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 چکیده

است. در اين در ايران ،  L.Solanum lycopersicumفرنگي،  يكي از آفات مهم گوجه، Tuta absoluta (Meyrick)فرنگي، گوجه مینوز برگ

ها يا تراکم تخم نسبت تراکم شكارگرها يا انگلواره )پارازيتويید(ها بهفرنگي و  گوجه مینوز برگ اي دشمنان طبیعيتحقیق تنوع گونه
در يک  Early Urbana Yو  Super Strain B ،Super Chief ،Mobil ،Korralهاي فرنگي به نامرقم گوجه پنجروي  T. absoluta الروهاي

يک گونه ده گونه شكارگر، چهار گونه زنبور انگلوارة الرو و شد. در اين تحقیق،  بررسي 0931و  0939آزمايشي در دو سال  ۀمزرع
 و زنبورهاي انگلوارة الرو Miridaeهاي شكارگر سن، . در بین دشمنان طبیعيشناسايي شدندآوري و گردتخم  ةور انگلوارزنب

Braconidae  .فرنگي بین پنج رقم گوجههاي دشمنان طبیعي شاخص تنوع شانون براي گونهبیشترين درصد فراواني نسبي را داشتند
فرنگي گوجه رقم پنجاي دشمنان طبیعي بین هورن براي ترکیب گونه-موريسیتا هماننديشاخص  زانیم داري را نشان نداد. اختالف معني

 23/1الروهاي مینوز ) ها ونسبت تراکم شكارگرها به تراکم تخمدر هر دو سال، بیشترين  به دست آمد. 331/2تا  390/2 در محدودة
درصد  30/9هاي الروي به تراکم الروهاي مینوز ) سبت تراکم انگلواره(، بیشترين ن0931درصد در سال  11/6و  0939درصد در سال 

درصد در هر دو  62/0هاي مینوز )به تراکم تخم ( و بیشترين نسبت تراکم انگلوارة تخم0931درصد در سال  21/9و  0939در سال 
با افزايش نسبت تراکم  Early Urbana Y گیري کرد که کشت رقمتوان نتیجهشد. بنابراين مي ثبت Early Urbana Y روي رقم سال(

فرنگي در گوجه مینوز برگمديريت تلفیقي هاي برنامهتواند در مي T. absoluta ها و الروهايها به تراکم تخم شكارگرها يا انگلواره

 باشد. سودمندفرنگي گوجه کشتزارهاي
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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. 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 could be useful in the integrated management 
programs of the tomato leafminer in tomato fields.  
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 مقدمه

، L.ycopersicum Solanum lفرنگی اهلی، گوجه

جانیان، نباد ةساله از تیرگیاهی علفی و یک

Solanaceae است که به علت  گیاهانی، بوده و یکی از

ها، کاروتن، اسیدهاي آلی داشتن انواع ویتامین

نی نقش مهمی در سالمتی کاسودمند، قند و امالح 

گزارش  پایۀ(. بر Benton & Jones, 2007انسان دارد )

FAO (2014)  فرنگی گوجه ةکشور برتر تولیدکنندده

به ترتیب چین، هند،  4134)برحسب تن( در سال 

آمریکا، ترکیه، مصر، ایران، ایتالیا، اسپانیا،  متحدة یاالتا

برزیل و مکزیک بودند. سطح زیر کشت این محصول 

هکتار و میزان تولید آن  374111در ایران حدود 

ه است گزارش شد 3134میلیون تن در سال  6حدود 

(Anonymous, 2013 .) 

زنند که می آسیب فرنگیگوجهآفات مختلفی به 

 Tuta absolutaفرنگی،مینوز برگ گوجهها  یکی از آن

(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)  است

(Pereyra & Sanchez, 2006 میزبان اصلی این .)

تواند روي دیگر فرنگی است ولی میگوجه ،پرهشب

 Solanum) زمینیسیب مانندجانیان نباد گیاهان تیره

tuberosum L.) (Pereyra & Sanchez, 2006 ،)

 فلفل  (،.Solanum  melongena Lجان )نباد

(S. muricatum L.( و تنباکو )Nicotoiana tabacum 

L.( )Garzia et al.,  2012 نیز آسیب بزند. در کشور )

تلف پره روي گیاهان میزبان مخایران آسیب این شب

زمینی در جان و سیبنفرنگی، باد ازجمله گوجه

 & Baniameriهاي اخیر گزارش شده است )سال

Cheraghian, 2011; Gharekhani & Salek-. 

Ebrahimi, 2014 .)فرنگی در کشور  گوجه مینوز برگ

بار از  نخستیناي بوده و  آفات قرنطینه از جملهایران 

زارش شد و گ 3133استان آذربایجان غربی در سال 

نقاط ایران توسط  بیشتر ازآن، پراکنش این آفت در پس

 & Baniameri)ن مختلف گزارش شد امحقق

Cheraghian, 2011; Gharekhani & Salek-. 

