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در کنترل بید  Nesidiocoris tenuis Reuter (Hempitera, Miridae)کارایی سن شکارگر 

   Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae)فرنگی گوجه

  گلخانهشرایط در 

  

  2و شهرام فرخی *1پیمان نامور

  

  )9/7/1399 رش:یپذ خیتار ؛19/3/1399 افت:یدر خی(تار
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  چکیده

سرعت در مناطق مختلف از جمله جنوب اسـتان کرمـان   وارد کشور شده و به 1389آفتی است که از سال  Tuta absolutaفرنگی بید گوجه

ـ   هاي گوجهفرنگی در گلخانهترل بید گوجهدر کن Nesidiocoris tenuisسن شکارگر گسترش یافته است.  بـراي  ثري دارد. ؤفرنگـی نقـش م

 سـن بـالغ  جفـت  یک تیمار شامل پنج رهاسازي سن شکارگر در پژوهشی بررسی کارایی سن شکارگر در کنترل این آفت، در یک گلخانه 

فرنگـی  سازي یک جفت حشره بالغ بیـد گوجـه  ی (رهامصنوع سازيزمان با آلودههر بوته هم يازابه سن چهارعدد پوره  6 ،هر بوته يازابه

و بدون  سازي مصنوعیهر بوته یک هفته پیش از آلوده يازابه سن چهار عدد پوره 6 و هر بوته يازاسن بالغ بهجفت یک  هر بوته)، يازابه

از  پسروز  70و  40رزیابی در دو نوبت رسید. ا انجامتکرار به 3هاي کامل تصادفی با رهاسازي سن شکارگر (شاهد)، در قالب طرح بلوك

از پـیش  بوته از هر کرت انجام شد. نتایج نشان داد دو تیمـار رهاسـازي حشـره بـالغ و پـوره یـک هفتـه         20سازي مصنوعی روي آلوده

 ± 96/2، داالن ()روز 70در  4 ± 58/0و  2 ± 58/0روز و  40در  1/5 ± 01/1و  5 ± 52/1ترین تعـداد الرو ( سازي مصنوعی، با کمآلوده

) و نیـز  3/7 ± 21/1و  7/4 ± 45/1) و درصد خسارت به میوه (روز 70در  7/6 ± 88/0و  7/4 ± 67/0روز و  40در  7/10 ± 2/2 و 4/11

) بهتـر از سـایر   روز 70در  6/4 ± 24/0و  8/5 ± 2/0روز و  40در  1/3 ± 07/0و  6/3 ± 14/0هـا ( ترین تعداد سن مسـتقر در بوتـه  بیش

داري با سایر تیمارها ویژه در ارزیابی نهایی اختالف معنیها نیز دو تیمار یادشده بهاند. از نظر تعداد عالئم خسارت سن به بوتهارها بودهتیم

   .شوندپیشنهاد میهاي تجاري نداشته و براي کاربرد در گلخانه

  
  

  جیرفت یولوژیک،بکنترل  ي،شکارگر ییکارا ی،فرنگگوجه ینوزمپروانه  کلیدي: هايواژه

  

  مقدمه

 :Tuta absoluta Meyrick (Lepidopteraفرنگـی  بیـد گوجـه  

Gelechidae)  ،فرنگی در جهان ترین آفات گوجهیکی از مخرب

 در بـار براي اولـین ) و 10است که بومی آمریکاي مرکزي بوده (
  

ی جنوب کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزي،  پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیع. بخش تحقیقات گیاه1

 جیرفت 

  پزشکی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران. بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، مؤسسه تحقیقات گیاه2

 p.namvar@areeo.ac.ir الکترونیکی: پست مکاتبات، مسئول *
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رسـتان ارومیـه   و شهکشـور  از شمال غرب  1389در سال  ایران

