميمزارع و عدم توجه به حذف آن

مبارزه با این آفت نيز  برایدر توصيه یکي از موارد مهم 

 (.EPPO, 2009شود )محسوب مي

، مشخص شد این حشره در منطقه جيرفت این مطالعهدر 

نسل دارد. در  4-5حدود گوجه فرنگي  و در شرایط گلخانه
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تعداد  ،درجه -روزاستان قزوین نيز بر اساس روش محاسبه 

 فرنگيهای این حشره در طول یک فصل زراعي گوجهنسل

 Namvar and) شدنسل برآورد  4 ،فضای آزاددر 

Gharaie, 2018.) خود  هایبررسيدیگر در  پژوهشگران

برای این حشره تفاوتي را های مدر مناطق مختلف تعداد نسل

ه اند. بگزارش کردهفرنگي های گوجهدر شرایط گلخانه

 10(، Barrientos et al., 1998نسل ) 8-12 ،طور مثال

نسل  6-12و ( Korycinska and Moran, 2009نسل )

(Ostrauskas and Ivinskis, 2010با توجه به این .) که

آبان  از اواسط جيرفتدر  ایگلخانه فرنگيکشت گوجه

ماه  2و دمای پایين در  گلخانهشود، بنابراین پوشش آغاز مي

-مي گلخانهاول فصل، مانع از حضور و فعاليت حشره در 

به دليل مساعد  رشدماه از فصل  4تنها حدود  بنابراین،شود. 

فرنگي های گوجهو نيز توسعه کشت بودن شرایط محيطي

فضای آزاد که سبب افزایش جمعيت حشره در منطقه 

و در این  م آفت قرار گرفتهوها نيز مورد هجشود، گلخانهمي

نسل ایجاد نماید. این موضوع  4 -5تواند مدت حشره مي

های حشره نسبت به سایر تواند دليل کم بودن تعداد نسلمي

 باشد. گرفتهصورت هایبررسي

-کشگيری در مورد زمان کاربرد حشرهشاخص تصميم

، تعداد حشرات بالغ شکار T. absolutaها برای کنترل 

های فرموني است که البته در نقاط مختلف دنيا شده در تله

( و گاه با خطا Benvenga et al., 2007) بودهبسيار متغير 

 عدادت پژوهشگرانبرخي از  ،همراه است. به همين دليل

ها برداری از برگو به نمونه الروها را مالک قرار داده

در این حالت  ،اما ؛(Bajonero et al., 2008) اندپرداخته

الروها  يجابجایي دائم ونيز عادت رفتاری خاص این حشره 

تواند باعث بروز خطا شود. در این ها ميدر سطح بوته

ین عالئم ترهای الروی به عنوان یکي از مهمداالن ،شرایط

های گياهان ميزبان که به خسارت این آفت در سطح برگ

توانند به عنوان مي باشند،ميمشاهده و شمارش قابل راحتي 

یک شاخص ارزیابي برای برآورد ميزان جمعيت الروها 

در این مطالعه ميزان دقت  بنابراین،مورد استفاده قرار گيرند. 

