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چکیده
بید گوجهفرنگی ”) “Tuta absoluta (Meyrickیکی از آفات کلیدی گوجهفرنگی میباشد .استفاده از تلههای نوویی یکوی از یوشهوای کو
هزینه و ک ییسک برای شکای حشرات کامل ،و دی نتیجه کاهش خسایت این آفت میباشد .دی این تحقیق مناسبترین تعداد تله نویی ،از طریق مقایسه
دو ،چهای ،شش و هشت تله نویی (با منبع نویی  )UV Blacklight Blueدی هر واحد  1000متری گلخانه ،دی سه استان بریسی شد .نتایج نشوان داد
که دی تراک ک جمعیت آفت ،میانگین شکای دی هر تله با افزایش تعداد تله کاهش مییابد .اما دی آلودگی شدید ،میانگین تعداد شکای ،با افزایش تعداد تله
دی واحد سطح ،حتی با نصب هشت تله دی هر هزای متر مربع گلخانه نیز کاهش نمییابد .دی استان هرمزگان ،به عنوان مثال ،میانگین تعداد پروانوههوای
شکای شده با نصب دو تله  27/75و با نصب چهای تله  14/39هنگام آلودگی پائین ثبت شد اما دی آلودگی باال ،میانگین تعداد شکای بوا نصوب شوش تلوه
 112/67و با نصب هشت تله  113/33بود .براساس نتایج فوق می توان گفت که دی طول فصل کشت که گلخانه تحت مودیریت مناسوب اورای داید ،بوا
نصب چهای تله نویی دی هر  1000متر مربع گلخانه ،بیشترین شکای حشره کامل بید گوجهفرنگی یا دی پی داشته و میتواند برنامههای مودیریت انبووهی
این آفت مد نظر ارای گیرد.
واژههاي كلیدي :آفات گلخانه ،آفات گوجهفرنگی ،کنترل غیر شیمیایی ،مدیریت آفات
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شب پره مینوز یا بید گوجهفرنگی ) (Tomato laef minerبا نام
علمووی ) ،Tuta absoluta (Meyrickیکووی از آفووات کلیوودی
گوجهفرنگی دی دنیا میباشد .این آفت برای ایران تا سال  1389جوز
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استانها انتشای یافت ( .)1خسایت ایون آفوت بصوویت کواهش یشود،
کاهش کمی و کیفی میوه ،از بین یفوتن گیواه و کواهش بازایپسوندی
 -1استادیای بخش تحقیقات حشرهشناسی ،مؤسسه تحقیقوات گیواهپزشوکی کشووی،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاویزی ،تهران ،ایران
)Email: mjardeh@gmail.com
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 -2استادیای بخش تحقیقات گیاهپزشکی ،مرکز تحقیقات کشاویزی و منوابع طبیعوی
استان ازوین ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاویزی ،ازوین ایران
 -3استادیای بخش تحقیقات گیاهپزشکی ،مرکز تحقیقات کشاویزی و منوابع طبیعوی
استان هرمزگان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاویزی ،بندیعباس ،ایران
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(بین  50تا  100دیصد) میباشد ( .)4ارای دادن تلوههوای فرموونی بور
یوی زمین برای شکای حشرات نر یکی از یاههای کاهش جمعیت این
آفت معرفی شده است .اما استفاده از تلههای فرمونی به تنهایی بورای
کنترل موفقیتآمیز آفت کافی نبوده و باید با سایر یوشهوای کنتورل
آفت ،بصویت تلفیقی بکای برده شوند ( .)6زیرا نه تنها حشرات نر ،اادی
به چند بای جفتگیری هستند بلکه حشرات ماده بیود گوجوهفرنگوی از
طریق بکرزایی ،اادی به تخمریزی و ادامه نسول مویباشوند ( 2و .)11
استفاده از تلههای نویی به تنهایی نیز یک از یوشهای کو هزینوه و
ک ییسک برای شکای حشرات کامل بسیایی از آفات مویباشود (.)10
مطالعه آزمایشگاهی شکای تلههای نویی از نوع استوانهای متخلخل با
منبع نویی  )BLB( Blacklight Blueکه دی ایتفاع  75سانتیمتوری
باالی بوته های آلوده نصب شده بوده بخوبی حشرات کامل این آفوت
یا به تعداد زیاد شکای کرده است ( .)7دی این تحقیق ایزیابی تلوههوای
نویی متخلخل و تعداد موید نیواز دی شورای گلخانوه دی اسوتانهوای
مرکزی (شهرک گلخانوه ای آوه وااوع دی شهرسوتان سواوه)  ،اوزوین
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(بخش مرکزی) و هرمزگان (شهرستان حاجی آباد بندیعباس) صوویت
گرفته است .هر تلوه نوویی شوامل یوک رور اسوتوانهای از جونس
پالستیک شفا (پلی اتیلن ترفتاالت )PET ،با ایتفاع  23و اطور 12
سانتیمتر ،که سویاخهایی به اطر  0/5سوانتیمتور دی بدنوه آن تعبیوه
شده بود .که دی کف آنها تا ایتفاع  1/5سانتیمتور محلوول  5دی هوزای
مایع رر شویی ییخته شده بود .دی هر تله یک المپ  24وات و 220
ولت بوا نووی ) blacklight blue (BLBنصوب دی ایتفواع جودود 70
سانتیمتری باالی بوتهها آویزان شده و هنگام غروب خویشید تا صبح
یوش میشد .تلهها دی یک دویه شش یوزه (هر یوز یک تکرای) نصب
و تعداد حشرات شکای شده شمایش و ثبت میشد .به دلیل محودویت