سرعت در مناطق ). این آفت به5شناسایی و گزارش شده است (

هاي بوشهر، هرمزگان و جنوب اسـتان  استان مانندجنوبی کشور 

تـرین آفـات   و در حال حاضر یکی از مهـم کرمان گسترش یافته 

  .)19( استفرنگی در این مناطق هاي گوجهمزارع و گلخانه

ــین ســال ورود ــه کشــورهاي منطقــه  T. absoluta در اول ب

  شـکارگر متعلـق بـه راسـته ناجوربـاالن      سـن گونه  دومدیترانه، 

ــانواده   Miridae )Nesidiocoris tenuis Reuter از خــــ

ــه از  ) Makcrolophus pygmaeus Rambur و ــال تغذی در ح

 از سـطح مـزارع و  ایـن آفـت   مراحل تخـم و الروهـاي جـوان    

  ).9( دآوري شها جمعگلخانه

یک گونه بـا رژیـم غـذایی دوگانـه      N. tenuisسن شکارگر 

) اسـت کـه البتـه    Zoophytophagousخـواري ( گیاه-جانورخوار

فرنگـی  ترین و مؤثرترین شکارگرهاي آفـات گوجـه  جزو فراوان

ــی ــنمحســوب م ــدخوار (شــود. ای ــه چن ) در Omnivirousگون

شرایطی که شکار زیاد باشد عمدتاً رژیم جانورخواري دارد چرا 

خـواري، کـارایی   الت نسـبت بـه رژیـم تنهـا گیـاه     که در این ح

  ).26تري دارد (بیش

بررسـی   N. tenuisهـاي زیسـتی   پتانسیل شکارگري و جنبه

 هـا و الروهـاي  تخـم از  ایـن سـن  اسـت کـه    شده و ثابت شده

 T. absoluta را اول سـن  الروهاي اگرچه کندفعاالنه تغذیه می 

 عدد 100 از بیش روزانهحشرات بالغ این سن  د.دهنمی ترجیح

  ).18و  3( کنندمی تغذیه را فرنگیگوجه بید تخم

کشورهاي سواحل مدیترانـه و   یبوم N. tenuisسن شکارگر 

هـاي گـیالن،   گونه را از استاناین) 14(. لیناوري است خاورمیانه

 یو حسـین  یسـهراب . و زنجان گزارش کرده اسـت  اردبیل تهران،

بــه بیــد  آلــودهی نگــفرهــاي گوجــهآوري بــرگبــا جمــع) 27(

عنوان شکارگر به را از برازجان بوشهر، سن یادشده یفرنگگوجه

در منطقه  1396در سال  .کردند یدر ایران معرف یفرنگبید گوجه

و فعالیت زیاد جیرفت واقع در جنوب استان کرمان نیز جمعیت 

فرنگـی آلـوده بـه    هاي گوجهدر مزارع و گلخانه N. tenuisمؤثر 

  ).33نگی مشاهده و گزارش شد (فربید گوجه

 یجسـتجوگري و توانـای   از قـدرت  N. tenuisسن شـکارگر  

عنـوان یـک عامـل کنتـرل     بـه  تکثیر سریع برخوردار بـوده و 

مطـرح اسـت    یفرنگهاي گوجهگلخانه بیولوژیک مناسب در

اي بـوده و  گسـترده  شـکارگر داراي طیـف شـکار    این. )23(

 ؛دارد یفرنگـ بید گوجه هايدر تغذیه از تخم زیادي پتانسیل

 صورت تجاري براي کنترلبه یاروپای کشورهاي دررو از این

 شـود یتولیـد و اسـتفاده مـ    یفرنگها و بید گوجهبالک سفید

ـ   پـوره ي سـن رو  نیا يشکارگر .)28( گـل   یهـاي تـریپس غرب

Frankliniella occidentalis Pergande )22 ،(مگـس   الروهاي

 هاي تارکنه ی،فرنگگوجه در Liriomyza trifolii Burgessمینوز 

 و نیـز  )Tetranychus cinnabarinus Boisduval )32 یعنکبوت

گزارش خوار برگبال پولکداران  یهسنین اول الروهاي تخم و

 هقـادر بـه تکمیـل چرخـ     مذکور سن .)29 و 23( است شده

نیست و به ایـن   یصرفاً گیاه یغذای خود روي رژیم یزندگ

 ایـن . )2جـانوري دارد (  یمنابع غـذای  از تفادهدلیل نیاز به اس

 هچرخـ  اسـت. مـدت زمـان    یشکارگر داراي پنج سن پـورگ 

 یبسـتگ  به نوع طعمه و گیـاه میزبـان   تشدبهها پوره یزندگ

کننـد،   تغذیـه  پولکـداران  ها از تخم بالکه پوره یدارد. زمان

در رژیم  جانوري که طعمه یتر و هنگامکوتاه یزندگ هچرخ

تر یآنان طوالن یزندگه ها وجود نداشته باشد، چرخآن یغذای

  .)29( شودیتکمیل نم یو گاه هدش

و تعـداد طعمـه کـم    زیاد بـوده  اگر تراکم جمعیت شکارگر 

بـه بـرگ و سـاقه گیـاه      و نیز تغذیه کـرده  یگیاه هباشد، از شیر

ـ  شـوند، یها مـ میوه شدنو موجب معیوب زنندیخسارت م  یول

 از کنترل آفات ناچیز است یناش سود با ها در مقایسهاین آسیب

 تواند یـک یم یگیاه ه. ضمن اینکه تغذیه از شیر)29و  24، 20(

 در محسوب شود، زیرا سـن شـکارگر جمعیـت خـود را     مزیت

پیش  رهاسازي توان بایدهد و مینبود طعمه از نابودي نجات م

فـت  آاز طغیـان   پـیش  آفت در گلخانه جمعیت آن را هاز مشاهد

  ).6( نگه داشت ییباالح در سط

از ابتداي ورود ایـن آفـت بـه کشـورهاي مختلـف، کـاربرد       

ترین راهبرد مدیریت این آفت بوده اسـت  سموم شیمیایی اصلی
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 روندلیل فعالیت الروهاي آفت در دبا این وجود به .)17و  13(

ی از سموم روي آنها و نیـز مقاومـت   رخبافت گیاه و عدم تأثیر ب

ف، کنترل شیمیایی کارایی قابل قبولی نـدارد  آفت به سموم مختل

هـاي مبـارزه و از جملـه    ). بنابراین اسـتفاده از سـایر روش  17(

در قالب یک  N. tenuisسن شکارگر  ویژهعوامل بیولوژیک و به

بسیار ضـروري   هايبرنامه مدیریت تلفیقی و در کنار سایر اقدام

تیابی بـه  حاضر بـا هـدف دسـ   پژوهش رو رسد. از ایننظر میبه

تـرین  شامل مناسب N. tenuisشیوه مناسب کاربرد سن شکارگر 

زمان، مرحله رشدي و تعداد رهاسازي و نیز ارزیـابی اطالعـات   

مربوط به کارایی این عامل در کاهش جمعیـت و خسـارت بیـد    

خسارت احتمالی ایـن سـن بـه     وردآبرفرنگی و همچنین گوجه

فرنگی، تجاري گوجههاي محصول مورد نظر، در شرایط گلخانه

  طراحی و اجرا شده است.

  

  هامواد و روش

 Efestiaو بید آرد  N. tenuisپرورش سن شکارگر 

kuehniella  
فرنگی در مزارع گوجه سن شکارگربا توجه به حضور و فعالیت 

هاي جیرفـت، فاریـاب و   جنوب استان کرمان از جمله شهرستان

مـزارع  از  N. tenuis سنها و افراد بالغ آوري پوره، جمعمنوجان

هـا بـه   نمونـه  .بـرداري صـورت گرفـت   با انجام بازدید و نمونـه 

افراد گونه مشابه یعنـی   ،آزمایشگاه منتقل شده و با بررسی دقیق

 N. tenuis حذف شـده و جمعیـت سـن    Macrolophus sp سن

شـد. بـا وجـود تشـابه زیـاد ایـن دو گونـه، از دو        سازي خالص

که گونه دیگـر   N. tenuis اد بالغ سنافرشاخصه مهم موجود در 

هـا و نیـز   فاقد آنها است، شامل یک نوار تیره رنگ پشت چشـم 

  ) براي تفکیک آنها استفاده شد.11زانوهاي سیاه رنگ (

براي پرورش این حشره و تهیه کلنی دائم آن از گیاه توتـون  

انجـام   کـان یک گلخانه در مجـاورت م  روناستفاده شد که در د

د زیادي گلدان توتون کشت شد. هر بـار تعـدادي   ، تعداپژوهش

 درجـه  25 ± 2دمـاي  ها به اتاق پرورش با شرایط از این گلدان

 روشـنایی  دوره و درصـد  65 ± 10 نسـبی  رطوبـت  سلسیوس،

هاي خـالص  منتقل شده و سن )،روشنایی:تاریکیساعت ( 16:8

 از تخـم بیـد  ها شده روي آنها رهاسازي شدند. براي تغذیه سن

اسـتفاده  ) 30و محلول شکر ده درصد () E. kuehniella )7 آرد

  شد.