مراحل ایسه با سایر های الروی در مقداالنبرداری از نمونه

های مختلف در بخش )تخم و الرو(مختلف رشدی حشره 

برداری و نتایج نشان داد نمونه .قرار گرفت بررسيگياه مورد 

نسبت به مراحل رشدی از دقت های آفت شمارش داالن

باالتری برخوردار است و البته این ميزان دقت در نيمه باالیي 

مشخص  ،چنين. هماست تر از دو بخش دیگرها، بيشبوته

سطح زیرین این حشره در ریزی مخميزان تشد که 

های پایيني تر از بخشبيش های باالیي بوتهقسمتهای برگ

دار اگرچه این اختالف از نظر آماری معني ،ها استبوته

 . ه استنبود

های الروی و تعداد داالنتغييرات بررسي ارتباط بين 

نه ختلف بوته نيز نشان داد که های متعداد الروها در بخش

بر بلکه  ،بين این دو متغير وجود دارد مثبتهمبستگي تنها 

ترین بيشضریب پيرسون مقدار محاسبه شده اساس 

 مشاهده شدها های باالیي و جوان بوتهدر قسمت همبستگي

های و برگها بوتهاین ارتباط در بخش پایيني  .(3)جدول 

ميانگين تعداد الروها و  همقایسدر . بودتر کم ،بزرگ

ها الروی در دو بخش باالیي و پایيني بوته یهاداالن

دار بين تعداد مشخص شد که با وجود عدم اختالف معني

ها در بخش دو بخش، تعداد داالناین در ها و تخمالروها 

ها بوده تر از بخش باالیي بوتهداری بيشپایيني به شکل معني

های غير فعال تعداد داالن ،ت دیگربه عبار (.2 است )جدول

ها بوده و تر از بخش باالیي بوتهپایيني بيش هایدر بخش

ميزان همبستگي این دو بودن  باالتردليل تواند مي خود این

 .باشدها نسبت به سایر قسمت باالیي بوته هایمتغير در بخش

به الروهای بيد گوجه فرنگي  یعني ترجيحاین موضوع 

به نسبت های جوان و تازه رشد کرده بوته خشتغذیه از ب

دیگر نيز بررسي و  پژوهشگرانتوسط  ،ترهای قدیميقسمت

 -Korycinska and mora, 2009; El) شده استتأیيد 

Aassar et al., 2015 هایمگس(. این نکته در مورد 

 Liriomyza sativae Blanchardمينوز برگ سبزی 

(Diptera: Agromyzidae)   وL. trifolii Burgess  که

از نظر شکل خسارت روی برگ )ایجاد داالن به صورت 

 پژوهشگراننيز توسط  هستندفرنگي مينوز( شبيه بيد گوجه

های مختلف بررسي شده و مشخص شده که تعداد داالن
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تر از ها بيشهای پایيني بوتهالروی غير فعال در بخش

های الروی داالن بين تعداد الرو بابوده و  يهایي باالیبخش

های تعداد برگشده و مشاهدهو نيز فراواني مورد انتظار 

-برداری از بخش، در نمونههای الرویداالنالرو و دارای 

فرنگي و گل )خيار، گوجهگياهان ميزبان های باالیي 

گزارش شده است  یتربيشميزان همبستگي داوودی( 

(Jones and Parrella, 1986; Schuster and Beck, 

1992; Lee et al., 2005; Namvar, 2014.) 

ها و های نيمه باالیي بوتهبرداری از برگبا نمونه

 برآورد بسيار خوبي ازتوان مي ،هاداالنکل شمارش تعداد 

اتخاذ برای  دست آورده وه بتعداد الروهای فعال آفت را 

 برداری تاکنونشيوه نمونهاین  .استفاده نمودمدیریتي دابير ت

اما در مورد مگس  ،مطالعه نشده T. absolutaدر مورد 

 Chandlerقرار گرفته است )تأیيد مينوز برگ سبزی مورد 

and Gilstrap, 1987; Namvar, 2014). پژوهشگران 

های الروی به عنوان یک شمارش تعداد داالنروش برای 

برداری نسبت به شمارش حشرات بالغ شکار برنامه نمونه

که در این اند. اول اینها دو برتری ذکر نمودهشده در تله

-ها نيز حاصل ميروش نوعي ارزیابي ميزان خسارت به بوته

ها های حاصل از بررسي تعداد داالنکه دادهشود و دیگر آن

های مدیریتي آفت مورد طور مستقيم در تصميمه تواند بمي

 (. Lee et al., 2005استفاده قرار گيرد )

توان نتيجه اساس نتایج تحقيق حاضر مي بر ،بنابراین

های اوليه فصل رشد ماهجنوب کشور در در که گرفت 

 فرنگيحضور بيد گوجه ،گلخانهفرنگي در شرایط گوجه

طور به آنتراکم جمعيت و خسارت بسيار ناچيز بوده و 

به منظور کاهش  بنابراین، .باشدفصل مي در اواخر عمده

فصل  اواسطاز بهتر است  ،ترشموفقيت بيحصول ها و هزینه

اجرای  نماید،که جمعيت آفت شروع به افزایش مي

به  عالوه بر این،شود.  این آفت آغاز يهای مدیریتبرنامه

جمعيت الروهای تراکم سریع  منظور تخمين مناسب و

با آفت، زمان دقيق مبارزه  گيری در موردتصميمحشره و 

ها و نيمه باالی بوته هایبرداری از برگتوان با نمونهمي

ه دقيقي ب نسبتبههای آفت، برآورد شمارش تعداد داالن

 دست آورد.
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Abstract 

Tomato leaf miner, Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae) is a invasive pest for country since 

2010 and spread rapidly in different regions including Jiroft. Regarding the increased area of tomato 

cultivation under greenhouses conditions in this region, the unknown status of pest and its high 

potential for damage, the study of population fluctuation and determining the best area of the plant for 

sampling of pre-adult stages is very important to make reliable management decisions. In this study in 

a tomato cultivated greenhouse, leaves were weekly sampled to check various stages of insect growth 

including eggs, larvae, and leaf mines. The results showed that the insect activity observed from the 

middle of growing season and population density gradually increased to its peak in April and May. 

During this period of time, it reproduces 4-5 generations. The highest number of insect eggs was 

found on the upper half of the plants and mainly in the lower surface of the leaves. In addition, it was 

revealed that the sampling of leaf mines was more accurate than counting different developmental 

stages in estimating the population density of this pest. Based on Correlation test, it was found that 

there is a positive correlation between the changes in the number of leaf mines and density of larval 

population in the upper half of the plant. Accordingly, the population density of larvae can be 

estimated only by sampling the leaves in this section and counting the number of leaf mines.  
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