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 چکیده

و پراکنش وسيع و سریع در مناطق در مدت کوتاه های اخير با ورود به کشور که در سال جدیدی استآفت بيد گوجه فرنگي 

دوره ر مزارع فضای آزاد تبدیل شد. شناخت دویژه بهترین عوامل خسارتزای این محصول کاری، به یکي از مهممختلف گوجه

موني به عنوان ابزار پایش و ردیابي وهای فرترین نوع و شيوه کاربرد تلهفرنگي در مزارع و نيز مطلوببيد گوجه خسارتفعاليت و 

. بر این اساس در این تحقيق ابتدا موثرترین نوع استمطالعه اخذ تصميمات مدیریتي بسيار ضروری بوده و هدف این  به منظورآن 

صورت آزمایش فاکتوریل تعيين و سپس بهترین مکان نصب تله مشخص شد. فاکتور اول نوع موني بهوهای فرو ارتفاع نصب تله

 ها، شامل ارتفاع سطح زمين،لهموني و فاکتور دوم ارتفاع نصب توفر –موني تشتي و تله نوری وموني دلتا، تله فروشامل تله فر تله

در شهرستان  کهتکرار  4های کامل تصادفي با باالتر از سطح زمين بودند. هر دو آزمایش در قالب طرح بلوکمتر  2و متر سانتي 50

های حشره و دوره فعاليت آن بر تعداد نسلقزوین  شهرستان دردر یک مزرعه گوجه فرنگي  . در بخش دیگر،جيرفت انجام شد

نتایج نشان  .شدموني دلتا، تعيين وکننده اطالعات هواشناسي و نيز یک تله فربا نصب دستگاه ثبتدرجه اساس روش محاسبه روز 

است.  متر دورتر از حاشيه مزرعه باالترین کارایي را داشته 20از سطح زمين و  مترسانتي 50موني دلتا در ارتفاع وتله فر که داد

نسل  4 سالتدریج افزایش یافته و در  همچنين مشخص شد این حشره از اواسط فصل زراعي در مزرعه ظاهر شده و جمعيت آن به

 ایجاد نمود.

 

 ها، تعداد نسلمونيو، تله نوری فرموني تشت آبوفر دلتا، تله فرنگي، تلهبيد گوجه: های کلیدیواژه
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 مقدمه

 Tuta absoluta Meyrickبيد گوجه فرنگي 

(Lepidoptera: Gelechidae) ترین مخرب، یکي از

گي در آمریکای جنوبي است نآفات گوجه فر

(Barrientos et al., 1998; Miranda et al., 1998) 

 1964در سال  بوده وکه در اصل بومي آمریکای مرکزی 

 ,Garcia and Espulدر آرژانتين مشاهده و گزارش شد )

(. پس از آن به سرعت در تمامي کشورهای آمریکای 1982

متر از سطح دریا  1000مناطق با ارتفاع کمتر از جنوبي و در 

، ودای برای آن نبامل محدود کنندهکه دمای پایين ع

 ,.Harizanova et alمشاهده و گزارش شده است )

 از 1389 سال در بار نياول یبرادر ایران این آفت  (.2009

 گزارش و یيشناسا هياروم شهرستان و کشور غرب شمال

 کشور مختلف مناطق در مدت کوتاهيطي و پس از آن  شد

 استان جنوب و، قزوین هرمزگان بوشهر، هایاستان از جمله

 ,Baniameri and Cheraghian) افتی گسترش کرمان

 مختلف نيمحقق هایپژوهش و هاگزارش اساس بر. (2011

به دليل نوع  قا،یآفر و اروپا آلوده مناطق در حشره نیا

های نيز در دسترس نبودن روشکند و خسارتي که ایجاد مي

 آفت کی عنوان بهبرای مدیریت آن،  اکولوژیک قابل قبول

 و بوده مطرح يفرنگ گوجه هایگلخانه و مزارع یديکل

 Ferrara) است ساخته وارد محصول نیا به یادیز خسارات

et al., 2001; Tosevski et al., 2011.) 

-فراسنجه و است 1ينسلچند ایحشره بيد گوجه فرنگي

 -r راهبرد از حشره نیا که دهديم نشان آن يستیز های

selected های متعدد، روی هم، کوتاه و ميزان )تعداد نسل

 Korycinska and) کنديم یرويپتوليد مثل زیاد( 

Moran, 2009  .)کامل نسل کی نمو و رشد دوره طول 

 روز 77 تا 24 از دما ژهیو به يطيمح طیشرا به بسته آفت،

 ± 2/0 حشره نیا نمو و رشد یيدما آستانه. است متفاوت

روز  برابر( بالغ حشره تا تخم از) کل یيدما ثابت و 1/8

 et alDesneux ,.) است شده نييتع 6/453 ± 9/3 2درجه

2010.)  