 جــایگزین بــراي هعنــوان طعمــبــه E. kuehniellaبیــد آرد 

 هــاي شــکارگر در انســکتاریوم بخــش تحقیقــاتســن پــرورش

پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعـی  گیاه

رطوبـت   سلسـیوس، درجـه   25 ± 2 یدر شرایط دمـای  جیرفت،

) ی:تاریکی(روشـنای  8:16 نـوري  دوره و درصد 65 ± 10 ینسب

 یـه بیـد آرد بـراي تغذ   ههـاي تـاز  از تخـم  ).1( پرورش داده شد

  پرورش استفاده شد. هتجدید دور و شکارگر هايسن

 

  فرنگیبید گوجهآوري و تکثیر جمع

صـورت  بـه سازي یکنواخـت تیمارهـا   با توجه به ضرورت آلوده

جمعیـت مناسـب و    بـود ایش، الزم در زمان انجام آزممصنوعی 

بـه ایـن   شـود.  فـراهم   T. absoluts کافی از حشره آفـت یعنـی  

رودبار  مانند جنوبیفرنگی در مناطق منظور با آغاز کشت گوجه

الرو و تخـم  تعداد زیادي و منوجان، با انجام بازدیدهاي متعدد، 

ــع ــت جم ــرآوري آف ــه ده وک ــات   ب انســکتاریوم بخــش تحقیق

ز تحقیقات و آموزش کشاورزي جنـوب اسـتان   پزشکی مرکگیاه

  .کرمان منتقل شدند

فرنگـی  براي پرورش این حشره تعداد زیادي گلـدان گوجـه  

اي روزه در شرایط گلخانـه  10 با فواصل کشت) Fasaرقم فسا (

با ارتفاع حدود ها این گلدان کشت شد. سپس هر بار تعدادي از

تـر  م 3 × 5/2×  5/3 در اتاقک پـرورش بـه ابعـاد   متر، سانتی 30

 25 ± 2با شرایط تحـت کنتـرل دمـاي    (طول، عرض و ارتفاع) 

ــه ــیوس، درج ــت سلس ــبی رطوب ــد 65 ± 10 نس  دوره و درص

هـاي  )، درون قفـس تـاریکی  روشـنایی سـاعت (  16:8 روشنایی

متر (ارتفـاع،  یسانت 110×75×95پرورش با حفاظ توري به ابعاد 

آوري هـاي جمـع  الروها و تخـم عرض، طول) قرار داده شده و 

و شده ها در زمان الزم تعویض گلدان شدند.روي آنها رها  شده

اسـفنج آغشـته بـه    از تعدادي ها، در قفس با ظهور حشرات بالغ
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حشـرات بـالغ اسـتفاده شـد. از      یهتغذ آب عسل ده درصد براي

سازي مصنوعی تیمارها آلودهبراي  یکلن در حشرات بالغ موجود

  استفاده شد.فرنگی)، اي گوجه(واحدهاي گلخانه

 

  پژوهششرایط اجراي 

(اجـراي تیمارهـا و    1396 – 97در سال زراعی پژوهش این 

) و در 1397تـا انتهـاي فـروردین     1396ها از بهمـن  ارزیابی

ــه کــانم مرکــز تجقیقــات و آمــوزش پژوهشــی هــاي گلخان

کشاورزي و منابع طبیعی جنـوب اسـتان کرمـان (بـا شـرایط      

هاي تجـاري معمـول موجـود در منطقـه     کامالً مشابه گلخانه

 سهمنظور این به  جیرفت از نظر سازه و امکانات) انجام شد.

 40در  5دهانه گلخانه از دو واحد جداگانه هر کدام به ابعاد 

به مسـاحت   يقسمت مساو 5متر انتخاب شده و هر کدام به 

هر واحد  که ايگونهبه .شدند میتقسمتر)  8×  5(مترمربع  40

واحدها  نیشده و ب یمنته يکنار يهاسمت به پنجره کیدر 

هـر   د.شـ و مسدود  دهیپوش ضدحشره کامالً يتوسط تور زین

از  در نظر گرفته شد. یشیکرت آزما کیواحدها  نیکدام از ا

تواند از آفات دیگر نیز تغذیه مزبور می شکارگر آنجا که سن

نـه  به گلخا گریاز ورود هر گونه آفت د يریجلوگ يد، براکن

ضد حشـره   يتوسط تور زین يها و درب ورودپنجره یتمام

واحدهاي گلخانه یک روز  رونفضاي دشده و  دهیپوش کامالً

کـش المبداسـاي   بـا اسـتفاده از حشـره    ها،از ورود نشا پیش

 يشـد. نشـاها   یعفـون ضددر هزار،  5/0هالوترین به غلظت 

 فسـا  از رقـم  پـژوهش  نیـ در ا فادهمـورد اسـت   یفرنگـ گوجه

)Fasa (مقاومـت بـه    یژگیو يکه دارا بودکشور هلند  دیتول

) TYLCV( فرنگـی پیچیـدگی و زردي بـرگ گوجـه    روسیو

متري با فاصله کاشت  6ردیف کاشت  5در هر واحد  هستند.

 بوتـه)  24 بوته (هـر ردیـف   120متر و در مجموع سانتی 25

  کشت شد.

