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 چکیده
-کلیدی مزارع گوجه یکی از آفات Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) ،فرنگیپره مینوز برگ گوجهشب

باشد. هدف از انجام این آزمایشات بررسی و مقایسه زایی باالیی میفرنگی است، که دارای سرعت انتشار و پتانسیل خسارت
 و Steinernema feltiae، S. carpocapsaeیی ایزوله بومی سه گونه از نماتدهای بیمارگر حشرات )آکار

Heterorhabditis bacteriophora ها و زمانفرنگی )داخل تونل الروی( در غلظتمرحله الروی مینوز گوجه یهعل( بر-
 دوره و درصد 65±5 نسبی رطوبت ،سلسیوس درجه 25±2 دمای در هاهای مختلف، تحت شرایط آزمایشگاهی بود. آزمایش

 زنبور خوارموم هپرشب آخر سن الرو روی نماتد گونه سه هر .گرفت انجام تاریکی ساعت 8 و روشنایی ساعت 16 نوری
 با و سلسیوس درجه 25 دمای در الروها واکنش بررسی، این طی در. یافتند پرورش .Galleria mellonella L عسل،

 در  (IJ/ml)مقطر آب لیترمیلی هر در( کننده آلوده مرحله) سوم سن الرو 400 و 200 ،100 ،50 ،25 ،0 هایغلظت از استفاده
گرفت.  انجام نماتد گونه هر از سوسپانسیون لیترمیلی 1 به آغشته صافی کاغذ حاوی متریسانتی 9 هایدیش پتری داخل

روی آفت مذکور در غلظت  H. bacteriophoraو  S. feltiae ،S. carpocapsaeحداکثر مرگ و میر ایجاد شده توسط 
400 (IJ/ml)  سطوح اثر واریانس تجزیه بود. نتایج %100ساعت،  96و بعد از IJ و ET آفت الروهای میر و مرگ درصد بر 

 داریمعنی تأثیر ،ET در IJ متقابل اثر و بودنمعرض در زمان مدت و نماتد جمعیت سطوح که داد نشان مختلف تیمارهای در
 بر .یافت افزایش نیز آفت الروهای تلفات بودنمعرض در زمان و نماتد جمعیت سطوح افزایش با داشتند، میر و مرگ بر

 ترتیب به H. bacteriophora و S. feltiae، S. carpocapsae نماتد گونه سه برای 50LC میزان پروبیت، زیهتج اساس
 .S گونه آفت داخل تونل الروی بود. بنابراین دوم سن الرو برای لیترمیلی در سوم سن الرو 66/320 و 23/305 ،302/296

feltiae  های تکمیلی بعدی در کنترل آفت مورد نظر داشته و جهت بررسیدر مقایسه با دو گونه دیگر تأثیر بیشتری در
 شود.ترل زیستی آفت پیشنهاد مینشناسایی عوامل مؤثر ک
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  ه. مقدم1
شود. در ایران مناطق کشت گوجه فرنگی حدود محسوب می Solanaceaeهای مهم خانواده ز جمله سبزیگوجه فرنگی ا

های بسیاری از محققان از بین آفات و بیماری .(1)باشد که به طور عمده در جنوب کشور واقع شده است هکتار می 150000
-ترین خطر برای گوجه میترین و جدیعنوان مهمرا به  (Tomato Leaf miner)فرنگی گوجه فرنگی، مینوز برگ گوجه

چند سالی است  .(6)شود که بیشترین خسارت را به همراه دارد و اگر کنترل نشود سبب نابودی کامل محصول می دانند چرا
-شگفت کند و با سرعتیها و مزارع تهدید میفرنگی را در گلخانهفرنگی تولید گوجهکه ظهور آفت جدید شب پره مینوز گوجه

، بسیاری از کشورهای اروپایی و شمال آفریقا را آلوده ساخته و هم 2006انگیز توانسته است بعد از ورود به اسپانیا در سال 
های اخیر از مناطق بومی خود اکنون به عنوان یک معضل جدی برای محصول گوجه فرنگی محسوب شود. این آفت در سال

های آرژانتین، پرو، برزیل، بولیوی، ونزوئال و اروگوئه از طریق نقل و انتقال اندام یعنی آمریکای جنوبی و بخصوص کشورهای
فرنگی و سیب زمینی به کشورهای اروپایی مانند انگلستان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و کشورهای گیاهی میزبان بخصوص گوجه

لوده این آفت به تمامی مراحل رشدی گیاه میزبان شده است. در کشورهای آ منتقلشمال آفریقا و بعضی از کشورهای آسیایی 
درصد ایجاد خسارت نموده است، که خسارت آن به صورت کاهش رشد گیاه، از بین  100 – 50حمله نموده و به میزبان 

