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پره مینوز فرنگی و القای مقاومت علیه شبتاثیر پیوند بر پارامترهای رویشی گوجه

 Tuta absoluta (Meyrick) (Lep. : Gelechiidae)فرنگی گوجه

 
 2حمیدرضا کریمیو  *1شهیدی نوقابی ، شهناز1میرحسینی زادهشریعت نسیبه

گروه باغباني، دانشکده  -2، رفسنجان، ایران زشکي، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولي عصر )عج( رفسنجانپگروه گياه -1

  رفسنجان، ایران کشاورزی، دانشگاه ولي عصر )عج( رفسنجان،

 

 (28/9/1398تاریخ پذیرش:                     19/8/1398)تاریخ دریافت: 

 

فرنگي و پارامترهای زیستي وی پایه بادمجان، بر پارامترهای رشدی گياه گوجهفرنگي رتاثير پيوند گوجه ،در این پژوهش

بررسي شد. برای بررسي باروری و زادآوری،  Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)فرنگي پره مينوز گوجهشب

هر یک از گياهان )پيوندی و  روی پره مينوز گوجه فرنگيشبساعت )نر و ماده(  24 یک جفت حشره بالغ با سن کمتر از

روی هر گياه تکرار(  15)در گيری دوره رشد جنيني، الروی و شفيرگي، یک تخم اندازه ، به منظورغيرپيوندی( مستقر شد. سپس

روز بعد از پيوند، پارامترهای رشدی گياهان پيوندی شامل ارتفاع گياه، تعداد گره و  75شد.  گذاشتهحشرات کامل  ظهورتا زمان 

اما، سطح برگ در گياه پيوندی کاهش یافت. همچنين،  داری بودند.دارای افزایش معني غيرپيوندیتعداد برگ نسبت به گياهان 

شفيره در حشرات تغذیه  و طول دوره رشدی الرووزن تر و خشک ریشه در گياهان پيوندی نسبت به گياهان غيرپيوندی بيشتر بود. 

 های حشرات کامل مادهعالوه، ميانگين تعداد تخمرات تغذیه کرده از گياه غير پيوندی بود. بهکرده با گياه پيوندی بيشتر از حش

و  20، 10های متفاوت )فنل کل در زمان مقدارپيوندی بود. ،فرنگي، روی گياهان پيوندی کمتر از گياهان غيرپره مينوز گوجهشب

دست آمده در این گياهان پيوندی نسبت به غيرپيوندی باالتر بود. نتایج بهفرنگي در پره مينوز گوجهروز( پس از آلودگي با شب 30

ی بادمجان در بهبود رشد گياه موثر بود و مقاومت آن را نسبت به آفت فرنگي روی پایهنشان داد که پيوند گوجهبه روشني تحقيق 

 پره مينوز گوجه فرنگي افزایش داد. شب
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 مقدمه