ها (سیستم تحت فشـار نـواري) بـر    تغذیه و آبیاري بوته

اي نظر کارشناس آب و خاك انجـام شـد. سـازه لولـه     اساس

متـر و پوشـش پالسـتیک ضـد      5/3گلخانه با حداکثر ارتفاع 

هـاي تجـاري منطقـه    اشعه ماوراي بنفش (مشابه شرایط گلخانـه 

 19آذر تـا   25مـاه (از   2در طـول مـدت تقریبـاً    بـود.  جیرفت) 

ــر بهمــن) شــب درجــه  10هــا و ســاعات ســرد روز (دمــاي زی

نشاها در از سیستم گرمایشی گازوئیلی استفاده شد.  سلسیوس)،

از انتقال بـه زمـین اصـلی    پیش تا شده  هیته زولهیا کامالً طیشرا

ــدون  ــند. ب ــودگی باش ــه آل ــر گون ــدام  ه ــه اق ــا توجــه ب ــايب  ه

کننده (تولید نشاء سالم در شرایط کامالً ایزوله، استفاده پیشگیري

هـا  بادي و پنجرهدر تمام م 20در  10از توري ضدحشره با مش 

از کاشــت) در طــول مــدت پــیش گلخانــه  رونو ضــدعفونی د

جمعیت آفات بسیار کم بود و نیازي بـه اعمـال   پژوهش ي ااجر

  هاي کنترلی نبود.روش

 

 تیمارها

بلوك (هـر   3با  یکامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك شیآزما

  انجام شد:  ریبه شرح ز ماریت 5گلخانه) و  يهاکدام از دهانه

1T هـر گیـاه (بـه نسـبت      يازاسن بالغ بـه  جفت: رهاسازي یک

زمـان بـا   سـاعت) هـم   24نر و مـاده بـا عمـر کمتـر از      يمساو

  فرنگی  هاي گوجهسازي مصنوعی بوتهآلوده

2T  هـر گیـاه    يازاي سـن چهـار بـه   : رهاسازي شش عـدد پـوره

  فرنگی  گوجه هايسازي مصنوعی بوتهزمان با آلودههم

3Tهـر گیـاه (بـه نسـبت      يازاسن بالغ بـه  جفتیک  : رهاسازي

ساعت) یک هفتـه پـیش از    24نر و ماده با عمر کمتر از  يمساو

  فرنگیهاي گوجهسازي مصنوعی بوتهآلوده

4Tهـر گیـاه یـک     يازاسن چهار بـه  : رهاسازي شش عدد پوره

  فرنگی  هاي گوجهسازي مصنوعی بوتههفته پیش از آلوده

5Tسـازي  بـا آلـوده   ن رهاسازي سـن شـکارگر  : تیمار شاهد بدو

  فرنگیهاي گوجهمصنوعی بوته

(با ارتفاع حدود یک متـر   هاسازي یکنواخت بوتهآلوده براي

عـدد   2 یـانگین طـور م ، بـه برگ کامل مرکب) 15تا  10و تعداد 

(مخلوطی از حشـرات نـر و مـاده بـا      T. absoluta حشره کامل

  .ر بوته رهاسازي شده يازاساعت) به 24طول عمر کمتر از 
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  ايدر شرایط گلخانه Nesidiocoris tenuis. نتایج تجزیه واریانس تیمارهاي رهاسازي سن شکارگر 1جدول 

 (%) p CVمقدار  Fمقدار   میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییرات  زمان ارزیابی

از پس روز  40

  سازيآلوده

  06/15  0001/0  17/22*  47/35  4  تعداد الرو آفت

  51/9  0001/0  12/69*  76/202  4  هاتعداد کل داالن

  5/27  0066/0  28/7*  24/37  4  تعداد عالئم خسارت سن

  3/8  0001/0  02/103*  98/3  4  تعداد سن مستقر در بوته

از پس روز  70

  سازيآلوده

  43/25  0001/0  4/29*  644/334  4  تعداد الرو آفت

  8/12  0001/0  09/522*  067/1478  4  هاتعداد کل داالن

  62/17  0009/0  24/13*  311/33  4  تعداد عالئم خسارت سن

  86/26  0001/0  26/29*  667/1008  4  درصد میوه خسارت دیده

  12/10  0001/0  57/69*  694/9  4  تعداد سن مستقر در بوته

 α=  %95دار در سطح تفاوت آماري معنی* 

 

  هادادهو تحلیل ارزیابی و تجزیه 

 زیـ و نبـه محصـول   خسارت آفـت  جمعیت و میزان  براي تعیین

هـا در تیمارهـاي مختلـف،    هـا بـه بوتـه   سـن  یخسارت احتمـال 

کـل  تعـداد   ،یمصنوع يسازاز آلوده پسروز  70و  40ترتیب به

تعـداد عالئـم   ، الروهاي فعال آفت و (فعال و غیر فعال) هاداالن

هـاي  خسارت ایجادشـده توسـط سـن شـکارگر (تعـداد حلقـه      

شـاخ و  در کـل  اي رنـگ روي سـاقه و دمبـرگ)    قهـوه  نکروزه

به همراه  ند،صورت تصادفی انتخاب شدبوته که به 20هاي برگ

آلوده و سالم آنهـا، شـمارش شـده و    رسیده هاي تعداد کل میوه

ــم ــداد داالن، الرو نیانگی ــارتتع ــم خس ــن ، عالئ ــد  س و درص

تـه  هـر بو  يازابه فرنگیدیده توسط بید گوجههاي خسارتمیوه

بررسی جمعیت مستقرشده سن شکارگر در هر  برايشد.  نییتع

متـري  سـانتی  20هاي سـن در  بوته، تعداد حشرات کامل و پوره

شـمارش  نیـز   شـده بوته انتخاب 20انتهایی جوانه یا ساقه اصلی 

کوچـک و   براي این منظور و با توجه بـه جثـه   د.ش و ثبتشده 

هـا  به بوته زدنضربه از روش ،با گیاه این حشراترنگ بودن هم

زیـر آنهـا   و شمارش حشرات روي سـینی سـفیدرنگ    هاو برگ

کامـل   يهـا تجزیه واریـانس طـرح بلـوك   در پایان  استفاده شد.

