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 چکیده

 Epichloeحاوی قارچ اندوفایت Lolium perenne در این تحقیق تأثیر کاربرد بقایای گیاهی گونة

festucae  باروری و طول مراحل  -های جدول زندگی فرنگی بر فراسنجه در بستر کشت گیاه گوجه

در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده  Tuta absolutaفرنگی  ندگی پروانة مینوز گوجهمختلف ز

درصد بقایای گیاهی دارای اندوفایت، و  5/3و  5/1است. تیمارها شامل بسترهای کشت دارای 

درصد بقایای گیاهی بدون اندوفایت و شاهد )بدون بقایای گیاهی( در نظر گرفته شد.  5/3و  5/1

درصد بقایای گیاهی آلوده به قارچ  5/3یافته روی تیمار حاوی  جمعیت پرورشنتایج نشان داد 

درصد( و مدت زمان دو برابر شدن جمعیت 22/11اندوفایت، دارای باالترین نرخ مرگ الروی )

در روز(، نرخ  52/5±51/5روز( و کمترین مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت ) 55/5±76/2)

در  52/1±51/5تخم(، نرخ متناهی افزایش جمعیت ) 27/15±15/3ناخالص افزایش جمعیت )

تخم(، میانگین تعداد تخم به ازای هر ماده  17/11±37/2روز(، نرخ خالص تولیدمثل )

( است. تأثیر منفی استفاده از بقایای گیاهی 65/33±51/5( و درصد تفریخ تخم )35/1±15/37)

فرنگی  شایستگی پروانة مینوز گوجهفرنگی بر  حاوی قارچ اندوفایت در بستر کشت گیاه گوجه

 ای است. های گلخانه ویژه در کشت ای در مدیریت این آفت به ابزار بالقوه

 

 فرنگی، مدیریت آفات، نرخ ذاتی افزایش جمعیت. بستر کشت، گوجه کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

متعلق به خانوادة  Epichloe festucae Var. loliiقارچ 

Clavicipitaceae فایت استو اندو (Clay & Schardl, 

طور کلی، واژة اندوفایت برای  به(. 2002

شود که کل یا قسمتی از  هایی استفاده می میکروارگانیسم

های گیاه میزبان زندگی  ها در بین بافت چرخة زندگی آن

کند، ولی هیچ عالیمی از آلودگی در گیاه ایجاد  می

 Petrini, 1991; Wilson, 1995; Saikkonen et)کند  نمی

al., 1998) .های جنس  قارچEpicholoe  به صورت

های میزبان  خسارت به سلول سلولی و بدون نفوذ یا بین

دهندة میزبان  زمان با رشد ساقة گل کند و هم رشد می

وارد پریموردیای گل و در نهایت وارد تخمدان لقاح 

شود. پس از لقاح و تشکیل بذر، قارچ  نیافته می

ترین الیة آندوسپرم )آلورون(  رونیاندوفایت در بی

و با  (Schardl & Philips, 1997)شود  محاط می

زنی بذر گیاه میزبان، از الیة آلورون وارد  جوانه

شود و گیاهچة جوان را  ای بذر می آندوسپرم نشاسته

های این قارچ در طوقه،  سازد. میسیلیوم آلوده می

زبان به دهندة گیاه می های گل های برگ و ساقه غالف

مقدار فراوان و در پهنک برگ و ریشه با تراکم کمتر یا 

 Siegle et al., 1985; Azevedo)ندرت حضور دارد  به

& Welty, 1995; Schardl & Philips, 1997.) 
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های اندوفایت با تغییر فیزیولوژی گیاه میزبان  قارچ

های زیستی مانند مقاومت به حشرات  مقاومت به تنش

های قارچی  (، بیماریLane et al., 2007گیاهخوار )