 Solanum lycopersicumي فرنگي با نام علمگوجه

L. به  .ترین محصوالت جاليزی در جهان استیکي از مهم

با  1392ر سال گزارش سازمان خواروبار جهاني، ایران د

در رتبه هفتم جهان  فرنگيتن گوجه 6147182توليد ساالنه 

پره مينوز شب .(FAO STAT, 2013) قرار دارد

 Tuta absoluta (Meyrick)ي با نام علم فرنگيگوجه

(Lep.: Gelechiidae) تيرههان است که از گيا ایحشره 

ي و فرنگکند و یکي از آفات مهم گوجهسوالناسه تغذیه مي

مبارزه  .(Biondi et al., 2018) اشدبميزميني سيب

ها درون این آفت به سبب حضور الروشيميایي عليه 

با شروع این، ، بسيار دشوار است. با وجود های الرویداالن

رویه با ترکيبات های گسترده و بيپاشيفعاليت این آفت سم

ید موجب تهدعالوه بر این که  ،شيميایي برای کنترل آن

 مقاومتانسان و آلودگي محيط زیست شده،  برای سالمت

 Silva)کرده است ایجادها را کشنسبت به این آفت آفات

et al., 2011.) و کنترل این در راستای مدیریت  ،بنابراین

های غيرشميایي ضروری به نظر کارگيری روشهآفت لزوم ب

کنترل  هایاستفاده از تلفيق روش ،راهکار موثررسد و مي

در گياهان مقاوم پيوند برای پرورش و توليد  روش. است

 طوربههای اروپایي و برخي کشور ی آسيایيهاکشور

 ,Yamakawa) قرار گرفته استاستفاده  مورد هگسترد

عنوان هدف ها که بهبيماری آفات و عالوه برکنترل (.1983

ای ها مطرح بوده است، از پيوند براوليه در اغلب سبزی

افزایش مقاومت به دمای پایين و باال بردن عملکرد با 

افزایش در جذب آب و عناصر معدني نيز استفاده شده است 

(Oda et al., 1993; Yetışır et al., 2003). کنش برهم

بين پایه و پيوندک باعث افزایش رشد سيستم ریشه شده که 

 با افزایش جذب آب و مواد غذایي موجب افزایش فتوسنتز

-Salehiبهبود عملکرد گياه خواهد شد )در نهایت، و 

Mohammadi et al., 2009 .)با پيوند  ،به عنوان مثال

فرنگي ليماس روی پایه بيوفورت، رشد و عملکرد گوجه

تا حد قابل  گياهان پيوندی در مقایسه با گياهان غيرپيوندی

 ;Di gioia et al., 2010) ه استبهبود یافت توجهي

Vinkovic Vrcek et al., 2011 عواملي مانند پيوند و .)

فرنگي مانند های کيفي ميوه گوجهتغذیه گياه روی ویژگي

 Flores، قند ميوه و غيره موثر هستند )pHکل مواد جامد، 

et al., 2010; Leogrande et al., 2012 .) در گزارشي

که ميزان  است هداد نشان های قبلينتایج پژوهشاز 

واد جامد محلول و قند ميوه گياه کلروفيل برگ، م

 است هفرنگي با پيوند روی بادمجان افزایش یافتگوجه

(Turhan et al., 2011.) در شرایط  دیگر در پژوهشي

 Redtopفرنگي به نام یک رقم گوجهپيوند ای، گلخانه

ای بادمجان دلمه هاینام هروی دو نوع پایه بادمجان ب

Defreesum  و بادمجان قلميSerpentinum  نشان داد

 گياهان پيوندیدرشده گيریهای رشدی اندازهکه شاخص

 Shahabi et) ه استبودالتر ابگياهان غيرپيوندی نسبت به 

al., 2013.) 

هان پيوندی، استفاده از قابليت گيا هاییکي از کاربرد

با همچنين، . است های قارچيیها در مقاومت به بيمارپایه

های ویروسي خسارت ناشي از بيماری ،مکاربرد پایه مقاو

های گزارش. (Abutorabi, 2012) یابدکاهش مي

کاهش  تواند سببميپيوند د که ندهنشان ميمتعددی 

محصول روی توليد  وشده ها زاد و نماتدهای خاکبيماری

 ;Edelstein et al., 1999)تاثير مثبت داشته باشد

Ioannou, 2001; Cohen et al., 2005; Crinò et 

al., 2007; Louws et al., 2010; Goreta Ban et 

al., 2014). های فرنگي روی پایهپيوند گوجهArnold  و

He-Man مکنده عسلک پنبه ، تراکم آفتBemisia 

tabaci (Gennadius, 1889)  است دادهرا کاهش 

(Žanić et al., 2017همچنين .)،  مقاومت

 Solanumپایه وحشي های پيوندی روی فرنگيگوجه

lycopersicum var. cerasiforme (Dunal)  جمعيت(

Grande Apatzingan گزارش  پنبه به عسلک( نسبت

(. مشابه Alvarez-Hernandez et al., 2009شده است )

فرنگي روی گوجهعسلک پنبه  جمعيت ،با تحقيق اخير

هان نيز در مقایسه با گيا Cerasiformeه واریت بهشده پيوند

(. Cortez-Madrigal, 2010غيرپيوندی کمتر بوده است )

در برابر  ،يوحش شاوندانیخو شده روی پيوند يفرنگگوجه
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 =) Bactericera يفرنگگوجه ليمانند پس آفات مکنده

Paratrioza) cockerelli (Sulc.) بيشتری نشان  مقاومت

 ;Alvarez-Hernandez et al., 2009) داده است

Cortez-Madrigal, 2010.)  

