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  چکیده

بسیاري فرنگی در گوجهترین آفات یکی از مخرب Tuta absoluta (Meyrick)پره مینوز گوجه فرنگی  شب
امامکتین  ایندوکساکارب، آبامکتین، هايکشحشرهاثر در این تحقیق . استاز جمله ایران  جهاناز نقاط 

در   T. absoluta کامل حشره و ، شفیرهتخم، سن اول الروي مختلف مراحل روي پرایداستامیبنزوات و 
از  حشرات کاملدر مورد و برگ وري روش غوطه همراحل نابالغ ب .گرفت رسی قرارمورد بر شرایط آزمایشگاهی

 3ر تیمار کش و شاهد بود و براي هتیمارها شامل دو غلظت از هر حشره. استفاده شدها کشحشرهتماسی  سمیت
فاکتور مرحله نتایج حاصل از تجزیه واریانس با طرح فاکتوریل نشان داد که اثر دو . تکرار در نظر گرفته شد

 .T هر کدام به تنهایی و نیز اثر متقابل این دو فاکتور روي درصد مرگ و میر کش حشرهرشدي آفت و نوع 
absoluta ها نشان کشمینوز گوجه فرنگی به حشره شب پرهمقایسه حساسیت مراحل مختلف رشدي  دار بود.معنی

 از بین .باشندها دارا میکشت را در برابر حشرهمرحله الروي بیشترین و مرحله تخم کمترین حساسیداد که 
. داشتند روي آفت کمترین کارایی راایندوکساکارب  وآبامکتین بیشترین تاثیر  هاي مورد آزمایش،کشحشره

پراید در کاربرد استامینیز نشان داد که  کشحشرهمرحله رشدي آفت و نوع نتایج آنالیز اثرات متقابل دو فاکتور 
مورد آزمایش دیگر در مرحله الروي باعث بیشترین درصد تلفات آفت شد.  کش هاي ه کامل و حشرهمرحله حشر
در غلظت هاي توصیه شده این آفت را به خوبی کنترل کردند.  و در شرایط آزمایشگاهیها کشاین حشره

رات جانبی روي دشمنان ها در شرایط گلخانه و مزرعه و همچنین بررسی اثبنابراین در صورت  بررسی کارایی آن
  مدیریت تلفیقی این آفت مورد استفاده قرار گیرند. ند در برنامهبتوانطبیعی، ممکن است 

  
    پرایداستامی، امامکتین بنزوات، ایندوکساکارب ، آبامکتین،Tuta absoluta :کلید واژه

                                                            
  مقدمه

رنگی یکی از محصوالت ارزشمند سبزي و گوجه ف
 سطح زیر کشت وآید. صیفی در خاورمیانه به شمار می

 146985 کشور به ترتیب میزان تولید این محصول در
هاي مزرعه تن می باشد که در سیستم 5696111هکتار و 
گوجه فرنگی  .)1390شود (بی نام، ها کشت میو گلخانه

مینوز  گیرد کهرار میتوسط آفات متعددي مورد حمله ق
 Tuta absoluta (Meyrick) برگ گوجه فرنگی

(Lep. :Gelechiidae) ترین آنها است. یکی از مهم
 فاژ است که از گیاهانالیگویک حشره این آفت 

پیکنکو و کند (تغذیه می بویژه گوجه فرنگی  سوالناسه
- این آفت آمریکاي جنوبی می اًمنش .)1998، 1همکاران

این آفت اولین ). 2012، 2پیاگارزا و همکارانتروباشد (
در ایران از استان آذربایجان غربی  1389بار در سال 

                                                
1- Picanço et al. 
2- Tropea Garzia et al.  
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هاي و هم اکنون بخش اعظمی از استانگزارش شد 
را از جمله استان بوشهر کشور  غربی و جنوب غربی

ن یک مشکل اصلی براي و به عنوا آلوده کرده است
 شودمینظر گرفته تولید گوجه فرنگی در این مناطق در 

به  فرنگیمینوز گوجه .)2011، 1(بنی عامري و چراغیان
تمام مراحل رشدي گیاه میزبان حمله نموده و به میزان 

 ؛1388نماید (چراغیان، % ایجاد خسارت می100-50
الروها با نفوذ در برگ، جوانه، میوه هاي  .)2005، 2اپو

اي هرسیده گوجه فرنگی موجب تشکیل داالن نارس و
میوه ممکن  هاي ایجاد شده درداالن. شوندمشخص می

هاي ثانویه قرار گیرد مورد حمله میکروارگانیسماست 
( قادري و  شوندفساد میوه می که منجر به پوسیدگی و

آفت پتانسیل تولید مثلی باالیی دارد این  .)1389 رضایی،
   .)2005 ،اپوکند (نسل تولید می 10-12و در سال 

ها کشاستفاده از حشرههاي مختلفی شامل استراتژي
توانند در و کنترل بیولوژیکی یا ترکیبی از این دو می

) براي IPMقالب یک برنامه مدیریت تلفیقی آفت (
مطالعاتی نیز در کار روند. ه ب T. absolutaکنترل 