ها و کاهش بازارپسندی میوه قابل مشاهده است. باتوجه به غیر بومی بودن آفت، در صورت ایجاد شرایط مساعد رفتن میوه
گردد. برای اولین بار شب پره حیطی به سرعت قادر به تکثیر و گسترش بوده و سبب ایجاد خسارت فراوانی به محصول میم

در یکی از مزارع گوجه فرنگی در اطراف ارومیه توسط جوادی امام زاده، کارشناس  1389مینوز گوجه فرنگی در تیرماه 
ری و توسط علی پناه در موسسه گیاهپزشکی کشور مورد شناسایی قرار مدیریت حفظ نباتات استان آذربایجان غربی جمع آو

و خانواده  Heteroneura، زیر راسته Lepidopteraاز راسته  Tuta absolutaاین آفت خطرناک با نام علمی  (1).گرفت 
Gelechiidae  میالدی توسط حشره شناسی به نام  1917می باشد که اولین بار در سالE. Meyrick ی شد و چند معرف
 Gnorimaschemaبعد از مدتی این حشره به نام های  (13).نامگذاری گردید  Phthorimaea absolutaسال بعد به نام 

absoluta  وScrobipalpula absoluta  و در نهایت به نام Tuta absoluta در نسل چندین آفت این (2).نام گذاری شد 
 و سلسیوس درجه 30-26 دمایی محدوده در هاتخم. گذارندمی تخم 300 -260 متوسط طور به ماده حشرات. دارد سال

 دوران در الروها و است روز 20 حدود آن الروی دوره طول. شوندمی تفریخ روز 7-5 از پس درصد 70 -65 نسبی رطوبت
 به برگ در آفت این خسارت بارز عالئم. زنندمی خسارت میزبان گیاه میوه و ساقه برگ، گل، انتهایی، هایجوانه به خود رشد

کنترل هجوم مینوز گوجه فرنگی به دلیل  .(17) باشدمی هامیوه شدن سوراخ با همراه هامیوه در و شدن توری و مینوز صورت
باشد بسیار دشوار است. در آمریکای جنوبی کنترل این ها میمحل زندگی این آفت که در مزوفیل برگ و یا در داخل میوه

گیرد که منجر به مقاومت این آفت به بسیاری از مواد فعال شیمیایی گشته است بر تکرار سم پاشی صورت می آفت با تکیه
. استفاده مکرر از مواد شیمیایی همچنین می تواند تاثیر منفی بر روی حشرات مفیدی که سایر آفات گوجه فرنگی (12 ,14)

های سازگار با محیط زیست شود برای کنترل مینوز گوجه فرنگی روشداشته باشد. بنابراین پیشنهاد می ،کنندرا کنترل می
 ,16)، کنترل بیولوژیک توسط شکارگرها و پارازیتوئیدها 7))جایگزین و مورد هدف قرار گیرد، مانند کنترل میکروبیولوژیکی 

. (8) م اقتصادی هستند( یکی از مهمترین عوامل کنترل بیولوژیک برعلیه آفات مهEPNs. نماتدهای بیمارگر حشرات )(5
باشند که انگل اجباری بوده و میزبان می Heterorhabditidaeو  Steinernematidae هایاین نماتدها متعلق به خانواده

. این نماتدها بر روی حشرات با (4)کشند ( میIJخود را با کمک باکتری همزیست موجود در روده الروهای آلوده کننده )
اند و یا محل کردهاند. بیشترین موفقیت مربوط به آفاتی بوده است که در هاک زندگی میستفاده شدههای مختلف ازیستگاه

از تأثیر عوامل  (IJ)هایی که الرو آلوده کننده نماتد ها بوده است، یعنی مکانهای مخفی مانند گالریها در مکانزندگی آن
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ی میزان حساسیت الروهای مینوز گوجه فرنگی در خارج از تونل هدف از این تحقیق بررس  .(15)محیطی بیشتر مصون است 
 باشد.های الروی و تحت شرایط کنترل شده نسبت به نماتدهای بیمارگر حشرات می

 

 هاو روش د. موا2
های حاوی تونل های الروی مینوز گوجه فرنگی در تابستان حشرات بالغ و برگ: پرورش انبوه مینوز گوجه فرنگی

های های مینوز در داخل قفسآوری گردید. شب پرهانه گوجه فرنگی آلوده به آفت واقع در استان قم جمعاز گلخ 1395
ها در اتاقک رشد با شرایط )رقم گلدی( انتقال داده شد. این قفس های گوجه فرنگیمحفوظ شده با توری حریر، حاوی گلدان

روز  3)روشنایی:تاریکی( قرار داده شد. هر  8:  16نوری درصد و دوره  60±5رطوبت نسبی  ،درجه سلسیوس 25±2دمایی 
-شدند تا گیاه شاداب و سالم جهت تخمهای حاوی گیاهان گوجه فرنگی به کلنی پرورش حشرات اضافه مییک بار گلدان