ميزان ترکيبات فنلي به عنوان یک نشانگر بيوشيميایي 

در شرایط تنش زنده و غير زنده  برای تعيين مقاومت گياه

-شود. در واقع، این ترکيبات بهدر گياه در نظر گرفته مي

همراه ترکيبات حد واسط در مسير ساخته شدن ترکيبات 

، های محيطيفنلي در زمان خسارت آفات یا دیگر تنش

های آزاد دارند و نقش مهمي در دفاع گياه در برابر رادیکال

به طور کلي، ارقام و  .شوندباعث تجزیه رادیکال آزاد مي

هایي که ميزان ترکيبات فنلي آنها بيشتر است، اغلب ژنوتيپ

-به عنوان رقم و ژنوتيپ مقاوم به شرایط تنش معرفي مي

 شوند.

-و گزارش های انجام شده توسط پژوهشگرانبررسي

تواند اند که پيوند زدن ميهای متعدد به وضوح نشان داده

های مناسب در مدیریت تلفيقي آفات گلخانه یکي از روش

این  اهميت نقش توجه به با (.Lee et al., 2010باشد )

بخش از علوم کشاورزی در باالبردن مقاومت گياهان عليه 

مصرف کاهش به دنبال آن زا و آفات و عوامل بيماری

در  استفاده از این روش ،هاکشآفتترکيبات شيميایي و 

گرفته  در نظر یعنوان روش مفيدهتواند بکنترل آفات مي

فرنگي روی تاثير پيوند گياه گوجه ،ر این پژوهششود. د

مقاومت گياه  ایجادپایه بادمجان به منظور بررسي 

فرنگي که پره مينوز گوجهفرنگي در برابر آفت شبگوجه

باشد، ميها گلخانهامروزه یکي از آفات مهم در مزارع و 

 .ه استمورد بررسي قرار گرفت

 

 هامواد و روش

 پیوندک و پایه تهیه

 رقم بادمجان و کينگستون رقم فرنگيگوجه بذر

 در زنيجوانه کاغذ زني، رویبه منظور جوانه ،ابرکوه

 تاریکي در سلسيوس درجه 20-24 دمای در ظروف پتری

 گياهک، توليد و هابذر زنيجوانه از پس داده شدند. قرار

 13 متر و ارتفاعسانتي 14 ربه قط يهایگلدان به هانگيا

دو قسمت کوکوپيت و یک قسمت پرليت  حاوی مترسانتي

ي نسب رطوبت با گلخانه در هاگلدان این .شدند منتقل

 شرایط و سلسيوس درجه 25±2 دمای ،درصد 10±85

 نگهداری ساعت تاریکي 8روشنایي و ساعت  16ی نور

، 5به  1 شده به نسبترقيق هوگلند غذایي محلول از. شدند

 غير فرنگي)گوجه شاهد و پيوندی گياهان تغذیه برای

 و پایه کهزماني .شد استفاده ميزان مساویبه پيوندی( 

 اسکنه روش به پيوند بودند، برگي 6 تا 4 مرحله در پيوندک

 نظر در پایه نشا عدد 50 حدود ،منظور این برای. شد انجام

 .شد گرفته

 فرنگیگوجه مینوز پرهشب پرورش

 طریق از فرنگيمينوز گوجه پرهشب از جمعيتي

شهرستان  در آلوده فرنگيگوجه مزارع از بردارینمونه

 25±2 يیدما شرایط با رشد اتاقک به و آوریجمع جيرفت

 نوری دوره و درصد 70±10 نسبي رطوبت، سلسيوس درجه

 برای. شدند منتقل تاریکي ساعت 8 و روشنایي ساعت 16

 داخل فرنگيگوجه تازه هانگيا از آفت این پرورش

که با توری متر سانتي 100×  50 × 50به ابعاد  يهایقفس

 .دش استفاده بودند،شده  پوشيده

 های رویشی گیاهگیری پارامتراندازه

هر تيمار شامل برای  )کامالً تصادفي( طرح آماری

انجام  رار جداگانهدر پنج تک پيوندیغيرو پيوندی گياهان 

طور تصادفي در  به (گلداننمونه )سه  هر تکرار برایکه  شد

 75و  50 یعني ،زماني در دو مرحله ،نظر گرفته شد. سپس

سطح برگ، تعداد برگ، قطر ساقه، تعداد  ،روز بعد از پيوند

فرنگي گوجه ریشه گياهتر و خشک  و وزني گره ساقه اصل

و سطح  يسقطر ساقه با استفاده از کول. ندگيری شداندازه

 Leaf)گيری سطح برگ دستگاه اندازهبرگ با استفاده از 

Area Measurement System Delta, WD3, UK )