(Azevedo, 2014 Lacava &)ها ، ویروس (Bacon et al., 

های غیرزیستی مانند خشکی،  و مقاومت به تنش( 1997

 Redmanهای محیطی ) کننده شوری، گرما، سرما و آلوده

et al., 2001; Marquez et al., 2007; Rodriguez et. 
al., 2008; Khan & Doty, 2011شود.  ( را موجب می

همچنین، افزایش جذب نیتروژن، بهبود فتوسنتز 

(Spiering et al., 2006 افزایش بیومس و قابلیت رقابتی ،)

 ;Mei & Flinn, 2010 Marks et al., 1991)گیاه میزبان 

Clay & Holah, 1999;) زیستی  از جمله مزایای این هم

به طور طبیعی ها  برای گیاه میزبان است. اگرچه این قارچ

های هوایی گیاه ساکن است، باعث مقاومت در  در بخش

زننده به بخش زیرزمینی گیاه و ریشه  برابر حشرات آسیب

انتقال مانند  شود. مواد بیوشیمیایی قابل نیز می

ترین  آلکالوییدهای ارگوپپتین، لولین و پیرامین که از مهم

 ترکیبات مؤثر بر حشرات است در این مقاومت دخیل

ها، آلودگی با  . در گراس(Hatami et al., 2006است )

و حملة  (Pennell et al., 2010)ها رشد حشرات  اندوفایت

را  (Gimenez et al., 2007)ها  ها قارچی و باکتری پاتوژن

دهد. البته، در بعضی موارد بر سطوح  کاهش می

 ,Hartley & Gangeکنندة باالیی نیز تأثیر دارد ) تغذیه

2009). 

  Tuta absolutaفرنگی  پروانة مینوز گوجه

(Lep.; Gelechiidae)  از آفات مهم گیاهان خانوادة

سوالناسه است که در چند سال اخیر وارد ایران شده و به 

کاری اعم از مزرعه و گلخانه  سرعت در تمام مناطق گوجه

ترین آفت  گسترش یافته است و در حال حاضر خطرناک

. روش اصلی (Desneux et al., 2010) فرنگی است گوجه

های  کش کنترل این آفت متکی بر استفاده از حشره

ای الرو )به صورت مینوز  شیمیایی است، اما رفتار تغذیه

فرنگی(، توسعة مقاومت  در برگ و مخفی در میوة گوجه

 Marcela et al., 2005; Khalid) های رایج کش به حشره

et al., 2012)  استفاده از مواد غذایی و توجه روزافزون به

های دیگر کنترل این آفت است. در  عاری از سم، روش

 Loliumهمین زمینه تأثیر کاربرد بقایای گیاهی گونة 

perenne (Poaceae) حاوی قارچ اندوفایت Epichloe 

festucae Var. lolii فرنگی بر  در بستر کشت گیاه گوجه

ر شرایط فرنگی د های زیستی پروانة مینوز گوجه ویژگی

 از  L. perenne آزمایشگاهی بررسی شده است. گونة

برای  های سردسیری است و آلودگی با اندوفایت گراس

 Ball et)ای مانند مقاومت به نماتد  شده آن مزایای گزارش

al., 1997)،  آفات گیاهی(Popay et al., 1999)، 

 ,.Tian et al., 2008; Ma et al) های قارچی پاتوژن

 را داشته است. (Hesse et al., 2005خشکی )و  (2014

 

 ها مواد و روش
 تهیة بقایای گیاهی حاوی اندوفایت. 

به منظور تهیة بقایای گیاهی حاوی اندوفایت، در مزرعة 

آموزشی پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان، دو کرت 

 Loliumجداگانه در نظر گرفته شد و در یک کرت گیاه 

perenne (Poaceae) ه قارچآلوده بEpichloe festucae  و

در کرت دیگر گیاه غیرآلوده کشت شد. برای تولید گیاه 

 ,Sabzalianکش استفاده شد ) عاری از اندفایت از قارچ

متر،  سانتی 12بعد از رشد گیاه تا ارتفاع حدود  .(2003

سبزینة گیاه از هر دو کرت به صورت جداگانه برداشت و 

متر( خرد و در دمای  تیسان 3تا  9/2به قطعات کوچک ) 