گلخانههای دی اختیای ،تیمایها دو به دو با ه مقایسه شودند .مقایسوه
بین میانگین تعداد شکای دی تیمایهوای مختلوف بوا یوش  GLMو بوا
کمک برنامههای  SASموید مقایسه ارای گرفت ،سپس میانگین تعداد
کل شکای تلهها ،بین تیمایها دی هر منطقه مقایسه شد .نتایج نشان داد
که دی هر سه منطقه ،بین تیمایهای دو و جهای تله اخوتال معنویدای
وجود داید .به عالوه اختال بین میزان شکای شب پوره دی تیمایهوای
چهای و شش تله برای منطقه هرمزگان معنیدای بود .دی مقابل مقایسه
تیمایهای چهای تله با شش تله دی دو استان مرکزی و ازوین معنیدای
نشد .همینطوی میزان شکای شبپره بین تیمایهای شش تلوه و هشوت
تله دی استان هرمزگان مشاهده نگردید (جدول .)1

جدول  -1مقایسه آماري تعداد شکار بید گوجهفرنگی توسط تلههاي نوري در تیمارها و مناطق مختلف
Table 1- Comparison aanalysis of the number of caught tomato leafminer by light traps in different treatments and regions
Mean Squares

هرمزگان

مركزي

قزوین

درجه آزادي

منابع تغییرات

Hormozghan

Markazi

Ghazvin

Df

Source

4 to 8

4 to 6

2 to 4

4 to 6

2 to 4

4 to 6

2 to 4

1.33ns

*48.80

*223.74

0.35 ns

*8.11

1.97ns

**50.22

1

24.60 ns

8.57 ns

**226.75

0.077ns

0.69ns

2.36ns

4.84ns

13

19.53

5.34

20.09

0.169

0.047

2.36

1.94

13

3.91

23.71

19.22

10.94

1.25

13.15

11.37

میزان شکای دی دو تیمای دو و چهای تله برای استان هرمزگوان بوه
ترتیب  27/75و  14/39برای استان مرکزی  24/75و  15/79و بورای
استان ازوین  10/93و  13/61بود .دی حالیکه میانگین تعداد شکای بوا
نصب چهای تله و شش تله برای استان هرمزگان بوه ترتیوب  11/67و
 ،7/85برای استان مرکزی  8/25و  9/47و برای استان ازوین 10/41
و  9/94بود .اما دی ایزیابی تیمایهوای شوش و هشوت تلوه دی اسوتان
هرمزگان ،که شدت آلودگی باال بود( ،به ترتیوب  112.67و .)113.33
بسیای به ه نزدیک به ثبت یسید (شکل .)1
استفاده از تلههای نویی بهعنوان عامل موؤثر دی شوکای حشورات
کامل آفات ،به ویژه شب پرهها ،از مدتها ابل موید اسوتفاده و ت کیود
بوده است ( .)9میزان شکای حشرات دی تلهی نویی به محل و مواعیت
ارایگیری تله (از جمله ایتفاع نصب تله و تعداد آنهوا دی واحود سوطح)
بستگی داید .از آنجائیکه شفیره بید گوجهفرنگی دی خاک تشکیل می
شود ،بیشتر تلههای موید استفاده برای شکای بید گوجهفرنگی دی سطح
زمین یا دی نزدیکی آن نصب میشوند (.)8