                                                      
1.  Multivoltine 
2.  Degree Day 

 حشره توانند امکان تبدیل یک گونهعوامل متعددی مي

یک  دما ،این عواملبه آفت را تحت تاثير قرار دهند. در بين 

عامل غير زنده بسيار مهم است که رشد ونمو، بقاء و توليد 

 Krechemer andکند )مثل حشره را کنترل مي

Foerster, 2015های زیستي حشرات عالوه فراسنجهه (. ب

های مختلف ها در جمعيتهم مانند نيازهای حرارتي آن

 (. Gomi et al., 2003باشند )یک حشره متفاوت مي

های مدیریت ابزار ارزشمندی در برنامه 3تيواحد حرار

آگاهي و نيز تعيين زمان آفات شامل پایش جمعيت، پيش

 ,.Zalom et alشود )ها محسوب ميکاربرد آفتکش

لي واحدهای حرارت تجمعي برای های عم(. از جنبه1983

جمعيت و تعداد های نوسانبيني زمان ظهور آفت و پيش

(. اگرچه Farag et al., 2009) شودکار برده ميه ها بنسل

های اخير آفت بسيار مهمي بوده و بيد گوجه فرنگي در سال

مطالعات زیادی روی آن انجام شده است، اما در ارتباط با 

های زیستي و استفاده از واحدهای اثر دما روی فراسنجه

های کمي های مدیریت آن، بررسيحرارتي در برنامه

 (.Mahdi and Doumanji, 2013صورت گرفته است )

از ها کشمدیریت این آفت با استفاده از حشره    

 کی عنوان بهتواند و نمي برخوردار بودهکارایي محدودی 

 ,.Siqueira et al) باشد آفت نیا تیریمد در داریپا وهيش

. حتي با وجود تکرار دفعات سمپاشي و تغيير نوع (2001

و موارد به محصول درصد خسارت  5 - 27کش، بين حشره

 جهاناز نقاط مختلف ها کشمتعددی از مقاومت به حشره

 Filho et al., 2000; Farrokhi etگزارش شده است )

al., 2011; El-Aassar et al., 2015 .) 

به منظور اجتناب یا به حداقل رساندن مصرف سموم در 

، توسعه یک روش موثر پایش جمعيت گوجه فرنگي مزارع

حاصل از ضروری است. نتایج  بيد گوجه فرنگي آفت

که بين  است موني جنسي نشان دادهوهای فرکاربرد تله

ها با ميزان خسارت وارده تعداد حشرات شکار شده در تله

 ,.Filho et alتوسط الروها ارتباط مستقيم وجود دارد )

به  جنسي مونيوهای فر( از این رو استفاده از تله2000

                                                      
3. Thermal unit  
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پایش جمعيت بيد گوجه فرنگي توصيه شده و  ردیابي منظور

 . (USDA, 2011)است 

به روش  T. absoluta های جنسيمونواستفاده از فر

نتایج اميدوار  ،در مزارع فضای باز 1جفتگيری اختالل در

تنها کاهش ناچيزی در جمعيت  ای نداشته است وکننده

 ,Guedes and Pcancoحشره حاصل شده است )

ای توسط در شرایط گلخانهاما کارایي این روش  ،(2012

 Cocco etمحققين مورد بررسي و تایيد قرار گرفته است )

al., 2013 .)بيد  جنسي مونوفر حاوی مختلف هایتله

 توانندمي عالوه بر ردیابي و پایش جمعيت گوجه فرنگي

 گيرند قرار استفاده مورد نيزآفت  جمعيت کاهش برای

(Sirigireddy et al., 2011 .)نر افراد شکار با هاتله این 

 کاهش با و شده جمعيت جنسي نسبت شدن نامتعادل سبب

. دهندمي کاهش را آن جمعيت آفت، گيریجفت امکان

 گلخانه شرایط در روش این کارایي دهدمي نشان هابررسي

 تعداد زمينه در(. Bolem and Esther, 2011) است بيشتر

 وسيعي تحقيقات گلخانه و مزرعه شرایط در شده نصب تله

 Bolkmans, 2009; Alasady et) است آمده عمل به

al., 2011; Bolem and Esther, 2011; Mohamed 

and Siam, 2011 .) کارایي دو نوع تله فرموني در ایران

 5/0دلتا و تشتي با سه رنگ زرد، سفيد و آبي در دو ارتفاع 

ار گرفت. نتایج این متر از سطح زمين مورد بررسي قر 1و 

تحقيق نشان داد که تله تشتي بيش از تله دلتا در شکار بيد 

گوجه فرنگي موثر بوده است. همچنين مشخص شد رنگ 

تله هيچ تاثيری در ميزان شکار حشره ندارد. در این مطالعه 

ترین ارتفاع نصب متر از سطح زمين، مناسب 5/0ارتفاع 

 (. Jafarloo et al., 2014است ) شدهمعرفي 

ي مونوفرهای و انواع تلهبا توجه به جدید بودن آفت 

به  مينهزدر این  ترو کاربردی ترموجود، انجام مطالعات دقيق

 تفاعموثرترین نوع تله و مناسبترین ار مشخص نمودنمنظور 

ای هسلنو نيز تعيين دوره فعاليت و تعداد و مکان نصب آنها 

 بسيار ضروری را فرنگيدر شرایط مزارع گوجه این حشره 

 باشند.است و هدف اصلي تحقيق حاضر مي نموده

 