هاي جنسی مصنوعی در ردیابی زمینه کاربرد فرمون
و  یچریف فیلهومسطوح جمعیت آفت انجام شده است (

- استفاده از حشره در حال حاضر ).2000، 3 همکاران

روش اصلی کنترل مینوز برگ گوجه فرنگی  هاکش
اي اگرچه کارایی آنها به دلیل نوع رفتار تغذیه ،باشدمی

و توانایی  ، فقدان یک آستانه عملحشره (داالن زنی)
محدود  ،کشنژادهاي مقاوم به حشره ایجاددر  هاآن

به طور معمول چندین ). 2005، 4و همکاران لیتیاست (
سم پاشی در هر فصل کشت براي کنترل آفت مورد نیاز 

 مصرف کافی آشنایی عدم دلیل به اغلب و است

 این شیمیایی، مبارزه صحیح اصول به کنندگان

 ،نتیجه رد .گیردمی انجامغیر موثر  طور هب کار
 دراز در ،مطلوب نتیجهدستیابی به  عدم بر عالوه

                                                
1- Baniameri & Cheraghian 
2- EPPO 
3- Michereff Filho et al. 
4- Lietti et al. 

 جمله از طبیعی تعادل خوردن هم به موجب مدت

 یا و هاکشآفت به نسبت حشرات شدن مقاوم

   .شودمی دوم درجه آفات ظهور
در زمینه بررسی اثرات کشندگی  متعددي اتمطالع

در سطح  فرنگیمینوز گوجهها روي شب پره کشحشره
 5و همکاران سیلوا صورت گرفته است. از جمله جهان 

فرنگی هاي مینوز گوجهدر جمعیتمقاومت ) 2011(
هاي شیمیایی از گروهکش به چندین حشرهنسبت 
) 2012( 6دگلی و همکارانرا گزارش نمودند.  مختلف
را در  T. absolutaکش مختلف علیه حشره 7کارایی 

ی نمودند و نشان دادند که شرایط آزمایشگاهی بررس
و  +آبامکتینپرولکلرانترنیلیاسپینوزاد، هاي کشحشره

مرگ و میر در همه  ٪100منجر به ایندوکساکارب 
 7. دیلیوا و هریزنواهاي مورد آزمایش شدندجمعیت

کش با مکانیسم عمل متفاوت حشره 11) کارایی 2014(
 .Tرا با استفاده از دو روش مختلف روي الروهاي 

absoluta کارایی  بررسی نمودند. در هر دو روش
ن، امامکتین بنزوات، اسپینوزاد، آزادیراختی بیولوژیکی

  گزارش شد. ٪100پرول متافلومیزون و کلرانترنیلی
تاکنون مطالعات محدودي در زمینه ارزیابی 

- پره مینوز گوجه فرنگی نسبت به حشره حساسیت شب

- عامی .هاي مختلف در ایران صورت گرفته استکش

 T. absolutaمیزان حساسیت  )1392( زاده و حجازي
هاي مختلف شیمیایی را مورد هایی از گروهکشبه حشره

هاي آزادیراختین، کشحشرهبررسی قرار دادند. 
آبامکتبن، اسپینوسد، ایندوکساکارب، متافلومیزون و 

 پرول کارایی خوبی در کنترل آفت داشتند.کلرانترنیلی
هاي کش) اثر حشره1392(اسماعیلی و همکاران 

را بر روي الروهاي ایندوکساکارب و امامکتین بنزوات 
سن دوم شب پره مینوز بررسی نمودند و نشان دادند که 

آفت این امامکتین بنزوات کارایی بسیار باالیی در کنترل 

                                                
5- Silva et al. 
6- Dagli et al 
7- Deleva & Harizanova 
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کش را حشره 6کارایی  )1392(شیخی گرجان . شتدا
فرنگی در سطح مزرعه مورد بررسی علیه مینوز گوجه

کش حشره دو داد نشاناو  نتایجقرار داد. 
در  را کارایی بیشترین اسپینوساد و اکاربایندوکس

  کنترل آفت داشتند.
با توجه به اهمیت تجاري زیاد گوجه فرنگی و 

نیاز به معرفی و بررسی کارایی اهمیت این آفت در ایران، 
)، پرایداستامیهاي جدید (امامکتین بنزوات، کشحشره

ترین مرحله رشدي شب پره مینوز به این تعیین حساس
- حساسیت آفت به حشرهمیزان ها، مقایسه کشحشره

و آبامکتین) در  ایندوکساکاربهاي متداول (کش
 امکان تعیینهاي جدید و همچنین  کشمقایسه با حشره

- هحشر از یک هر براي مصرفی غلظت کاهش
 د. لذا در این راستارسمی نظر به ضروري ،هاکش

، پرایداستامیامامکتین بنزوات،  هايکشکارایی حشره
 مراحل کنترل در آبامکتین ایندوکساکارب و

 قرار بررسی مورد مینوز شب پره رشدي مختلف

هاي تواند در برنامهر میضنتایج مطالعه حا .گرفت
  مدیریت تلفیقی این آفت  مورد استفاده قرار گیرد.