البته ادیت پرواز حشرات کامل این آفت بسیای خوب بووده و موی
توانند رر دو ساعت تا شعاع  250متری پراکنده شوند ( .)5به عالوه

تیمایها
Treatments

تکرایها
Replications

اشتباه
Error

انحرا معیای
CV

معموال اسمتهای باالی گیاه یا برای تخمریزی انتخاب میکنود .بوه
طوییکه استان مرکزی ،عالوه بر تیمایهای موید بریسی ،چهوای تلوه
نویی -فرومونی توس گلخانه دای بر یوی زمین نصب شده بود .با این
وجود شکای پروانهها توس تلههای نویی بخوبی صویت میگرفت .به
عبایت دیگر استفاده توأم تلههای نویی با تلههوای فرموونی نوه تنهوا
مشکلساز نیست بلکه نصب همزمان دو نوع تله ،میتوانند به عنووان
یوشهای تلفیقی برای مدیریت جمعیت بید گوجهفرنگوی بکوای بورده
شوند .از طر دیگر تله نویی -فرمونی معمووال بور یوی زموین اورای
داده میشوند .دی این شرای ممکن است نوی بخوبی توسو حشوراتی
که دی اسمتهای مختلف گیاه مستقر هستند دییافوت نشوود .لونا نوه
تنها نصب تله نویی به تعداد مناسب بلکه به توزیع و یکنوواختی آنهوا
دی گلخانه ایتباط داید.
باید دی نظر داشت که یوشهوای کنتورل غیرشویمیایی آفوات ،دی
زمانیکه تراک آفت ک و متوس است موفقیت آمیزتر از زمانی است
که تراک جمعیت آفت باال باشد .بطوییکه نصوب تلوه بورای کنتورل
جمعیت بید گوجهفرنگی دی کشتهایی گلخانهای که دویه کشت آنهوا
از آخر تابستان شروع و دی زمستان پایان موییابود موفقیوتآمیزتور از
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حشرات کامل دی تراک های متوس و پایین توس تلههای نوویی بوه
.خوبی صویت گرفته و جمعیت آفت کنترل میگردید

 تا تله2  تله با4

کشتهایی است که دی زمستان شروع و دی آخر تابستان پایان مییابد
 بطووییکوه شوکای، بریسیهای ما نیز بیانگر همین مسئله است.)3(

 تله4  تله با6

 تله6  تله با8

 نسبت حشرات شکار شده بید گوجهفرنگی به وسیله تعداد مختلف تله نوري در هر هزار متر گلخانه-1 شکل
Figure 1- The percentages of caught tomato leafminer by different number of light traps in 1000m2 of greenhouse

این شرای اگرچه با نصوب بیشوتر تلوه نوویی شواید بتووان حشورات
 کنترل خسایت آفت و دی نتیجه،بیشتری یا شکای کرد اما به طوی اطع
 بنابراین میتوان گفت که نصب. ااتصادی نخواهد بود،تولید محصول
 متور مربوع1000 چهای تله که دی باالی بوتهها گوجوهفرنگوی دی هور
 که تراک آفت متوسو و نسوبتا کو بووده و مودیریت تولیود،گلخانه
 میتوانود دی برناموههوای مودیریت تلفیقوی ایون آفوت،مطلوب است
.گنجانده شود