                                                      
1. Mating disruption 

 هامواد و روش

. بخش اول بررسي بوداین مطالعه شامل دو بخش 

-یک مزرعه گوجهدر  هاترین شرایط کاربرد تلهمناسب

 1393 -94 متر در فصل زراعي 100در  100فرنگي به ابعاد 

منابع طبيعي در مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و 

کاشت گوجه  .انجام شد )جيرفت( جنوب استان کرمان

به صورت نشاکاری صورت گرفت و  2اسپيد فرنگي رقم

سپس به زمين اصلي منتقل شد. در خزانه و مزرعه اصلي 

کليه عمليات کاشت و داشت مطابق عرف منطقه به انجام 

کشي گونه حشرهرسيد. در طول دوره انجام آزمایش هيچ

های حشره در بخش دوم تعيين تعداد نسل نشد.مصرف 

 حرارت درجه -روز محاسبه روششرایط مزرعه بر اساس 

که در یک مزرعه گوجه فرنگي در استان قزوین به  بود

 انجام رسيد.
 هاشرایط کاربرد تلهالف( 

این نوع تله و ارتفاع نصب آن:  ترینمناسبتعیین 

های کامل بلوکپایه آزمایش به صورت فاکتوریل و طرح 

انجام شد. فاکتور اول نوع تله در سه  تصادفي با چهار تکرار،

)سبز رنگ با مساحت سطح چسبناک  ی دلتاسطح شامل تله

ليتر  4)مخزن آب  موني تشتيوفر، تله (متر مربعسانتي 380

ه نصب متر همراه با محفظسانتي 30و ارتفاع  42به قطر 

 المپ)با  3مونيوفر -نوریو تله  مون در باالی مخزن(وفر

مون و ومحفظه نصب فرقابل شارژ، همراه با  خورشيدی

 2(مترسانتي 30و ارتفاع  42ليتر به قطر  4مخزن به حجم 

به با توجه  ند.ودب  Russel IPMهمگي ساخت شرکت 

های دلتا و دو نوع دیگر، به منظور متفاوت تلهتماس سطح 

نوع  3ها با سطح یکسان، ميزان شکار هر امکان مقایسه تله

متر سانتي 380تله دلتا )تماس )چسبناک( تله بر اساس سطح 

. فاکتور دوم شدتر بود محاسبه مربع( که از بقيه کوچک

باالترین سطح شامل سطح زمين، ها در سه ارتفاع نصب تله

متر از  2متر از سطح زمين( و ارتفاع سانتي 50ها )ارتفاع بوته

-های طرح نيز روزهای نمونهح زمين بوده است. بلوکسط

مختلف روز  4 درکه این آزمایش طوریاند. بهبرداری بوده

                                                      
2. Speed 
3.  Ferolite 
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ها عمليات نصب تلهشد.  روز از یکدیگر انجام سهبه فاصله 

درصد  30زماني صورت گرفت که حداقل و انجام آزمایش 

ها آلوده به الرو آفت شدند و این زمان بر های بوته برگ

 1394فروردین  20 ،ها اساس نمونه برداری هفتگي از برگ

 8ساعت  تله )از هر تيمار یک عدد( 9تعداد هر روز بود. 

 صبح روز بعد 8شده و شمارش آنها ساعت  نصبصبح 

ها از یکدیگر در مزرعه حداقل صورت گرفت. فاصله تله

ترین نوع مناسب ،پایان این آزمایش در متر لحاظ شد. 30

کار ه ارتفاع نصب آن تعيين شده و در آزمایش دوم بتله و 

با نام  هاون مورد استفاده در تمام آزمایشموفر برده شد.

M -Trifolio( و ساخت شرکت Tripheron)®تجاری 

GmbH  بود.کشور آلمان 

صورت ه این آزمایش بتعیین مکان مناسب نصب تله: 

ر دتله تيمار شامل نصب  4های کامل تصادفي با طرح بلوک

ها، نصب تله در حاشيه مزرعه، داخل مزرعه بين ردیف

 20صله متر از مزرعه و نصب تله با فا 10نصب تله با فاصله 

ین اهای وکبلد. شانجام  (بلوکتکرار ) 4متر از مزرعه و 

تلف روز مخ 4که در  برداری بودندطرح نيز روزهای نمونه

-لهتو شمارش روز از یکدیگر بوده و زمان نصب  3با فاصله 

له ت 4د در هر روز تعداها نيز مطابق آزمایش قبل انجام شد. 

دیگر متر از یک 50)از هر تيمار یک عدد( به فاصله حداقل 

 بر هانوع تله مورد استفاده و ارتفاع نصب آننصب شد. 