Ebrahimi, 2014.) برگ، الروهاي این مینوز درون 

کنند.  حفر می داالن کرده و انتهایی نفوذ ۀساقه و جوان

الروها از  ۀتغذیبه  پره مربوطآسیب اصلی این شب

برگ بوده که  (اپیدرم) الیۀ بیرونی پارانشیم بین دو

گیاه و  ةکنند(فتوسنتزنورساخت )باعث کاهش سطح 

 Desneuxشود )کاهش عملکرد محصول می یجهدرنت

et al.,  2011 ،الروهاي این آفت  ۀتغذی(. افزون بر آن

میزبان باعث  گیاهان ۀیا ساق انتهایی هاياز جوانه

 & Saninoشود )شکلی و کاهش رشد گیاه میبد

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

هاي کشکشاورزان در مناطق مختلف از حشره

فرنگی کنترل مینوز برگ گوجه مدیریت مختلف براي

 ةکنند. به دلیل باروري باال و طول دوراستفاده می

هاي مقاوم به ظهور ژنوتیپ قابلیتنسلی کوتاه، 

 ,.Siqueira et alزیاد است ) گونه  ینها در اکشرهحش

, 2005.et alLietti 2000 & 2001;  از سوي دیگر .)

این  یههاي مختلف علکشحشره ۀرویمصرف بی

در  آورزیانجانبی  گذاريپره باعث اثرشب

سازگان  بوممحیط و برهم زدن تعادل طبیعی در زیست

 ;Filho et al., 2000)شود نیز می (اکوسیستم)

, 2005.et alLietti , 2000 & 2001; .et alSiqueira  .)

حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی مینوز برگ 

فرنگی با هدف افزایش تنوع زیستی و کارایی گوجه

در مدیریت  مؤثرهاي سالم و ها یکی از روشآن

و فراوانی نسبی  هاشمار گونه. استتلفیقی این آفت 

تنوع هاي شاخصگیري در اندازهدو عامل اصلی ها آن

 ;Disney, 1999) در هر جامعه هستندزیستی 

Magurran, 2004هاي تنوع زیستی در  (. در بررسی

هاي مختلفی مانند کشاورزي از شاخص ايه جامعه

شاخص یکنواختی شانون (، H)شاخص تنوع شانون 

(E و )هورن -شاخص همانندي موریسیتا(CMH )

 Gianoli et al., 2006; Wearing etشود )استفاده می

, 2013.et alZhang , 2011; .al .) شاخص تنوع شانون

(H )شاخص یکنواختی و اي تنوع گونه ۀبراي محاسب

در  ايگونهتوزیع یکنواختی  ۀبراي محاسب( E)شانون 

ها و فراوانی هاي شمار گونههر جامعه بر پایۀ داده

همچنین، شوند. ها استفاده میاز آن هرکدامنسبی 

براي ( CMH)هورن -شاخص همانندي موریسیتا

بین دو یا اي گونه ترکیب همانندي یزانم ۀمحاسب

ها و فراوانی هاي شمار گونهچند جامعه بر پایۀ داده

 & Altieriشود )ها استفاده میاز آن هرکدامنسبی 

Nicholls, 2004; Magurran, 2004 .)هاي اگرچه گونه
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ۀ وده به آفت بیشترین دامنمختلف گیاه میزبان آل

طبیعی  اندشمناي و کارایی در تنوع گونهها را واکنش

هاي مختلف آلوده به آفت در  کند ولی رقم ایجاد می

تنوع متفاوتی بر  یرتواند تأث نیز می ۀ میزبانیک گون

 vanطبیعی داشته باشد ) اندشمن ییکارااي و گونه

Emden, 1986.) ست که تحقیق فرض بر آن ا این در

در تنوع فرنگی ممکن است هاي مختلف گوجه رقم

مینوز برگ دشمنان طبیعی  ییکارااي و گونه

 هاي تحقیق با هدف این . لذاباشند مؤثرفرنگی گوجه

)الف( شناسایی دشمنان طبیعی مینوز برگ 

فرنگی و تعیین درصد فراوانی نسبی هر یک از گوجه

ن طبیعی مینوز اي دشمنا ( ارزیابی تنوع گونهبها، )آن

( تعیین نسبت تراکم شکارگرها جو ) ،فرنگیبرگ گوجه

ها یا الروهاي ها به تراکم تخم(پارازیتوییدانگلواره )یا 

فرنگی تحت شرایط روي پنج رقم گوجهاین آفت 

تحقیق  این از آمدهدستبهاي انجام شد. نتایج مزرعه

با فرنگی )تواند در انتخاب رقم مناسب گوجهمی

 تراکمکمترین ، اي دشمنان طبیعیرین تنوع گونهبیشت

تراکم فرنگی و بیشترین نسبت مینوز برگ گوجه

ها یا الروهاي ها به تراکم تخم شکارگرها یا انگلواره

این هاي مدیریت تلفیقی مینوز( براي استفاده در برنامه

 فرنگی سودمند باشد.در کشتزارهاي گوجهآفت 

 