 گيری شد.اندازه

 فرنگیپره مینوز گوجهشب یستیز یهاپارامتر

 15تعداد یش قبل، آزماطرح مشابه با  ،منظور ینا یبرا

برای گياهان  گلدان 15 و يوندیپ گياهان برای گلدان

. گياهان نددر نظر گرفته شد صورت جداگانهبه غيرپيوندی

روز  45 ،پيوند و گياهان غيرپيوندی از بعد روز 45 ،پيوندی
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 یرو فرنگي آلوده شدند.مينوز گوجه پرهشببعد از نشا با 

تا  مستقر شد نر و ماده() ينوزپره مجفت شب یک ،گياه هر

پس از پرورش یک  انجام دهند. بدین صورت که یزیرتخم

فرنگي روی گياهان پيوندی و پره مينوز گوجهنسل از شب

هر جفت جفت شده و نر و ماده حشرات کامل  ،غيرپيوندی

منظور به شده با توریحشره روی یک گلدان پوشيده

های توليد شده مسپس، تعداد تخ قرار داده شدند. یزیرتخم

 به صورت و تفریخ شده هر حشره ماده مورد آزمایش

در هر روزانه و تا زمان مرگ حشره شمارش و ثبت شدند. 

یک تخم روی برگ مشخص و محصور شده با  ،گلدان

متر و از جنس سانتي 5مخصوص به قطر  کوچک یک قفس

و دوره  قرار داده شد ،مترسانتي1/5 با ضخامت  سبک فوم

، دوره رشد الروی )از زمان تفریخ تخم تا شفيره( و جنيني

ي تا خروج حشره دوره رشدی شفيره )از زمان شروع شفيرگ

)روزی  هشت روزبه مدت  هابقيه تخمکامل( ثبت شدند. 

 و شمارش شدندکه در هيچ یک از تيمارها تخم توليد نشد( 

بالفاصله بعد از تفریخ حذف الروهای تازه تفریخ شده 

 .شدند

 برگ گیری فنل کلدازهان

مشابه  عها از ارتفا، برگبرگ فنل کل يریگاندازه یبرا

ار يمرهای مختلف جدا شدند. برای هر تتيمااز گياهان در 

. استفاده شد طور تصادفي از هر گياههب )تکرار( چهار برگ

با ی يوندپ ياهگ ،بدون حشره یيوندپ ياهگ شاملتيمارها 

با  غيرپيوندی ياهگ و حشرهبدون  يرپيوندیغ ياهگ ،حشره

 ،10 شامل فاصله زماني سهدر برگ فنل کل . بودند حشره

فرنگي با آلودگي گياه گوجه زمان ازپس روز  30و  20

 گيری شد.پره مينوز اندازهشب

 بافت تازه برگگرم 5/0 گيری فنل کل،برای اندازه

 95اتانول  ليترميلي 5با اضافه کردن  ينيدر هاون چ گياه،

 یختهمحلول داخل لوله فالکون ر ،. سپسشد یيدهصد سادر

. شدقرار داده  یکساعت در مکان تار 24و به مدت شد 

لوله فالکون برداشته  یياز عصاره رو ليترميلي یک ،سپس

 95اتانول  يکروليترم 500و  شد تهیخر یشدر لوله آزما، شد

کربنات  يکروليترم 500آب مقطر،  ليترميلي 5/1درصد، 

 شد.اضافه  به آن ينفول يکروليترم 250درصد و  5 یمسد

 یکتار محلول حاصل به مدت یک ساعت در مکان ،سپس

 چاهکمحلول داخل  ،ساعت یکبعد از  .ه شددادقرار 

 ,T60U, Harlow Scientificر )اسپکتوفتومتدستگاه 

USA) انجام نانومتر  725طول موج خوانش در و شد  یختهر

 Dos) درصد بود( 95اتانول  ،فاده)استاندارد مورد است شد

Santos et al., 2009.) 

