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 چکیده

. در باشديم هاگلخانه در ژهیوبه ارياز آفات مهم خ يکی ،Blanchard  Liriomyza sativae،يفيص و یسبز نوزيم مگس

 اسيد هيوميک-کمپوستيمخلوط ورم تروژن،ين ،اسيد هيوميک کمپوست،يشامل ورم یمختلف کود یمارهاياثر ت ،حاضر قيتحق

 یرشد یهاشاخص يبرخ و يفيص و یسبز نوزيم مگس يستیز یهايژگیوبر  تروژنين-يکاسيد هيوم-کمپوستيو مخلوط ورم

 یدرجه 25 ± 2 یدر اتاقک رشد و در دما هاشیقرار گرفت. آزما يبرگ مورد بررس ليشامل ارتفاع بوته و کلروف اريخ اهيگ

 جینتا اساس بر. گرفت انجام يکیتار ساعت هشت و یيروشنا ساعت 16 ینور یدوره و درصد 65 ± 5 ينسب رطوبت ،وسيسلس

 طولبيشترین . بود متفاوت یداريمعن طوربه يشیآزما یمارهايت در کامل حشرات عمر طول و نابالغ یدوره طول ،آمده دستبه

به دست آمد. ( روز 13/3) شاهد ماريت درکمترین طول این دوره  و (روز 36/3) اسيد هيوميک ماريت در بلوغ از قبل یدوره

 و (روز37/27و  57/6 بيترت به) اسيد هيوميک ماريت در کامل حشرات يستیز یچرخه طول و عمر طول نیکمتر ن،يچنهم

 (r) تيجمع شیافزا يذات نرخمقدار  نیشتريبشد.  مشاهده (روز 29/30و  14/11 بيترت به) تروژنين ماريت در آنها مقدار نیشتريب

 مقدار نیکمترو  تروژنين ماريدر ت يفيص و یسبز نوزيم مگس( ماده/تخم 52/7) )0R( دمثليو نرخ خالص تول (روزبر  1640/0)

حاضر نشان داد که  قيتحق جینتا .آمد دست به( ماده/تخم 67/9و روز بر  0888/0 بيترت به) اسيد هيوميک ماريت در پارامترها نیا

 .شود واقع ديمف اريخ کشت در يفيص و یسبز نوزيم مگس يقيتلف تیریمد در توانديم اسيد هيوميککاربرد 

 

 تروژنين ،اسيد هيوميک کمپوست،يورم ار،يخ ،يفيص و یسبز نوزيم مگس: یدیکل هایهواژ
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 مقدمه
 Liriomyza sativae ،يفيص و یسبز نوزيم مگس