با استفاده از  LSDبر اساس آزمون  هانیانگیم سهیو مقا یتصادف

  انجام شد. SASافزار نرم

  نتایج

ازي سـن  نتایج تجزیه واریانس صفات مـورد ارزیـابی در رهاسـ   

 70و  40اي در دو نوبـت ارزیـابی   شکارگر در شـرایط گلخانـه  

  ) ارائه شده است.1سازي، در جدول (از آلودهپس روز 

دیـده گوجـه   هـاي خسـارت  الزم به ذکر است صفت درصد میوه

روز) ثبـت نشـد    40فرنگی در نوبت ارزیـابی اول ( وسیله بید گوجهبه

از  ؛ها حاوي میوه بودنـد ی از بوتهزیرا در زمان ارزیابی تنها تعداد اندک

روز) ثبت و ارزیابی شد. بر اساس  70رو این صفت در نوبت دوم (این

صـفات مـورد    یسن شـکارگر بـر تمـام    ياثر رهاسازنتایج حاصل،  

  ). 1شدند (جدول  داریروز، معن 70و  40در هر دو نوبت  یابیارز

مـایش  بندي میانگین صفات مورد ارزیابی تیمارهاي آزگروه

بـه   LSDروز با استفاده از آزمون  70و  40در دو نوبت ارزیابی 

) ارائه شده است. بـر اسـاس   3) و (2ول (اانجام رسید و در جد

نتایج در تمامی صفات و در هر دو نوبـت ارزیـابی، بـین تیمـار     

) با تیمارهاي رهاسازي سن شکارگر، تفـاوت آمـاري   5Tشاهد (

ترین تعـداد  روز، کم 40زیابی دار وجود داشته است. در ارمعنی

حشره بـالغ   ترتیب در دو تیمار رهاسازي یک جفتالرو زنده به

)3T 4( 4پوره سن  6) وTسـازي  ازاي هر بوته پیش از آلـوده ) به

مشـاهده   1/5 ± 52/1و  5 ± 01/1هـاي  مصنوعی و با میـانگین 

 تعـداد کـل داالن در هـر بوتـه کـه یکـی      میـانگین  شد. دربـاره  
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  Nesidiocoris tenuisخطاي استاندارد) تیمارهاي رهاسازي سن شکارگر  ±بندي میانگین (گروه. 2جدول 

  LSDروز پس از رهاسازي مصنوعی، با استفاده از آزمون  40اي، در شرایط گلخانه

 تیمار

  تعداد الرو 

  در هر بوته

  تعداد کل داالن 

  در هر بوته

  تعداد عالئم خسارت سن 

  در هر بوته

  در طولتعداد سن 

  متر ساقهسانتی 20 

1T 
b 58/0 ± 8 b 76/1 ± 7/18 ab67/1 ± 7/10 b 17/0 ± 8/2  

2T 
b 02/0 ± 9 b 52/2 ± 16 a 31/1 ± 4/12 b 24/0 ± 4/2 

3T 
c 52/1 ± 5 c 96/2 ± 4/11 ab 76/0 ± 4/9  a 14/0 ± 6/3 

4T 
c 01/1 ± 1/5 c 21/2 ± 7/10 b 45/1 ± 4/7 b 07/0 ± 1/3 

5T 
a 85/0 ± 15  a 84/3 ± 4/33  c 02/0 ± 03/0 - 

  ).≤ 05/0P(ندارند دار ی که داراي حروف مشابه هستند، تفاوت آماري معنییهامیانگیندر هر ستون، 

 

  Nesidiocoris tenuisخطاي استاندارد) تیمارهاي رهاسازي سن شکارگر  ±بندي میانگین (. گروه3جدول 

  LSDز رهاسازي مصنوعی، با استفاده از آزمون روز پس ا 70اي، در شرایط گلخانه

  تعداد الرو  تیمار

  در هر بوته

  تعداد کل داالن 

  در هر بوته

تعداد عالئم خسارت سن 

  در هر بوته

  تعداد سن در طول

  متر ساقهسانتی 20 

  درصد میوه آلوده

  در هر بوته 

1T 
b 88/0 ± 7/6  b 89/0 ± 7/9 a 88/0 ± 7/10 bc 1 ± 2/4 b 52/1 ± 8 

2T 
b 67/0 ± 7/7  b 53/1 ± 11 a 21/1 ± 3/9 c 29/0 ± 7/3 b 88/0 ± 7/11 

3T 
b 58/0 ± 2 c 67/0 ± 7/4 a 58/0 ± 12 a 21/0 ± 8/5 b 45/1 ± 7/4 

4T 
b 58/0 ± 4 bc 88/0 ± 7/6 a 57/0 ± 11 b 24/0 ± 6/4 b 21/1 ± 3/7 

5T 
a 35/4 ± 4/33 a 75/3 ± 3/68 b 03/0 ± 03/0 -  a 47/6 ± 7/57 

  ).≤ P 05/0(ندارند دار ی که داراي حروف مشابه هستند، تفاوت آماري معنییهامیانگیندر هر ستون، 

 

فرنگی است نیز به همین ترتیـب  هاي خسارت بید گوجهاز شاخص

ــانگین  ــا می ــذکور ب ــار م ــاي دو تیم   4/11 ± 96/2و  7/10 ± 2/2ه

داالن در  4/33 ± 84/3تیمار شاهد بـا  برابر داالن در هر بوته در 

ترین تیمار بوده و در یک گروه آماري قرار گرفتنـد.  هر بوته، کم

تـرین تعـداد   ها، بیشها به بوتهدرباره تعداد عالئم خسارت سن

سازي زمان با آلودهپوره هم 6عالئم خسارت در تیمار رهاسازي 

) 3Tو  1T( ) مشـاهده شـد کـه البتـه بـا تیمارهـاي      2Tمصنوعی (

بین تیمارهاي رهاسازي سـن،   همچنیناشت. دار ندتفاوت معنی

) مربـوط بـه تیمـار    4/7 ± 45/1ترین تعداد عالئم خسارت (کم

)4T     هـا نیـز   ) بود. درباره تعـداد سـن شـکارگر مسـتقر در بوتـه

سن در هر بوته مربـوط   6/3 ± 14/0رین تعداد با میانگین تبیش

سازي از آلودهپیش پوره  6) بوده و تیمار رهاسازي 3Tبه تیمار (

دار با تیمار مـذکور، بـا سـایر    ) ضمن تفاوت معنی4Tمصنوعی (

دار نشان ندادند تفاوت معنی )2Tو  1Tتیمارهاي رهاسازي سن (

  ).2(جدول 

ســازي مصـنوعی، نتــایج  از آلـوده پــس روز  70در ارزیـابی  

). 3ري تغییـر کـرد (جـدول    اقـد مبندي در صفات مختلف گروه

طوري که درباره تعداد الرو زنده تمامی تیمارهـاي رهاسـازي   به

دار بـا شـاهد،   سن تأثیر مشابهی داشـته و ضـمن تفـاوت معنـی    

ها، در یک گروه آماري همگی با وجود تفاوت اندك در میانگین

ها وضـعیت تقریبـاً مشـابه    قرار گرفتند. در مورد تعداد کل داالن

ازاي جفت حشره بالغ بهبوده و تیمار رهاسازي یک پیشین دوره 

 7/4 ± 67/0) بـا میـانگین   3Tسـازي ( از آلودهپیش هر بوته یک هفته 

) با میانگین 4Tتعداد داالن در هر بوته را داشته و تیمار ( ترینکم
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ضمن قرار گرفتن در یک گروه با تیمار مذکور، بـا   7/6 ± 88/0