 که معمووال مودیریت و،اما با نزدیک شدن به پایان فصل زیاعی
 با مشکل مواجهوه موی،نظایت مناسبی دی گلخانهها صویت نمیگیرد
 دی این شرای جمعیت آفت به شکل فزایندهای افزایش مییافوت.شد
 شوب پوره دی110 بطوییکه شکای ثبت شده برای هر تلوه توا حودود
 میانگین این تعداد شکای دی تیمایهای شش.استان هرمزگان مییسید
و حتی هشت تله از یک طر بیانگر توراک بواالی آفوت و از طور
 دی.دیگر میتواند نشاندهنده حداکثر شکای ممکن برای هر تله باشود
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Introduction: Tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick), is considered as the most important tomato pest
in the world. The pest is also devastated tomato fields and considered as a big threat for tomato production
especially in greenhouses in Iran. The exceptional speed and extent of T. absoluta enforced to use several pest
control methods for controlling the damages. The strategies might be applied a complex of different approaches
from cultural to biological and finally chemicals control. Chemical pesticides are often used to control this pest,
which not only pose a risk for environment, but also is harmful for public health (due to the fresh use of the
product). Therefore, the use of other pests control methods should be considered. Mass trapping of the adults are
could significantly reduce the percentage of infested leaves and fruits. Given that the adults are nocturnal, they
fly towards a light source, since the night light traps are developed to capture adult. The use of light traps is one
of the low-cost and low-risk methods for capturing adult’s moths, and as a consequence of reducing the pest
damages.
Methods and Materials: Cylindrical transparent containers (8.5 cm diameter and 15 cm height), which were
made from clear plastic (polyethylene terephthalate (PET)) were chosen as traps. For entering the attracted
moths, several holes (0.5 cm in diameter) were embedded in the traps walls, except the below part (2.5 cm) that
some 0.5% detergent solution were poured in there to entrap the captured moths. Then a BLB bulb was installed
in each trap as light sources. The traps were installed at about 70 cm above the infested plants, with four
different density (2, 4, 6 and 8 in a 1000 m2 of greenhouses) to find out the best density of traps. The
comparisons were done in a completely randomized design with six replications (six days). The light of the traps
were turn on from the sunset until next morning. The numbers of captured moths from each trap were recorded
and were analyzed using generalized linear models.
Results and Discussion: In the greenhouse assessment in Hormozgan province, the mean numbers of moths
were 27.75 in the two-trap and 14.39 in the four-trap, while for the four-trap were 11.67 compare to the six- traps
7.87, and finally for the six-trap were 112.67 compare to the eight-trap 113.33. In Qazvin province, the average
numbers of moths were 10.93 in the two-trap compare to 13.61 for the four traps, while, the number of moths for
the four-trap were 11.38 and for the six-trap were 11.91. In the Markazi province (Greenhouse complex of
Aveh), the mean numbers of moths were 27.70 for the two-trap treatment and 18.95 for the four-trap treatment.
In the second step, the mean numbers of moths were 8.25 in the four-trap compare to 9.47 for the six-traps. Mass
tapping is an approach of pest control methods in several crops. This technique is non-poisonous and nonhazardous to natural enemies as a part of the integrated pest control program, and environmentally friendly. The
light traps can captured not only males, but also a large number of females. Therefore, light traps are more
effective than conventional pheromone-baited water traps in reducing the damage especially at low/moderate T.
absoluta population density. Up to now most of the used light traps for capturing T. absoluta, were installed on
the ground. However, the adult’s moths can fly very well (250 matters in two hours) and could fly from one
place to another place and disperse easily and quickly. The present study demonstrates the success of mass
trapping of T. absoluta by hanging up the light traps above the infested tomato plants.
Conclusion: installing the light trap up to the height of the host plants could capture more adults and could
reduce the damages. Based on the results we can say that, during the growing season, four traps light with a BLB
source is sufficient for 1000 m2 of greenhouses that should be installed above the plants canopy. This technique
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can be used in the IPM programs in greenhouses. Where, the isolation of area will strongly raise the chances of
the mass trapping methods by reducing the possibility of immigration of adult’s pests from adjacent area. Of
course, combination with other pest control methods should also be considered.
Keywords: Light traps, Non-chemical control, Tomato leaf miner