یش این آزمااساس نتایج آزمایش قبل بوده است. در پایان 

يد حشرات بالغ بها برای شکار ترین مکان نصب تلهمناسب

 .گوجه فرنگي تعيين شد

 ها بر اساس روش روز درجهداد نسلب( تعیین تع

های حشره بر اساس روش محاسبه برای تعيين تعداد نسل

یک مزرعه گوجه فرنگي به مساحت ، در حرارت روز درجه

هکتار، یک دستگاه ثبت کننده اطالعات هواشناسي به یک 

 1/8و با لحاظ دمای حداقل رشد ) شدهنصب  1تستو نام

روز ( و ثابت دمایي یک نسل حشره )سلسيوسدرجه 

(، ميزان حرارت Desneux et al., 2010( )6/453درجه

برای . شدماه سال محاسبه و تعيين  12ماهانه و مجموع 

                                                      
1. Testo 

به مشخص شدن دوره حضور و فعاليت حشره در مزرعه 

الزم بود ابتدا ها در آن دوره، تعيين تعداد نسل منظور

از ابتدای انتقال بيوفيکس حشره در مزرعه تعيين شود. لذا 

مورد موني دلتا در مزرعه ونشاء به مزرعه اصلي، یک تله فر

و تا زمان تعيين بيوفيکس، بازدید و شمارش  شدهنظر نصب 

روزانه تله انجام شد. اولين تاریخ مربوط به سه روز شکار 

تا  ،پس از آنو  شدتعيين ممتد حشره به عنوان بيوفيکس 

پایان برداشت محصول بازدید و شمارش تله به صورت 

هفتگي انجام شد. دوره فعاليت حشره در مزرعه از تاریخ 

بيوفيکس تا تاریخ آخرین شکار حشره در تله در نظر گرفته 

اساس  ،شده و ميزان حرارت محاسبه شده در این دوره

رار گرفت. به این های احتمالي حشره قبرآورد تعداد نسل

در دوره با تقسيم ميزان حرارت محاسبه شده ترتيب که 

های ، تعداد نسلآنبر ثابت دمایي فعاليت حشره در مزرعه 

ثابت محاسبه  .شداحتمالي حشره در آن منطقه برآورد 

افزار موجود در سایت دانشگاه با استفاده از نرم دمایي

3UC ) دشانجام  2ساین سينگل مدل بر اساسکاليفرنيا و 

IPM, 2016) . 

 هاارزیابی و تجزیه داده

ی و برا SAS افزار آماریاز نرم هادادهبرای تجزیه 

شد.  هاستفاد %5در سطح  توکيها از آزمون مقایسه ميانگين

ده استفا EXCEL از نرم افزارهمچنين برای رسم نمودارها 

 شد.

 

 نتایج

نتایج نوع تله و ارتفاع نصب آن:  ترینمناسب

حاصل از تجزیه واریانس ميانگين تيمارهای طرح در جدول 

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس  .ارائه شده است 1

(، تاثير نوع تله، ارتفاع نصب آنها و نيز اثرات 1)جدول 

درصد دارای  99و  95متقابل دو فاکتور، در هر دو سطح 

ها بر اساس تفاوت آماری معني دار بوده است. لذا ميانگين

بندی شده و به تفکيک دو فاکتور و آزمون توکي گروه

 اند.ارائه شده 4و  3، 2های اثرات متقابل در جدول

                                                      
2. Sine Single 
3 . University of California 
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 نتایج تجزیه واریانس مربوط به تيمارهای نوع تله و ارتفاع نصب آنها -1جدول 
Table 1. Analysis of variance for treatments related to trap type and height 

 

Sig F Ms SS Df Source 
1.17 ns0.34 601.68911 1805.06732 3 Block 

0.0001 **32.26 16518.83 33037.67 2 Trap type(A) 
0.0001 **14.83 7596.74 15193.049 2 Trap height(B) 
0.0001 **10.6 5427.15 2195.61 4 AB 

  81.31 2195.6 27 Error 

   72135.39 35 Total 
nsNon significant difference * and ** significant difference at α=0.05 and 0.01level, respectively 

 

 

 3از بين  ،شودمشاهده مي 2گونه که در جدول همان

تا دل نوع تله مورد بررسي با سطح شکار یکسان بر اساس تله

ه عدد حشر 23/80(، تله دلتا با ميانگين 2cm 380 مساحت)

ه شد در هر تله ضمن اینکه بيشترین تعداد حشره بالغ شکار

 وفت به تنهایي در گروه اول آماری قرار گر ،را ثبت نمود

ه عدد حشره در هر تل 102/8تنها با  مونيوتشتي فرتله 

بندی نتایج گروه کمترین تعداد حشره را شکار نمود.

ن ، بر اساس آزموهانگين تيمارهای ارتفاع نصب تلهميا

 ارائه شده است. 3نيز در جدول  توکي

 50ها )ارتفاع بوتههای موجود در ، تله3جدول  اساس بر

حشره شکار شده  8/60متر از سطح زمين(، با ميانگين سانتي

در هر تله، بيشترین تعداد حشره را شکار نموده در گروه اول 

متری، کمترین  2های موجود در ارتفاع گيرد و تلهقرار مي

های بندی ميانگينتعداد را شکار نمودند. نتایج گروه

وع تله و ارتفاع نصب آنها نيز در تيمارهای اثرات متقابل ن

 ارائه شده است. 4جدول 

 حشره تعداد نیشتريب ،تله نوع و ارتفاع نيب متقابل اثر در

 Dl. on) بوته ارتفاع سطح در دلتا تله ماريت در شده شکار

Pl.) تعداد نیکمتر و آمد دسته ب حشره 5/134 نيانگيم با 

 از یمتر 2 ارتفاع در تشتي فروموني تله ماريت در حشره

 حاصل حشره 20/1 نيانگيم با (W.Pan. on 2) نيزم سطح

 کسانی سطح گرفتن نظر در با دلتا تله کاربرد نیبنابرا. شد

-ارتفاع و هاتله ریسا از کارآمدتر ها،بوته ارتفاع در و هاتله

 .بود گرید یها

 