ان دار نشـ ) نیز تفاوت معنـی 2Tو  1Tسایر تیمارهاي رهاسازي (

هـا بـر خـالف    نداد. در مورد تعداد عالئم خسارت سن بر بوتـه 

روز، در این نوبت در تمامی تیمارهاي رهاسازي سـن   40دوره 

خسارت تقریباً نزدیک بـه هـم مشـاهده شـد و ضـمن تفـاوت       

دار با شاهد، همه در یک گروه قرار گرفتند. درصـد  آماري معنی

از  T. absolutaدیده توسط آفت فرنگی خسارتهاي گوجهمیوه

هاي مهم خسارتی است که در ایـن دوره ارزیـابی شـد.    شاخص

ــایج نشــان داد در تمــام تیمارهــاي رهاســازي ســن، درصــد   نت

دار داشـته اسـت   هاي آلوده نسبت به شـاهد تفـاوت معنـی   میوه

اگرچه بین خود این تیمارها تفاوت آماري مشاهده نشد. از نظـر  

ترین تعداد با میانگین ا، بیشهتعداد سن شکارگر مستقر در بوته

تـرین تعـداد بـا    ) و کم3Tسن در هر بوته در تیمار ( 8/5 ± 2/0

) مشاهده شد 2Tسن در هر بوته در تیمار ( 7/3 ± 29/0میانگین 

  ).3(جدول 

 

  بحث

بر اساس نتایج حاصل تمامی تیمارها و در هر دو نوبت ارزیابی 

ت بـه شـاهد   سازي مصـنوعی) نسـب  از آلودهپس روز  70و  40(

دهنـده تـأثیر مطلـوب سـن     دار داشـتند کـه نشـان   اختالف معنی

فرنگـی اسـت.   شکارگر در کاهش جمعیت و خسارت بید گوجه

روي  N. tenuisبا توجه به اینکه زمان یک نسـل سـن شـکارگر    

درجه سلسیوس حـدود   26-27فرنگی و با شرایط دمایی گوجه

ن نتایج مربـوط بـه   بنابرای .)15شده است ( وردآبرروز  37تا  36

روز مربــوط بــه تــأثیر نسـل رهاســازي شــده ســن   40ارزیـابی  

روز مربوط به نسل بعد و نتاج حاصـل   70شکارگر و در نوبت 

هســتند. البتــه کــارایی ایــن شــکارگر در کــاهش جمعیــت بیــد 

 دیگـر نیـز تأییـد شـده اسـت     پژوهشـگران  فرنگی توسط گوجه

بـا رهاسـازي   وهش پـژ ). در این 31 و 29، 26، 18، 17، 12، 8(

روز اول (تأثیر  40سن شکارگر در قالب تیمارهاي مختلف طی 

کـاهش  درصد  67و حداکثر  40نسل اول سن شکارگر) حداقل 

درصــد  78و حــداکثر  63در تعــداد الروهــاي آفــت و حــداقل 

روز (تـأثیر   70ها و در پایان ها روي برگکاهش در تعداد داالن

و  1/77سـل دوم) حـداقل   هـاي رهاسـازي شـده در ن   ج سنینتا

و حـداکثر   83کـاهش تعـداد الرو، حـداقل    درصـد   94حداکثر 

و حـداکثر   79هـا و حـداقل   کاهش در تعداد داالندرصد  7/93

ها نسبت به تیمـار  کاهش در خسارت وارده به میوهدرصد  9/91

  شد. هشاهد مشاهد

) اعالم کردنـد بـا رهاسـازي    18در این ارتباط مال و همکاران (

زمـان بـا انتقـال نشـاء و     ازاي دو بوته همت سن شکارگر بهیک جف

فرنگـی در شـرایط   ها به بید گوجهسازي بوتهاز آلودهپیش یک هفته 

 100ها و حدود کاهش در تعداد داالندرصد  97اي بیش از گلخانه

ها نسـبت بـه شـاهد حاصـل شـده      درصد کاهش خسارت در میوه

هـا بـا   کاهش خسارت به میـوه ) نیز میزان 3آرنو و همکاران ( .است

ازاي هـر بوتـه در گلخانـه    رهاسازي یک عدد سن شکارگر بالغ بـه 

گزارش کردند. در همـین  درصد  96فرنگی را حداکثر حدود گوجه

اند با رهاسـازي یـک   کرده گزارش) 31ارتباط وارشنی و چاندیش (

 10اي پـس از  ازاي هر بوته در شـرایط گلخانـه  جفت حشره بالغ به

و تعــداد درصــد  25/83هــاي بیــد آرد بــیش از تعــداد تخــمهفتــه 

نسـبت بـه شـاهد    درصـد   89ها نیـز بـیش از   هاي روي برگداالن

حاضـر  هاي پژوهش یافتهبا ها پژوهشاین نتایج کاهش یافته است. 