 
  هامواد و روش

 T. absoluta پرورش
 1392اسفند ماه در  T. absolutaحشرات بالغ   

آلوده به  مزارع گوجه فرنگیاز  گیريور حشرهتتوسط 
- جمعدر شهرستان دشتستان واقع در استان بوشهر آفت 

هاي هاي مینوز در داخل قفسآوري شدند. شب پره
هاي سانتی متر روي بوته 120×60×60آلومینیومی با ابعاد 

درون گلدان فرنگی (رقم سانسید) گوجهرشد یافته 
ها به وسیله توري پوشیده قفسپرورش یافتند. دیواره این 

اي بود تا عبور نور به راحتی شده بود و سقف آنها شیشه
ها در یک اتاق با شرایط دمایی صورت گیرد. این قفس

درصد  40-50درجه سانتی گراد و رطوبت  25-16
نگهداري شدند. طول دوره روشنایی و تاریکی در این 

ت ساع 10ساعت روشنایی به  14ها به صورت قفس

هاي حاوي گیاهان گوجه هر هفته گلدان. تاریکی بود
ند تا گیاه دشبه کلنی پرورش حشرات اضافه می فرنگی

و تغذیه بالغ  هايشب پرهشاداب و سالم براي تخمریزي 
  همواره در کلنی موجود باشد.الروها 
  ي مورد استفادههاو غلظت هاکشحشره

 ساخت، SG %5 (پروکلیم) امامکتین بنزوات -1
و  500 در دو غلظت سوئیس Syngentaکت شر

   پی پی ام 1000

شرکت  ساخت، SC %24 )کراون( پرایداستامی  -2
AL-Burj Agrivet و  250در دو غلظت  اردن 

 پی پی ام  500

، ساخت SC %15 (آوانت) ایندوکساکارب  -3
  625 و  500در دو غلظت ایران آریا شیمی  شرکت

 پی پی ام

 ساخت شرکت ،EC %1.8مک) (ورتیآبامکتین   - 4
 پی پی ام 2500 و 1500در دو غلظت  آریا شیمی ایران

احـل نابـالغ   هـا روي مر کـش اثر حشرهارزیابی 
  آفت

ها روي مرحله تخم، سن اول الروي و کشاثر حشره  
شرهح از یک هر هايغلظتشفیره آفت ارزیابی شد. 

 توسط شده توصیه هايغلظت اساس بر هاکش

 جهت درج در پاراگراف قبل)(من مربوطه هايشرکت

براي زیست سنجی مرحله تخم،  تهیه شد. آزمایش انجام
 مدت به سازي آلوده جهتفرنگی گوجه هاي گلدان

 مینوز شب پره حاوي هايقفس داخل در ساعت 24

در هاي روي هر برگ سپس تعداد تخم. شدند نگهداري
 درشمارش و ثبت گردید. زیر استریومیکروسکوپ 

ریزي، گیاهان سن اول الروي، پس از تخم مرحلهمورد 
 25 ± 1مورد آزمایش در انکوباتور با شرایط دمایی 

درصد و دوره  70 ± 5گراد و رطوبت نسبی  درجه سانتی
) تا زمان رسیدن به روشنایی ساعت (تاریکی 16: 8نوري 

ها به مرحله سن اول الروي براي تیمار نگهداري تخم
 تعداد سازي،آلوده زمان از روز 4 از پس شدند.

در زیر  برگ هر روي الروهاي سن اول
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براي . گردید ثبت و شمارش استریومیکروسکوپ
از آفت  و سن اولتخم و الرمراحل سنجی روي زیست

و همکاران،  دگلی( استفاده شد 1گوري برروش غوطه
 در ثانیه 20 مدت به هر برگ جداگانه .)2012

هاي رگب. شد ورغوطه نظر مورد سمی محلول
 هاي تیمار شدهور شدند. برگشاهد در آب مقطر غوطه

ساعت خشک شدن در محیط آزمایشگاه، به  1پس از 
 10×6×3به ابعاد دار تهویهبا درپوش ظروف پالستیکی 

و تا زمان ارزیابی مرگ و میر درون متر منتقل سانتی
. نگهداري شدندذکر شده در باال شرایط انکوباتور با 
و حفظ رطوبت آنها  هاي از پژمردگی برگبراي جلوگیر

ه ددر پنبه مرطوب قرار دا هادمبرگ، در مدت آزمایش
کیسه فریزر اطراف پنبه پوشیده شد تا از تبخیر و با  هشد

 3غلظت سمی و شاهد براي هر آب جلوگیري شود. 
یا الرو  تخم 20 حداقلو در هر تکرار (برگ) تکرار 

روز پس از تیمار  7م تفریخ تخ .در نظر گرفته شد آفت
تعیین شد. عدم تفریخ در این مرحله به عنوان مرگ و میر 

 پسدر مورد مرحله سن اول الروي،  در نظر گرفته شد.
- برگ در 3 سن الروهاي اولین خروج مشاهده از

هاي مورد تیمار مرگ و میر الروها در برگ شاهد، هاي
  در زیر استریومیکروسکوپ تعیین شد.