 هامواد و روش

ر دشت اردبیل )ارتفاع از سطح دریا پژوهش داین 

 ۀدقیق 31درجه و  13متر؛ عرض جغرافیایی  3114

 ۀدقیق 34درجه و  73شمالی و طول جغرافیایی 

 3/111بارندگی سالیانه  میانگین شرقی، میزان

انجام شد. در  3137و  3131هاي متر( در سالمیلی

 Superهاي فرنگی به نامتحقیق پنج رقم گوجهاین 

Strain B ،Super Chief ،Mobil ،Korral  وEarly 

Urbana Y طور متداول در منطقه کشت  که به

 یهاي موردبررسشوند، انتخاب شدند. بذرهاي رقممی

بذر و نهال کرج  ۀتحقیقات اصالح و تهی مؤسسۀاز 

هاي بذرهاي رقم در آغازها تهیه شدند. در این آزمایش

اواخر در گلخانه کشت شدند و در  یموردبررس

انتقال  کشتزارفرنگی به ماه نشاهاي گوجهاردیبهشت

داده شدند. این تحقیق در کشتزار آزمایشی به 

مترمربع در دشت اردبیل در طی  311مساحت 

انجام شد. در این تحقیق  3137و  3131هاي سال

، فرنگیگوجه مینوز برگ اي دشمنان طبیعیتنوع گونه

نسبت تراکم و  ها و الروهاي این آفتتخم تراکم

 ها یا الروهايها به تراکم تخم شکارگرها یا انگلواره

T. absoluta فرنگی گیاهان پنج رقم گوجه روي

هاي نامبرده در کشتزار آزمایشی در قالب طرح بلوک

هاي با ابعاد کامل تصادفی با چهار بلوک و در کرت

به روش  در کشتزار . کاشت نشاهاشدمتر ارزیابی  1×7

هاي کشت بین ردیف ۀپشته انجام شد. فاصلو  جوي

(. Benton & Jones, 2007متر بود )سانتی 11

ها ها و نیز بین کرتمتري بین بلوک 4 ۀهمچنین فاصل

ها بدون کشت برداريعنوان حاشیه براي انجام نمونهبه

از کاشت شامل وجین  پسباقی ماند. عملیات 

و اواخر هاي هرز در اواسط خردادماه و اوایل علف

صورت دستی  با عرف رایج در منطقه به برابرتیرماه 

-انجام شد. آبیاري کشتزار به فواصل منظم ده روز یک

بار صورت گرفت. در ضمن در این کشتزار آزمایشی از 

  .پرهیز شدها کشمصرف حشره

 ساقه رفتنها از مرحلۀ رشدي به بردارينمونه

فتگی تا هنگام ه طور بهفرنگی آغاز شد و گیاهان گوجه

برداشت محصول در اواخر شهریورماه ادامه یافت. در 

فرنگی گوجه گیاهبرداري یک واحد نمونهها این بررسی

برداري شمار چهار گیاه در هر نوبت نمونه. انتخاب شد

تصادفی از هر کرت انتخاب شد. در هر نمونه،  طور به

 هاي دشمنان طبیعی وشمار و فراوانی هر یک از گونه

فرنگی ها و الروهاي مینوز برگ گوجهشمار تخم

براي  الزم به یادآوري است که شمارش شدند.

هاي آلوده به ، نمونهاین آفتهاي  گردآوري انگلواره

رقم  پنجدر هر یک از مینوز زیستی مراحل مختلف 

 رونطور جداگانه د بهفرنگی گوجه یموردبررس

تهویه( در  منظور هاي لیوانی با درپوش توري )بهقفس

، رطوبت لسیوسس ۀدرج 41±3اقک رشد در دماي تا

ساعت روشنایی  37نوري  ةدرصد و دور 11±1نسبی 

زنبورهاي انگلواره  ظهور هنگامساعت تاریکی تا  3و 

 تنهانگهداري شدند. در این تحقیق، زنبورهاي انگلواره 

ها و الروهاي مینوز برگ هاي آلوده به تخماز نمونه

هاي آلوده به دیگر اهر شدند و در نمونهفرنگی ظگوجه
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ي ظاهر نشد. ا مراحل زیستی این آفت، زنبور انگلواره

هاي زنبور انگلواره بر پایۀ کلیدهاي شناسایی گونه

 ,Hansson, 1990; Tobias) شدندمعتبر شناسایی 

1995; Sohrabi et al., 2014 .)هاي افزون بر آن، نمونه

هاي لیوانی با درپوش فسهاي شکارگر در قداراي پوره

ها به  نما و تبدیل آن و تکمیل نشو هنگامتوري تا 

اق تشرایط دماي ا درکامل شکارگر  هاي هحشر

 هايروزانه برگاست که  بیاننگهداري شدند. الزم به 

هاي پوره ۀبراي تغذیها و الروهاي مینوز تخمآلوده به 

هاي  کامل گونه هاي هشد. حشرشکارگرها فراهم 

ارگر با استفاده از کلیدهاي معتبر شناسایی شدند شک

(Bei-Bienko et al., 1967; Kelton, 1987; Moraes 

et al., 2004; Sohrabi & Hosseini, 2015) و . شمار

اي دشمنان طبیعی در هر یک ههر یک از گونهفراوانی 

و از  ندشمارش و یادداشت شد یهاي موردبررساز رقم

در تعیین درصد فراوانی نسبی  آمدهدستبههاي داده

هاي دشمنان طبیعی مینوز برگ هر یک از گونه

تراکم دشمنان طبیعی فرنگی و نیز تعیین نسبت  گوجه

 يوهاها یا الرتخمها( به تراکم  )شکارگرها یا انگلواره

هاي شمار و همچنین، از دادهمینوز استفاده شد. 