 تجزیه و تحلیل آماری

هان پيوندی و رشدی گيا هایشاخصبرای مقایسه 

، مقایسه باروری حشرات کامل ماده  ،و همچنين غيرپيوندی

شامل طول و پارامترهای زیستي حشره  درصد تفریخ تخم

-ز گوجهپره مينوشبدوره رشدی جنين، الرو و شفيره 

، از آزمون غيرپيوندیروی گياهان پيوندی و  فرنگي

Student's t-test افزار با کمک نرمSPSS 20  استفاده

های در گياهان پيوندی در زمانبرگ شد. ميزان فنل کل 

پره با استفاده از مختلف بعد از آلودگي گياه توسط شب

در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح  SAS 9.1افزار نرم

ها به کمک مقایسه ميانگين. امالً تصادفي مقایسه شدک

 نمودار انجام شد. 05/0 احتمال در سطح توکيآزمون 

 Excel (Officeافزار به کمک نرم گيری فنلاندازه

 شد.رسم  (2013

 

 نتایج و بحث

 غیرپیوندیو  پیوندی گیاه رشدی هایشاخص

از برخي بين  ،روز پس از پيوند 50نتایج نشان داد که 

 هانگياو  یفرنگي پيوندگوجهرشدی گياهان  هایشاخص

 ,t = 5.581) داری وجود داشتاختالف معني یپيوندغير

df = 28, p < 0.001). که، گياه پيوندی با طوریهب

با ارتفاع  یپيوندغير گياه بلندتر از متر سانتي 86/25ارتفاع 

سطح برگ در گياه  کهدرحالي؛متر بودسانتي 73/18

داری نسبت به طور معنيمتر مربع( بهسانتي 62/5) یوندپي

متر مربع( سانتي 07/9) یپيوندغير سطح برگ در گياه 

( t = 5.071, df = 28, p < 0.001)کاهش یافت 

 = tهمين زمان، پارامترهای قطر ساقه ) در (.1)جدول 

0.086, df = 28, p = 0.932( تعداد گره ،)t = 1.6, 
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df = 28, p = 0.121( و تعداد برگ )t = 1.122, df = 

28, p = 0.271غيرپيوندیگياه داری با ( اختالف معني 

پارامترهای رویشي  ،روز بعد از پيوند 75 اما،نداشتند. 

 ,t = 3.423, df = 28شامل ارتفاع گياه )ی پيوندهان گيا

p = 0.002( تعداد گره ،)t = 3.132, df = 28, p = 

 = t = 3.224, df = 28, pتعداد برگ )و  (0.004

سطح برگ در  بيشتر از گياه غيرپيوندی بود.( 0.003

داری نسبت به گياه غير طور معنيگياهان پيوندی به

 = t = 3.212, df = 28, p) پيوندی کاهش یافت

 t = 0.737, df = 28, pقطر ساقه ) اندازه اما در ،(0.003

 (.1  )جدول مشاهده نشد ي( تفاوت0.467 =

 

روز پس از  70و  50( در گياهان پيوندی و غير پيوندی خطای معيار±فرنگي )ميانگينپارامترهای رویشي گياه گوجه -1ل جدو

 پيوند
Table 1. Growth parameters of tomato plant (mean ± SE) in grafted plants and ungrafted 50 and 70 

days after grafting 

Time (day) Growth parameters Number Ungrafted plants Grafted plants 

50 

Height (cm) 15 18.73±0.405b 25.86±1.211a 

Stem diameter (mm) 15 4.09±0.093a 4.08±0.124a 

Leaf area (cm2) 15 9.07±0.564a 5.62±0.378b 

Number of node 15 10.6±0.163a 11.13±0.291a 

Leaf number  15 11.73±0.206a 12.13±0.291a 

75 

Height (cm) 15 27.66±1.022b 32.86±4.352a 

Stem diameter (mm) 15 4.41±0.115a 4.58±0.203a 

Leaf area (cm2) 15 9.06±0.607a 6.22±0.643b 

Number of node 15 13.2±0.355 a 15.01±0.368 b 

Leaf number  15 14.13±0.363b 15.8±0.368a 

Means with the same letters in each row are not significantly different (t-student test, p= 0.05) 

 

علت بهبود قدرت سيستم به استفاده از پایه مناسب

افزایش جذب آب و مواد غذایي توسط ریشه در  ریشه،

. در این پژوهش (Kato and Lou, 1989) استموثر 

پایه بادمجان  فرنگي رویمشاهده شد که پيوند گوجه

باعث افزایش ارتفاع گياه، تعداد گره و تعداد برگ شد. 

