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           چکیده

فرنگی در شرایط گلخانه و آفت مهم گوجه ،Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)فرنگی ی مینوز گوجهپروانه

های دلتای های نر این آفت در اطراف شهرستان بروجرد، استان لرستان با نصب تلهباشد. نوسانات جمعیت پروانهمزرعه می

نشان داد که ها در چهار مزرعه مختلف بررسی شد. نتایج این بررسی  4131و  4131جنسی در دو سال زراعی  حاوی فرمون

 41ها در تاریخ اولین پروانه 4131هفت نسل در سال دارد. در سال  4131شش نسل و در سال  4131این آفت در سال 

عدد  55/415±5/11مرداد ماه با متوسط  41سال در تاریخ ی نر مینوز در این اردیبهشت ماه شکار شدند. اوج جمعیت پروانه

پروانه به ازای هر  55/4315±115برداری بار نمونه 55های شکار شده در نر مشاهده شد. میانگین مجموع تعداد پروانهی پروانه

یبهشت ماه شکار شدند و اوج ارد 11ها یعنی در تاریخ زمان با نصب اولین تلهاولین حشرات بالغ نر هم 4131تله بود. در سال 

-نر مشاهده شد. میانگین مجموع تعداد پروانهی عدد پروانه 11/441±5/44ماه با متوسط مرداد 44جمعیت آن نیز در تاریخ 

عدد به ازای هر تله بود. استفاده از  11/4511±413برداری کمتر از سال قبل و به میزان بار نمونه 51های شکار شده در 

های فرمونی را در تخمین نوسانات جمعیت تایید نمود. ی گزارش شده برای این آفت نیز در این مطالعه کارایی تلهحرارتثابت

های نر شکار شده با دما نیز نشان داد که همبستگی بین این دو در هر دو سال بررسی همبستگی تغییرات جمعیت پروانه

در مورد تراکم و نوسانات جمعیت  هااولین بررسییکی از قیق به عنوان دار است. نتایج حاصل از این تحکامال مثبت و معنی

پتانسیل باالیی برای  ،نسلی بودن و تراکم باالبدلیل چند T. absolutaای در ایران نشان داد که این آفت در شرایط مزرعه

 توانند مفید باشند.میهای فرمونی به عنوان ابزار مطمئنی در تعیین نوسانات جمعیت زایی دارد و تلهخسارت
 

های فرمونی.فرنگی، دما، ایران، تلهجمعیت، مینوز گوجه نوسانات: های کلیدیواژه
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 مقدمه
 ،(.Solanum lycopersicum L)فرنگی، گیاه گوجه

هم در شرایط  است که Solanaceae یمتعلق به تیره

شود. سطح زیر کشت مزرعه و هم در گلخانه کشت می

باشد که هزار هکتار می 451فرنگی در ایران حدود گوجه

هکتار آن اختصاص به استان لرستان  1511نزدیک به 

(.  یکی از مشکالت تولید این محصول 4131نام، دارد )بی

ز مینوی های اخیر ظهور و طغیان پروانهخصوص در سالبه

 Tuta absoluta (Meyrick)فرنگی با نام علمیگوجه

(Lep.: Gelechiidae)  هم است که یک آفت بسیار مخرب

. این آفت عالوه بر باشدمی رعهمزهم و  گلخانه در شرایط

فرنگی که میزبان اصلی این آفت است روی سایر گوجه

زمینی و مانند بادنجان، سیب Solanaceaeگیاهان تیره 

 Desneux et)توتون و ... نیز می تواند ایجاد خسارت نماید 

al. 2010) این آفت چندین نسل در سال دارد. حشرات .

-گذارند. تخمعدد تخم می 111-111ماده به طور متوسط

 سلسیوس وی درجه 11-11دمایی ی ها در محدوده

-روز تفریخ می 5-5درصد پس از  51-15رطوبت نسبی 

روز است و الروها  11الروی آن حدود ی شوند. طول دوره

های انتهایی، گل، برگ، ساقه در دوران رشد خود به جوانه

زنند. عالیم بارز خسارت و میوه گیاه میزبان خسارت می

-شدن و در میوهاین آفت در برگ به صورت مینوز و توری

-Uchoa)باشد ها میراه با سوراخ شدن میوهها هم

Fernandes et al. 1995). 