هاي آفت مورد استفاده آوردن شفیرهدست هبراي ب  
هاي حاوي مقدار زیادي از برگدر این آزمایش، 

آوري و در ظروف الروهاي سنین باالي آفت جمع
شده و براي جلوگیري از فرار الروها  گذاشتهپالستیکی 

بار روز یک 3-2درب ظروف با توري پوشیده شدند. هر 
دند. آوري شهاي بدست آمده در ته ظرف جمعشفیره

ثانیه در محلول سم و یا  20ها به مدت سپس این شفیره
براي هر غلظت سمی ور شدند. آب مقطر (شاهد) غوطه

شفیره در نظر  15-20تکرار و در هر تکرار  3و شاهد 
 شرایط در شدن خشک از پس هاشفیره گرفته شد.

 آزمایش ظروف داخلساعت،  1 مدت به آزمایشگاه

                                                
1- Leaf dipping 

 آنها مارشش و املک حشرات خروج تا و منتقل

 نگهداريذکر شده در باال شرایط درون انکوباتور با 

  ند.شد
  ها روي حشرات کاملکشارزیابی اثر حشره

هاي در براي زیست سنجی مرحله بالغ، از قفس
ها شامل یک معرض قراردهی استفاده شد. این قفس

سانتی متر) در  1چارچوب چوبی با چهار سوراخ (به قطر 
تهویه بود. در یک طرف قاب (چارچوب هر طرف براي 

چوبی) یک سوراخ بدون پوشش توري جهت ورود شب 
ها در نظر گرفته شد که بعد از ورود حشرات، با پنبه پره

) مسدود شد. دو صفحه 2آغشته به محلول آب قند (%
سانتی متر) به عنوان کف و سقف قاب  14×14اي (شیشه

سمپاش دستی  استفاده شد. پس از تهیه محلول سم، از
لیتري ساخت شرکت آوان مشرق زمین)  2 2(کینگ جت

اي تا حد هاي شیشهجهت پخش محلول سمی روي سطح
چکه کردن استفاده گردید و با ثابت نگاه داشتن فاصله 

سانتی متر) و زاویه نوك نازل سمپاش با سطح  50(
اي سعی شد تیمار به نحوي انجام شود که محلول شیشه
در  .باشد شده پخش شیشه سطح تمام در یکنواخت بطور

پاشی محلولاي با آب مقطر تیمار شاهد صفحات شیشه
دقیقه اجازه داده شد  30شدند. قبل از بستن قفس حدود 

اي تیمار شده خشک شوند. هر تیمار تا صفحات شیشه
عدد حشره  15-20تکرار (قفس) و در هر تکرار  3شامل 

هاي در معرض بالغ مورد آزمایش قرار گرفت. قفس
درجه  25 ± 1قراردهی درون انکوباتور با شرایط دمایی 

 16درصد و دوره نوري  70 ±5گراد، رطوبت سانتی
ساعت تاریکی نگهداري شدند.  8ساعت روشنایی و 

 96و  72، 48، 24تعداد حشرات زنده و مرده پس از 
  ساعت شمارش شد.

  تجزیه و تحلیل آماري
گ و میر در مراحل هاي مربوط به درصد مرداده

مختلف  رشدي آفت در تیمارهاي مختلف بر مبناي 

                                                
2- King jet 
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) 1925، 1تلفات شاهد با استفاده از فرمول آبوت (آبوت
ها هیچ تصحیح شدند. به علت نرمال بودن پراکنش داده

یک  در ابتدا. گونه تبدیلی روي آنها صورت نگرفت
تجزیه واریانس فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی 

 4بررسی تاثیر دو فاکتور مرحله رشدي آفت ( براي
سطح: مراحل تخم، الروي، شفیرگی و حشره کامل) و 

پراید، امامکتین بنزوات، استامیسطح:  4نوع سم (
) روي درصد مرگ و میر آبامکتین و ایندوکساکارب
 9.1نسخه  SASنرم افزار  حشره کامل با استفاده از 

الغ، یک تجزیه در مورد مرحله ب همچنینانجام شد. 
بررسی تاثیر دو فاکتور نوع سم  واریانس فاکتوریل براي

سطح:  4سطح) و مدت زمان در معرض قراردهی ( 4(
ساعت) روي درصد مرگ و میر آفت  96و  72، 48، 24

انجام شد. سپس در مورد هر مرحله رشدي آفت نیز یک 
تجزیه واریانس جداگانه در قالب طرح کامالً تصادفی 

هاي مرگ و میر در ین اختالف بین میانگینبراي تعی
 برها کش و شاهد انجام شد و میانگینتیمارهاي حشره

بندي گروه درصد 5 سطح در LSD آزمون اساس
    شدند.