 درجة سلسیوس و در شرایط سایه خشک شد. 2±22

 

 تهیة بستر کشت

گرم از بقایای  19و  39تیمارهای آزمایش در دو سطح 

گیاهی آلوده و غیرآلوده به اندوفایت به ازای هر کیلوگرم 

درصد( در نظر گرفته شد.  9/1و  9/3خاک )به ترتیب 

ر عمل شد: پنج کیسه برای تهیة بستر کشت به صورت زی

خاک پنج کیلویی به طور جداگانه وزن شد و در اتوکالو 

شده از  ساعت قرارگرفت. سپس، بقایای وزن 62به مدت 

 19و  39گیاهان آلوده و غیرآلوده هر کدام در دو سطح 

طور  گرم به ازای هر کیلوگرم خاک به صورت جداگانه و به

د. به منظور کامالً یکنواخت با خاک هر کیسه مخلوط ش

های  تجزیة بقایای گیاهی، مخلوط خاک و بقایا به گلدان

ها زهکشی شده بود منتقل شد و  بزرگ که ته آن

ها همراه با یک گلدان به عنوان شاهد که فقط  گلدان

های پالستیکی مشکی در  حاوی خاک بود در کیسه

روز  69ساعت به مدت  62گلخانه گذاشته شد و هر 

 گرفت. رارتحت آبیاری سطحی ق
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 فرنگی پرورش گیاه گوجه

فرنگی به دو منظور، یکی برای پرورش  گیاه گوجه

ها  فرنگی و دیگری انجام آزمایش پروانة مینوز گوجه

-Early Urbana‘ فرنگی رقم کاشته شد. نشاهای گوجه

Y-703’ های حاوی خاک  در مرحلة دو برگی به گلدان

شد.  فرنگی منتقل برای پرورش پروانة مینوز گوجه

فرنگی  اندازة گوجه ها، نشاهای هم برای انجام آزمایش

های نیم کیلویی حاوی بقایای  انتخاب و به گلدان

ها هیچ گونه  گیاهی و شاهد منتقل شد. به خاک گلدان

کود حیوانی، گیاهی، شیمیایی یا هر نوع افزودنی 

ها به  دیگری اضافه نشد. بعد از کاشت، این گلدان

نشدن  متر )به منظور آلوده میلی 3قفس توری با مش 

به آفات گیاهی( در گلخانه منتقل و روزانه در حد 

 ها آبیاری شد. داشتن خاک گلدان مرطوب نگه
 

 فرنگی پرورش پروانة مینوز گوجه

این پروانه از گلخانة هیدروپونیکی دانشگاه صنعتی 

 آوری و شناسایی شد. فرنگی جمع اصفهان از روی گوجه
ین آفت از روی حالت مخصوص برای شناسایی ا

های ایجادشده روی برگ گوجه، همچنین  داالن

مشخصات ظاهری و مشخص الرو آفت )وجود لکة 

 Cheraghian)ابرو مانند روی سر الرو( استفاده شد  سیاه

& Javadi Emamzadeh, 2014) برای پرورش آن از .

متر و محصور با پالستیک و  2×2×2قفسی فلزی به ابعاد 

 3ای با توری مش  ت جلویی دارای دریچهدر قسم

متری مسدود شده استفاده شد. آفت برای سه نسل  میلی

فرنگی پرورش داده شد و بعد از سه  و روی گیاه گوجه

 ها روی آن انجام گرفت. نسل آزمایش
 

فرنگی  بررسی جدول زندگی باروری پروانة مینوز گوجه

 روی گیاهان تیمارشده. 