پراکنش  یفرنگی دارای دامنهمینوز گوجهی پروانه

 واین آفت بومی آمریکای جنوبی بوده . باشدوسیعی می

اولین بار از کشور پرو گزارش شده است. وجود این آفت 

مذکور از اسپانیا گزارش شد. آفت  1111در اروپا در سال 

ستان خسارت بسیار شدیدی را وارد لدر انگ 1113در سال 

از کشورهای ایتالیا و  این آفتو همچنین خسارت  نمود

. (Desneux et al. 2010)نیز گزارش شده است  فرانسه

های اخیر از کشورهای در سالفرنگی ی مینوز گوجهپروانه

تونس، سنگال،  ،آفریقایی مانند لیبی، مراکش، الجزایر

نیجریه، اتیوپی و سودان و بعضی از کشورهای آسیایی 

مانند ژاپن و اخیرا از کشورهای کویت و بحرین نیز گزارش 

 ;Chermiti et al. 2009; Pfeiffer et al. 2013)شده است 

Brévault et al. 2014). شود با توجه به بینی میپیش

کشورهای  1141سرعت باالی پراکنش آفت تا سال 

مله آمریکا و چین نیز به این آفت آلوده شوند دیگری از ج

(Desneux et al. 2011) اولین گزارش رسمی از وجود .

امامزاده جوادیاین آفت در ایران توسط چراغیان و 

آوری شده از استان های جمع( براساس نمونه4131)

های صورت گرفت. در سال 4113غربی در سال آذربایجان

غربی، لرستان، های آذربایجانانبعد وجود این آفت از است

بوشهر، کردستان، ایالم، کرمانشاه، خوزستان، فارس، 

شرقی، اصفهان، تهران، مرکزی، البرز، اردبیل، آذربایجان

قزوین، زنجان، همدان، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و 

شمالی، سمنان، یزد، کرمان، سیستان و بختیاری، خراسان

قم نیز گزارش شده است )چراغیان بلوچستان، هرمزگان و 

(. با توجه به پراکندگی این آفت و 4131امامزاده، جوادیو 

فرنگی در ایران، مطالعاتی نیز خسارت فراوان آن به گوجه

های مختلف این آفت صورت گرفته است ) آوند روی جنبه

 ؛4131حجازی و همکاران،  ؛4131فقیه و همکاران، 

 ؛4131رپور و همکاران، نظ؛ 4131صلحی و همکاران، 

(Gharekhani and Salek-Ebrahimi 2014 . 

گذار بر پویایی جمعیت زنده تاثیرترین عامل غیردما مهم

باشد طبیعی آنها میها و دشمنانحشرات و کنه

(Huffaker et al. 1999) دما تاثیر مستقیمی بر میزان .

 از توانمی رو این ازفعالیت و نرخ رشد حشرات دارد و 

 رشدی یمرحله ظهور یک بینیپیش برای حرارت میزان

شناخت  . (Abolmaaty et al. 2010)برد بهره آنها معین از

پویایی جمعیت آفات و تاثیر عوامل محیطی بر ی و مطالعه

های اساسی در شناخت خصوصیات آفت برای آن از گام

کنترل آن بوده و در تعیین انتخاب زمان مناسب مبارزه 

 های مطالعه نوساناتباشد. یکی از راهاهمیت می دارای

-پولکداران استفاده از تلهجمعیت در حشرات به ویژه بال

های های فرمونی جنسی است و امروزه استفاده از تله

فرمونی مصنوعی برای بررسی وجود و ظهور آفت، نوسانات 

گیری و کنترل انبوه فصلی جمعیت، اختالل در جفت

نیا و همکاران، دانشفراوانی دارد ) هایحشرات کاربرد

؛ امیری و همکاران، 4131آوندفقیه و همکاران، ؛ 4134

 Oloumi Sadeghi ؛4131کرمانی و همکاران، ؛ 4131

and Esmaeili 1979; Mitchell 1981; Baker et al. 

1982; Kehat et al. 1994; Kutinkova et al. 2006; 

Cocco et al. 2013; Byers and Naranjo 2014; 

Ranjbar Aghdam 2015) .ترین ابزارهای یکی از دقیق

سطوح جمعیتی آنها استفاده  ردیابیتعیین وجود آفات و 

 Byers and)های فرمونی و سایر سمیوکمیکالها است از تله

Naranjo 2014)حرارتی یا زمان . از محاسبه ثابت

http://en.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
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وقوع بینی نیز در پیش (Physiological time)فیزیولوِژیک 

نوسانات جمعیت برخی آفات نیز استفاده شده است 

 (.Ranjbar Aghdam 2015 ;4134)دانش نیا و همکاران، 

فرنگی یک مینوز گوجهی با توجه به این که پروانه

باشد و اطالعات آفت خطرناک، وارداتی و جدید می

جمعیت این آفت در شرایط  نوساناتچندانی در مورد 

-رسی نوسانات آن در طول فصل میبر ،ایران وجود ندارد

آگاهی این آفت مهم های پیشموثری در برنامه نقشتواند 

داشته باشد. بنابراین، در این تحقیق تغییرات جمعیت این 

های فرمونی آفت در دو سال زراعی متوالی با نصب تله

حرارتی و با توجه به ثابتهمچنین مصنوعی بررسی شد، 

 برای این آفترش شده گزادمایی پایین ی آستانه

(Abolmaaty et al. 2010; Desneux et al. 2010)  و

نقاط اوج جمعیت آن  ،منطقه میانگین درجه حرارت

و با نقاط اوج مشاهده شده توسط تله های بینی پیش

میزان همبستگی بین  عالوه بر این .فرومونی مقایسه شد

تغییرات دما و تغییرات جمعیت این آفت نیز تعیین 

تواند در مدیریت . نتایج حاصل از این پژوهش میدیدگر

تلفیقی این آفت در شرایط آب و هوایی بروجرد و مناطق 

 مشابه موثر باشد.
 