  و بحث نتایج
حاصل از تجزیه واریانس با طرح فاکتوریل  نتایج  

 ;0001/0(داد که اثر دو فاکتور مرحله رشدي آفت نشان 

, P < 80, 3; df = 55/92F = (  و نوع سم)0001/0; 

, P < 80, 3; df = 15/40F = (  هر کدام به تنهایی
دار بود. معنی T. absoluta روي درصد مرگ و میر 

در بیشتر تیمارها،  ،LSD آزمون بنديبر اساس گروه
یت مرحله الروي بیشترین و مرحله تخم کمترین حساس

- کشبین حشره. از ها دارا بودندکشرا در برابر حشره

هاي مورد آزمایش نیز آبامکتین بیشترین و 
روي تمام مراحل ایندوکساکارب کمترین تاثیر را بر 

مرحله  فاکتوراثر متقابل دو . )1(جدول آفت داشتند
درصد مرگ و میر آفت نیز روي  رشدي و نوع سم 

                                                
1- Abbott 

 ) = P < 80, 9; df = 45/11F ;0001/0( دار بودمعنی
- هر چهار حشره، LSDآزمون بندي و بر اساس گروه

پراید، آبامکتین و امامکتین بنزوات، استامیکش 
- کش استامیحشرهو در مرحله الروي  ایندوکساکارب

بیشترین تلفات را روي آفت ، بالغحشره در مرحله پراید 
   داشتند. 

میانگین درصد مرگ و میر شب پره مینوز قرار گرفته 
روي و ، الحل تخماها طی مرکشدر معرض حشره

 نتایجنشان داده شده است.  1شفیرگی در جدول 

 مینوز شب پرهتخم  روي شده انجام هايآزمایش

 نظر از آزمایش مورد هايشکحشره که داد نشان
 کشحشرهبر اساس نتایج، د. هستن متفاوت کارایی

 پی پی ام 2500و  1500 هايتظغل در آبامکتین
در حالی ز داشت مینو شب پرهتخم بیشترین تاثیر را روي 

کارب فاقد اثر کشندگی روي اایندوکس کشحشره که
در مرحله الروي همه . )1(جدول  مرحله تخم آفت بود

هاي مورد آزمایش داراي کارایی باال بوده و کشحشره
داري از نظر اثر کشندگی بین آنها مشاهده تفاوت معنی

امامکتین  ،پرایدهاي استامیکشحشره ).1(جدول نشد 
زوات (در هر دو غلظت مورد آزمایش) و آبامکتین در بن

 کشحشرهو بیشترین  پی پی ام 2500غلظت 
 شب پرهروي شفیره تاثیر را  کمترین ایندوکساکارب

 ). 1(جدول  مینوز داشتند

در مورد مرحله بالغ، نتایج حاصل از تجزیه واریـانس  
مـدت زمـان   با طرح فاکتوریل نشان داد که اثر دو فاکتور 

 = P < 80, 3; df ;0001/0( معـرض قراردهـی  در 

00/124F = (   و نوع سم)0001/0; P < 80, 3; df = 

48/73F = ( هر کدام به تنهایی روي درصد مرگ و میر 
دار بود. همچنین اثر متقابل دو عامـل  معنی حشرات کامل

و نــوع ســم  نیــز روي  مــدت زمــان در معــرض قراردهــی
 > P ;0001/0(ود دار بـ درصد مرگ و میر آفـت معنـی  

80, 9; df = 54/12F = (    بنـدي و بـر اسـاس گـروه 
 پرایـد در مـدت زمـان   اسـتامی کـش  حشره LSDآزمون 
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، الروي و حل تخماها طی مرکشقرار گرفته در معرض حشره T. absolutaمیانگین درصد مرگ و میر   - 1جدول 
 aشفیرگی

  
  کشحشره

  
  )پی پی امغلظت (

    مورد تیمارمرحله   
  شفیره  الرو  خمت

 ABab 72/10 ± 76/73    1500  آبامکتین
b)65(  

 Aa0 ± 100  
)60(  

Bbc 66/8 ± 59 

)45(  
 Aa70/5 ± 78   2500  آبامکتین

)60(  
 Aa0 ± 100  
)60(  

 Aab67/13 ± 33/86 

)45(  
 Bcd44/11 ± 33/41   500  امامکتین بنزوات

)60(  
 Aa0 ± 100  
)70(  

 ABab17 ± 83/72 

)45(  
 Cbc40/2 ± 33/50   1000  زواتامامکتین بن

)60(  
 Aa0 ± 100  
)60(  

 Bab12/4 ± 58/79 

)45(  
 Bcd60/7 ± 27   250  پرایداستامی

)87(  
 Aa0 ± 100  
)60(  

 Aa43/4 ± 5/95 

)45(  
 Cde62/10 ±  23   500  پرایداستامی

)60(  
 Aa0 ± 100  
)66(  

 Aa40/3 ±  2/93 

)45(  
 Ce0 ± 0   500  ایندوکساکارب

)60(  
 Aa0 ± 100  
)60(  

 Bc01/11 ± 34 

)60(  
 Ce0 ± 0   625  ایندوکساکارب

)66(  
 Aa02/2 ± 98 

)91(  
 Bc00/3 ± 35 

)55(  
 a کوچک  حروف التینو در تیمار مربوطه دار بین مراحل مختلف رشدي بزرگ متفاوت در هر ردیف نشانگر تفاوت معنی حروف التین