فرنگي های قبلي روی گوجهاین نتایج با گزارش

(Fernandez-Garcia et al., 2004( خربزه ،)Salehi 

et al., 2010 )( و خيارSalehi-Mohammadi et al., 

هان پيوندی سطح برگ در گيا .( مطابقت دارد2009

نتایج مشابهي مبني  کمتر بود.اهان غيرپيوندی گينسبت به 

ای هگزارشبر کاهش سطح برگ در گياهان پيوند شده در 

 .( (Mohammed et al., 2009است شدهبيان قبلي نيز 

 تواندمي پایه شده توسط ایجاد هورموني تغييرات 

باشد  شدهگيریاندازه سطح برگ تغييرات دالیل از یکي

(Albacete et al., 2009 .)تغييرات دیگر از دالیل یکي 

تواند مربوط به ميزان سطح برگ در گياهان پيوندی مي

 ;Hunt, 1982) ( توسط پایه باشدZnجذب عنصر روی )

Goudriaan and Monteith, 1990; Heuvelink, 

 ،تاثيرگذار بر سطح برگ گياهانعوامل یکي از  (.2005

شه و ميزان ميزان سنتز هرمون سایتوکينين سنتز شده در ری

باشد. سایتوکاینين از طریق انتقال آن به اندام هوایي مي

تاثير بر تقسيم سلولي یا بهبود فتوسنتز برگ از طریق حفظ 

کلروفيل برگ در ميزان رشد برگ تاثير گذار است. در 

کاهش سطح برگ ممکن است به دليل حاضر، پژوهش 

ژوهشي ها باشد. در پسنتز کمتر هرمون سایتوکنين در ریشه

های معدني و که در زمينه تاثير پایه بر وضعيت یون

فرنگي های گوجهوند چوبي پایهآهای موجود در رمونوه

گزارش شده است  ،در شرایط تنش صورت گرفته است

های معدني و که پایه از طریق متعادل کردن وضعيت یون

سبب  ،وند چوبيآهای موجود در همچنين سایتوکاینين

شود فرنگي در شرایط تنش شوری ميجهبهبود رشد گو

(Albacete et al., 2009.) 
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 > t = 7.319, df = 28, pميزان وزن تر ریشه )

 > t = 6.444, df = 28, p( و وزن خشک ریشه )0.001

تفاوت  غير پيوندیو  گياه پيوندی( در دو 0.001 

به این ترتيب که وزن تر ریشه در  .داری نشان دادمعني

گياهان برابر بيشتر از وزن تر ریشه در  5/3 ،دیگياهان پيون

گياهان وزن خشک ریشه در  ،همچنين .بود غير پيوندی

برابر بيشتر از وزن خشک  3گرم بود که  65/0 پيوندی

بر اساس نتایج  .(2)جدول  بود گياهان غيرپيوندیریشه در 

فرنگي رسد که پيوند گياه گوجهنظر ميپژوهش حاضر به

جان منجر به توسعه بيشتر سيستم ریشه و روی پایه بادم

 وجذب بيشتر آب و مواد غذایي توسط سيستم ریشه شده

این جذب بيشتر آب و مواد غذایي به نوبه خود باعث 

ها به دليل دارا افزایش رشد رویشي گياه شده است. پایه

توانند مواد تر و قابليت جذب باالتر ميبودن ریشه قوی

برای رشد و  غيرپيوندیبه گياهان  غذایي بيشتری را نسبت

(. He et al., 2009جذب کنند ) پيوندینمو گياهان 

هایي در مورد افزایش جذب فسفر در گياهان گزارش

 ,.Fernandez-Garcia et alفرنگي )گوجه پيوندی

 ( وجود دارد.Colla et al., 2010( و هندوانه )2004

 

 ( در گياهان پيوندی و غير پيوندیخطای معيار±گي )ميانگينفرنوزن تر و خشک ریشه گياه گوجه -2جدول 
Table 2. Fresh and dry root weight of tomato plant (mean ± SE) in grafted and ungrafted plants 

 

Growth parameters Number Ungrafted plants Grafted plants 

Fresh weight (g) 15 1.06±0.094b 3.78±0.359a 

Dry weight (g) 15 0.23±0.017b 0.65±0.062a 

Means with the same letters in each row are not significantly different (t-student test, p= 0.05) 

 

فرنگی پره مینوز گوجهپارامترهای زیستی شب

 تغذیه شده با گیاه پیوندی و غیرپیوندی

 t = 3.81, df)طول دوره رشدی الرونتایج نشان داد 

= 28, p = 0.001)  ( و دوره رشدی شفيرهt = 3.06, 

df = 28, p = 0.001 گياه  کرده ازتغذیه حشرات ( در

گياه غير پيوندی کرده از تغذیه حشرات پيوندی بيشتر از 

 تغذیه روی گياهان پيوندی تاثيری بر طول دوره اما، بود.