 هايشاخصهاي دشمنان طبیعی در تعیین فراوانی گونه

( و نیز شاخص همانندي E( و یکنواختی شانون )Hتنوع )

 .شداستفاده  (CMHهورن )-اي موریسیتاتنوع گونه

در هر اي تنوع گونه ۀشاخص تنوع شانون براي محاسب

ها و فراوانی نسبی هاي شمار گونههجامعه بر پایۀ داد

میزان این  هرقدرشود. ها استفاده میاز آن هرکدام

دهد که آن جامعه هم از شاخص بیشتر باشد نشان می

ها اي بیشتر و هم فراوانی نسبی باالتر گونهغناي گونه

اي تنوع گونه(. در این تحقیق، Magurran, 2004دارد )

روي هر یک از  فرنگیهمینوز برگ گوجدشمنان طبیعی 

شاخص از استفاده با  فرنگیگوجهرقم موردبررسی  پنج

 & Shannon) زیر محاسبه شد رابطۀتنوع شانون بر پایۀ 

Weaver, 1949; Magurran, 2004): 
H = -∑piln pi 

 

نسبت افرادي  piشاخص تنوع شانون و  Hدر این رابطه 

 .( وجود دارندni/Nام ) i ۀاست که در گون

 ۀاخص یکنواختی شانون براي محاسباز ش

هاي اي در هر جامعه بر پایۀ دادهگونهتوزیع یکنواختی 

ها استفاده از آن هرکدامها و فراوانی نسبی شمار گونه

میزان این شاخص بیشتر باشد نشان  هرقدرشود. می

ها دهد که در آن جامعه توزیع فراوانی گونهمی

. در این تحقیق، (Magurran, 2004تر است )یکنواخت

روي دشمنان طبیعی مینوز  ايگونهتوزیع یکنواختی 

با استفاده  فرنگیگوجهرقم موردبررسی  پنجهر یک از 

بر پایۀ رابطۀ زیر محاسبه شد و این شاخص  از

(Shannon & Weaver, 1949; Magurran, 2004:) 
E = H/lnS 

 

 Hشاخص یکنواختی شانون،  Eدر این رابطه 

 شمار گونه در نمونه است.  Sانون و شاخص تنوع ش

 ۀهورن براي محاسب-شاخص همانندي موریسیتا

بین دو یا چند جامعه اي گونه ترکیبهمانندي  یزانم

 هرکدامها و فراوانی نسبی هاي شمار گونهبر پایۀ داده

-شاخص همانندي موریسیتاشود. ها استفاده میاز آن

میزان  و هر چه هورن بین صفر تا یک متغیر است

از عدد صفر به عدد یک هورن -موریسیتاشاخص 

 ترکیبهمانندي دهد که نشان میشود، تر مینزدیک

است بیشتر  هاي کشاورزي جامعهاي بین گونه

(Magurran, 2004 در این تحقیق، میزان .) همانندي

مینوز برگ اي دشمنان طبیعی گونه ترکیب

با  نگیفرگوجه یرقم موردبررس پنجبین  فرنگیگوجه

بر پایۀ رابطۀ زیر محاسبه شد استفاده از این شاخص و 

(Magurran, 2004:) 
CMH = 2 ∑ (ai bi) / (da+db)(Na×Nb) 

 

 A ،Nbشمار کل افراد در گیاه  Naدر این رابطه 

ام در i ۀگون شمار افراد B ،aiشمار کل افراد در گیاه 

 ∑ = B ،daام در گیاه i ۀشمار افراد گون A ،biگیاه 

ai
2
/Na

db = ∑biو  2
2
/Nb

 ند. هست 2

 

 هاآماري داده ۀتجزی

هاي شاخص تنوع و یکنواختی شانون براي گونه

 یرقم موردبررس پنجدشمنان طبیعی روي هر یک از 

شاخص و نیز  Excelافزار با استفاده از نرم فرنگیگوجه

هاي هورن براي ترکیب گونه -همانندي موریسیتا

مینوز  یرقم موردبررس پنجدشمنان طبیعی در بین 

 EstimateSافزار نرم با استفاده از فرنگیبرگ گوجه

Win 8.20 محاسبه شدند (Colwell, 2006) . پیش از

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Leonard+A.+Kelton%22
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منظور یکنواخت کردن واریانس  بهها، تجزیۀ آماري داده

مینوز هاي تراکم براي داده Log(X) دادها از تبدیل داده

، هاي مینوزروال ها وهاي تراکم تخماستفاده شد. داده

رقم  پنجروي هر یک از  شاخص تنوع و یکنواختی شانون

و  3131هاي در هر یک از سال فرنگیگوجه یموردبررس

هاي کامل بلوک ۀطور جداگانه در قالب طرح پای به 3137

بین میانگین  هايشدند. اختالف وتحلیل یهتصادفی تجز

 31ن اطمیناها با استفاده از آزمون توکی در سطح داده

 (.SAS, 1999درصد مقایسه شدند )

  

 نتايج 
درصد  فرنگی،مینوز برگ گوجهن طبیعی دشمنا

 هاآن اينسبی و شاخص تنوع گونه فراوانی

و  فرنگیمینوز برگ گوجههاي دشمنان طبیعی گونه

 یرقم موردبررس پنجها روي  آننسبی درصد فراوانی 

 3ل ر جدودشت اردبیل در دو سال ددر  فرنگیگوجه

ده گونه شکارگر تخم و است. در این تحقیق،  ارائه شده

یک گونه زنبور الرو، چهار گونه زنبور انگلوارة الرو و 

آوري و گردفرنگی تخم مینوز برگ گوجه ةانگلوار

به  ها آناسامی علمی  3که در جدول  شناسایی شدند

در . شده است ارائه ها آنهمراه درصد فراوانی نسبی 

فرنگی مجموع اي شکارگر مینوز برگ گوجههبین گونه

هاي شکارگر هاي سندرصد فراوانی نسبی گونه

Miridae  هاي به ترتیب روي رقم درصد 1/14ا ت 44با

Korral  وMobil  7/13تا  4/43و  3131در سال 

و  Early Urbana Yهايبه ترتیب روي رقمدرصد 

Mobil  هاي گونه دیگردر مقایسه با  3137در سال

 خانوادة هاي شکارگرکارگر بیشتر بود. در بین سنش

Miridae هايگونه Deraeocoris punctulatus 

(Fallén)  وMacrolophus pygmaeus (Rambur) 

از  پسبیشترین درصد فراوانی نسبی را داشتند. 