 اساس آزمون توکيمقایسه ميانگين تيمارهای نوع تله بر  -2جدول 

Table 2. Mean comparison of treatments related to the type of trap on the basis of Tukey 

test 

Ferolite W. pan Delta Trap type 
29.5±4.13 8.102±2.1 80.23±8.95 M±Se (No per 

)2380cm 
b b a Group 
 

 

 ها  بر اساس آزمون توکيتيمارهای ارتفاع نصب تله مقایسه ميانگين -3جدول 
Table 3. Mean comparison of treatments related to the height installation of trap on the basis of Tukey 

test test 

2m above the Ground Plant height(50cm) Ground level Trap height 
11.63±2.45 60.8±6.1 45.5±5.21 )2No. per 380cmM±Se ( 

b a a Group 
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 خطای معيار(±مقایسه ميانگين تيمارهای اثرات متقابل نوع تله و ارتفاع نصب تله بر اساس آزمون توکي )ميانگين -4جدول 
Table 4. Mean comparison of treatments interactions of trap types and height installation on the basis of 

Tukey test (mean±S.E.) 

Dl. on 
12 

Dl. on 
2Pl. 

Dl. on 
3Gr. 

W.Pan. 
4on 2 

W.Pan. 
5on Pl. 

W.Pan. 
6on Gr. 

(Ferlit) 
7on 2 

(Ferlit) 
8on Pl. 

(Ferlit) on 
9Gr. 

Treat. 

4.75±1.03 134.5±9.24 101.8±32.35 1.2±0.23 13.7±1.5 9.39±1.8 28.94±1.9 34.19±2.4 25.36±5.14 No./ 
2380c 

b a a b b b b b b Group 
تله تشتي فروموني در ارتفاع  -5متری،  2تله تشتي فروموني در ارتفاع  -4تله دلتا روی زمين،  -3تله دلتا در ارتفاع گياه،  -2متری،  2تله دلتا در ارتفاع  -1

فروموني روی  -تله نوری -9فروموني در ارتفاع گياه،  -تله نوری -8متری،  2فروموني در ارتفاع  -تله نوری -7تله تشتي فروموني روی زمين،  -6گياه، 

 زمين

 

 خطای معيار(±های مختلف نصب تله دلتا  بر اساس آزمون توکي )ميانگينبندی ميانگين تيمارهای مربوط به مکانگروه -5جدول 
Table 6. Mean comparison of treatments related to the delta trap place installation on the 

basis of Tukey test (mean±S.E.) 

20m Far from 

field 
10m Far from 

field 
Field margin Between rows Treatment 

199.75±15.44 98.25±9.78 143±14.3 97.5±18.09 No. per trap 
a b b b Group 

 

نتایج تجزیه واریانس ميانگين  مکان مناسب نصب تله:

-نبين تيمارهای مختلف )مکا نشان داد کهتيمارهای طرح 

-بلوک و بيندرصد  99ها(، در سطح های مختلف نصب تله

 درصد تفاوت وجود 95ها )روزهای مختلف( تنها در سطح 

مون ز آزابندی ميانگين تيمارها با استفاده داشته است. گروه

 .شودمشاهده مي 5توکي انجام شد که نتایج آن در جدول 

 (،5 ها )جدولبندی ميانگينبا توجه به نتایج گروه

تر م 20بيشترین تعداد حشرات شکار شده مربوط به تيمار 

ي ( بوده و به تنهای20m Far from fieldخارج از مزرعه )

خل دا هادر گروه اول قرار گرفته و دو تيمار تله بين ردیف

 کمترین تعداد متر خارج از مزرعه با جلب 10مزرعه و 

 .را جلب نمودندحشرات 

انتقال نشاء به : درجه ها بر اساس روش روزتعداد نسل

 31خرداد انجام شد و تاریخ  18زمين اصلي در تاریخ 

خرداد به عنوان اولين نوبت از سه روز شکار متوالي ثبت 

. شمارش هفتگي تله شدو لذا به عنوان بيوفيکس تعيين  شده

ای موني نشان داد حضور و فعاليت حشره به طور فزایندهوفر

 ا پایان برداشت محصولدر طول فصل افزایش یافته و ت

به این ترتيب دوره فعاليت ادامه داشت.  )انتهای شهریور(

حشره در مزرعه از ابتدای تير ماه تا انتهای شهریور در نظر 

 .(1)شکل گرفته شد

اهانه و نيز تجمعي محاسبه شده با مجموع حرارتي م

ارائه شده  6، در جدول تستوهای دستگاه استفاده از داده

در ميزان حرارت محاسبه شده  ،است. بر اساس نتایج حاصل

روز آباد قزوین برابر با یک سال کامل در منطقه اسماعيل

مجموع حرارت کسب  بر همين اساسبود.  74/3101 درجه

 دوره فعاليت حشره )ابتدای تير تا انتهای شهریور(شده در 

 مربوطه بوده که با محاسبات 51/1779روز درجهبرابر 

( 6/453یک نسل یعني روز درجه  ثابت دمایي )تقسيم بر

در نسل  4حدود  توان انتظار داشت این حشره حداکثرمي

 . این مدت داشته باشد
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ر طول فصل کشت گوجه در خرداد(، د 31نمودار تعداد حشرات بالغ شکار شده در تله فروموني و بيوفيکس ) -1شکل 