 ,t= 0.347, df=28) پره مينوز گوجه فرنگيشبجنيني 

p=0.731) ميانگين باروری حشرات همچنين،  .نداشت

و  پيوندیتغذیه شده با گياهان  T. absolutaکامل ماده 

 t = 2.163, df) بود داریدارای تفاوت معني غير پيوندی

= 28, p=0.039 ،) تعداد تخمميانگين به این ترتيب که 

در  پيوندیغير حشرات کامل ماده تغذیه شده با گياهان

در  ،بود 9/21 م )آخرین روز تخمگذاری(روز هشت

 8/1بود که حدود تخم  1/12که در گياهان پيوندی حالي

از ميانگين باروری حشرات کامل ماده تغذیه کمتر برابر 

تغذیه از اگرچه  (.3بود )جدول  غير پيوندیشده با گياهان 

فرنگي پيوندی باعث کاهش تعداد های گوجهبرگ

اما پيوند روی درصد تفریخ  شد، T. absolutaهای تخم

داری تاثير معني مينوز گوجه فرنگي پرهشبهای تخم

مشابه این  (.t = 0.084, df = 28, p = 0.742) نداشت

که پيوند  استشده ه نشان داد چندین پژوهشدر تحقيق، 

، Tinguaraqueمانند مختلف های فرنگي روی پایهگوجه

Grande Apatzingan  وArnold ات آف، تراکم

 Aphisو  B. tabaci، B. cockerelliاز جمله مختلف 

gossypii Golver  داده است را کاهش(Alvarez-

Hernandez et al., 2009; Cortez-Madrigal, 

2010; Žanić et al., 2017 مکانيسم این مقاومت .)

 ترکيبات شيميایي باشد که توسط به دليل وجود تواندمي

فرنگي های گوجهاز طریق پيوند به برگ، شدهتوليد  پایه

است شده مقاومت گياه باعث افزایش منتقل شده و 

(Edelstein et al., 2000.) های مختلف در پژوهش

ریزی و است که ميزان باروری و تخم مشخص شده

فرنگي روی گياه پره مينوز گوجهشبماني زندههمچنين 

است  ودهفرنگي کمتر بمقایسه با گوجه بادمجان در

(Tamoli Torfi et al., 2017)برخي از . از آنجا که 

 گرایش که اندنشان دادهنيز های ترجيح ميزباني آزمایش
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ریزی روی بادمجان برای تخم فرنگيمينوز گوجه پرهشب

 ,.Tamoli Torfi et alفرنگي است )کمتر از گوجه

ای استفاده از این گياه به عنوان پایه بربنابراین، (، 2015

به عنوان روشي مفيد به منظور  تواندفرنگي ميگوجه

پره شبتلفيقي آفت کنترل جمعيت این آفت در مدیریت 

 .در نظر گرفته شود فرنگيمينوز گوجه

 

 ( در گياهان پيوندی و غير پيوندیخطای معيار±)ميانگين Tuta absolutaپارامترهای زیستي  -3جدول 
Table 3. Biological parameters of Tuta absoluta (mean ± SD) in grafted and ungrafted plants 

 

Biological parameters Number Ungrafted plants Grafted plants 

Total fecundity (egg/female in 8 days) 15 21.90 ± 1.24b 12.11 ± 2.01a 

Egg hatching (%) 15 85.49 ± 1.931a 84.38 ±2.721a 

Larval developmental time (day) 15 8.93 ± 2.3 b 11.46 ± 1.16 a 

Pupal developmental time (day) 15 6.93 ± 0.70 b 7.75 ± 0.78 a 

Pre-larval period (embryonic developmental 

period) 

15 4.53 ± 0.91 a 4.66 ± 1.18 a 

Means with the same letters in each row are not significantly different (t-student test, p= 0.05) 

 