، بالتوري Miridae خانوادةهاي شکارگر هاي سن گونه

 شکارگر سن، Chrysoperla carnea (Stephans)سبز 

Orius niger (Wolff) هاي شکارگرهاي سنو گونه 

از لحاظ درصد فراوانی نسبی در  Nabidae خانوادة

هاي بعدي قرار داشتند. درصد فراوانی نسبی رتبه

 هايو کنه Geocoridaeخانوادة  هاي شکارگرسن

)جدول بسیار ناچیز بود  Phytoseiidae خانوادة شکارگر

 ةهاي زنبور انگلوارنی نسبی گونه(. مجموع درصد فراوا3

هاي به ترتیب روي رقمدرصد  1/44تا  3/34الرو از 

Mobil و Korral  درصد  3/44تا  3/34و  3131در سال

 3137در سال  Mobilو  Korralهاي به ترتیب روي رقم

 ۀگون ،الرو ةهاي زنبور انگلوارمتغیر بود که در بین گونه

Say Bracon hebetor  درصد فراوانی نسبی را بیشترین

و دیگر زنبورهاي انگلوارة الرو شامل  داشت

Neochrysocharis formosus (Westwood)، 

(Gravenhorst) Diadegma majale و  Apanteles

Wilkinson myeloenta  از لحاظ درصد فراوانی نسبی در

درصد فراوانی همچنین، هاي بعدي قرار داشتند. رتبه

 Trichogrammaتخم  ةنسبی زنبور انگلوار

Bezdenko brassicae  به ترتیب درصد  1/34تا  7/3از

در  Early Urbana Y و Super Strain Bهايروي رقم

هاي به ترتیب روي رقمدرصد  1/33تا  6/3و  3131سال 

Mobil و Korral  (3)جدول  متغیر بود 3137در سال. 

براي شانون و یکنواختی تنوع هاي شاخصمقادیر 

فرنگی هاي دشمنان طبیعی مینوز برگ گوجهگونه

فرنگی موردبررسی در روي هر یک از پنج رقم گوجه

شده است.  ارائه 4در جدول  3137و  3131دو سال 

هاي شاخص تنوع شانون براي گونهاختالف در 

فرنگی موردبررسی بین پنج رقم گوجهدشمنان طبیعی 

و  =444/1P=، 14/1F=، 31,7dfدار نبود )معنی

333/1P=، 13/1F=، 31,7df=  به ترتیب براي

شاخص همچنین، مقادیر  (.3137و  3131هاي سال

بین هاي دشمنان طبیعی براي گونهیکنواختی شانون 

فرنگی موردبررسی نیز اختالف پنج رقم گوجه

 ،=343/1P=، 43/1Fداري را نشان نداد )معنی

31,7df=  331/1وP=، 44/1F=، 31, 7df=  به ترتیب

 (.3137و  3131هاي سال براي

هورن براي  -شاخص همانندي موریسیتاادیر مق

 رقم پنجاي دشمنان طبیعی بین ترکیب گونه

 1در جدول  3137و  3131فرنگی در دو سال گوجه

شاخص ادیر مق 3131شده است. در سال  ارائه

اي هورن براي ترکیب گونه -همانندي موریسیتا

 333/1بین  فرنگیهگوج رقم پنجدشمنان طبیعی بین 

 343/1تا  314/1بین  3137و در سال  337/1تا 

 (.1متغیر بود )جدول 
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در  3137و  3131در دو سال  فرنگیروي پنج رقم گوجه Tuta absolutaهاي دشمنان طبیعی درصد فراوانی نسبی گونه .3جدول 

 منطقۀ اردبیل

Table 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 

 

روي پنج   Tuta absoluta دشمنان طبیعیهاي هاي تنوع و یکنواختی شانون براي گونهشاخصمقادیر ( ±SEمیانگین ) .4جدول 

 در منطقۀ اردبیل 3137و  3131در دو سال  فرنگیرقم گوجه
Table 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. 
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 فرنگیمینوز برگ گوجه هايالرو ها وتراکم تخم

در هر دو سال بررسی،  تحقیق نشان داد که این نتایج

روي  فرنگیمینوز برگ گوجه يهاتراکم تخماختالف در 

 ،=114/1P) ر بوددامعنی فرنگیهاي مختلف گوجهرقم

14/4F=، 31,7df= 111/1و  3131 در سالP=، 

13/6F=، 31,7 df=  3131 . در سال(3137در سال ،

 طور به Early Urbana Yروي رقم  هاتراکم تخم

 Super Strain B ،Superهاي داري کمتر از رقممعنی

Chief و Mobil  بود، ولی در مقایسه با رقمKorral 

 ، تراکم3137نشان نداد. در سال  داري رااختالف معنی

 

 طور به Korralو  Early Urbana Yهاي ها روي رقمتخم

ی بود )جدول موردبررسهاي داري کمتر از دیگر رقممعنی

(. همچنین، نتایج مقایسۀ آماري نشان داد که بین 7

هاي مختلف مورد آزمایش الروهاي مینوز روي رقم تراکم

داري وجود دارد تالف معنیی اخموردبررسدر هر دو سال 

(111/1P=، 43/1F=، 31,7df=  117/1وP=، 34/6F=، 

31,7df=  هر دو در (. 3137و  3131به ترتیب براي سال

و  Early Urbana Yهاي سال، تراکم الروها روي رقم

Korral هايداري کمتر از رقمطور معنی به Super Strain 

B ،Super Chief و Mobil (7)جدول  بود. 