 آباد قزویناسماعيل
Figure 1. Number of adult captured in pheromone trap  and biofix (Jun. 21), during growing season 

of tomato in Ismail Abad village in Qazvin 
 

 نیقزو آبادلياسماع منطقه در يتجمع و ماهانه حرارت مجموع  -6جدول 
Table 6. Total and cumulative monthly temperature in Ismail Abad village in Qazvin 

 

Cumulative day-degree (DD) Total day-degrees in a month Month 

137.35 137.35 March 20th Apr. 19th  
409.86 272.51 Apr. 20th May 20th  
795.27 385.41 May 21th Jun 20th  
1271.9 476.63 Jun 21th Jul. 21th  
2145.65 873.85 Jul. 22th Aug. 21th  
2574.78 429.03 Aug. 22th Sep. 21th  
2839.15 264.37 Sep. 22th Oct. 21th  
2962.18 123.03 Oct. 22th Nov. 20th  
2976.97 14.79 Nov. 21th Dec. 20th  
2986.43 9.46 Dec. 21th Jan. 19th  
3032.72 46.29 Jan. 20th Feb 18th  
3101.74 69.02 Feb.19th March 20th  
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 های کسب شده در طول سال در مزرعه واقع در ایستگاه اسماعيل آباد قزویننمودار مجموع حرارت -2شکل 
Figure 2. The graph of total calculated day degrees in a year in Ismail Abad village in Qazvin   

 

    

های تجمعي کسب شده در شکل دو نمودار مجموع حرارت

شود. بر اساس این نمودار کامال مشهود است که مشاهده مي

روند تجمعي روز درجه کسب شده از فروردین تا شهریور 

سال روند ثابتي داشته ماه صعودی است و از مهر تا پایان 

 .(2)شکل  است

 

 بحث

ها بين نوع تلهکه نتایج حاصل از تحقيق حاضر نشان داد 

فرنگي تفاوت جلب و شکار حشرات بالغ بيد گوجه در

دار وجود دارد. بدین ترتيب که در شرایط سطح تماس معني

 –نوری های تله و تشتيهای یکسان، تله دلتا بهتر از تله

از برخي این مطلب با نتایج عمل کرد.  موني،وفر

 ,Al-Zaidiالزیدی ) کهطوریهمطابقت دارد. ب پژوهشگران

های دلتا را نسبت فرنگي تلهبرای ردیابي بيد گوجه (2009

زوئيبي و همکاران  ها برتر گزارش کرده است.به سایر تله

(Dhouibi et al., 2011) های دلتا را نسبت تونس تله در

موثرتر کاربرد در شرایط مزرعه  به منظورهای تشتي به تله

 (Taha et al., 2012تاها و همکاران )اعالم کرده است و 

در شکار حشرات بالغ بيد گوجه را های دلتا تاثير تله نيز

اند. از عنوان کردهو نوری های تشتي فرنگي بيشتر از تله

تشتي های وجود دارند که کارایي تله سوی دیگر مطالعاتي

باهيا و  از آن جمله ؛اندرا نسبت به دلتا برتر ذکر نموده

های تشتي را تلهکه  (Bahia et al., 2011همکاران )

بولم تر گزارش نموده و های مکفيل و دلتا موثرنسبت به تله

های معتقدند تلهکه  (Bolem and Ester, 2011و استر )

و شکار حشرات  توانند در جلبهای دلتا ميتشتي بهتر از تله

همچنين جعفرلو و همکاران بالغ این آفت موثر باشند. 

(Jafarloo et al., 2014 نيز در مطالعات خود تله تشتي )

ترین مهماند. های دلتا موثرتر گزارش نمودهرا نسبت به تله

ها علت این تفاوت عدم لحاظ سطح تماس یکسان بين تله

که ميزان شکار نحویهباشد. بدر مطالعات این محققين مي

کار ه ها بصورت جداگانه تعيين و در ارزیابيهدر هر تله ب

ها با هم یکسان رفته است. اما در این تحقيق سطح شکار تله

 محاسبه شده است.