 فنل کل

 (ميلي گرم بر گرم وزن تر 917/0) بيشترین ميزان فنل

پره پس از آلودگي با شب روز 20 پيوندی گياهاندر 

داری از طور معنيکه به شد مشاهدهفرنگي مينوز گوجه

های مختلف پس از آلودگي بيشتر دیگر تيمارها در زمان

تر(  گرم بر گرم مادهميلي 302/0)رین مقدار فنل بود. کمت

 پس ازروز  10، بدون حشره پيوندی ان غيرهگيادر تيمار 

فرنگي مشاهده شد. بر پره مينوز گوجهآلودگي با شب

ل فنل ک يزانمربوط به م یرمقاداساس نتایج تحقيق حاضر، 

 همراه با حشره، در تمام پيوندیياهان گ يماردر تبرگ 

 باالتر بود يمارهات یگراز د يپس از آلودگ یهازمان

  (.1)شکل 

 در گياه دفاعي هایبا واکنش فنل ارتباط ،در کل

حشرات  برای هاآن باالی سميت دليل به آفات مقابل

 دفاعي هایالعملعکس در(Todd et al., 1971). است 

 در گياه فنلي محتویات مانند مواد برخي مقدار سيستميک،

 ترکيبات برخي(. Wang et al., 2006) یابدمي افزایش

 آن نقش مستقيم بر عالوه اسيد، ساليسيليک جمله از فنلي

 سيستميک مقاومت دررا  سيگنال نقش مقاومت، یالقا در

. نتایج پژوهش (Ghaneie et al., 2017) کنندایفا مي

ميزان فنل کل در تيمارهای گياهان  دادحاضر نشان 

 .یافت افزایش آفتغياب  چه در حضور و چه در پيوندی

آفات و  خسارترابطه مستقيم بين  ،در موارد متعددی

 ،عنوان مثالبهافزایش فنل در گياه نشان داده شده است. 

فنل  مقدار کل افزایش باعث گندم روسي تغذیه شته

 Van der) ه استشد و حساس مقاوم هایگندم

Westhuizen and Pretorius, 1995 .)،مقدار  همچنين

 آلودهبعد از در گياهان گندم  فالونوئيدی و فنلي کيباتتر

 (.Wójcicka, 2010) ده استبيشتر ش نخود شته به شدن

 مراحل در پژوهشي نشان داده شده است کههمچنين 

 فنل سطوح با غالت هایشته توسط ميزبان گياه انتخاب

 ,.Niraz et alاست ) گندم در ارتباط ارقام در کل

 ،ارقام مختلف گياهي که ر استبه ذکالزم (. 1985

های متفاوتي در تغيير ميزان فنل کل خود نسبت به پاسخ

 ,.Moghbeli Gharaei et al)آلودگي با حشرات دارند 

در پژوهش حاضر، به روشني مشخص شد که  .(2018

فرنگي روی پایه بادمجان روی رشد و نمو پيوند گوجه

پره به شب فرنگي و ميزان مقاومت این گياه نسبتگوجه

فرنگي تاثير داشته است. استفاده از پيوند که مينوز گوجه

در دنيا روشي مورد تایيد برای دستيابي به محصول سالم با 

عنوان گزینه مناسب به جای تواند بهعملکرد باال است، مي

 . های شيميایي پيشنهاد شودکشاستفاده از آفت
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گي های مختلف پس از آلودگرم بر گرم ماده تر( در تيمارهای مختلف و در زمان)ميليفرنگي ميزان فنل کل گياه گوجه -1شکل 

 Tuta absoluta با

Figure 1. Total phenol content of tomato (mg/g fresh matter) on different treatment and on 

different days after infection with Tuta absoluta 
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Abstract 

In this study, the effect of grafting of tomato on eggplant rootstock were investigated on growth 

indices of the tomato plant and biological parameters of Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: 

Gelechiidae). In order to evaluate of fertility and fecundity, a pair of adult insects (male and female) 

of T. absoluta, with less than 24 h age, were kept on each plant (grafted and non-grafted). Then, one 

egg (in 15 replications) was placed on each plant to measure the developmental period of embryonic, 

larval and papal stages until adult insect emergence. Seventy-five days after grafting, except the stem 

diameter, all growth indices of grafted plants including plant height, number of nodes and leaves 

were significantly higher than non-grafted plants. Also, weight of fresh and dry root of grafted plants 

were higher compare to non-grafted plants. Larval and pupal developmental period of T. absoluta 

fed on grafted plants were significantly higher than non-grafted plants. Besides, the mean fecundity 

of the adult female of T. absoluta was lower on grafted plants. Amount of total phenol content in 

different days after infestation with T. absoluta indicated a significant increase in grafted plant. 

Results of this research clearly showed that the grafting of tomato plants on eggplant rootstocks 

could be an effective approach for increasing of plant growth and subsequently its resistance to T. 

absoluta. 
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