دول زندگی باروری، در پنج تیمار این آزمایش در قالب ج

درصد )به  9/1و  9/3شاهد )بدون بقایای گیاهی(، آلودة 

گرم بقایای گیاهی آلوده به  19و  39ترتیب، حاوی 

 9/1و  9/3اندفایت در یک کیلوگرم خاک(، غیرآلودة 

گرم بقایای گیاهی  19و  39درصد )به ترتیب حاوی 

اک( و تحت غیرآلوده به اندوفایت در یک کیلوگرم خ

درجة سلسیوس و رطوبت نسبی  29±3شرایط دمایی 

 2ساعت روشنایی و  34درصد با دورة نوری  9±42

ها از ظروف  ساعت تاریکی انجام شد. برای انجام آزمایش

متر( استفاده شد که  سانتی 9×4×2پالستیکی )ابعاد 

ها به منظور تهویه بریده و با توری  قسمتی از در آن

ها با دستمال مرطوب به  د و کف آنپوشانده شده بو

منظور تأمین رطوبت برگ طی دورة آزمایش مفروش بود. 

از گیاهان پرورش داده شده تحت تیمارهای مختلف به 

عدد(  42صورت کامالً تصادفی تعدادی برگچه )حدود 

های هر تیمار در ظرف بزرگ پالستیکی  انتخاب و برگچه

ریزی  فاع( برای تخممتر ارت سانتی 42×متر قطر سانتی 92)

های  فرنگی قرار داده شد و پروانه پروانة مینوز گوجه

ها اضافه شد.  فرنگی به ظرف ظاهرشدة مینوز گوجه تازه

ها زیر بینوکوالر بررسی و  ها، برگ ریزی پروانه پس از تخم

ها  داشته شد و این برگ تنها یک تخم روی هر برگ نگه

برای هر  شد.به صورت تکی به ظروف ذکرشده منتقل 

فرنگی در نظر  عدد تخم پروانة مینوز گوجه 19تیمار 

هایی مانند طول دورة  گرفته شد. در بازدید روزانه، ویژگی

جنین، طول دورة الروی، طول دورة شفیرگی، طول عمر 

ها )شکم پروانة نر  بالغان ظاهرشده و جنسیت آن

 رنگ، باریک و در انتها کشیده است اما در ماده خاکستری

تر است(. همچنین، مرگ هر  تر و حجیم رنگ، پهن کرم

ها و نرهای ظاهرشده از هر تیمار به  مرحله ثبت شد. ماده

لیتر  میلی 322ای با حجم  صورت جفتی به ظروف شیشه

منتقل شد که در آن با توری مش ریز پوشانده شده بود. 

کف این ظروف با دستمال مرطوب پوشانده شده بود و 

های تازة گیاه  گام مرگ حشرة ماده، برگچهروزانه تا هن

گذاری  ها برای تخم فرنگی در اختیار پروانه گوجه

ها  قرارگرفت. تعداد تخم گذاشته شده و درصد تفریخ آن

 روزانه ثبت شد.

(Lx)های جدول زندگی نظیر نرخ بقا  ویژگی
3 ،

(mx)متوسط تولید نوزاد ماده 
 1، نرخ خالص تولیدمثل2

(R0) ،6ت زمان یک نسلمیانگین مد (T)  مدت زمان دو ،

 4، نرخ متناهی افزایش جمعیت(DT) 9برابر شدن جمعیت

                                                                               
1. Age-specific survival rates (lx) 

2. Average number of female offspring (mx) 

3. Net reproductive rate 

4. Generation time  
5. Doubling time  
6. Finite rate of increase  
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(ʎ)3، نرخ ناخالص افزایش جمعیت (GRR)  و نرخ ذاتی

محاسبه شد. برای محاسبة خطای (rm)  2افزایش جمعیت

های رشدی جمعیت و ایجاد تکرارهای  استاندارد ویژگی

 (Meyer et al., 1986) 1کاذب از روش بوت استرپ

افزار جدول زندگی دو  استفاده و فرایند محاسبه با نرم

  223926346مرحله نسخة  -سن جنسی ویژة

(Chi, 2015 انجام شد. برای مقایسة معناداری )

 9استرپ پارامترهای جدول زندگی از آزمون بوت

شناسی  های مربوط به زیست مقایسة دادهاستفاده شد. 