 هامواد و روش

 هاآوری دادهجمع
فرنگی ی گوجهبرای انجام این تحقیق چهار مزرعه

مربع متر 1111حدود به مساحت )ارقام محلی( هر کدام 

ن بروجرد )روستاهای برابر )دو مزرعه(، در اطراف شهرستا

متر از سطح  4511حومه دارایی و زرشکه در ارتفاع حدود 

ی دریا( انتخاب شدند و بررسی نوسانات جمعیت پروانه

در  4131و  4131فرنگی در دو سال زراعی مینوز گوجه

گونه این مزارع انجام شد. در دو سال انجام مطالعه هیچ

رل آفات در این مزارع یی برای کنتعملیات مبارزه شیمیا

ی دلتا حاوی فرمون صورت نگرفت. در هر مزرعه یک تله

فرنگی در حدود دو سوم ی مینوز گوجهپرهمصنوعی شب

های بکار فرنگی نصب شد. نوع تلههای گوجهارتفاع بوته

رفته در این طرح از نوع تله دلتای سبز رنگ )ساخت 

 4131فرمونی در سال  های( بود. تلهAgriSenseشرکت 

از   4131مهرماه و در سال  11از هشتم اردیبهشت ماه تا 

اردیبهشت تا دوم آبان ماه نصب شدند و شمارش  11

ها هر دو یا سه روز حشرات با کمک آنها صورت گرفت. تله

ها به بار بازدید شدند و پس از انتقال چسب آنیک

ها شمارش آنهای شکار شده روی آزمایشگاه تعداد پروانه

ها نیز هر سه هفته و ثبت شد. زمان تعویض فرمون تله

 بار بود.یک

 

زمان وقوع نقاط اوج جمعیت براساس  بینیپیش

 زمان فیزیولوِژیک 
براساس  T. absolutaزمان وقوع نقاط اوج جمعیت 

زمان فیزیولوِژیک و آستانه دمایی پایین گزارش شده برای 

این کار از حرارت موثر این آفت پیش بینی شد. برای 

شبانه روز براساس میانگین دمای روزانه منطقه و آستانه 

 T. absolutaبرای آفت  )0T(دمایی پایین گزارش شده 

با  (Desneux et al. 2010)درجه سلسیوس(   1)حدود 

استفاده شد  ))0T-)/2min+TmaxT( استفاده از روش

(McMaster and Wilhelm 1997). ورد ثابت حرارتی م

 151نیز حدود  T. absolutaنیاز برای تکمیل یک نسل 

 ;Abolmaaty et al. 2010)روز در نظر گرفته شد  -درجه

Desneux et al. 2010) با استفاده از داده های بدست .

آمده براساس تقویم روز شمار ایستگاه هواشناسی 

شهرستان بروجرد زمان های اوج جمعیت در طول دو سال 

پیش بینی شد. چون هدف ما تعیین  4131و  4131

کارایی تله های فرمونی در تعیین دقیق نقاط اوج جمعیت 

( زمان اوج اول 4بود، مبنای شروع محاسبات )ثابت زیستی

جمعیت پروانه های شکار شده در نظر گرفته شد که در 

هفتم  4131هشتم خرداد ماه و در سال  4131سال 

 خرداد ماه بود.
 

گی بین تغییرات جمعیت مینوز تعیین میزان همبست

 فرنگی و تغییرات دما گوجه
برای بررسی میزان همبستگی بین دما و تغییرات 

فرنگی، اطالعات هواشناسی ی مینوز گوجهجمعیت پروانه

منطقه شامل دما از ایستگاه هواشناسی شهرستان بروجرد 

تهیه و همبستگی میان  4131و  4131در دو سال 

فرنگی و دما در هر ی مینوز گوجهنهتغییرات جمعیت پروا

 دو سال تعیین شد.

 

 ی آماریتجزیه

                                                             
1-Biofix 
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شده های نر شکاربرای تعیین میانگین جمعیت پروانه

شده برداری، از میانگین چهار تله نصبدر هر تاریخ نمونه

های مربوط به تغییرات فصلی استفاده شد. منحنی

ما در هر فرنگی و تغییرات دی مینوز گوجهجمعیت پروانه

 .ترسیم شدند Excelافزار دو سال با استفاده از نرم

میزان همبستگی  SPSSافزار همچنین با استفاده از نرم

فرنگی و دما در ی مینوز گوجهبین تغییرات جمعیت پروانه

 هر دو سال تعیین شد.