Blanchard، که است یزجاهمه و خوارنیچند یاگونه 

 .شوديم يباغ محصوالت و جاتیسبز به خسارت جادیا باعث

 و هیتغذ منظور به را برگ یيرو سطح ماده حشرات

 لياز بافت مزوف زين الروهاو  کننديم سوراخ یگذارتخم

ها را کاهش فتوسنتز برگ تيکرده و ظرف هیبرگ تغذ

 آفت نیا یالروها شتريب .(Johnson et al., 1983) دهنديم

 و بوده کیبار اريبس ابتدا در که کننديم جادیا یيهاداالن

 عوامل انتقال ليدل به آفت نیا .شونديم بزرگ جیتدربه

 عملکرد و فتوسنتز کاهش جوان، یهاجوانه بیتخر زا،یماريب

کنترل  .شونديم زبانيم اهانيگ در خسارت باعث محصول

 تحرک ليبه دل يتماس یهاکشحشره یلهيحشرات بالغ به وس

. (Le Strange et al., 1999)است ممکن ريغ باًیتقر هاآن

نشوونمای  گ،بر درون در هاروال فعاليت علت به ن،يچنهم

 فتآ ینا یيشيميا لکنتر ،باال یروربا نيچنهم و یروال سریع

 ,Robb and Parrella) ستا اههمر یادیز یهایارشود با

 در یکشورها ویژهبه و جهان یکشورها شتريب در .(1985

 ياصل نقش اهانيگ حفاظت یبرا یيايميش کنترل ،توسعه حال

 ریسا از شتريب مراتب به روش نیا کهیطورهب ؛کنديم فایا را

 عدم ليدل به اغلب و گرفته قرار استفاده مورد مبارزه یهاروش

کنترل  حيصح اصول به کنندگانمصرف يکاف یيآشنا

 بهوزه امر .رديگيانجام م یاهیرويطور بکار به نیا ،یيايميش

 به شتریيب توجه يطيمحستیز مسائل تياهم شیافزا ليدل

 شده مناسب ودهایاستفاده از ک ژهیوبه يزراع یهاروش

 یکشاورز یهاروش و اصول یريکارگ به که آنجا از .است

 رود،يم شمار به یکشاورز متخصصان ياصل اهداف از داریپا

 د،يتول امر کردن یاقتصاد و هدف نیا به رسيدن یبرا بنابراین

 کودها نیا ينسب یایمزا ليدل به يآل یکودها از استفاده

-طيمح از حفاظت و خاک يموادآل شیافزااز نظر  ژهیوبه

 ,.Pirasteh Anousheh et al)کرده است  دايپ رواج ستیز

 در ارزش با ورودی انرژی عنوان به هميشه کودها .(2010

 با ودیک مدیریت کلي مفهوم درک. شوندمي محسوب خاک

 و توانایي اساس بر شيميایي و آلي یکودها مناسب کاربرد

 را گياه غذایي مواد مقدار و خاک کيفيت که کشت اهداف

 .است متناسب دهد،مي افزایش

 یکودها نیترمهم از يکیکمپوست به عنوان ورمي

 يط يمواد آل یهیاز تجز بوده و اهيگ رشد محرک ، يآل

 Tahami) شوديم ديتول يحرارت ريغ ندیفرآ کی

Zarandi et al., 2009) .و درازمدت در کمپوستيورم 

 ،يکیولوژيب خواص بهبود باعث مکرری ستفادها اثر بر

-يم اهيرشد گ شیافزا نيچنهم و خاک یيايميشو  يکیزيف

 و هاکشآفت یهیتجز زانيم .(Darzi et al., 2009) شود

 کمپوستيورم با شده اصالح خاک در هاکشعلف

 کی کمپوستيورم از استفاده ،همچنين. ابدیيم شیافزا

 یهایماريب با مقابله یبرا ستیز طيمح با سازگار روش

و  سنيتؤون .(Verdenelli et al., 2012)است  ياهيگ

 توانایي يبررس با (Theunissen et al., 2010) همکاران

 و رشد یرو ياهيگ یایبقا از شده ديتول کمپوستيورم

-يورم که دادند نشان جاتیسبز یيغذا دموا تيوضع

 شامل اهانيگ ازين مورد یيغذا مواد یدارا کمپوست

 آهن، گوگرد، م،یزيمن م،يکلس م،يپتاس فسفر، تروژن،ين

به  یيعناصر غذا نیا که باشديم بور و مس ،یرو منگنز،

 و فتوسنتز اه،يگ تیتقوبا افزایش  و شده اهيگ جذب يراحت

 یهابخش در را یيغذا مواد حجم، برگ ليکلروف حجم

ادواردز  .برديم باال( هاوهيم و هاساقه ها،شهیر) اهيگ مختلف

نشان  (Edwards and Arancon, 2009) و آرانکون

 یشته یرو کمپوستيورم یاستفاده از عصاره کهدادند 

 ،مرکبات شپشک ،Myzus persicae (Sulzer) ،سبز هلو

Planococcus citri Risso یالکه دو تارتن یکنه و، 

Tetranychus urticae (Koch) و گوجه اريدر خ-

 هر يمانو زنده دمثليعالوه بر کاهش استقرار، تول ،يفرنگ

 روز چهارده يط هاآن مرگ سبب مذکور، آفت گونه سه

 .شوديم اهانيگ ماريت از پس

 جهان سراسر در امروزه که يآل یکودها گرید انواع از

. باشديم اسيد هيوميک ،شوديم ادهاستف کشاورزان توسط

 که است يآل يعيطب یمريپل بيترک کی اسيد هيوميک

 مقدار شیافزا قیطر از اهانيگ رشد در آن ميمستق اثرات
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 یهاهورمون پاسخ تنفس، روند دادن سرعت ل،يکلروف

 یماده ديتول در ريتأث اه،يگ یغشا به مواد نفوذ شیافزا رشد،

 است اهانيگ سطتو یمغذ مواد جذب و خشک

(Mallikarjuna et al., 1987). و همکاران  کايورون

(Veronica et al., 2010)  اسيد گزارش کردند که

-جوانه کیتحر برگ، و ساقه شه،یر رشد موجب هيوميک

 ،نيچنمه. شوديم اهانيگ در هانيتامیو شیافزا و بذور يزن

 کهاظهار کردند  (Chen and Aviad, 2004) ادیچن و آو

 یمغذ مواد قیطر از اهيگ رشد بهبود باعث اسيد هيوميک

 مواد نیا از استفاده. شوديم یرو و آهن مانند دسترس قابل

در انتقال  توانديفشرده م یهاخاک و يرس یهاخاک در

آب  ینگهدار شیو افزا اهياز خاک به گ هایمغذ زیر

 جذب بهبود ،يزنجوانه سرعت شیافزا در و کندکمک 

 موجودات زیر توسعه کیتحر و اهانيگ رشد ،یذمغ مواد

 .باشد داشته نقش

است و  اهانيعناصر پرمصرف در گ از نژتروين

 تروژنين نيبه تام به طور عمده آنها کيمتابول یندهایفرآ

. (van Wijen and Bakker, 1999)وابسته است  يکاف

 در يمهم اريبس نقش که است یضرور یعنصر تروژنين

 عوامل از يکی عنوان به آن کمبود و اردد اهانيگ عملکرد

 رودميبه شمار  اهانيگ یبرا ديتول ياصل یمحدودکننده

(Ahmad, 2000).  در یفرآور و جذب از پسنيتروژن 

 یاندوخته بنابراین،. شوديم تبدیل نيپروتئ به گياه درون

 شده تشکيل پروتوپالسم و پروتئين مقدار یرو گياه نيتروژن

 یمطهر .(Moradi Telavat et al., 2007) است گذاراثر

 ريتأث يبا بررس (Motahari et al., 2014) و همکاران

 یکنه يجدول زندگ یو پارامترها يشناسستیبر ز تروژنين

 شيپ یکه طول دوره افتندیدر اريخ اهيدر گ یالکهتارتن دو

 افت،یکاهش  تروژنيسطح ن شیماده با افزا یهااز بلوغ کنه

آن  یزادآور جدول یدر پارامترها یدارياوت معناما تف

 ,Facknath and Lalljee) يفاکنات و اللج .نشد جادیا

 یرو را یيايميش یکودها از يمخلوط کاربرد ريثأت (2005

 يبررس ينيزمبيس اهيگ و L. trifolii مگس یهاکنشبرهم

بيس یهادر برگ تروژنين شیکه افزا افتندیکردند و در

 وزن و طول نيچنها و همرهيالروها و شف يمانهزند ،ينيزم

-زنده شیافزا. داد شیرا افزا کامل حشراتها و رهيشف بدن

 تروژنين با شده يکودده اهانيگ در آفات یزادآور و ماني

 و آزاد یدهاينواسيآم سطح شیافزا ليدل به توانديم

 آفات به اهيگ مقاومت کاهش موجب که باشد هانيپروتئ

 نیا انجام از هدف .(Wang et al., 2006) شوديم

 بر يستیز ريو غ يستیز یکودها يبرخ ريتأث يبررس پژوهش

 .L يفيص و یسبز نوزيم مگس تيجمع رشد یپارامترها

sativae بود.  