  ) > 05/0P( باشدکش میتیمارهاي حشره دار بیننشانگر تفاوت معنی متفاوت در هر ستون
 b ه در آزمایشعداد حشرات مورد استفادت  

  
، بیشترین ساعت پس از در معرض قراردهی 96و  72، 48

  ).2تلفات را روي حشره کامل داشت (جدول
میانگین درصد مرگ و میر حشرات کامل شب پره 

 2در جدول هاي مختلف پس از تیمار در زمانمینوز 
بین  بر اساس نتایج بدست آمده، ده شده است.شان دان

 تلفاتدرصد  کشی از نظرتیمارهاي مختلف حشره
 = P ;0274/0(ساعت  24مدت زمان حشرات بالغ در 

16, 7; df = 14/3F = ( ،48 ساعت )0001/0; P < 

16, 7; df = 88/21F =  ( ،72  ساعت)0001/0; P < 

16, 7; df = 23/24F =  ( ساعت  96و)0057/0; P = 

16, 7; df = 56/4F = (  تفاوت معنیپس از کاربرد-

مرگ و  درصد بررسی). 2(جدول  شتداري وجود دا
ساعت  24مرحله بالغ آفت در  روي هاکشحشره میر

 روي آنها کارایی که داد نشانپس از کاربرد 
 در که طوري به بود پایین بسیار مینوز حشرات کامل

 کمتر تاثیر درصد میانگین هاکشحشرهمورد همه 

ولی با افزایش زمان، درصد مرگ  بود درصد 15 از
 دار افزایش یافتو میر حشرات کامل به طور معنی

 هايکششرهحآمده، بر اساس نتایج بدست  ).2(جدول 
در هر دو غلظت مورد آزمایش آبامکتین  و پرایداستامی

 وبیشترین  پی پی ام 1000در غلظت و امامکتین بنزوات 
 کش ایندوکساکارب کمترین تاثیر را رويحشره

ساعت  96حشرات کامل شب پره مینوز در مدت زمان 
  ).2پس از کاربرد داشتند (جدول 
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هاي کش در زماندر معرض تیمارهاي حشره قرار گرفتهT. absoluta بالغ  اتمیانگین درصد مرگ و میر حشر - 2جدول 

    aساعت بعد از کاربرد 96و  72، 48، 24
 
    24  48  72  96  

  تعداد         غلظت  کشحشره
  ) پی پی ام(

      SE ±میانگین   

  Bb 03/3 ± 0   Bbc00/7 ± 21   Abc50/12 ± 67/51 Aabc 73/10 ± 33/75  60         1500  آبامکتین

 Ba70/5 ± 33/10  Bb30/15 ± 33/41   Aa14/7 ± 84 Aab 70/5 ± 84   52          2500  آبامکتین

  Bab43/5 ± 77/8   Bc80/6 ± 16   ABcd60/10 ± 36   Abc 28/10 ± 33/61   45            500  بنزواتامامکتین 

 Ba00/6 ± 11   Bc34/4 ± 10  Ab70/7 ± 67/57  Aab 70/7 ± 77   60          1000  امامکتین بنزوات

 Cb 0 ± 0  Ba80/0 ±  33/89  Aa0 ± 100 Aa 0 ± 100  60            250  پرایداستامی

 Cb 0 ± 0   Ba02/3 ± 33/93  Aa0 ± 100  Aa0 ± 100  45           500  پرایداستامی

 Bb 0 ± 0   Bc10/0 ± 5/7 Be 90/2 ± 33/6  Ac45/9 ± 47  45            500  ایندوکساکارب

 Bb 0 ± 0   Bc87/5 ± 67/12  ABde57/3 ± 33/21  Ac 82/13 ± 33/46  48            625  ایندوکساکارب

 a کوچک  حروف التیندر تیمار مربوطه و  دار بین زمانهاي در معرض قراردهیبزرگ متفاوت در هر ردیف نشانگر تفاوت معنی حروف التین
 ) > 05/0P( باشدکش میحشرهنشانگر تفاوت معنی دار بین تیمارهاي  متفاوت در هر ستون

هاي کشنتایج تحقیق حاضر، از بین حشره بر اساس 
فرموله شده در ایران آبامکتین کش آزمایش، حشرهمورد 

عالوه بر مرحله الروي، در قادر به کنترل این آفت است و 
مینوز گوجه  حشرات کاملکنترل مراحل تخم، شفیرگی و 

ها و مزارع که . بنابراین در گلخانهبسیار موثر استفرنگی نیز 
 مرحله چندین همزمان و داشته نسل تداخلآفت 

همه  کنترل امکانآبامکتین  ،دارد وجودت آف از شدير
همچنین با توجه به . سازدمی فراهم رارشدي آفت  مراحل
بین میانگین مراحل مختلف رشدي آفت، در مورد اینکه 