 

  نتایج

 9312فرنگی در سال  تغییرات جمعیت مینوز گوجه
شده مینوز های شکاروانهنمودار میانگین تعداد پر

مطالعه در چهار مزرعه مورد 4131فرنگی در سال گوجه

-مرحله نمونه 55نشان داده شده است. در  4در شکل 

ها از هشتم شده توسط تلههای شکاربرداری، تعداد پروانه

شمارش و یادداشت  4131مهرماه  11اردیبهشت ماه تا 

که میانگین  شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد

شده شده در چهار تله نصبهای شکارمجموع تعداد پروانه

باشد. در هر چهار عدد می 55/4315±115در طول سال 

اردیبهشت ماه شکار شدند  41ها در تاریخ تله اولین پروانه

ی درجه 1/45که در این هنگام میانگین دمای منطقه 

های نهسلسیوس بود. با افزایش تدریجی دما تعداد پروا

ها افزایش یافت و با نوساناتی در طول شده توسط تلهشکار

سال زراعی، شش اوج در جمعیت مشاهده و ثبت شد. در 

تاریخ هشتم خرداد ماه اولین اوج جمعیت با میانگین 

عدد مشاهده شد. اوج دوم جمعیت با  1/41±5/11

عدد در اول تیرماه مشاهده شد.  55/15±5/11میانگین 

تیرماه  11ور حشرات بالغ این پروانه در تاریخ اوج سوم ظه

شده مشاهده شد های شکاربا افزایش در جمعیت پروانه

عدد(. با گرم شدن هوا تراکم  15/54±1/1)میانگین 

شده افزایش یافته و اوج چهارم که های نر شکارپروانه

مصادف با زمان باالترین تعداد پروانه شکار شده در طول 

مرداد ماه با میانگین  41بود در تاریخ سال زراعی نیز 

عدد مشاهده شد که در این تاریخ  5/11±55/415

ی سلسیوس بود. پس درجه 51/15میانگین دمای منطقه 

شهریورماه  41از مقداری کاهش در انبوهی جمعیت، در 

فرنگی ی نر مینوز گوجهنیز اوج پنجم در جمعیت پروانه

د(. بعد از این عد 51/13±1/41مشاهده شد )میانگین

تاریخ و با کاهش دما در منطقه جمعیت پروانه رو به 

کاهش گذاشت، در سوم مهرماه نیز اوج ششم و آخر 

عدد مشاهده شد. آخرین  5/43±13/3جمعیت با میانگین 

مهرماه مشاهده شد. نتایج  15شده نیز در تاریخ فرد شکار

اه اوج مرداد ماه تا دوم شهریورم 41نشان داد که از تاریخ 

-شده در طول سال مشاهده میهای شکارجمعیت پروانه

 عدد(.  51شود )باالتر از 

 9313فرنگی در سال تغییرات جمعیت مینوز گوجه
های نر شکار نمودار حاصل از میانگین تعداد پروانه