 SPSSافزار  ا استفاده از نرمفرنگی ب پروانة مینوز گوجه

(Advanced Models, Chicago, IL 2006)  تجزیة و

 9و بر اساس آزمون توکی در سطح  4طرفه واریانس یک

 درصد صورت گرفت.

 

 نتایج و بحث

های حاصل از آزمایش نشان داد که نرخ مرگ  داده

دورة الروی در تیمارهای مختلف متفاوت است، 

درصد( 22/36مرگ الروی ) طوری که باالترین نرخ به

به قارچ اندوفایت مشاهده شد  درصد9/1در تیمار آلودة 

طول  و بقیة تیمارها در یک گروه آماری قرارگرفت.

دورة الروی در هر دو جنس نر و ماده تحت تأثیر 

طوری که  (، به3تیمارهای آزمایش قرارگرفت )جدول 

وده در حشرات نر باالترین طول دورة الروی در تیمار آل

درصد مشاهده شد و در جنس ماده  9/1به قارچ 

ترین دورة الروی در تیمار شاهد و پس از آن  طوالنی

درصد محاسبه  9/1و  9/3در دو تیمار آلوده به قارچ 

شد. همچنین، کمترین طول دورة الروی در جنس 

ماده مربوط به دو تیمار غیرآلوده به قارچ اندوفایت بود 

یت میزبان در اثر استفاده از که متأثر از تغییر کیف

در بستر کشت  Lolium perenneبقایای گیاهی 

فرنگی است. طول دورة شفیرگی در دو جنس نر  گوجه

و ماده و طول عمر افراد بالغ در جنس ماده در 

تیمارهای مختلف تفاوت معناداری نشان داد 

                                                                               
1. Gross Reproductive Rate (GRR)  
2. Intrinsic Rate of Increase  
3. Bootstrap  
4. Age-Stage, Two-Sex Life Table (TWOSEX- 

      MSChart, version: 20150419)  
5. Pooled bootstrap test  
6. One-Way ANOVA  

ترین دورة شفیرگی در جنس نر و  که طوالنی طوری به

طول عمر حشرة ماده در تیمار شاهد  ماده و بیشترین

 (.3مشاهده شد )جدول 

نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ متناهی افزایش 

جمعیت و نرخ خالص تولیدمثل تحت تأثیر استفاده از 

(، 2بقایای گیاهی حاوی اندوفایت قرارگرفت )جدول 

که کمترین و بیشترین مقدار برای پارامترهای  طوری به

تیمار حاوی قارچ اندوفایت و ذکرشده به ترتیب در 

تیمارهای بقایای گیاهی غیرآلوده به اندوفایت مشاهده 

دهندة تأثیر منفی قارچ اندوفایت و اثر  شد که نشان

مثبت بقایای گیاهی بر پارامترهای رشد جمعیت پروانة 

فرنگی است. همچنین، حشرات  مینوز گوجه

 یافته روی تیمار بقایای آلوده به اندوفایت پرورش

ترین  کمترین نرخ ناخالص افزایش جمعیت و طوالنی

 (.2مدت زمان دو برابر شدن جمعیت را داشت )جدول 

ریزی حشرات  ة تخم در بررسی پارامترهای دور

یافته برای یک نسل روی گیاهان تیمارشده،  پرورش

مشخص شد که کمترین مقدار پارامترهای طول دورة 

و میانگین تعداد  ریزی، میانگین تعداد تخم در روز تخم

ها در تیمار  کل تخم به ازای هر ماده و درصد تفریخ تخم

درصد بقایای آلوده به اندوفایت و پس از آن در تیمار  9/1

 (.1شود )جدول  درصد آلوده به اندوفایت دیده می 9/3

کمترین و بیشترین متوسط تولید نوزاد ماده به 

وفایت و درصد آلوده به قارچ اند 9/1ترتیب در تیمار 

(. در رابطه با منحنی 3تیمار شاهد مشاهده شد )شکل 

توان گفت اگرچه روند مشابهی را در همة  بقا می

تیمارها دارد، باالترین نرخ بقا مربوط به تیمار شاهد 

 (.2است )شکل 

 