روي پنج رقم   Tuta absolutaهاي دشمنان طبیعی هورن بین ترکیب گونه -. مقادیر شاخص همانندي موریسیتا1جدول 

 در منطقۀ اردبیل 3137و  3131در دو سال  فرنگیگوجه
Table 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 منطقۀ اردبیلروي پنج رقم گوجه Tuta absolutaها و الروهاي تراکم تخم( ± SE). میانگین 7جدول 
Table 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. 

 

ها ها به تراکم تخم نسبت تراکم شکارگرها یا انگلواره

 فرنگییا الروهاي مینوز برگ گوجه

 ها به تراکم  نسبت تراکم شکارگرها یا انگلواره

ر یک فرنگی در هها یا الروهاي مینوز برگ گوجهتخم

 1در جدول  در هر دو سال فرنگیگوجه رقم پنجاز 

نسبت تراکم شکارگرها به بیشترین  شده است. ارائه

 Earlyروي رقم ها و الروهاي مینوز تراکم تخم

Urbana Y (13/1  77/6و  3131درصد در سال 

 افزون بر آن، مشاهده شد. (3137درصد در سال 

اکم الروهاي هاي الروي به تر نسبت تراکم انگلواره

 بیشترین  Early Urbana Yروي رقم مینوز 

درصد در  41/1و  3131درصد در سال  34/1)بود 

نسبت تراکم انگلوارة بیشترین همچنین،  .(3137سال 

 روي رقم هاي آفت مینوز به تراکم تخم تخم

Early Urbana Y (64/3 )مشاهده  درصد در هر دو سال

 (.1)جدول  شد
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روي پنج رقم   Tuta absolutaها یا الروهاي ها( به تراکم تخم اکم دشمنان طبیعی )شکارگرها یا انگلوار. نسبت تر1جدول 

 در منطقۀ اردبیل 3137و  3131در دو سال  فرنگیگوجه
Table 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 eggs 

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 

 

 بحث

ده گونه شکارگر تخم و الرو، چهار در این تحقیق، 

تخم  ةیک گونه زنبور انگلوارگونه زنبور انگلوارة الرو و 

که  آوري و شناسایی شدندگردفرنگی مینوز برگ گوجه

و زنبورهاي  Miridaeهاي شکارگر ها سندر بین آن

بیشترین درصد فراوانی نسبی را  Braconidaeگلوارة ان

هاي ، گونهMiridaeهاي شکارگر در بین سنداشتند. 

Deraeocoris punctulatus (Fallén)  و

Macrolophus pygmaeus (Rambur) ،Nesidiocoris 

tenuis (Reuter)  وDicyphus sp.  از لحاظ درصد

به پایین قرار هاي باال فراوانی نسبی به ترتیب در رتبه

 نیز گزارش کردند که Zappala et al. (2013)داشتند. 

فرنگی، در بین دشمنان طبیعی مینوز برگ گوجه

 و زنبورهاي انگلوارة الرو Miridaeهاي شکارگر سن

Braconidae  وEulophidae  پتانسیل باالیی در کنترل

 Macrolophus هاي شکارگراین آفت داشتند. سن

spp. ،N. tenuis   وDicyphus spp. عنوان به 

فرنگی ها و الروهاي مینوز برگ گوجهتخم شکارگرهاي

 Urbaneja etاند )توسط محققان مختلف گزارش شده

al., 2009; Ingegno et al., 2013; Muniappan,. 
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2013; Mollá et al., 2014 نتایج این تحقیق با .)