گار استفاده ریزی حشرات بالغ و تغذیه الروها همواره در کلنی موجود باشد. برای تغذیه حشرات بالغ از محلول آب و عسل و آ
ریزی حشرات بالغ شد. بعد از تخمشد. این محلول هر دو روز یک بار، جهت جلوگیری از قارچ زدگی و تغییر مزه، تعویض می

سن از حشرات بهره برد. های دیگری منتقل شدند، تا در نتیجه این کار بتوان از یک کلنی همهای حاوی تخم به قفسگلدان
کاهش عوارض سمومی که قبالً برای کنترل مینوز گوجه فرنگی در گلخانه استفاده شده، شروع بعد از گذشت سه نسل برای 

 به آزمایشات و ثبت نتایج گردید.
و  Steinernema feltiae ،Steinernema carpocapsaeسه گونه بومی نماتدهای : پرورش انبوه نماتدها

Heterorhabditis bacteriophora  تهیه گردید. نماتدها بر روی الرو سن آخر پروانه بزرگ از دانشگاه فردوسی مشهد
درجه سلسیوس و براساس روش  25در دمای  Galleria mellonella (Lepidoptera: Galleridae)خوار زنبور عسل، موم

 سازی شدندپرورش داده شدند. پس از تکثیر نماتدها در داخل الشه الروهای آلوده با استفاده از تله وایت نماتدها جدا (18)
ساعت در  1درجه سلسیوس قرار داده شدند و در زمان انجام آزمایش نماتدها به مدت  7. بعد از آن نماتدها در دمای (9)

 دمای اتاق قرار گرفتند و زنده ماندن آنها با بررسی در زیر بینوکولر مشخص گردید. 
و بر روی برگ  دوم مینوز گوجه فرنگیآزمایشات زیست سنجی روی الروهای سن : انجام آزمایشات زیست سنجی

سن )نماتد( زای همسنجی از الروهای عفونتهای زیستانجام گرفت و برای انجام آزمون های الرویهای حاوی داالن
آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی در آزمایشگاه انجام شد. برای انجام آزمایشات از  استفاده گردید.

، 25، 0های متری که کف آن با کاغذ صافی پوشانده شده بود استفاده گردید. برای هر یک از غلظتسانتی 9های شپتری دی
پتری دیش در نظر گرفته  15نماتد  (IJ/ml)مقطر آب لیترمیلی هر در( کننده آلوده مرحله) سوم سن الرو  400و  200، 100

 1قرار داده شد. به پتری دیش شاهد دو الرو داخل داالن الروی بود،  عدد برگ که هر برگ دارای 1 شد. در هر پتری دیش
ها درون دسیکاتور و لیتر از غلظت مورد نظر اضافه شد. سپس پتری دیشمیلی 1ها لیتر آب مقطر و سایر پتری دیشمیلی

ساعت تاریکی قرار داده شد. میزان  8ساعت روشنایی و  16و  65±5و رطوبت نسبی  25±2سپس درون ژرمیناتور و دمای 
در این آزمایش ساعت مورد بررسی قرار گرفت.  96و  72، 48، 24مرگ و میر الروهای مینوز گوجه فرنگی بعد از زمان های 

  شدند.الروهایی که درون تونل ها به رنگ قهوه ای درآمده بودند و هیچ حرکتی نداشتند مرده تلقی می
استفاده شد. تجزیه و  Pc-Poloاز نرم افزار  50LCهای برای به دست آوردن مقادیر غلظت: تحلیل آماریتجزیه و 

انجام گرفت.  SPSSهای آماری بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با استفاده از نرم افزار تحلیل
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ی ها براساس آزمون چند دامنهصورت گرفت. بررسی و مقایسه میانگین Excel 2013ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزار 
Duncan .انجام شد 

 

 . نتایج3
های الروی را در داخل تونلالروهای مینوز آزمایشات بر روی برگ گوجه فرنگی نشان داد که نماتدها توانایی پیدا کردن 

حاصل از آزمایش نشان داد که الرو سن دوم مینوز گوجه فرنگی نتایج ها شوند. توانند موجب مرگ و میر آنداشته و می
 96بعد از  (IJ/ml) 200دهد. هر سه نماتد در غلظت ن مینسبت به هر سه نماتد مورد آزمایش حساسیت باالیی از خود نشا

نیز توانسته الرو  (IJ/ml) 100در غلظت  S. feltiae% آفت مورد نظر را کنترل نمایند. همچنین نماتد  100اند ساعت توانسته
 100% بوده که با غلظت  3/93نیز  (IJ/ml) 50. میزان کنترل این نماتد در غلظت % کنترل نماید 100سن دوم مینوز را 