 
 سن )روز(

 (mx). متوسط تولید نوزاد ماده به ازای هر فرد ماده 3شکل 

 حت تیمارهای متفاوتفرنگی ت پروانة مینوز گوجه
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 سن )روز(

 فرنگی تحت تیمارهای مختلف پروانة مینوز گوجه  LX) (. نرخ بقا 2شکل 

 
فرنگی تحت  فرنگی روی برگ گیاه گوجه انحراف معیار دورة جنینی، الروی، شفیرگی و بالغ پروانة مینوز گوجه ±میانگین. 3جدول 

 تیمارهای مختلف

 تیمار
 طول عمر بالغ )روز( طول دورة شفیره )روز( طول دورة الروی )روز( ز(طول دورة جنینی )رو

 ماده نر ماده نر ماده نر ماده نر

22/9±24/2 شاهد a 32/2±42/9 a 32/2±12/32 b 61/2±42/36 a 33/2±29/4 a 22/2±22/2 a 36/2±42/9 a 34/2±42/36 a 

92/9±32/2 درصد 9/1آلودة  a 21/2±32/9 a 34/2±33/31 a 12/2±32/31 b 29/2±49/3 b 21/2±22/3 ab 34/2±29/4 a 92/2±23/31 b 

61/9±31/2 درصد 9/3آلودة  a 33/2±43/9 a 26/2±62/33 c 26/2±11/31 b 39/2±12/3 c 24/2±33/3 b 36/2±32/4 a 26/2±43/31 ab 

43/9±36/2 درصد 9/1غیرآلودة  a 34/2±62/9 a 24/2±43/33 c  66/2±21/32 c 24/2±24/2 b 22/2±42/3 ab 32/2±94/9 a 63/2±92/32 b 

99/9±36/2 درصد 9/3غیرآلودة  a 34/2±62/9 a 22/2±22/33 c 23/2±92/33 c 22/2±22/2 b 22/2±22/2 a 33/2±49/9 a 62/2±92/32 b 

P 693/2  232/2  2223/2  2223/2  2223/2  236/2  242/2  2294/2  

 ا هم دارد.داری بااختالف معن 29/2های دارای حروف غیرمشابه در هر ستون در سطح احتمال  میانگین

 
های  یافته روی برگ فرنگی پرورش مینوز گوجه ةباروری پروان -انحراف معیار پارامترهای جدول زندگی ± میانگین .2 جدول

 فرنگی تحت تیمارهای مختلف گوجه
 تیمار rm)در روز(  ʎ)در روز(  R0 (تخم)  T)روز( GRR (تخم)  DT)روز(

243/4 ± 2/232ab 242/33 ± 242/32 ab 943/11 ± 612/2 a 113/63 ± 342/33 b 326/3 ± 232/2 ab 332/2 ± 232/2 ab شاهد 

432/2 ±2/293a 246/39 ± 693/1 b 642/12 ± 993/2 cb 646/33 ± 449/2 c 222/3 ± 232/2 b 223/2 ± 233/2 b درصد 9/1 ةآلود 

443/4 ±2/243a 129/64 ± 222/4 ab 223/13 ± 643/2 b 222/23 ± 432/4 bc 331/3 ± 232/2 b 322/2 ± 232/2 b درصد 9/3 ةآلود 

292/9 ±2/231b 422/39 ± 342/31 a 422/22 ± 962/2 c 291/91 ± 921/33 ab 393/3 ± 236/2 a 361/2 ± 232/2 a درصد 9/1 ةغیرآلود 