 آبامکتین در دو غلظت مورد آزمایشدرصد مرگ و میر 
از این  مکن است بتوان، لذا مداري وجود نداشتتفاوت معنی

) نیز استفاده پی پی ام 1500تر (یینکش در غلظت پاحشره
تماسی  کشکنه- کشحشره آبامکتین. )2و  1(جدول  کرد

 گلیکوزیدها گروه از طبیعی منشاو  اثر عصبی با مکانیسم
ه ب Streptomyces avermitilis  باکتري از و بوده

زاده و حجازي عامی در ایران .)2013، 1(ردي آیدمی دست
در ایشگاهی، توانایی آبامکتین ) در یک مطالعه آزم1392(

الروهاي سن دوم مینوز گوجه فرنگی را گزارش  کنترل
انجام شده توسط شیخی  ايدر یک مطالعه مزرعه نمودند.

علیه مینوز کش آبامکتین ، دامنه کارایی حشره)1392گرجان (
در سایر کشورها نیز . شدگزارش   ٪34- 48گوجه فرنگی 

کنترل مینوز گوجه فرنگی  کش درکارایی باالي این حشره
ستلو برانکو ک ؛1995، 2گودز و همکاران(گزارش شده است 

و  نانینی ؛1998، و همکاران نکوپیک ؛1996، 3و فرانکا
؛ دگلی و همکاران 2012، 5براهام و حاجی ؛2010، 4همکاران

مقاومت به این ترکیب در بعضی از  با این حال .)2012

                                                
1- Reddy 
2- Guedes et al.  
3- Castelo Branco & Ficanca   
4- Nannini 
5- Braham & Hajji 
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به علت استفاده مکرر ی آمریکاي جنوب درهاي آفت جمعیت
سیکورا و گزارش شده است ( توسط کشاورزان نیز از آن

    ).2005لیتی و همکاران،  ؛2001، 12000همکاران
کش ایندوکساکارب اثر سمی خوبی علیه حشره
هاي سدیم در مسدود کردن کانالاز طریق  انبالپولکدار

کش ). این حشره1992، 2میر و همکارانسیستم عصبی دارد (
الروهاي بالپولکداران قادر به تغذیه نبوده و شود که باعث می
- باعث ایجاد تشنج برگشت ناپذیر و فلج شدید میهمچنین 

نتایج  ).2000، 4دینتر و ویلز ؛1998، 3وینگ و همکارانشود (
کش را فعالیت الروکشی خوب این حشرهنیز  مطالعه حاضر
زاده و عامی( ردبا نتایج دیگر محققین مطابقت دانشان داد که 

دگلی و همکاران  ؛2010نانینی و همکاران، ؛ 1392، حجازي
نشان داد همچنین نتایج به دست آمده از این تحقیق  ).2012

 .Tکه ایندوکساکارب روي مرحله شفیرگی و حشرات بالغ  

absoluta  اثر تاثیر کمی دارد و روي مرحله تخم آفت نیز
کش یر خوب این حشرهکشندگی ندارد، ولی با توجه به تاث

 ،روي مرحله الروي که مرحله مخرب این حشره است
مینوز  شب پرهکش را براي کنترل توان عملکرد این حشرهمی

مطالعات انجام شده توسط گوجه فرنگی خوب ارزیابی کرد. 
و ) 2011( 5سانتوس و همکاران ،)1392( شیخی گرجان
ساکارب در کارایی خوب ایندوکنیز ) 2012( براهام و حاجی

در اي نشان داد. فرنگی را در سطح مزرعهکنترل مینوز گوجه
هاي ثبت شده کشانگلستان، ایندوکساکارب یکی از حشره

، فلفل فرنگیگوجهمحصول در  T. absolutaبراي کنترل 
بر اساس نتایج این همچنین ). 2009، 6فراباشد (می و بادمجان

روها در دو غلظت بین میانگین درصد مرگ و میر ال بررسی،
داري وجود تفاوت معنی کشاین حشرهمورد آزمایش 

پی پی  500تر (از آن در غلظت پایین شاید بتوانلذا  .نداشت
    ).1) نیز استفاده کرد (جدول ام

                                                
1- Siqueira et al. 
2- Meier et al. 
3- Wing et al. 
4- Dinter and Wiles 
5- Santos et al 
6- Fera 

با  است نئونیکوتینوئیدي سموم از که پرایداستامی
استیل کولین باعث فلج عصبی هاي اختالل در عمل گیرنده

در  ).2007، 7(ایشایا و همکاران شودگ حشره میشدن و مر
پراید به غیر از مرحله تخم، کش استامیتحقیق حاضر حشره

کارایی باالیی در کنترل مراحل الروي، شفیرگی و حشرات 
بنابراین استفاده از آن در  داشت.بالغ مینوز گوجه فرنگی 

تواند شرایط وقوع همزمان مراحل رشدي مختلف آفت می
. مغایر با نتایج این مطالعه، )2و  1ل و(جداقع شود مؤثر و

) با انجام یک مطالعه 1392( زاده و حجازيعامی
کش اثر قابل آزمایشگاهی گزارش نمودند که این حشره