(IJ/ml) های موجود در زمینه تکثیر صنعتی نماتدهای توان با توجه به محدودیتدهد و میداری را نشان نمیتفاوت معنی
 شده انجام واریانس تجزیه(. 1های مؤثر این نماتدها برای کنترل آفات استفاده کرد )شکل ل غلظتانگل حشرات از حداق

 و غلظت متقابل اثرات همچنین و رفته بکار مختلف هایغلظت اثر نماتدها، اثر که داد نشان نماتدها مختلف هایگونه روی
 اما داشته است، سن دوم مینوز گوجه فرنگی الروهای یرم مرگ و درصد بر (P<0.01) داریمعنی اثر آماری لحاظ از زمان
 (. 1)جدول  نبود دارمعنی عامل سه هر متقابل اثرات نیز و زمان، نماتد و غلظت و نماتد متقابل اثرات

ه و تر از دو گونه دیگر بودکم S. feltiaeدر نماتد  50LCسه گونه نشان داد که میزان  50LCها و محاسبه تجزیه پروبیت داده
برای   50LCدرصد از الروهای سن دوم مینوز گوجه فرنگی مورد نیاز است. مقادیر  50غلظت پائینی از این نماتد برای کشتن 

 سوم سن الرو 66/320 و 23/305 ،302/296ترتیب  به H. bacteriophoraو  S. feltiae ،S. carpocapsaeنماتدهای 
  .بودونل الروی آفت داخل ت دوم سن الرو برای لیترمیلی در

 
  Tuta absolutaمرگ و میر الروهای مینوز گوجه فرنگی)درون تونل های الروی(، تجزیه واریانس  -1جدول 

 های مختلف تاثیر.ها و زمانتحت اثر تیمار با سه گونه نماتد در غلظت
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 غیر معنی دار n.sو  05/0معنی دار در سطح احتمال  *و  01/0دار در سطح احتمال معنی**                                 

 
 
 

 

   

 F Sig میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییر

 000/0 485/15** 296/946 2 نماتد
 000/0 358/318** 185/19455 5 ظتغل

 000/0 505/987** 531/60347 3 زمان
 ns467/0 909/0 519/28 10 غلظت ×اثر متقابل نماتد 

 ns263/1 278/0 160/77 6 زمان ×اثر متقابل نماتد 

 000/0 717/40** 272/2488 15 زمان ×اثر متقابل غلظت 

 sn547/0 972/0 457/33 30 زمان ×غلظت  ×نماتد  اثر متقابل

   111/61 144 خطا
   37/17  تغییرات ضریب
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، S. feltiaeهای مختلف نماتدهای دوم مینوز گوجه فرنگی داخل تونل الروی تحت تأثیر غلظتمیزان مرگ و میر الروهای سن  -1شکل
S. carpocapsae  وH. bacteriophora .در زمان های مختلف بعد از تیمار 

 

 . بحث4
روی الرو سن تری را بر زایی مناسبتوان بیماریS. feltiaea که نماتد  دادنتایج زیست سنجی در شرایط آزمایشگاهی نشان 

افزایش میزان حساسیت الروهای مینوز  داد کهباشد. بررسی نتایج حاصل از این تحقیق نشان دوم مینوز گوجه فرنگی دارا می
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زا به غلظت نماتد و همچنین به مدت زمان در معرض قرار گرفتن نماتد وابسته است. گوجه فرنگی به نماتدهای بیماری
ها در به دام انداختن میزبان خود باشد. های متفاوت آنتواند به علت تفاوت در استراتژیمیتفاوت در عملکرد نماتدها نیز 

. (10) ، تفاوت در توزیع و رفتار جستجوگری نماتدها مشاهده شد1990الزم به ذکر است که برای اولین بار در اوایل سال 
زایی نماتد را تحت تواند بیماریباشند که میانه میزای حشرات دارای طیف وسیعی از رفتارهای جستجوگرنماتدهای بیماری

 .(11های کنترل بیولوژیک باشد )تواند یکی از معیارهای انتخاب نوع نماتد در برنامهای میتأثیر قرار دهد، بنابراین رفتار تغذیه
 (3باتاال و همکاران ) توسط %( با نتایج مشاهده شده 100حداکثر مرگ و میر الروهای مینوز گوجه فرنگی در مطالعه حاضر )

 .Sکه به صورت  (IJ/ml) 60های الروی، در غلظت بر روی الروهای سن سوم تا چهارم مینوز گوجه فرنگی در داخل تونل

feltiae (92  ،)%S. carpocapsae (6/88  و )%H. bacteriophora (3/76 ،بوده است )% .مشابه است  
 
 . قدردانی 5

دانشگاه شاهد در انجام این تحقیق کمال تشکر و قدردانی را مالی و تجهیزانی دانشکده کشاورزی  یهابدینوسیله از حمایت
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