 یدر چهار مزرعه 4131فرنگی در سال شده مینوز گوجه

ت. در سال نشان داده شده اس 1مورد مطالعه در شکل 

 11برداری از تاریخ مرحله نمونه 51طی  4131

شده های شکاراردیبهشت ماه تا دوم آبان ماه، تعداد پروانه

های فرمونی شمارش و یادداشت شدند. در این توسط تله

شده مشاهده های شکارپرهسال هفت اوج در جمعیت شب

 5-1رسد این آفت در شرایط بروجرد شد و به نظر می

در سال دارد. نتایج این بررسی نشان داد که میانگین نسل 

های شکار شده در چهار تله نصب شده در تعداد پروانه

عدد  11/4511±413مقایسه با سال قبل کمتر و برابر با 

ها در تاریخ نصب شده اولین پروانهی بود. در هر چهار تله

ها شکار زمان با اولین شمارش تلهاردیبهشت ماه و هم 11

شدند. در تاریخ هفتم خرداد ماه اوج اول جمعیت 

عدد( مشاهده شد. اوج دوم  15/11±31/1)میانگین 

خرداد ماه با مقداری کاهش در تعداد  14جمعیت در 

عدد(.  43±1شده مشاهده شد )میانگینهای نر شکارپروانه

با شروع تیرماه و افزایش دمای هوا جمعیت رو به افزایش 

تیرماه مشاهده شد  14عیت در گذاشت و اوج سوم جم

عدد(. روند افزایش جمعیت  15/51±51/1)میانگین 

همچنان ادامه یافت و اوج چهارم که مصادف با زمان 

شکار شده در طول سال زراعی نیز ی باالترین تعداد پروانه

عدد(  11/441±5/44مرداد ماه )میانگین  44بود در تاریخ 

 5/13مای منطقه مشاهده شد. در این زمان میانگین د

ها کاهش پرهسلسیوس بود. سپس جمعیت شبی درجه

 15/51±45/1مرداد ماه با میانگین  13ناگهانی یافت و در 

شهریور ماه  11پره مشاهده شد. در اوج پنجم شکار شب

عدد  15/11±11/1های شکار شده با میانگین تعداد پروانه

آخر در مجددا یک اوج داشت. در هفتم مهرماه نیز اوج 

عدد(. بعد از  11/45±14/1جمعیت مشاهده شد )میانگین 

زمان با کاهش دما رو به این تاریخ جمعیت پروانه هم

 شده در کاهش گذاشت و با نوساناتی آخرین فرد شکار
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ان بروجرد و فرنگی در اطراف شهرستشده در مزارع گوجهشکار Tuta absolutaهای نر . نمودار نوسانات جمعیت پروانه4شکل 

 4131دمای شهرستان بروجرد، استان لرستان در سال میانگین 

 

 

 

فرنگی روستاهای اطراف شهرستان شده در مزارع گوجهشکار Tuta absolutaهای نر . نمودار نوسانات جمعیت پروانه1شکل 

 4131بروجرد و دمای شهرستان بروجرد، استان لرستان در سال 
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فرنگی های فرمونی در مزارع گوجهشده توسط تلهفرنگی شکاری نر مینوز گوجهی نقاط اوج جمعیت پروانه. مقایسه4جدول 

ی ی دمایی پایین هشت درجهو آستانه روز-درجه 151روستاهای اطراف شهرستان بروجرد و مقادیر مورد انتظار براساس 

  (Abolmaaty et al. 2010; Desneux et al. 2010) سلسیوس

 9313 9312 لنس

 اوج مشاهده شده

(Observed peak) 

 اوج مورد انتظار

(Expected peak) 

 اوج مشاهده شده

(Observed peak) 

 اوج مورد انتظار

(Expected peak) 

 خرداد ماه 5 خرداد ماه 5 خرداد ماه 1 خرداد ماه 1 9

 تیرماه 1 خردادماه 14 تیرماه 5 تیرماه 4 2

 تیرماه 15 تیرماه 14 هتیرما 15 تیرماه 11 3

 مردادماه 45 مردادماه 44 مردادماه 41 مردادماه 41 4

 شهریور ماه 1 مرداد ماه 13 شهریور 3 شهریورماه 41 5

 مهرماه 1 شهریور ماه 11 مهرماه 5 مهرماه 1 6

 - مهرماه 5-3 - - 7

 

 

 

 

 

فرنگی و دما در اطراف نر مینوز گوجه ییت پروانههای حاصل از بررسی میزان همبستگی بین تغییرات جمع. داده1جدول 

  4131و  4131شهرستان بروجرد، استان لرستان در دو سال زراعی 

 سال زراعی (Pearson correlation coefficient) ضریب همبستگی پیرسون  P valueمقدار 

0000/0> 514/1 9312 

0000/0> 531/1 9313 
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مرداد ماه تا  44ه شد. از تاریخ تاریخ دوم آبان ماه مشاهد

های شکار شده در طول سال مرداد اوج جمعیت پروانه 41

 عدد(. 51مشاهده شد )بیشتر از 

 

زمان وقوع نقاط اوج جمعیت براساس ی محاسبه

 زمان فیزیولوِژیک 

های اوج جمعیت مورد انتظار براساس زمان تاریخ

دمایی ی روز( و آستانه-درجه 151فیزیولوژیک )حدود 

سلسیوس( گزارش شده و اطالعات  یدرجه هشتپایین )

 4ایستگاه هواشناسی شهرستان بروجرد در جدول شماره 

نشان داده  4جدول شماره گونه که در آمده است. همان

های پرواز اوج رغم نزدیک بودن زمانشده است علی

انتظار در هر دو های پروازهای موردشده و اوجمشاهده

 4131وجود دارد. در سال  اتی نیز بین آنهاسال اختالف

انتظار شش اوج و در شده و موردتعداد نقاط اوج مشاهده

-شده هفت و نقاط موردنقاط اوج مشاهده 4131سال 

 انتظار شش اوج بود. 