 

 هاروش و مواد

 حشره پرورش

 یهاگلخانه از يفيص و یسبز نوزيم مگس یالروها

 اريخ آلوده یهابرگ یآورجمع با لياردب شهرستان اطراف

 و 19 قطر اب يکيپالست ظروف به هابرگ نیا. شد هيته

 ظروف درپوش یرو. شد داده انتقال متريسانت هفت ارتفاع

 با و جادیا هیتهو منظور به متريسانت پنج قطر اب يسوراخ

 رطوبت نيتأم یبرا. شد پوشانده فیظر یتور یپارچه

ظاهر  کامل حشرات. شد استفاده مرطوب یپنبه از هابرگ

 آنها یرو( نيناگ رقم) اريخ اهانيگ یسازآلوده یبراشده 

 یدهانه قطر اب یيهاگلدان در اهانيگ نیا. شدند یرهاساز

 ، ماسهيزراع خاک مخلوط یحاو متريسانت 16 ارتفاع و 19

 از یريجلوگ یبرا. ودند( ب1:1:2ت )به نسب يدام کود و

 یتور با اهانيگ اطراف گلخانه در کامل حشرات يپراکندگ

 مدت به شیآزما شروع از قبل هامگس. شد محصور فیظر

پرورش  .شدند داده پرورش اهانيگ نیا یرو نسل کی

 25±3 یدر گلخانه در دما يفيو ص یسبز نوزيمگس م

 یدوره و درصد 65±5 ينسب رطوبت وس،يسلس یدرجه

 شد.  انجام يعيطب ینور

 زبانیم اهیگ پرورش

 انجام یبرا ايتالس رقم اريخ هايگ از يبررس نیا در

 مگس يکلن پرورش یبرا نيناگ رقم و ياصل یهاشیآزما

 از ايتالس رقم اريخ بذر. شد استفاده يفيص و یسبز نوزيم

 شرکت از نيناگ رقم و اصفهان بذر پاکان شرکت

مخلوط  یهيته یبرا. شد هيته لياردب مغان بذر دگانیبرگز
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 بذوراسه استفاده شد. خاک با شن و م 1:2 بيخاک، از ترک