موضوع مهم دیگری که از نتایج این تحقيق حاصل شد، 

فرموني بود. نتایج نشان داد اگرچه با  -های نوریکارایي تله
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موني وهای فربه تله 1دن عامل نور ماوراء بنفشاضافه ش

یابد، اما داری افزایش ميطور معنيه ب نهاآتشتي ميزان شکار

متر از سطح زمين که ميزان  2در ارتفاع  ه جزباین افزایش 

بود  فرموني بيشتر از تله های دلتا –های نوری شکار تله

های دلتا مشاهده شد. (، در سایر موارد کمتر از تله4 )جدول

های ها در مقایسه با تلهلهلذا با توجه به قيمت باالی این ت

قابل توصيه آزاد، نها حداقل در شرایط مزارع آکاربرد دلتا، 

 نيست.

ها نيز عامل مهم دیگری است که در ارتفاع نصب تله

 ،این مطالعه به آن پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصل

ترین ارتفاع متر(، مناسب 5/0از سطح زمين )ها ارتفاع بوته

بوده است. در این رابطه سایر مطالعات نيز موید این موضوع 

توصيه  (Al-Zaidi, 2009که الزیدی )طوریبه، باشندمي

 6/0تا  3/0های دلتایي در محدوده کرده است تا ارتفاع تله

 همچنين .ه با نتایج این بررسي تطابق داردمتر باشد ک

متر را سانتي 40نيز ارتفاع  (Bolkmans, 2009بولکمنز )

در اروميه نيز  صب تله در مزرعه توصيه کرده است.برای ن

متر از سطح  5/0های تشتي ترین ارتفاع نصب تلهمناسب

پس از . (Jafarloo et al., 2014)زمين گزارش شده است 

زمين بيشترین  حهای قرار داده شده در سطها، تلهارتفاع بوته

پایين سطح پرواز  تواند ناشي ازميشکار را داشتند که 

این مطلب یعني سطح پرواز  .باشدحشرات بالغ این آفت 

به شاخ و  آنها و تمایل T. absolutaپایين حشرات بالغ 

حفظ  ها در گزارش محققين سازمانهای جوان بوتهبرگ

فته است. بر مورد تایيد قرار گرنيز نباتات آمریکای شمالي 

سانتي متری و  30ها در ارتفاع آنها نصب تله ،این اساس

 اندها را توصيه نمودهتغيير آن بر اساس ارتفاع رشد بوته

(2012, 2NAPPO) .های ثناء در این حالت نيز تلهتمورد اس

 2موني بودند که ميزان شکار آنها در ارتفاع وفر -نوری 

رسد عامل نور که نظر ميمتری، بيش از سطح زمين بود. به 

شود سبب در ارتفاع باال بهتر در سطح مزرعه پخش مي

چراکه در سطح زمين نور  ،جلب بيشتر حشرات شده است

                                                      
1. Black light 
2. North American Plant Protection Organization 

ها محبوس شده و سطح پراکنش توليدی از تله ها بين بوته

 شود.آن بسيار محدودتر مي

ها در بر اساس نتایج حاصل از این تحقيق، نصب تله

، از حاشيه متر 10 -20و به ویژه در فاصله خارج از مزرعه 

 .T حشرات ،های نصب شده در داخل مزرعهبيشتر از تله

absoluta  را جلب و شکار نمودند. البته در ارتباط با مکان

در مطالعات اما  ،ها مطالعات زیادی وجود نداردنصب تله

محققين ها در جلب و شکار این آفت، مربوط به کارایي تله

گلخانه روی شرایط  درها در داخل مزرعه و تلهنصب 

 Cocco et) اندرا توصيه نمودههای کشت یا بين آنها ردیف

al., 2012; Taha et al., 2012 در (. همچنين

 ،مریکای شماليآدستورالعمل اجرایي سازمان حفظ نباتات 

های کشت توصيه شده است های دلتا روی ردیفنصب تله

(NAPPO, 2012 که با نتایج حاصل از ) این تحقيق تفاوت

ها خارج از مزرعه این برتری را دارد که تله دارد. قرار دادن

کشاند و سبب جلب آنها به حشرات آفت را به بيرون مي

صورت منفرد و بنابر این اگر مزارع بهشود. داخل مزرعه نمي

جدا ازهم بوده و به شکل مزارع وسيع و متصل به هم نباشند، 

 10- 20ها در خارج از مزرعه و در فاصله بهتر است تله

 متری از آن نصب شوند. 

 روز محاسبه روش اساس بر و یيصحرا هایيبررس در

 يزراع فصل کی طول در حشره نیا هاینسل تعداد درجه،

 نيمحقق. شد برآورد نسل 4 ،در استان قزوین يفرنگ گوجه

 یهانسل تعداد مختلف مناطق در خود مطالعات در گرید

-12 ،مثال طور به. اندکرده گزارش حشره نیا یبرا يمختلف

 نسل 10 ،(,.Barrientos et al 1998) نسل 8

(Korycinska and Moran, 2009 )نسل 6-12 و 

(Ostrauskas and Ivinskis, 2010). این تفاوت مي-

تواند ناشي از اختالف شرایط محيطي و یا وجود و عدم 

 از برداشت محصول اصلي باشد. وجود ميزبان پس

روز درجه  های مبتني بر محاسبهامروزه محققان از مدل

عوامل آب و هوایي به ویژه دما بر بيني تاثير برای پيش

های جمعيت و تعداد نسلهای نوسانفيزیولوژی، بيولوژی، 

. این (Farag et al., 2009) کنندحشرات استفاده مي
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اثرات مستقيم موضوع با توجه به تغييرات اقليمي در جهان و 