در نوبـت ارزیـابی اول   ویـژه  به. اما در بین این تیمارها شباهت دارد

از  پـیش گر یـک هفتـه   روز) تیمارهاي رهاسـازي سـن شـکار    40(

تري در کـاهش جمعیـت   ) تأثیر بیش3Tو  4Tسازي مصنوعی (آلوده

هـا داشـتند. ایـن حالـت در     هاي آفت روي برگالرو و تعداد داالن

تر شد و اگرچه میانگین تعداد الرو، داالن روز) کم 70ارزیابی دوم (

ر تـر از دو تیمـا  هاي آلوده در این تیمارها همچنان کـم و درصد میوه

سـازي بـه بیـد    یعنی رهاسازي سن شکارگر همـراه بـا آلـوده    ،دیگر

دار نداشـتند. ایـن   )، بـود امـا اخـتالف معنـی    1Tو  2Tفرنگی (گوجه

گـذاري  دهد سن شکارگر براي استقرار بهتر و تأثیرموضوع نشان می

مـدت  بیشتر، به زمان بیشتري نیاز دارد که این زمان با رهاسـازي بـه  

شـود. ایـن   ها به آفـت تـأمین مـی   شدن بوتهودهاز آلپیش یک هفته 

) کـه رهاسـازي یـک عـدد سـن      8کالو و همکاران (نتایج نتیجه با 

فرنگی را در مرحله خزانـه  ازاي دو بوته گوجهبه N. tenuisشکارگر 
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انــد، کــردهپیشــنهاد فرنگــی از آلــودگی بــه بیــد گوجــهپــیش و 