123/9 ±2/243b 633/31 ± 211/36 a 223/24 ± 112/2 c 922/64 ± 992/32 b 362/3 ± 232/2 a 312/2 ± 232/2 a درصد 9/3 ةغیرآلود 

2333/2 222/2 222/2 232/2 222/2 222/2 P 

 داری با هم دارد.ااختالف معن 29/2ای حروف غیرمشابه در هر ستون در سطح احتمال های دار میانگین

 
ریزی روزانه در هر فرد ماده و درصد تفریخ تخم پروانة  ریزی، تعداد کل تخم و تخم انحراف معیار دورة تخم ±میانگین . 1جدول 

 ی مختلففرنگی تحت تیمارها یافته روی برگ گیاه گوجه فرنگی پرورش مینوز گوجه
 درصد 

 تفریخ تخم

 کل تخم در 
 هر فرد ماده

 در  تخم روزانه
 هر فرد ماده

  ریزی دورة تخم
 )روز(

 تعداد بالغان 
 تیمار

 نر ماده

24/43 ± 24/2 a 12/314 ±6/44b 32/26±3/23b 32/2 ± 22/2 a 32 21 شاهد 

39/11 ± 22/2 c 69/14 ±3/42d 2/61±3/42d 96/9 ± 21/2 b 32 32  درصد 9/1آلودة 

43/41 ± 22/2 b 22/22 ±3/24c 9/22±3/44c 99/3 ± 12/2 a 4 22  درصد 9/3آلودة 

42/24 ± 34/2 a 22/362 ±4/24ab 32/34±3/21ab 22/2 ± 29/3 a 31 34  درصد 9/1غیرآلودة 

22/24 ± 32/2 a 32/391 ±6/22a 32/94±2/42a 42/3 ± 33/3 a 33 23  درصد 9/1غیرآلودة 

222/2 222/2 222/2 223/2   P 

 داری با هم دارد.ااختالف معن 29/2ی دارای حروف غیرمشابه در هر ستون در سطح احتمال ها میانگین
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نتایج این تحقیق نشان داد که قارچ اندوفایت موجود 

های زیستی پروانة مینوز  در گیاه میزبان بر ویژگی

فرنگی تأثیرگذار است و باعث کاهش شایستگی آن  گوجه

 Helicoverpaروانة شود. این کاهش شایستگی در پ می

armigera فرنگی  رهاسازی شده روی گیاه گوجه

شده با قارچ اندوفایت نیز مشاهده شده است،  تلقیح

شدن  طوری که کاهش معناداری در نرخ رشد، طوالنی به

اندازی و تولید  زمان رشد و نمو الروی، ممانعت از پوست

 های کوچک در جمعیت این گونه گزارش شد شفیره

(Jallow et al., 2004) در تحقیق ذکرشده تفاوت .

ریزی و بقای بالغانی که  معناداری بین دورة قبل از تخم

شده تغذیه  های گیاهان شاهد و تلقیح ها روی برگ الرو آن

کردند وجود نداشت، در صورتی که تغذیه روی گیاهان 

ها تأثیر منفی  شده نسبت به شاهد بر باروری ماده تلقیح

شده را به طور  های گذاشته تخم دارد و تعداد کل

بررسی آثار  .(Jallow et al., 2004)معناداری کاهش داد 

بر رشد و نمو  Acremonium alternatumقارچ اندوفایت 

در  Plutella xylostellaالماسی  و تغذیة الرو پروانة پشت

کننده  شرایط آزمایشگاهی نشان داد که الروهای تغذیه

خصوص در  یت، مرگ زیادی بهفاهای دارای اندو روی برگ

های جنسی در راندمان  ده روز اول رشد داشت و تفاوت

طوری که نتاج ماده  وری مواد غذایی وجود داشت، به بهره

با حساسیت بیشتری نسبت به نرها، به آلودگی کلم به 

اندوفایت، واکنش نشان داد و کاهش راندمان غذای 

 & Raps)اد شده را با افزایش نرخ مصرف پاسخ د خورده

Vidal, 1998) . 