. هاي سن دوم مینوز گوجه فرنگی نداشتتوجهی روي الرو
) در یک مطالعه آزمایشگاهی، کارایی 2012( براهام و حاجی
فرنگی پراید را در کنترل الروهاي مینوز گوجهمتوسط استامی

تواند به دلیل تفاوت این اختالف در نتایج میگزارش دادند. 
روي الروها کش نحوه کاربرد حشره فرموالسیون و یا  در

که در مورد مراحل مختلف همچنین با توجه به این. باشد
رشدي آفت، بین میانگین درصد مرگ و میر در دو غلظت 

، شتداري وجود نداتفاوت معنی پرایداستامیمایش مورد آز
پی  250تر (کش در غلظت پاییناز این حشره شاید بتوانلذا 

  ).2و  1) نیز استفاده کرد (جدول پی ام
کش جدید از کش امامکتین بنزوات یک حشرهحشره

 انها است. این فرآورده براي کنترل بالپولکدارخانواده اورمکتین
 .Tبه ویژه  و الت گیاهی سرتاسر جهانروي انواع محصو

absoluta ؛ 2008، 8یافته است (لیگیوري و همکاران تکوین
- کش با عمل روي سلولاین حشره). 1996جنسون و همکاران، 

تغذیه از و بنابراین شده اي از انقباض ماهیچهمانع هاي عصبی 
نتایج . )2010، 9گوویندان و همکاران( کندالروها جلوگیري می

کش در کنترل مراحل قیق فعلی کارایی باالي این حشرهتح
متوسط آن  و کارایی T. absolutaالروي، شفیرگی و بالغ 

را روي مرحله تخم این آفت در هر دو غلظت مورد آزمایش 
) و گسیمی 2010( 10و همکاران لوپز .)2و  1(جدول  نشان داد

                                                
7- Ishaaya et al. 
8- Liguori et al. 
9- Govindan et al.  
10- Lopez et al. 
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 .T درصد مرگ و میر الروهاي متوسط) 2012( 1وگونائوي

absoluta  روي حاصل از کاربرد امامکتین بنزوات
 گزارش نمودند. ٪87و  90ترتیب گوجه فرنگی را به 

کش در کنترل مینوز گوجه فرنگی کارایی باالي این حشره
اسماعیلی و توسط دیگر محققین نیز گزارش شده است (

  ).2012براهام و حاجی،  ؛1392همکاران، 
 

  گیري نتیجه
هاي کشحاضر، همه حشرهمطالعه  بر اساس نتایج

مورد آزمایش کارایی باالیی در کنترل مرحله الروي 
آفت  مخربمرحله رشدي به عنوان مینوز گوجه فرنگی 

داشتند. بعضی از آنها تاثیر خوبی در کنترل سایر مراحل 
هاي کشحشرههمچنین بیشتر رشدي آفت نشان دادند. 

در  خوبینیز کارایی غلظت پایین  درمورد آزمایش 
ها در کشداشتند. بررسی کارایی این حشرهکنترل آفت 

- تر ممکن است به کاهش میزان حشرههاي پایینغلظت

کش مورد استفاده کمک کرده و در نتیجه مشکالت 
باقیمانده سموم در سبزیجات و محصوالت مختلف را 

البته الزم است نتایج این تحقیق در سطح  .دهدکاهش 
اثر  به عالوه الزم است .رسی شودگلخانه و نیز مزرعه بر

ها روي دشمنان طبیعی موجود در طبیعت کشاین حشره
با توجه به شرایط گلخانه یا گردد؛ سپس، به دقت بررسی 

مزرعه و همچنین مرحله رشدي غالب آفت نسبت به 
همچنین باید  .ه شودکش تصمیم گرفتانتخاب نوع حشره

ل یبه دلگی فرنمینوز گوجه شب پرهدر نظر داشت که 
نسل)، باروري  5داشتن چندین نسل در سال (بیش از 

، و تخم به ازاي هر ماده) 55تا  40نسبتا باال (متوسط 
توانایی  ،شفیره در خاكمانی به صورت امکان زنده
ها دارد. کشبه حشرهنسبت مقاومت  ایجادباالیی در 

ی هاي متنوع مانند کنترل زراعبا استفاده از روش ،بنابراین
- کشو حفاظت از دشمنان طبیعی از طریق کاربرد حشره

ها و در نتیجه کشحشره مصرفتوان از هاي انتخابی می
همچنین ضروري است از  .کاستگسترش مقاومت 

                                                
1- Gacemi & Guenaoui 

هاي باالتر کش در غلظتکاربرد مداوم یک نوع حشره
از غلظت توصیه شده خودداري گردد و در کنترل 

به  ا نحوه تاثیر متفاوت هایی بکششیمیایی آفت از حشره
 .طور متناوب استفاده گردد

  
  گزاريسپاس

خلیج دانشگاه خلیج فارس  پژوهشکدهبدین وسیله از 
به خاطر همکاري در انجـام ایـن پـژوهش و     فارس بوشهر

  شود.یم قدردانی تامین اعتبار الزم
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