با رهاسازي ) 26درحالی که سانچز و همکاران ( .خوانی داردهم

ــه  2تعــداد  ــالغ ســن شــکارگر ب ــه عــدد حشــره ب ازاي هــر بوت

سازي واحدهاي گلخانه مورد از آلودهپس فرنگی دو هفته گوجه

کـاهش در جمعیـت   درصد  34فرنگی، تنها به بید گوجهبررسی 

سـازي را  پـس از آلـوده   14و  13هـاي  الروهاي آفـت در هفتـه  

از آلـودگی،  پـیش  اي هگزارش کردند که در مقایسه با رهاسازي

  شود.تري محسوب میمیزان کارایی کم

رهاسـازي،   بـراي درباره مرحله رشدي مناسب سن شکارگر 

نتایج نشان داد هر دو مرحله رشدي بلوغ و پوره سـن چهـار در   

زمان بـا ایجـاد آلـودگی و    هر کدام از دو وضعیت رهاسازي هم

ها ، داالناز آن، در کاهش تعداد الروهاپیش رهاسازي یک هفته 

انـد. در  ها تقریباً اثر مشابه داشتهو درصد خسارت وارده به میوه

درباره پتانسیل شـکارگري افـراد بـالغ و    پژوهشی این ارتباط در 

پژوهشـگران  فرنگـی،  مراحل مختلف بید گوجهبر پوره این سن 

صـورت  ها بهاند که هم افراد بالغ و هم پورهبه این نتیجه رسیده

فرنگـی  ها و الروهاي سـنین پـایین بیـد گوجـه    مترجیحی از تخ

هاي سـن سـوم بـه بعـد     کنند. آنها تصریح کردند پورهتغذیه می

اي از الروهـاي سـنین اول و دوم بیـد آرد    صـورت حریصـانه  به

ــراي موفقیــت کننــد و از ایــنتغذیــه مــی ــد ب رو پیشــنهاد کردن

 هاي مبارزه بیولوژیک رهاسازي در این سن پـورگی صـورت  برنامه

دیگر رهاسازي یک جفـت حشـره بـالغ    پژوهشگران ). اما 12گیرد (

  ).31و  18،26، 17، 8اند (ازاي هر بوته را توصیه کردهبه

ســازي، تعــداد ســن از آلــودهپــس روز  40پــژوهش در ایــن 

هـا در  متري بـاالي بوتـه  سانتی 20شکارگر مستقر شده در ارتفاع 

بوتـه بـا حـداکثر    سن در هـر   57/3تا  4/2تیمارهاي مختلف بین 

ازاي در تیمار رهاسازي یک جفت حشـره بـالغ بـه    57/3 ± 14/0

) بود و نسـبت بـه سـایر    3Tسازي (از آلودهپش هر بوته یک هفته 

روز تعــداد  70دار بــود. در پایــان تیمارهــا داراي اخــتالف معنــی

 83/5تـا   2/4ها در تیمارهاي مختلف بـین  هاي مستقر در بوتهسن

) و بـه تعـداد   3Tمتعلق به تیمـار (  دوبارهکثر آن قرار داشت و حدا

مثبـت رهاسـازي   آثـار  بود که دلیل دیگري مبنی بـر   83/5 ± 2/0

از آلودگی در موفقیـت برنامـه کنتـرل بیولوژیـک ایـن سـن       پیش 

) تعـداد  31شکارگر است. در این ارتبـاط وارشـنی و چانـدیش (   

در هـر  سـن   2/4هفته اول را  6هاي شکارگر مستقر در پایان سن

 .سـن در هـر بوتـه گـزارش کردنـد      7/8هفته  10بوته و در پایان 

) میانگین تعداد سن شـکارگر مسـتقر   3همچنین آرنو و همکاران (

پـژوهش  اند که به نتایج این سن در هر بوته ذکر کرده 5/4شده را 

هـا  ) که شیوه رهاسازي سن26نزدیک هستند. سانچز و همکاران (

هـاي  ي را بررسـی نکردنـد، تعـداد سـن    سازاز آلودهپس دو هفته 

سن در هـر بوتـه و در    2/0شکارگر مستقر را در پایان هفته ششم 

دهنده برتـري  اند که نشانسن در هر بوته ذکر کرده 9/2هفته دهم 

  از آلودگی به آفت است.پیش شیوه رهاسازي سن شکارگر 

 ،هـا درباره تعداد عالئم خسـارت سـن شـکارگر روي بوتـه    

از پـس  روز  70نشـان داد در دوره ارزیـابی   پـژوهش  نتایج این 

جـز یـک   سازي تعداد عالئم خسارت سـن در تیمارهـا بـه   آلوده

روز) افـزایش   40(پیشـین  مورد در سایر تیمارها نسبت به دوره 

یافته است. بـا بررسـی میـانگین تعـداد الروهـاي زنـده، تعـداد        

شـده در  هاي شکارگر و تعداد عالئم خسارت سن شـمارش سن

ــد   ــابی (ج ــی دو دوره ارزی ــف ط ــاي مختل  ،)3و  2ول اتیماره

روز اول از یک سو تعداد جمعیت آفـت   40شود در مشاهده می

هـاي  از سـوي دیگـر تعـداد سـن     است.تر بوده در تیمارها بیش

روز هـم   70تـر بـوده اسـت امـا در پایـان      مستقر در تیمارها کم

عـداد  جمعیت الروهاي آفت در تیمارهـا کـاهش یافتـه و هـم ت    

بنابراین افزایش تعداد عالئم  است؛ هاي مستقر افزایش یافتهسن

ها قابل توجیه است. وارشنی و چاندیش خسارت سن روي بوته

برداري و ارزیـابی  هفته نمونه 10خود طی هاي بررسی) در 31(

فرنگی، سن شـکارگر و عالئـم خسـارت آن،    جمعیت بید گوجه

فرنگی در گلخانه کـاهش  نتیجه گرفتند وقتی جمعیت بید گوجه

یابـد. ایـن   یابد، عالئم خسـارت سـن شـکارگر افـزایش مـی     می

موضوع یعنی افزایش خسارت سن شکارگر به گیـاه میزبـان در   

شکارگر توسـط  زیاد جمعیت طعمه و جمعیت کم شرایط تراکم 

دیگر نیز گزارش و تأیید شده است. اما آنها تصریح پژوهشگران 

در مقایسه با سود ناشی از کنترل آفـات  ها اند که این آسیبکرده
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 گیـاهی  شـیره  از تغذیه اینکه ضمن). 29و  24، 20ناچیز است (

 جمعیـت  شـکارگر  سن زیرا شود، محسوب یک مزیت تواندمی

بـا   تـوان مـی  و دهـد مـی  نجات نابودي از طعمه نبود را در خود

 پـیش را  آن جمعیـت  گلخانه در آفت مشاهده از پیش رهاسازي

  ).6داشت ( نگه ییباالدر سطح  آفت طغیان از

نشان داد پرورش سن شکارگر روي گیاه  پژوهشاین نتایج 

کنتـرل   بـراي رهاسازي آن  بالفاصلهمیزبان و طعمه جایگزین و 

آمیـز  فرنگی موفقیتگوجه گلخانه فرنگی)آفت اصلی (بید گوجه

از پتانسیل الزم براي اسـتقرار و کـاهش چشـمگیر میـزان      ،بوده

ــ ــت آف ــب  جمعی ــانی مناس ــک دوره زم ــارت آن در ی ت و خس

هـاي گیـاه میزبـان    و تغذیه و خسارت آن به بوته بوده برخوردار

اخیر نشان داده کـه  هاي پژوهشپوشی است. و قابل چشم ناچیز

زمانی ویژه بهسودمندي این شکارگر در کنترل بیولوژیک آفات، 

میـزان   که طعمه جانوري در اختیار داشته باشند بسـیار بیشـتر از  

گذاري و یا تغذیه در بافـت گیـاه،   اي است که در اثر تخمصدمه

). همچنین مشخص شده اسـت  25و  21، 8کنند (به آن وارد می

ها در شرایط عدم وجـود طعمـه جـانوري قـادر بـه      که این سن

تکمیـل نسـل خـود روي گیـاه میزبـان نیسـتند و ایـن موضـوع         

نسل در غیاب طعمـه  این حشره در بقاي کم دهنده توانایی نشان

آن در صدمه به گیاه میزبان را کم جانوري بوده که خود پتانسیل 

 ). 31دهد (نشان می

  گیرينتیجه

ته هاي بسـ ویژه براي محیطبهگیري کاربردي یک نتیجهبه عنوان 

 تــوان ســن شــکارگرهــا، مــیجملــه گلخانــهاز  گیاهــان کشــت

N. tenuis 6مـاده) و یـا    و را به تعداد یک جفت حشره بالغ (نر 

زمان با مشاهده اولین عالئم ازاي هر بوته همبه 4عدد پوره سن 

از پـیش  ها و هاي بوتهفرنگی روي برگخسارت آفت بید گوجه

ها، بدون نگرانـی از صـدمه بـه    گیرشدن آفت در سطح بوتههمه

  محصول اصلی، رهاسازي کرد. 

  کـاربرد سـن شـکارگر   مـورد چگـونگی   در پـژوهش  انجام 

N. tenuis هاي کنتـرل و عوامـل بیولوژیـک    در کنار سایر روش

هاي مدیریت سایر آفات دیگر و نیز هماهنگ و سازگار با روش

فرنگی، در قالب یک برنامه مدیریت تلفیقی هاي گوجهو بیماري

)ICMهاي پژوهشی مناسـب در جهـت تکمیـل    تواند زمینه) می

  باشد.پژوهش این نتایج 

  

  سپاسگزاري

جهاد کشاورزي جنوب کرمـان کـه بخـش مهمـی از     از سازمان 

آقایـان  از اعتبارات مورد نیاز این پژوهش را تأمین کردند و نیـز  

دلیـل  دکتر جالل شیرازي و دکتر محمد علی ضیائی مـدبونی بـه  

  همکاري و مساعدت ایشان نهایت تشکر و سپاس حاصل است.
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Abstract 

Tomato leaf miner, Tuta absoluta Meyrick, is a pest which entered Iran in 2010; it was spread rapidly in many areas 
including Jiroft, in the southern Kerman province. The predatory bug, Nesidiocoris tenuis Reuter (Hempitera, Miridae) 
is an effective biocontrol agent against T. absoluta in tomato greenhouses. To evaluate the efficiency of N. tenuis in 
controlling T. absoluta, the predator was released in five treatments including: one pair of adult predator per plant, 6 
fourth stage nymphs per plant in the same time with the artificial pest release, one pair of adult predator per plant and 6 
fourth stage nymphs per plant one week before artificial pest release and control (no predator). The experiments were 
done in a completely randomized block design with 3 replications. Evaluation was done on 40 and 70 days after the 
artificial pest release on 20 plants per plot which had been selected randomly. The results showed that the two 
treatments of predator release before pest release were significantly better than the others in reducing the number of 
larvae (5 ± 1.52, 5.1 ± 1.01 on 40th day and 2 ± 0.58, 4 ± 0.58 on 70th day), mines (11.4 ± 2.96, 10.7 ± 2.2 on the 40th 
day and 4.67 ± 0.67, 6.7 ± 0.88 on 70th day) and the percent of the damaged fruit (4.7 ± 1.45 and 7.3 ± 1.21), as well as 
increasing the predator established on plants (3.6 ± 0.14, 3.1 ± 0.07 on the 40th day and 5.8 ± 0.2, 4.6 ± 0.24 on the 70th 
day). Moreover, these two mentioned treatments had no significant difference with the others in regard to the symptoms 
of N. tenuis damage in plants, especially in the final evaluation; so they could be recommended for use in commercial 
greenhouses. 
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