 

نر  یهمبستگی میان دما و نوسانات جمعیت پروانه

 فرنگیمینوز گوجه
نر ی بررسی میزان همبستگی بین جمعیت پروانه

فرنگی و دمای منطقه نشان داد که همبستگی  مینوز گوجه

های بین تغییرات جمعیت این آفت و تغییرات دما در سال

4131  P(Pearson correlation coefficient = 0.531; 

0.0001) ˂value  4131و (Pearson correlation 

0.0001) ˂valueP coefficient= 0.592; دار و مثبت معنی

دار (. یعنی افزایش و کاهش دما تاثیر معنی1)جدول است 

و مثبتی به ترتیب بر افزایش و کاهش جمعیت حشره 

 .داردآفت 

 

 بحث
این تحقیق اولین بررسی در مورد نوسانات جمعیت 

ای در ایران فرنگی در شرایط مزرعهمینوز گوجه یپرهشب

جنسی مصنوعی و های فرمونی است که با استفاده از تله

زمان فیزیولوژیک انجام شد. اگرچه از چندین ی محاسبه

روش مختلف برای بررسی نوسانات جمعیت حشرات 

های فرمونی شود، با این حال استفاده از تلهاستفاده می

ی های کارآمد و رایج در مطالعهجنسی یکی از روش

-داران میپولکجمعیت آفات مختلف به ویژه بال نوسانات

های نوسانات جمعیت برخی پروانهی اشد و برای مطالعهب

آفت نیز مورد استفاده قرار گرفته است )غباری و همکاران، 

امیری و همکاران،  ؛4134دانش نیا و همکاران،  ؛4111

 Oloumi Sadeghi and 4131کرمانی و همکاران، ؛ 4131

Esmaeili 1979; Baker et al. 1982; Balzan and 

Moone 2012; Ranjbar Aghdam 2015).    در حال

کاربرد بیشتری برای های فرمونی تله حاضر استفاده از

هایی نیز دارد با این حال تالش T. absolutaآفت  ردیابی

ها در جهت کنترل این آفت به برای استفاده از این تله

گیری و شکار انبوه نیز صورت های اختالل در جفتشیوه

 (Vacas et al. 2013)گیرد می

ی حدودا با شروع نیمهنتایج این تحقیق نشان داد که 

های این آفت در مزارع دوم اردیبهشت ماه اولین پروانه

-و تا اواخر مهرماه نیز روی گوجهفرنگی ظاهر شده گوجه

های این تحقیق زمان مشابه یافته .فرنگی فعالیت دارند

سجد فرنگی شهرستان ممزارع گوجه ظهور این پروانه در

شمال استان خوزستان نیز اواسط اردیبهشت در  سلیمان

(. 4131ماه گزارش شده است )نظرپور و همکاران، 

همچنین نتایج نشان داد که این آفت دارای تراکم نسبتا 

فاژ باشد. بنابراین با توجه به پلیباالیی در مناطق آلوده می

د، کنبودن و خسارت فراوانی که سالیانه این آفت وارد می

اطالعات ارائه شده در این تحقیق در صورت شناخت سایر 

های تواند در مدلشناسی این آفت، میهای زیستجنبه

 آگاهی برای مدیریت این آفت مهم سودمند باشد. پیش

با  T. absolutaبررسی هفتگی نوسانات جمعیت 

های فرمونی در توسکانی ایتالیا نشان داد که استفاده از تله

خرداد( تا اواسط جوالی )حدودا  44ژوئن )حدودا  از اوایل

شده هفتگی کمتر از تیرماه( متوسط افراد بالغ شکار 15

عدد به ازای هر تله است، پس از آن جمعیت آفت به  41

صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده و در زمان برداشت 

مرداد ماه( به  15محصول یعنی اواسط آگوست )حدودا 

رسد و در اوایل سپتامبر هر تله میعدد در  411بیش از 

عدد  151شهریور ماه( حتی به بیش از  44)حدودا 

 Balzan and Moone)رسد بالغ در هر تله میی پروانه

ها با نتایج تحقیق حاضر نشان این یافتهی مقایسه .(2012

داد که به طور مشابهی در هر دو تحقیق در اواسط مرداد 
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کند و جمعیت دا میجمعیت آفت وضعیت طغیانی پی

انتظار است. باالیی از این آفت در این زمان از سال قابل

های محققین مذکور که افزایش رشد برخالف یافته

اند، در شهریور نیز گزارش کرده 44جمعیت را تا حدود 

حاضر حدودا از اواسط مرداد ماه اوج جمعیت ی مطالعه

زیادی  شود و سپس جمعیت آفت با شدتساالنه دیده می

گذارد که ممکن است مربوط به شرایط رو به کاهش می

دمایی متفاوت منطقه، شرایط رشدی گیاهان میزبان یا 

طبیعی در مناطق مورد مقایسه کارایی متفاوت دشمنان

 باشد. 