 19 یدهانه قطر با يکيپالست یهاگلدان در يزنجوانه از پس

 مختلف یکودها و خاک مخلوط در متريسانت 16 ارتفاع و

 يدام کود و خاک مخلوط در و ياصل یهاشیآزما یبرا

 شش از يبررس نیا در. شدند کاشته يکلن پرورش یبرا

کود  نبدو يزراع خاک شامل یکود مختلف ماريت

رای گرم ب 25/0) کيوميه دياس کمپوست،يورم)شاهد(، 

 مخلوط ،دان(لگرای هرگرم ب 25/0) تروژنين ،دان(لگهر

-کمپوستيورم مخلوط و کيوميه دياس-کمپوستيورم

استفاده  ياصل یهاشیآزما یبرا تروژنين-اسيد هيوميک

عناصر  کرو،يعناصر م ی)حاو کمپوستيشد. کود ورم

 کود آراب،( از شرکت انوشه نيو اکس B12 نيتامیماکرو، و

 و کيوميه دياسدرصد  80تا  70 ی)حاو اسيد هيوميک

 46 اوره کود و کيوميه پارس شرکت از( کیفولود ياس

 .شد هيته کشاورزان يتیحما و يخدمات شرکت از درصد

 درصد 30از نسبت  کمپوستيورم یحاو یمارهايت یبرا

درصد  30درصد خاک و  70) کمپوستيورم حجمي

و  اسيد هيوميک ماريت یاستفاده شد. برا (کمپوستيورم

 200کودها ) نیا یامزرعه یشده هياز مقدار توص تروژنين

 یدر هکتار( با در نظر گرفتن وزن مخصوص ظاهر لوگرميک

 اهانيگ. (McKeague, 1978)خاک استفاده شد 

 انجام یبرا يچهار برگ یمرحله در افتهیپرورش

 مورد استفاده قرار گرفتند.  ياصل یهاشیآزما

 مگسو رشد جمعیت  یستیز پارامترهای  نییتع

  یفیص و یسبز نوزیم

 يفيو ص یسبز نوزيمگس م يشناسستیز يبررس یبرا

مورد  یکود یمارهايت در افتهیرشد  اريخ اهانيگ یرو

 يشیآزما ماريمربوط به هر ت اريکامل خ اهيگ ش،یآزما

 یهيته یمحصور شد. برا فیرظ یداخل اتاقک رشد با تور

مگس نر و ماده به داخل هر قفس  یسن، تعدادهم یهاتخم

کامل از داخل  یهاساعت، مگس 24شد. پس از  یرهاساز

قرار  يآلوده شده روزانه مورد بررس اهانيقفس حذف و گ

 یالرو یهاداالن نياول ،گرفتند. پس از گذشت سه روز

در نظر  ماريهر ت یاعدد داالن بر 50مشاهده شد. تعداد 

 Parkman) پارکمن و همکاران گرفته شد. بر اساس روش

et al., 1989) در روز سوم  یسن اول الرو یهاتعداد تونل

گذاشته شده در روز اول  یهامعادل تعداد تخم ش،یآزما

تخم در بافت  یمشاهده رای، زشد گرفته نظر در شیآزما

است. طول  ریپذامکان یزيآمبرگ فقط با روش رنگ

از وارد  شيمختلف ثبت شد. پ یمارهايدر ت یالرو یدوره

آلوده  یهابرگ ،يرگيشف یمگس به مرحله یشدن الروها

و  19قطر  اب يکيمربوطه جدا و به ظروف پالست اهانياز گ

 ره،يشف ليمنتقل شدند. به محض تشک متريارتفاع هفت سانت

( یمتريانت)شش س یطور جداگانه به ظروف پتربه رهيهر شف

مختلف  یمارهايآفت در ت يرگيشف یمنتقل شد. طول دوره

 یحشره جفت کی کامل، حشرات ظهور از پس .شدثبت 

 ا)ب یطور جداگانه به داخل ظروف پترنر و ماده به کامل

 ،یشد. در کف هر ظرف پتر ی( رهاسازمتريقطر شش سانت

شده از  هي)ته متريقطر پنج سانت اب يبرگ یهاسکید

مرطوب قرار داده  یپنبه هیال کی ی( رويشیآزما یمارهايت

قطر  اب يظروف، سوراخ نیا یهیتهو نيتأم یشده بود. برا

 یتور یو با پارچه جادیدر سرپوش هر ظرف ا متريدو سانت

ها از داخل هر ساعت، مگس 24پوشانده شد. پس از  فیظر

گفته شده  طیبا شرا یگریخارج و به ظرف د یظرف پتر

طور روزانه تا زمان مرگ کار به نی. اشدندينتقل مم

شده  یگذارتخم یهاکرد. برگ دايماده ادامه پ یهامگس

توسط حشرات ماده به داخل اتاقک رشد منتقل و تا زمان 

شدند.  یداردر اتاقک رشد نگه یالرو یهاظهور داالن

 يرطوبت نسب وس،يسلس یدرجه 25±2 یدما در هاشیآزما

 هشت و یيروشنا ساعت 16 ینور یدوره و ددرص 5±60

 .گرفت انجام رشد اتاقک در يکیتار ساعت

 برگ لیکلروف زانیو م اهیارتفاع گ یبررس

 یمختلف رو یکود یمارهاياثر ت نييتع به منظور

 10هشت تا  یمرحله در اهانيارتفاع گ ،شده ماريت اناهيگ

 شد. یريگاندازه در هفت تکرار، قهیاز محل  يبرگ

 افتهیرشد اهانيگ ليکلروف زانيم یريگاندازه یبرا ن،يچنمه

 از بوته هر از برگ سه ش،یآزما مورد یکود یبسترها در

 یلهيوس به و انتخاب اهيگ یيباال و يانيم ،ينیيپا یهاقسمت

 ليکلروف مقدار ،SPAD-502 مدل سنجليکلروف دستگاه
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 به اهآن نيانگيم و شد یريگاندازه بوته هر از برگ سه

 يشیآزما ماريهفت بوته از هر ت یبرا يبررس نیا .آمد دست

 تکرار شد.

 هاداده یهیتجز

با استفاده از  هاآننرمال  عیها، توزداده یهیاز تجز قبل

 يابیارز SPSSافزار در نرم رنفياسم-آزمون کولموگروف

 يتمیلگار لیها با استفاده از تبدداده از،يشد و در صورت ن

 لياز قب يستیز یپارامترها به مربوط یهاداده .نرمال شدند

 و یالرو یدوره طول نابالغ، یمرحله ینما و نشو یدوره

 باو طول عمر حشرات کامل  یزادآور ،مانيزنده ،يرگيشف

 ANOVA, one) طرفهکی انسیوار هیتجز از استفاده

way) رافزانرم در SPSS نيانگيم سهیمقا .شدند هیتجز 

  (SNK)کلز-ومنين-ودنتياست آزمون از ستفادها باها داده

 انسیوار نييتع یبرااحتمال پنج درصد انجام شد.  سطح در

از روش جک  تيرشد جمع یپارامترها یآمار سهیو مقا

 یهاداده. (Meyer et al., 1986)استفاده شد  فینا

 طرفهکی انسیواربا استفاده از  زين هاپارامتر نیا به مربوط

 .شدانجام  SNKآزمون  باآنها  نيانگيم سهیو مقا هیتجز

 

 

 

 جینتا

 مگس نابالغ مراحل ینما و نشو یدوره طول نيانگيم

 جدول در یکود مختلف یمارهايت در يفيص و یسبز نوزيم

 طول آمده، دست به جینتا اساس بر. است شده ارائه 1

 بستر در افتهی پرورش اهانيگ یرو مگس ينيجن یدوره

 نداشت یداريمعن اختالف مختلف یکودها یحاو کشت

(570/0P = 5، 214 ؛ = df773/0 ؛ F = .)حال نیا با، 

 یرو آفت یالرو یدوره طول در یداريمعن اختالف

 = 5، 214 ؛P < 0001/0) شد مشاهده يشیآزما یمارهايت

df70/37 ؛ F = .)اسيد هيوميک ماريت در دوره نیا طول 

 جدول) داشت را دارمق نیکمتر شاهد ماريت در و نیشتريب

اسيد  ماريت به مربوط يرگيشف یدوره طول نیشتريب. (1

 و شاهد یمارهايت به مربوط آن مقدار نیکمتر و هيوميک

(. = F 61/37 ؛ = df 5، 214 ؛> P 0001/0) بود تروژنين

 یداريمعن اختالف آمده، دستبه جینتا براساس ،نيچنهم

 بلوغ از قبل یهدور طول نظر از يشیآزما یمارهايت نيب

 ؛> P 0001/0) آمد دست به يفيص و یسبز نوزيم مگس

214 ،5 df =94/47 ؛ F = .)در دوره نیا طول نیکمتر 

اسيد  ماريت در آنمقدار  نیشتريب و شاهد و تروژنين ماريت

 (. 1 جدول) شد مشاهده هيوميک

 مختلف یکودها با شده ماريت ان خياراهيگ یرو Liriomyza sativae( معيار خطای ± ميانگين) نابالغ مراحل -1 جدول