نی مب Sohrabi & Hosseini (2015)هاي تحقیق یافته

شکارگر تخم  عنوان به N. tenuisبر اینکه سن شکارگر 

فرنگی در استان آذربایجان و الرو مینوز برگ گوجه

، همخوانی دارد. در این تحقیق، در بین استشرقی 

هاي فرنگی پس از گونهشکارگرهاي مینوز برگ گوجه

 ،C. carnea، بالتوري سبز Miridaeهاي شکارگر سن

هاي شکارگر هاي سنگونه و O. niger سن شکارگر

Nabidae  شاملNabis punctatus A. Costa  وNabis 

pseudoferus Remane  از لحاظ درصد فراوانی نسبی

هاي هاي بعدي قرار داشتند. این نتایج با یافتهدر رتبه

Muniappan (2013)  بالتوري سبز، مبنی بر اینکه

 هاي، و کنهGeocorisو  Oriusهاي شکارگر سن

کنترل  هاي زیست از عامل  spp.Amblyseiusارگر شک

فرنگی هستند، ها و الروهاي مینوز برگ گوجهتخم

 همخوانی دارد. همچنین، سن شکارگر

N. pseudoferus ها و شکارگرهاي تخم عنوان به

 et Cabelloفرنگی توسط الروهاي مینوز برگ گوجه

.al (2009)  در این تحقیق، در گزارش شده است. نیز

 B. hebetorهاي زنبور انگلوارة الرو گونۀ بین گونه

بیشترین درصد فراوانی نسبی را داشت و دیگر 

 ،N. formosusزنبورهاي انگلوارة الرو شامل 

D. majale  وmyeloenta A.  از لحاظ درصد فراوانی

هاي بعدي قرار داشتند. این نتایج با نسبی در رتبه

اینکه زنبورهاي هاي محققان پیشین مبنی بر یافته

spp.Bracon ، spp.Neochrysocharis ، Diadegma 

spp. و spp.Apanteles   مرحلۀ الروي مینوز برگ

کنند، همخوانی دارد فرنگی را پارازیته میگوجه

(Muniappan, 2013; Zappala et al., 2013; 

Sohrabi et al., 2014هاي (. افزون بر آن برابر با یافته

 زنبور  نیز Sohrabi et al. (2014)این تحقیق، 

N. formosus  انگلوارة الروهاي مینوز برگ  عنوان بهرا

فرنگی استان فرنگی از کشتزارهاي گوجهگوجه

در این ی گزارش کردند. همچنین، شرق یجانآذربا

هاي مینوز توسط زنبور انگلوارة تحقیق انگلوارة تخم

با نسبت پایین مشاهده شد.  T. brassicaeتخم 

فرنگی توسط هاي مینوز برگ گوجهانگلوارة تخم

و  et alCabello  (2012).زنبوران تریکوگراما توسط 

.et alChailleux  (2013)  گزارش شده است. برابر با

نتایج این تحقیق، در مناطق مختلفی از جهان 

هاي هاي شکارگر جنسهاي مختلفی از سنگونه

spp. Deraeocoris، spp. Macrolophus، 

spp. Nesidiocoris، spp. Dicyphus، spp. Orius  و

spp. Nabis، هايبالتوري spp. Chrysopa و 

spp. Chrysoperla،  زنبورهاي انگلوارةBracon 

spp.، spp. Neochrysocharis، spp.Diadegma  

 Amblyseiusهاي شکارگر و کنه  spp.Apanteles و

spp. برگ هاي بیوکنترل مینوز  عامل عنوان به

اند شدهمحققان پیشین گزارش فرنگی توسط گوجه
(Luna et al., 2012; Biondi et al., 2013; 

Muniappan, 2013; Zappala et al., 2013; Sohrabi. 

et al., 2014 .)هاي هاي این تحقیق با یافتهتفاوت یافته

تواند با می هم آنکه  استدیگر محققان در سطح گونه 

مختلف شکارگر یا انگلواره با شرایط هاي سازگاري گونه

هوایی، نوع پوشش گیاهی و تنوع آفات در هر وآب

 منطقه در ارتباط باشد. 

و شاخص تنوع  نشان داد که تحقیقاین  نتایج

بین هاي دشمنان طبیعی شانون براي گونهیکنواختی 

داري ی اختالف معنیموردبررسفرنگی پنج رقم گوجه

 -خص همانندي موریسیتاشا یزانم را نشان نداد.

 پنجاي دشمنان طبیعی بین هورن براي ترکیب گونه

. به دست آمد 337/1تا  314/1بین فرنگی گوجه رقم

از عدد هورن -موریسیتاشاخص عددي  یزانهر چه م

دهد که نشان میشود، می تر یکصفر به عدد یک نزد

 پنجاي دشمنان طبیعی بین گونه ترکیبهمانندي 

 ,Magurranاست )بیشتر  فرنگیگوجه یسرقم موردبرر

و شانون و یکنواختی تنوع  هايشاخص یزانم .(2004

هاي هورن براي گونه -شاخص همانندي موریسیتا

بر پایۀ  هاي مختلفدر زیستگاه و گیاهان جانوران

ها محاسبه هاي شمار و فراوانی هر یک از گونهداده

  (.Disney, 1999; Magurran, 2004) دنشومی

 فرنگیگوجههاي مشخص شد که رقم این تحقیقدر 

داري معنی یرتأث فرنگیمینوز برگ گوجهدر تراکم 

تراکم  یرقم موردبررس پنجدر بین  که يطور داشتند. به

 Early Urbana Y هايقمرروي مینوز الروهاي  و هاتخم

 Super Strain B، Superهاي در مقایسه با رقم Korralو 
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Chief و Mobil مطلوبیت داري کمتر بود. معنی طور به

نسبت  یفرنگی موردبررسهاي مختلف گوجهمتفاوت رقم

شناسی و یا ریخت هايتواند با ویژگیمی T. absoluta به

در ارتباط باشد فرنگی هاي مختلف گوجهشیمیایی رقمبیو

(Magalhães et al., 2001; Maluf et al., 2010; 