براساس مطالعات انجام شده تعداد نسل این آفت در 

مناطق مختلف بیشتر از آنچه که در این تحقیق مشاهده 

( 1141و همکاران ) Abolmaatyگزارش شده است. شد، 

نسل  45-41تعداد نسل این آفت را در شرایط کشور مصر 

نسل برای این  41-41ذکر کردند. در آمریکای جنوبی نیز 

براساس . (Desneux et al. 2010)آفت ذکر شده است 

نیز این آفت  Pereyra and Sanchez (2006)مطالعات 

 rمثلی و دارای راهبرد تولیدنسلی است ای چندحشره

باشد. در اسپانیا تعداد نسل این آفت در شرایط مزرعه می

نسل گزارش شده است  44و  41-3و گلخانه به ترتیب 

(Robredo and Cardeoso 2008) .ابراهیمی و قرهسالک-

-ی( نشان دادند که طول دوره تخم تا حشره4134خانی )

سلسیوس در سه نسل ی درجه 15بالغ این آفت در دمای 

انجامد، که روز به طول می 55/14تا  15/15متوالی بین 

دهد این آفت در صورت مساعد بودن شرایط نشان می

تواند در سال چندین نسل ایجاد نماید که در محیطی می

 این تحقیق نیز این موضوع تایید شد.

ظهور آفت عالوه بر ی آگاهی و محاسبهبرای پیش

های دمایی ده در این تحقیق باید آستانهاطالعات ارایه ش

جمعیت ایرانی این آفت  )K(و ثابت حرارتی  )0T(پایین 

دمایی پایین و ثابت حرارتی ی نیز تعیین گردد. آستانه

 4/1به ترتیب  T. absolutaبرای مراحل تخم تا بالغ 

روز برای جمعیت -درجه 1/151سلسیوس  و ی درجه

 .(Desneux et al. 2010)اروپایی گزارش شده است 

همچنین ثابت حرارتی برای این حشره در کشورهای مصر 

ی آستانهروز و -درجه 154و  111و غنا نیز به ترتیب 

گزارش شده است  سلسیوسی درجه هشتدمایی پایین 

(Abolmaaty et al. 2010). نقاط اوج جمعیت ی مقایسه

در این  های فرمونی و زمان فیزیولوژیکبا استفاده از تله

اینکه نقاط اوج کاذبی نیز وجود دهد با تحقیق نشان می

شود، های فرمونی مشاهده میدر نتایج بدست آمده از تله

در تحقیق انجام شده توسط  با این حال برخالف آنچه که

Ranjbar Aghdam (2015)  های کارایی تلهعدم در مورد

 Cydia pomonella (L.)های نر فرمونی در شکار پروانه

(Tortricidae) نقاط اوج جمعیت بدست آمده است ،

بینی شده با های پیشاوجهای فرمونی و حاصل از تله

باشند به هم نزدیک میدر این تحقیق کمک ثابت حرارتی 

نقاط اوج حاصل از  T. absolutaو به عبارتی در مورد آفت 

آگاهی در مورد کنترل آفت برای پیشهای فرمونی تله

چون ثابت حرارتی و آستانه دمایی  باشند.ماد میقابل اعت

پایین برای جمعیت مورد مطالعه در ایران گزارش نشده 

بود، اختالفات موجود می تواند مربوط به استفاده 

نگارندگان مقاله از مقادیر گزارش شده برای دیگر جمعیت 

 های این آفت باشد.

-دهد پروانهمطابق بررسی منابع مختلف که نشان می

فرنگی آفتی دارای پراکنش جهانی است، مینوز گوجهی 

نتایج این تحقیق نیز نشان داد که این آفت سازگاری 

-باالیی با شرایط منطقه بروجرد داشته و پتانسیل خسارت

نی در این منطقه و مناطق مشابه دارد.  بنابراین، ازایی فراو

نند فرنگی به دالیلی مامینوز گوجهی از این نظر که پروانه

-دامنهمثلی باال، دارا بودن نسلی بودن، پتانسیل تولیدچند

همچنین زادآوری باال، پتانسیل  میزبانی نسبتا وسیع وی 

فرنگی دارد و ایجاد خسارت به محصول گوجه باالیی برای

ها ممکن است به سرعت بودن نسلاز طرفی به دلیل کوتاه

شود میها مقاوم شود، پیشنهاد کشنسبت به مصرف آفت

ای و آزمایشگاهی بیشتری برای که مطالعات مزرعه

شناخت خصوصیات زیستی این آفت مهم و کلیدی انجام 

 شود تا با کمک آنها بتوان این آفت را مدیریت نمود.
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ی برای کنترل گیررسی کارایی روش اخالل در جفت. بر4131، و. بنی عامری ع.ا.، ،حسنی  ع.، ،  محمدی پور،ه، آ.فقی آوند

-خالصه مقاالت بیست. Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)فرنگی، مینوز برگ گوجهی خسارت کرم پروانه

 .511 یپزشکی ایران، ارومیه، صفحهگیاهی یکمین کنگرهو

نی در تعیین زمان کنترل کرم . کاربرد درجه روز و تله فرمو4131امیری، ر.، شجاع الدینی، م.، معتضدیان، م.، زیبایی، ک. 