Table 1. Immature stages (Mean ± SE) of Liriomyza sativae on the cucumber plant treated with different 

fertilizers 
Pre-adult period 

(day) 

Pupal period 

(day) 
Larval period 

(day) 

Incubation period 

(day) 

Treatment 

18.20 ± 0.07d 9.20 ± 0.05c 6.09 ± 0.04c 3.13 ± 0.06a Control 

18.68 ± 0.12c 9.47 ± 0.12b 6.19 ± 0.07bc 3.36 ± 0.12a Vermicompost 

19.16 ± 0.14b 9.66 ± 1.00b 6.38 ± 0.09b 3.25 ± 0.10a Vermicompost + Humic acid 

18.86 ± 0.14bc 9.60 ± 0.13b 6.28 ± 0.08bc 3.25 ± 0.11a Vermicompost + Humic acid + Nitrogen 

20.89 ± 0.16a 10.49 ± 0.09a 7.36 ± 0.11a 3.36 ± 0.12a Humic acid 

18.26 ± 0.08d 9.10 ± 0.04c 6.20 ± 0.06bc 3.26 ± 0.08a Nitrogen 

Means followed by different letters in each column are significantly different (P < 0.05, SNK test). 
 

 کامل حشراتو چرخه زیستي  عمر طولنتایج بررسي 

 با شده ماريت ان خياراهيگ یروي فيص و یسبز نوزيم مگس

 نيب .نشان داده شده است 2در جدول  مختلف یکودها

 ؛> P 0001/0) عمر طول نظر از مطالعه مورد یمارهايت

98،5 df =98/32 ؛ F = )003/0) يستیز یچرخه طول و 

P= 5،98 ؛ df =90/3 ؛ F = )تفاوت نر کامل حشرات 

 یمارهايت در نر حشرات عمر طول. شد مشاهده یداريمعن

 نیکمتر اسيد هيوميک ماريت در و نیشتريب تروژنين و شاهد

 ماريت در نر حشرات يستیز چرخه طول نیشتريب. بود

 بر .بود کمپوستيورم ماريت در دوره نیا نیکمتر و تروژنين
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 یرو هم ماده کامل حشرات عمر طول حاصل جینتا اساس

 ،110 ؛> P 0001/0) بود متفاوت یکود مختلف یمارهايت

5 df =50/56 ؛ F = .)یمارهايت در هاماده عمر طول 

 نیکمتر اسيد هيوميک ماريت در و نیشتريب شاهد و تروژنين

 تفاوت آمده، دست به جینتا اساس بر. داشت را مقدار

 ثبت ماده حشرات يستیز یچرخه طول نظر از یداريمعن

 نیترکوتاه و (= F 59/11 ؛= df 5 ،110 ؛= P 046/0)  شد

 جدول) بود اسيد هيوميک ماريت به مربوط چرخه نیا طول

2.)

 

 شده ماريت ان خياراهيگ یرو Liriomyza sativae (معيار خطای ± ميانگين) کامل حشراتو چرخه زیستي  عمر طول -2 جدول

 مختلف یکودها با

Table 2. Adults’ longevity and life span (Mean ± SE) of Liriomyza sativae on the cucumber plants 

treated with different fertilizers 
Treatment Male  Female  

 Longevity 

(day) 

Life span 

(day) 

Longevity 

(day) 

Life span 

(day) 

Control 8.00 ± 0.14a 26.15 ± 0.18abc 10.92 ± 0.19a 29.24 ± 0.19a 

Vermicompost 7.50 ± 0.12b 25.89 ± 0.18c 10.05 ± 0.22b 29.05 ± 0.26a 

Vermicompost + Humic acid 6.87 ± 0.18c 26.19 ± 0.26abc 9.20 ± 0.20c 28.20 ± 0.30b 

Vermicompost + Humic acid + Nitrogen 7.20 ± 0.17bc 26.07 ± 0.21bc 10.59 ± 0.29ab 29.47 ± 0.33a 

Humic acid 5.75 ± 0.19d 26.94 ± 0.28ab 6.57 ± 0.27d 27.21 ± 0.37c 

Nitrogen 8.26 ± 0.13a 27.05 ± 0.34a 11.14 ± 0.14a 30.11 ± 0.29a 

Means followed by different letters in each column are significantly different (P < 0.05, SNK test). 
 

 اثر انس،یوار یهیتجز از حاصل جینتا اساس بر

افراد  یگذارتخم از قبل یدوره طول بر یکود یمارهايت

 ؛= P 945/0) بود داريمعن ريغ L. sativae مگس یماده

110، 5 df =86/0 ؛ F = .)یگذارتخم یدوره طول نظر از 

 شد همشاهد مختلف یمارهايت نيب یداريمعن اختالف

(0001/0 P <5 ،110 ؛ df =75/57 ؛ F =)که یطور به ؛ 

 و اسيد هيوميک ماريت به مربوط دوره نیا طول نیترکوتاه

 جدول) بود تروژنين و شاهد ماريت به مربوط آن نیتريطوالن

 يحاک یگذارتخم از بعد یدوره طول به مربوط جینتا(. 3

 بود مختلف یمارهايت نيب داريمعن اختالف وجود عدم از

(948/0 P =5 ،110 ؛ df =97/0 ؛ F = .) 