مطالعة دیگری نشان داد که خسارت و تراکم 

روی علف چاودار با Blissus leucopterus جمعیت 

افزایش نسبت اندوفایت در گیاه، به طور خطی کاهش 

های دارای  های سن که روی بوته طوری که پوره یابد به می

این  تر از روی مقادیر بیشتر اندوفایت بود بیشتر و سریع

 & Richmond) گیاهان به گیاهان دیگر مهاجرت کرد

Shetlar, 2000)اندوفایت در گیاه  . همچنین، حضور

 درصد دو شتة 322فسکیوی بلند باعث مرگ 

Rhopalosiphum padi  وSchizaphis graminum  شد 
.(Johnson et al., 1985)  در آزمایش دیگری با نتایج

چی که ممکن است مانع های قار مشابه، تولید متابولیت

های  پذیری استرول جذب کلسترول و کاهش دسترس

رژیم غذایی شود دلیل کاهش نرخ رشد و نمو گیاهخوار 

های  . اگرچه گزارش(Bernay, 1993)ذکر شده است 

های اندوفایت روی گیاهخواران را  زیادی تأثیر منفی قارچ

 ;Johnson et al., 1985; Ball et al., 2006) دارد بیان می

Crawford et al., 2010; Shiba et al., 2011;. 

Matsukura et al., 2012)، بقایای  در رابطه با استفاده از

گیاهی حاوی اندوفایت در بستر کشت گیاهان و چگونگی 

تأثیر آن بر حشرات گیاهخوار تحقیقی صورت نگرفته 

است. البته، در تحقیقی نشان داده شد که جمعیت 

های دارای گیاهان حاوی  ر خاکحشرات خاکزی د

رهاشده در اندوفایت تحت تأثیر آلکالوییدهای قارچی 

 .(Bernard et al., 1997)گیرد  خاک قرارمی
 

 گیری کلی نتیجه

دهد استفاده از بقایای  نتایج تحقیق حاضر نشان می

گیاهی حاوی قارچ اندوفایت در بستر کشت گیاه 

ی رشد و باروری ها فرنگی تأثیر منفی در فراسنجه گوجه

فرنگی داشت و ابزاری بالقوه  جمعیت پروانة مینوز گوجه

ای است.  های گلخانه ویژه در کشت در مدیریت این آفت به

های  همچنین، تحقیقات بیشتر برای تعیین نوع متابولیت

ها به گیاه و نحوة  قارچی تولیدشده، سازوکار انتقال آن

ة این پسماندهای ها روی گیاهخوار کاربرد بهین تأثیر آن

گیاهی حاوی قارچ اندوفایت در بستر کشت گیاهان را در 

 بر خواهد داشت.
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ABSTRACT 
In this study, the effect of soil incorporated with endophyte-infected plant residues (Lolium perenne 

infected with Epichloe festucae) in tomato pot media was investigated on the tomato leaf miner, Tuta 

absoluta, population. Treatments were tomato plants planted in pod media containing 1.5% or 3.5% 

endophyte-infected and endophyte-free plant residues and control (without residues). Based on the 

results, population reared on plants which treated by 3.5% endophyte infected residue showed the highest 

larval mortality (14.28%) and doubling time of population (8.67±0.05 days) and lowest intrinsic rate of 

increase (0.08±0.01 day
-1

), gross reproductive rate (15.86±3.45 offspring), finite rate of increase 

(1.08±0.01 day
-1

), net reproductive rate (11.46±2.96 offspring), mean of eggs per female (36.45±1.90) 

and percentage of hatched egg (33.75±0.01). According to the results, it seems that application of 

endophyte-infected plant residues in tomato growing media, by reducing the T. absoluta fitness, can be 

considered as potential mean for the control of this pest, especially in greenhouse cultures.  
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