 .11-11(: 1)4. مدیریت آفات کشاورزی، Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Olethreutidae)سیب، 

ریزی و اقتصادی، مرکز وزارت جهادکشاورزی، معاونت برنامه. محصوالت زراعی: اول جلد . آمارنامه کشاورزی، 4131نام. بی

 فناوری اطالعات و ارتباطات.

 :.Tuta absoluta (Meyrick) (Lepفرنگی مینوز گوجهی شناسی پروانه. بررسی زیست4134خانی، غ. قره ،ابراهیمی، ح.کسال

Gelechidae) 511 یپزشکی ایران، شیراز، صفحهگیاه یدر شرایط آزمایشگاهی. خالصه مقاالت بیستمین کنگره. 

از  ،Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)فرنگی مینوز گوجهی پرهشب. گزارش آفت 4131امامزاده، پ. جوادی ،چراغیان، ا.

 . 11-15(: 1)11شناسی ایران، انجمن حشرهی ایران. نامه

جلب حشرات  ثیر برخی از ترکیبات شیمیایی همراه با فرومون جنسی بر. تا4131، ا. عسگری ،م. فاضل،موحدیم.، حجازی، 

. خالصه مقاالت ایدر شرایط مزرعه  Tuta absoluta (Meyrick) (Lep: Gelechiidae)فرنگیمینوز گوجهی کامل پروانه

 .111 یپزشکی ایران، ارومیه، صفحهگیاهی یکمین کنگرهوبیست

 حرارت درجه و فرمونیی تله استفاده از با تعیین زمان مناسب سمپاشی.  4134حیدری، ب.   ،نیا، س. ن.،  عالیچی، م.دانش

خان زنیان استان فارس.  فصلنامه ی در منطقه Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae) سیب برای کرم ه روزان موثر 

 .11-15: 1پزشکی، گیاه

ی .  بررسی حضور، پراکنش و دوره4111ر.  همتا، م.بی .، عاشوری، ا.، خرازی پاکدل، ع.،غباری، ح.، گلدانساز، ح.، عسگری، ح

های فرمونی در استان با استفاده از تله Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae)وانه خوار بلوط کامل پروانه جفعالیت حشره

 .53-15(: 4) 15شناسی ایران، انجمن حشرهی کردستان، نامه

و  Euzophera bigella Zeller. مطالعه نوسانات جمعیت کرم به 4131آوند فقیه، آ.  پ.، فرازمند، ح.، کریم زاده، ج.،کرمانی، 

 .455-415(: 1) 1در باغ های به اصفهان. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی،  ،Cydia pomonellaکرم سیب 

فرنگی روی پارامترهای زیستی مینوز اثیر پنج رقم گوجهت. 4131، م. پورحسن ع.، گلی زاده، س. ع. ا.، فتحی،  ن.، صلحی،

ی یکمین کنگرهوخالصه مقاالت بیست .Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)فرنگی، برگ گوجه

 .111پزشکی ایران، ارومیه، صفحه گیاه

-. بررسی تغییرات فصلی جمعیت بالپولکداران مهم آفت مزارع گوجه4131رجب پور، ع.  ف.، صابر، م.،نظرپور، ل.، یاراحمدی، 

 .551پزشکی ایران، ارومیه، صفحه گیاهی کنگره یکمینوفرنگی شمال استان خوزستان. خالصه مقاالت بیست
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Abstract 

The tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae), is a major pest of tomato, both in 

greenhouse and open field crops. The population fluctuation of this pest was studied with pheromone traps in 

four different fields located in Boroujerd County, Lorestan Province during 2013-2014. The results showed that 

this pest had six and seven generations in 2013 and 2014, respectively. The first individuals of T. absoluta were 

captured on 8th May, 2013. The highest density of T. absoluta in 2013 was observed on 7th of August with 

125.75±38.5 individuals/trap. The average number of captured moth during 75 sampling times was 

1947.75±265 individuals for each trap. In 2014, the first individuals of the moth were captured on 10th of May 

and the peak of the population density was observed on 2th of August with 110.33±11.5 individuals/trap. The 

average number of moth in 2014 was less than the previous year, with 1742.33±109 individuals for each trap. 

The use of reported physiological time for this pest certified the efficiency of pheromone traps to estimate the 

population fluctuation of T. absoluta. Correlation between the captured moth and temperature showed a 

significant and positive correlation between them in both years. The finding of this study is arguably the first 

piece of information on the population dynamic of this pest in field condition in Iran which showed that T. 

absoluta had high potential to damage tomato in Boroujerd County. Also this study showed that the pheromone 

traps as reliable tools can be used in determination of the population fluctuation of this pest. 

 

Keywords: Population fluctuations, tomato leaf miner, temperature, Iran, pheromone traps. 