 

 با شده ماريت خيار اهيگ یرو Liriomyza sativae  ماده حشرات( معيار خطای ± ميانگين) يدمثليتول یپارامترها -3 جدول

 مختلف یکودها

Table 3. Reproductive characteristics (Mean ± SE) of Liriomyza sativae on the cucumber plant treated 

with different fertilizers 
Treatment Pre-oviposition Period 

(day) 

Oviposition Period 

(day) 

Post-oviposition Period 

(day) 

control  1.00 ± 0.00a 10.84 ± 0.17a 0.08 ± 0.05a 

Vermicompost 1.00 ± 0.00a 9.94 ± 0.22b 0.11 ± 0.07a 

Vermicompost + Humic acid 1.00 ± 0.00a 9.20 ± 0.20c 0.00 ± 0.00a 

Vermicompost + Humic acid + Nitrogen 1.00 ± 0.00a 10.35 ± 0.28ab 0.24 ± 0.14a 

Humic acid 1.00 ± 0.00a 6.36 ± 0.27d 0.21 ± 0.11a 

Nitrogen 1.00 ± 0.00a 11.03 ± 0.16a 0.11 ± 0.06a 

Means followed by different letters in each column are significantly different (P < 0.05, SNK test). 
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 مختلف یمارهايت در آفت (0R) مثل ديتول خالص نرخ

 5 ،98 ؛> P 0001/0)بود  داريمعن اختالفی دارای کود

=df 66/1360 ؛ F =)در آن مقدار نیکمتر که یطور به ؛ 

 به تروژنين ماريت در آن رمقدا نیشتريب و اسيد هيوميک ماريت

 يذات نرخ اختالف در ،همچنين. (4 جدول) آمد دست

بود  داريمعندر تيمارهای مختلف  هم (r) تيجمع شیافزا

(0001/0 P <5 ،98 ؛ df =35/592 ؛ F = .)نرخ نیکمتر 

 ماريت در يفيص و یسبز نوزيم مگس تيجمع شیافزا يذات

 مشاهده تروژنين ماريت در آن مقدار نیشتريب و اسيد هيوميک

 نرخ نيب یداريمعن اختالف ن،يچنهم. (4 جدول) شد

 مورد یمارهايت نيب در آفت (λ) تيجمع شیافزا يمتناه

 20/603 ؛= df 5 ،98 ؛> P 0001/0) داشت وجود شیآزما

F = .)و اسيد هيوميک ماريت در پارامتر نیا مقدار نیکمتر 

. (4 جدول) بود نتروژين ماريت به مربوط آن مقدار نیشتريب

 مدت نظر از يبررس مورد یمارهايت نيب حاضر قيتحق در

 یداريمعن اختالف (DT) تيجمع شدن برابر دو زمان

 نیا(. = F 48/322 ؛= df 5 ،98 ؛> P 0001/0) شد مشاهده

 اسيد هيوميک ماريت در و نیکمتر تروژنين ماريت در پارامتر

 (T) نسل کی نزما مدت نيانگيم. (4 جدول) بود نیشتريب

 بود متفاوت یداريمعن طور به يبررس مورد یمارهايت در زين

 (0001/0 P <5 ،98 ؛ df =35/11 ؛F =  .)و نیکمتر 

 و تروژنين یمارهايت در بيترتبه پارامتر نیا مقدار نیشتريب

 .(4 جدول) آمد دستبه اسيد هيوميک

 

 

 یکودها با شده ماريت خيار اهيگ یرو Liriomyza sativae( ارمعي خطای ± ميانگين) تيجمع رشد یپارامترها -4 جدول

 مختلف
Table 4. Population growth parameters (Mean ± SE) of Liriomyza sativae on the cucumber plant 

treated with different fertilizers 
Treatment R0 

(females/female/generation) 

r 

(day ‐1) 
λ 

(day ‐1)  

DT 

(day) 

T 

(day) 

Control 44.63 ± 0.52b 0.1547 ± 0.0009b 1.1673 ± 0.0011b 4.48 ± 0.02e 24.55 ± 0.09cd 

Vermicompost 29.94 ± 0.32c 0.1359 ± 0.0010c 1.1455 ± 0.0012c 5.10 ± 0.03d 25.01 ± 0.13bc 

Vermicompost + 

Humic acid 

17.98 ± 0.28d 0.1162 ± 0.0013d 1.1232 ± 0.0015d 5.96 ± 0.06c 24.87 ± 0.17bc 

Vermicompost + 

Humic acid + Nitrogen 

15.68 ± 0.25e 0.1095 ± 0.0012e 1.1157 ± 0.0013e 6.32 ± 0.06b 25.13 ± 0.16b 

Humic acid 9.67 ± 0.32f 0.0888 ± 0.0020f 1.0929 ± 0.0021f 7.80 ± 0.17a 25.55 ± 0.23a 

Nitrogen 52.70 ± 0.69a 0.1640 ± 0.0005a 1.1782 ± 0.0005a 4.22 ± 0.01f 24.18 ± 0.06d 

Means followed by different letters in each column are significantly different (P < 0.05, SNK test). 
 

-به اريخ اهيگ ارتفاعبه دست آمده،  جینتا اساس بر

 قرار گرفتی های کودتحت تاثير تيمار یداريمعن صورت

(0001/0 P <5، 36 ؛ df =252/194 ؛ F =به طور .)که  ی

اسيد -کمپوستيورم یمارهايارتفاع در ت شیافزا نیشتريب

و  تروژنين-اسيد هيوميک-کمپوستيو ورم هيوميک

شاهد مشاهده شد )جدول  ماريارتفاع در ت شیافزا نیکمتر

مختلف  یارهاميت ريتأث يحاصل از بررس جینتا ن،يچن(. هم5

افزایش کودها در  داريمعن اثراز  يبرگ حاک ليکلروف یرو

 5، 36 ؛=P 025/0) بودهای گياه محتوای کلروفيلي برگ

df =941/2 ؛ F = .)ماريت در ليکلروف زانيم نیشتريب 

 بود شاهد ماريت در آن مقدار نیترکم و کمپوستيورم

 (.5)جدول 
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 (خطای معيار ±های آن )ميانگين برگ ليکلروف زانيو م خيار اهيارتفاع گ مختلف بر یکودها ريتاث -5جدول 
Table 5. Effect of different fertilizers on height and Chlorophyll content of cucumber plant (Mean ± 

SE) 
Treatment Height Chlorophyll 

Control 45.42 ± 0.84d 37.05 ± 1.55b 

Vermicompost 77.28 ± 0.99b 41.54 ± 0.40a 

Vermicompost + Humic acid 89.57 ± 0.24a 37.78 ± 1.52ab 

Vermicompost + Humic acid + Nitrogen 85.85 ± 1.16a 40.82 ± 0.63ab 

Humic acid 52.58 ± 1.03c 38.82 ± 0.55ab 

Nitrogen 54.28 ± 1.39c 39.28 ± 0.66ab 

Means followed by different letters in each column are significantly different (P < 0.05, SNK test). 