Oliveira et al., 2012 .)هاي پیشین گزارش  در بررسی

فرنگی داراي غلظت هاي گوجهشده است که ژنوتیپ

و  zingiberene ،acylsugars هاي ترکیباز  کدام باالي هر

2-tridecanone  مقاومت باالیی نسبت بهT. absoluta 

. (Magalhães et al., 2001; Maluf et al., 2010) دارند

 ناخالص هايتیپژنوگزارش شده است که افزون بر این، 

هاي باالتر هر دو ترکیب داراي غلظت (هتروزیگوت)

zingiberene  وacylsugar هايدر مقایسه با ژنوتیپ 

داراي غلظت باالي یکی از  (هموزیگوت) خالص

 نسبت بهبیشتري مقاومت  هاي نامبردهترکیب

T. absoluta  داشتند(Maluf et al., 2010 ،همچنین .)

Oliveira et al. (2012)  گزارش کردند که مطلوبیت

نسبت اي هاي غدههاي داراي تراکم باالي تریکومژنوتیپ

  است.پایین پره این شب به

نسبت که  نشان داد همچنین، نتایج این تحقیق

ها یا ها به تراکم تخم تراکم شکارگرها یا انگلواره

هاي رقمفرنگی روي الروهاي مینوز برگ گوجه

، در که يطور به ی متفاوت بود.موردبررس یفرنگ گوجه

نسبت تراکم شکارگرها به تراکم بیشترین هر دو سال 

 Early Urbana Yروي رقم ها و الروهاي مینوز تخم

درصد در سال  77/6و  3131درصد در سال  13/1)

ها  نسبت تراکم انگلواره همچنین، مشاهده شد. (3137

 Earlyروي رقم الروي به تراکم الروهاي مینوز 

Urbana Y  3131درصد در سال  34/1)بیشترین بود 

بیشترین افزون بر آن،  .(3137درصد در سال  41/1و 

هاي هاي مینوز به تراکم تخمنسبت تراکم انگلوارة تخم

درصد در هر  Early Urbana Y (64/3روي رقم آفت 

دهد که یج نشان میااین نت مشاهده شد. دو سال(

ن طبیعی در کنترل مینوز یاد کارایی دشمناز احتمال به

در بین  Early Urbana Yفرنگی روي رقم برگ گوجه

فرنگی بیشتر است. در ی گوجهموردبررس پنج رقم

نسبت هرگاه تحقیقات پیشین، گزارش شده است که 

روي ها به تراکم آفت  تراکم شکارگرها یا انگلواره

کارایی  دشمنان طبیعیگیاهان میزبان افزایش یابد، 

د داشت ندر کنترل جمعیت آفت خواهباالیی 

(, 2012.et alCabello ., 2008; et alSarfraz ) تفاوت .

ها ها به تراکم تخم نسبت تراکم شکارگرها یا انگلوارهدر 

 یرقم موردبررس پنج در بینو الروهاي مینوز 

نوع شناسی، هاي ریختتواند با ویژگیفرنگی میگوجه

کننده توسط گیاهان مواد شیمیایی فرار جلبو ترکیب 

اي کیفیت تغذیهفرنگی و آلوده به مینوز برگ گوجه

در تحقیقات  و غیره در ارتباط باشد.گیاهان میزبان 

هاي مختلف یک  رقم شده است کهگزارش پیشین نیز 

آلوده به میزبان هاي مختلف گیاهان گیاه و یا گونه

هاي ویژگی راهطور مستقیم از  د بهنتوانآفت می

کننده  شناسی یا ترشح مواد شیمیایی فرار جلبریخت

کیفیت غذایی گیاه میزبان  یرتأث راهاز  یرمستقیمو یا غ

یی دشمنان طبیعی اهاي زیستی آفت در کاربر ویژگی

 et Cabello ., 2008; et alSarfraz) دنباش یرگذارتأث

, 2012.al.) ،براي مثال .et alCabello  (2012)  گزارش

در کنترل مینوز  N. tenuis سن شکارگر کردند که کارایی

فرنگی هاي مختلف گوجهفرنگی روي رقمبرگ گوجه

ها متغیر بود، چراکه این بسته به کیفیت غذایی آن

شکارگر افزون بر تغذیه از شکار از شیرة گیاه میزبان نیز 

ها گزارش کردند که کارایی کند. در برابر آنتغذیه می

هاي مینوز برگ لواره کردن تخمزنبور ترریکوگراما در انگ

فرنگی قرار هاي مختلف گوجهیر رقمتأثفرنگی تحت گوجه

گزارش نیز  Sarfraz et al. (2008) نگرفت. همچنین،

پره پشت الماسی باعث که گیاهان مقاوم به شب ندکرد

پره و نماي الروي این شب و نشو ةافزایش طول دور

اي این آفت قرارگیري الروه در معرضزمان افزایش 

شود . لذا توصیه میشدندنسبت به زنبور انگلواره 

هاي ویژگی یرتأث ینۀزم تحقیقات بیشتري در

هاي مختلف رقمو بیوشیمیایی شناسی ریخت

 انجام شود. دشمنان طبیعی در کارایی  یفرنگ گوجه

 

  گیري کلینتیجه

بندي توان جمعدرمجموع، بر پایۀ نتایج این تحقیق می

در کشتزار  Early Urbana Yشت رقم کرد که ک

نسبت تراکم شکارگرها یا افزایش فرنگی با گوجه

ها و الروهاي مینوز برگ ها به تراکم تخم انگلواره
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ها و الروهاي این آفت کاهش تراکم تخمفرنگی و گوجه

کاربرد در قالب  منظور بههاي آینده  بررسیتواند در می

فرنگی در گوجه برگمینوز مدیریت تلفیقی هاي برنامه

 .این محصول توصیه شودکشتزارهاي 

 سپاسگزاري

از کشور ترکیه به  Ahmet Beyarslanاز آقاي دکتر 

 ، تشکر وهاي زنبورهاي انگلوارهخاطر شناسایی گونه

 .گرددمی قدردانی
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