آن بر موجودات زنده به ویژه حشرات آفت بسيار حائز 

 ,.Woiwod, 1997; Merrill et alاهميت است )

فرنگي در این مورد اگرچه در خصوص بيد گوجه (.2008

 اما در مورد سایر حشرات، ،چنداني وجود ندارد تحقيقات

سازی تاثيرات اقليمي به ی در ارتباط با شبيهمطالعات متعدد

-جمعيت و تعداد نسلهای نوسانخصوص تغييرات دما بر 

در هند با که طوریبه انجام رسيده است. به هاآنهای 

درجه و ثابت دمایي مراحل  -استفاده از روش محاسبه روز

 Leptocorisa acutaمختلف رشدی شپشه برنج 

(Thunb.) ن جمعيت آهای نوسانبيني لي برای پيشمد

 Reji andطراحي شد که کارایي مطلوبي داشته است )

Chander, 2008.) در تایلند نيز از روش محاسبه روز- 

جمعيت های نوسانبيني درجه مدل شبيه سازی برای پيش

  Nilaparvata lugens (Stal.)ای برنج زنجره قهوه

روش از (. همچنين Khlibsuwan, 2015شد ) استفاده

های حشره نيز بيني تعداد نسلدرجه برای پيش -محاسبه روز

استفاده شده است. این بررسي در مصر و در ارتباط با مگس 

به انجام  Bactrocera zonata (Saunders)ميوه هلو 

 9تا  8های این حشره را بين رسيده است. محققين تعداد نسل

 .(Khalil et al., 2010) اندنسل برآورد نموده

های حشره در یک فصل زراعي نقش تعيين تعداد نسل

های مبارزه و از  بسيار مهمي در تعيين زمان اعمال روش

 ترین وموني به عنوان یکي از مهموهای فرجمله نصب تله

های مدیریت این آفت دارد. در بسياری از  ترین روشاصلي

های آفت منجر موارد عدم آشنایي کشاورزان به تعداد نسل

انجام اقدامات در زمان نامناسب شده و این موضوع عالوه به 

های مدیریت آفت، عدم کنترل مطلوب را بر افزایش هزینه

در پي خواهد داشت. بر این اساس در این تحقيق سعي شد 

موني در وهای فرعالوه بر بررسي روش مناسب نصب تله

بيد گوجه فرنگي، به  تر جمعيتپایش دقيق به منظورعه مزر

های آن در ظور تاثير مطلوب این روش با تعيين تعداد نسلمن

زایي و یک فصل زراعي، عالوه بر تعيين پتانسل خسارت

-افزایش جمعيت آفت، تعداد دفعات مناسب برای نصب تله

درجه بر  -های روزکه مدلها نيز مشخص شود. از آنجا

-، بنابراین انعطافکندمياساس معيار های اقليمي عمل 

توان مناسبي به تغيير شرایط اقليمي نشان داده و ميپذیری 

هر ساله بر اساس این معيار، اقدام به تعيين نقاط حساس 

 . دادزندگي آفت نموده و مبارزه مناسب و الزم را انجام 

در مجموع بر اساس نتایج این تحقيق و مطالعات سایر   

موني دلتا وهای فرتلهکه توان نتيجه گرفت محققين مي

ها از نظر ميزان شکار بيد گوجه نسبت به سایر انواع تله

ترین ارتفاع نصب آنها در  فرنگي برتری داشته و مناسب

متر از سطح سانتي 50)ها شرایط مزارع فضای باز ارتفاع بوته

متری از کنار  10 – 20و در صورت امکان در فاصله زمين( 

ط دمایي همچنين اینکه این حشره در شرای باشد.مزرعه مي

نسل در طول یک فصل مزرعه گوجه ایجاد  4قزوین حدود 

  کند.مي
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Abstract 

Tuta absoluta is a new pest which after its entry to the country and fast and wide distribution 

became one of the most damaging agents of tomato especially in open fields. Finding its activity 

period in the field and the most suitable types and ways for the use of pheromone traps as a 

monitoring tool, are necessary to make management decisions. So, in this study, at first the most 

effective type and height of pheromone trap in a factorial experiment and then the best location in the 

field, were determined. First factor was the trap types which were delta, water pan and ferolite. 

Second factor was trap height and included ground, 50 cm and 2m up the ground. Both experiments 

were done in randomized block designs with 4 replicates in a tomato field in Jiroft. In another 

experiment and in a tomato field in Qazvin, the leaf miner´s generations and its activity period were 

determined by the method of degree day using a Testo set and a delta pheromone trap. Results showed 

that the delta pheromone trap on 50 cm up to the ground and 20m far from the field margin had the 

highest effectiveness. Also it was revealed that T. absoluta emerged in the middle of growing season 

and its population density increased gradually and it had 4 generations in a year. 

 

Key words:  Tuta absoluta, Delta trap, Water pan Pheromone baited trap, Ferolite trap, Generation 

numbers 
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