 

 بحث

ذایي گياهان نقش مهمي در انتخاب آنها غکيفيت 

 . بنابراین،(Price, 1991خواران دارد )توسط حشره

 ريأثت با یيايميش و يآل یکودها انواع با اهانيگ يکودده

 و مثل ديتول نما، و نشو توانديم آنها یاهیتغذ تيفيک یرو

 دهد قرار ريتأث تحت را کنندههیتغذ حشرات تيجمع رشد

(Razmjou et al., 2011). در مناسب یاهیتغذ تعادل 

 سميمتابول ميتنظ موجب ،داده شیافزا را يسلول یانرژ اهيگ

شده و  آن در تراتين باتيترک تجمع از ممانعت یبرا اهيگ

 زانيم تیتقو و هایماريب و آفات به نسبت مقاومت شیافزا

 را یيدما استرس مانند يکیزيف عوامل به نسبت اهيگ تحمل

 ,.Jackson, 1993; Pourya et al) داشت خواهد يپ در

 یپارامترها یرو يآل یکودها يمنف ريتاث يطرف از .(2020

های پژوهش از حشرات آفت در يبرخ يتيجمع و يستیز

 ;Chatterjee et al., 2013) اثبات شده است رياخ

Mottaghinia and Razmjou, 2018; Naeem et al., 

2018; Jindo et al., 2020). ،استفاده از کود  برای مثال

پوست در بستر کشت خيار جمعيت حشرات کامل کمورمي

و در بستر  .Acalymma vittatum F، خيارنواری  سوسک

دار گوجه کشت گوجه فرنگي جمعيت الروهای کرم شاخ

، Manduca quinquemaculata (Haworth) فرنگي،

(. در تحقيقي Yardim et al., 2006را کاهش داده است )

 و نمو های رشدطول عمر حشرات کامل و طول دورهدیگر، 

 ،Myzus persicae (Sulzer)، های شته سبز هلوپوره

-بهکمپوست ای تيمار شده با کود ورميروی فلفل دلمه

ها ان مرگ و مير پورهداری کاهش و ميزصورت معني

 (. Mardani-Talaee et al., 2017افزایش یافته است )
 نيب که داد نشان حاضر یمطالعه از آمده دستبه جینتا

 طول و یالرو یدوره طول نظر از یکود مختلف یمارهايت

 اختالف يفيص و یسبز نوزيم مگس يرگيشف یدوره

 کامل حشرات عمر طول نيهمچن. داشت وجود یداريمعن

 طوربه هاماده یگذارتخم یدوره طول و ماده و نر

 ريتأث تحت ينيجن یدوره طول يول ،بود متفاوت یداريمعن

 نابالغ مراحل یدوره طول .نگرفت قرار یکود یمارهايت

 نیشتريب اسيد هيوميک ماريت در يفيص و یسبز نوزيم مگس

 در ددهيم نشان که داشته مارهايت ریسا به نسبت را مقدار

 یبرا یشتريب زمان به آفت ،کود نیا با مارشدهيت اهانيگ

 و اينيمتق گر،ید يقيتحق در. دارد ازين دوره نیا ليتکم

 نشان هم( Mottaghinia and Razmjou, 2018) رزمجو

 تا 65/24از  ينيزمبيس ديب نابالغ یدوره طول که دادند

 ارميت در و نیشتريب کيوميه دياس ماريت در روز 10/28

 حاضر يبررس در ن،يهمچن. داشت را مقدار نیکمتر شاهد

 نیکمتر کيوميه دياس ماريت در کامل حشرات عمر طول

 رزمجو و اينيمتق جینتا با مشابه که داشت را مقدار

(Mottaghinia and Razmjou, 2018 )باشديم .

 مختلف یمارهايت یرو آفت یالرو یدوره طول یسهیمقا

 شدن يطوالن سبب شده، استفاده يآل یکودها که داد نشان

 .است شده شاهد ماريت به نسبت آفت یالرو یدوره طول

 یدوره طول (Basij et al., 2011) همکاران و جيبس

 اريخ مختلف ارقام یرو يفيص و یسبز نوزيم مگس یالرو

در  که؛ در حاليآوردند دست به روز 53/5 تا 36/4 نيب را



 39                                                                                                                   1400، سال 1، شماره 11تحقيقات آفات گياهي، جلد 

 

 ريتحت تاث آفت یوالر یدوره طول حاضر يبررس

 روز 36/7 تا 19/6 نيببيشتر و  یمختلف کود یمارهايت

 .شدبرآورد 

 نشو مانند حشرات يتيجمع یهايژگیو نکهیا به توجه با

 و يستیز مختلف مراحل طول دمثل،يتول زانيم نما، و

 دارند، يبستگ شده خورده یغذا تيفيک و نوع به يمانزنده

 یهاجنبه توانديم يددهکو قیطر از اهانيگ تيفيک رييتغ

 تحت را باالتر یيغذا سطوح يستیز یهايژگیو از يمختلف

 که داد نشان حاضر قيتحق از حاصل جینتا .دهد قرار ريتأث

 تيجمع رشد یپارامترها یرو یداريمعن ريتأث يکودده

 نیکمتر کهیطوربه داشت؛ يفيص و یسبز نوزيم مگس

 شیافزا يذات نرخ ،(0R) مثلديتول خالص نرخ دارمق

 نیشتريبو  (λ) تيجمع شیافزا يمتناه نرخ ،(r) تيجمع

 کی زمان مدت و (DT) تيجمع شدن برابر دو زمان مدت

محمدی . آمد دستبه اسيد هيوميک ماريت در( T) آفت نسل

( نشان دادند که Mohamadi et al., 2017aو همکاران )

های مختلف اسيد تيمار گياه گوجه فرنگي با غلظت

کمپوست پارامترهای جمعيتي مينوز گوجه ميک و ورميهيو

-صورت معني( را بهTuta absoluta Meyrickفرنگي )

که کمترین مقدار طوریدهد؛ بهداری تحت تاثير قرار مي

 جمعيت، افزایش ذاتي نرخ مثل،توليد خالص مربوط به نرخ

 برابر دو زمان مدت جمعيت و بيشترین افزایش متناهي نرخ

همانند تحقيق ، آفت نسل یک زمان مدت يت وجمع شدن

ثبت شد. روی گياهان تيمار شده با اسيد هيوميک  ،حاضر

 کمتر و آفت (r) تيجمع شیافزا يذات نرخ بودن ترنیيپا

 یرو ماده و نر افراد يستیز یچرخه طول و عمر طول بودن

 یباال توانایي اسيد هيوميکشده با  ماريت ياهيگ یهانمونه

 و یسبز نوزيم مگس تيجمع کاهش برای ار کود نیا

 يکيوميه مواد جودوبر آن،  عالوه. دهديم نشان يفيص

 شیافزا باعث توانديم اهيگ درکود  نیاز مصرف ا يناش

 ریساهجوم  نيچنو هم يطيمح یهاتنش به آنمقاومت 

  .(Jackson, 1993) شود حشرات

اساس نتایج تحقيق حاضر، ارتفاع و محتوای  بر

-يلي گياه خيار تحت تاثير تيمار کودهای ورميکلروف

کمپوست و اسيد هيوميک قرار گرفت. بيشترین افزایش 

و  هيوميک اسيد-کمپوستارتفاع در تيمارهای ورمي

يتروژن و بيشترین ميزان ن-اسيد هيوميک-کمپوستورمي

محمدی و  شد. کمپوست مشاهدهکلروفيل در تيمار ورمي

 ( هم نشان دادندMohamadi et al., 2017aهمکاران )

زن وکه پارامترهای رشدی گياه گوجه فرنگي شامل ارتفاع، 

کمپوست تر و وزن خشک تحت تاثير تيمار کودهای ورمي

 داریصورت معنيهيوميک نسبت به گروه شاهد بهاسيد و 

د استفاده از کودهای اسي ،عبارتيیابد. بهافزایش مي

ر تاثير مثبت د کمپوست عالوه بر داشتنهيوميک و ورمي

 فاتآرشد و مقدار کلروفيل گياه ميزبان، اثرات منفي روی 

ثبت مرات کننده از گياهان تيمار شده دارد. همچنين، اثتغذیه

ي کاربرد کودهای مذکور روی پارامترهای زیستي و جمعيت

ش زارحشرات مفيدی مانند زنبور پارازیتوئيد تریکوگراما گ

 جینتا به توجه با. (Mohamadi et al., 2017bشده است )

 دياس ،استفاده مورد یکود یمارهايت نيب در آمده دست به

نسبت به مگس  اريخ اهيمقاومت گ شیباعث افزا کيوميه

 در کاهش یيباال یيتوانا و شده يفيو ص یسبز نوزيم

 نیرابناب ،داشته است آفت نیا يتيو جمع يستیز یپارامترها

 با .وداستفاده نم آفت نیا يقيتلف تیریمد در آن از توانيم

 یرو يمورد بررس یمارهايت ريتأث یمطالعهحال،  نیا

 یرو ای و زبانيم اهيگ یهیو ثانو هياول یيايميش باتيترک

 يفيو ص یسبز نوزيمگس م کیولوژیزيف یهايژگیو

 .کند کمکآفت  نیدر کنترل بهتر ا توانديم

 

 سپاسگزاری

 ق اردبيليمحقاین پژوهش با حمایت مالي دانشگاه  

مي شود.تشکر و قدرداني  وسيلهانجام شده است که به این 
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Abstract  
Vegetable leafminer, Liriomyza sativae Blanchard, is one of the most important pests of cucumber, 

especially in greenhouses. In this study, effect of different fertilizer treatments, including 

vermicompost, humic acid, nitrogen, vermicompost-humic acid and vermicompost-humic acid-

nitrogen mixture, were investigated on biological parameters of vegetable leafminer along with some 

growth indices of cucumber plant including plant height and chlorophyll content. The experiments 

were carried out in a growth chamber at 25 ± 2˚C, relative humidity of 65 ± 5 %, and a photoperiod of 

16 L: 8 D. Based on the results, the duration of immature stages and longevity of adults were 

significantly different on the tested treatments. Duration of immature stages was highest on humic 

acid treatment (3.36 d) and lowest on control (3.13 ± 0.06). Furthermore, the lowest values of 

longevity and life span of adults were recorded on humic acid (6.57 and 27.21 d, respectively) and the 

highest values of these parameters were on nitrogen treatment (11.14 and 30.11 d, respectively). The 

tested treatments had significant effects on population growth parameters of the pest. The highest 

values of intrinsic rate of natural increase (r) and net reproductive rate (R0) of the vegetable leafminer 

were on nitrogen treatment (0.1640 d-1 and 52.70 offspring/female, respectively) and the lowest values 

of these parameters were on humic acid treatment (0.0888 d-1 and 9.67 offspring/female, respectively). 

The results of the present study showed that humic acid can be used in integrated management of the 

vegetable leafminer in cucumber growing area.  
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