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 چكیده

 رنگی در ایران است.فجهیكی از آفات مهم گو Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)فرنگی مینوز گوجه
در شهرستان  فرنگیچهار مزرعه گوجه ،1396در سال زراعی  یرنگفجهگو ینوزپروانه م یتنوسانات جمع یبه منظور بررس

تراکم  یرهایمتغ ینو رابطه ب یهمبستگ یزانم ینصب شد. به منظور بررس یتله فرمون یکانتخاب و در هر مزرعه  یروانس

پره مینوز نوسانات تراکم جمعیت شب استفاده شد. یونرگرس یهو تجز یرسونپ یهمبستگ یلبالغ و دما از تحل یهاپرهشب

طی یک فصل زراعی، مینوز  ،رنگی در شهرستان سیروان نشان دادفجهرنگی قبل از نشاءکاری تا پایان برداشت گوفجهگو

اوج پرواز این آفت به ترتیب در تاریخ های  ماهه دارد.های زمانی تقریباً یکرنگی هفت اوج جمعیتی با فاصلهفجهگو

ترین تراکم جمعیت در تاریخ آذر اتفاق افتاد. بیش 15آبان و  17مهر،  12شهریور،  1تیر،  28خرداد،  24اردیبهشت،  20

( ثبت شد و تراکم جمعیت این آفت از اواخر آبان به بعد روند نزولی داشت. در تله پرهشب 75/397 ± 29/15تیر ) 28

 یک فصل زراعیای فرمونی با میانگین دمای ماهانه در ههرنگی شكار شده توسط تلفجهمینوز گو پرهشبمیانگین تعداد 

رنگی فجهای نر مینوز گوهپرهشبرگرسیون نشان داد رابطه بین اوج جمعیت  تجزیهنتایج  .دادننشان  ارتباط مستقیمی را

استفاده شد. شاخص  یلورت ییاز قانون نما ییپراکنش فضا یینجهت تعدار است. با میانگین دمای ماهانه یک ماه قبل معنی

آفت از  ینا ییپراکنش فضا دهدیبرآورد شد که نشان م یکبرابر با  یاز لحاظ آمار یرنگفجهگو ینوزپره متجمع شب

در این پژوهش از روش گرین جهت برآورد اندازه نمونه مطلوب استفاده شد. نتایج نشان داد تعداد  است. ینوع تصادف

به طوری که هرگاه میانگین تراکم داری مورد نیاز با افزایش میانگین تراکم جمعیت آفت کاهش یافت برنمونهواحد 

و  25رنگی در هر تله فرمونی در هفته یک عدد باشد، تعداد نمونه مورد نیاز با سطح دقت فجهمینوز گو پرهشبجمعیت 

رنگی در هر فجهمینوز گو پرهشبنمونه خواهد بود و هرگاه میانگین تراکم جمعیت  65/11و  86/1درصد به ترتیب  10

نمونه  32/2و  37/0درصد به ترتیب  10و  25عدد باشد، تعداد نمونه مورد نیاز با سطح دقت  10فتهتله فرمونی در ه

 ینوزم یتو ارتباط جمع یتنوسانات جمع یت،پراکنش جمع ی،بردارنمونه ینهمطالعه در زم ینا نتایج خواهد بود.

 آفت در منطقه ارائه بدهد. ینا یمنطق یریتمد یبرا یانیکمک شا تواندیمنطقه م ییدما یطبا شرا یرنگفجهگو

 

 مینوز گوجه فرنگی، تایلورشاخص  ،فرنگیگوجها: هواژهیدکل
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 مقدمه

 Solanum lycopersicumفرنگی با نام علمیگوجه

L.  یکی از محصوالت مهم در رژیم غذایی خانوارها است

خوری در تولید محصوالت که عالوه بر مصرف تازه

فرنگی نیز مورداستفاده فرآوری شده نظیر رب و سس گوجه

ای و گندم آبی، رتبه سوم بعد از ذرت علوفه گیرد.قرار می

میلیون تن  9/6رنگی با تولید فجهمیزان تولید در کشور به گو

درصد از کل میزان تولید محصوالت زراعی  2/9و سهم 

  .( ,.2020Ahmadi et al)اختصاص دارد 

،  Tuta absoluta (Meyrick)فرنگیمینوز گوجه

رنگی است که به عنوان یکی فجهترین آفات گویکی از مهم

رنگی در فجهاز عوامل محدودکننده کشت و پرورش گو

 زیادی از کشورهای دنیا معرفی شده است تعداد

(Krechemer and ; 2011Desneux et al., 

2019Foerster, ) این آفت قدرت تهاجمی باالیی دارد و .

به بعد از چندین کشور دنیا در اروپا، خاورمیانه،  2006از سال 

 بعضی قسمت های دیگر آسیا و آفریقا گزارش شده است

(Desneux et al., 2011; Baniameri and 

Cheraghian, 2012; Campos et al., 2017) . این آفت

از استان آذربایجان غربی  1388در ایران برای اولین بار سال 

 (.Baniameri and Cheraghian, 2012گزارش شد )

فرنگی و حتی ولین بار حضور آفت در مزارع گوجها

های هرز زمینی و بادمجان و نیز علفسیب زارهایتکش

شده است ش گزار 1390استان کرمانشاه در سال « تاتوره»

(Hesami, 2011.)  

ای چند نسلی است که با ههرنگی جزو گونفجهمینوز گو

ای هها و میوههها، ساقیجاد کانال و تونل در برگ ها، گلا

 کندرنگی خسارت کمی و کیفی باالیی وارد میفجهگو

(Pereyra and Sanchez, 2006) خسارتی که توسط این .

درصد محصول را از بین  100ود گاهی تا شمیآفت ایجاد 

دلیل چند ه این آفت، ب (.Desneux et al., 2011برد )می

برای  زیادیباال، پتانسیل  قدرت تولید مثلنسلی بودن و 

طمئنی های فرمونی به عنوان ابزار مزایی دارد و تلهخسارت

 Bahirai) توانند مفید باشنددر تعیین نوسانات جمعیت می

et al., 2015). 

رویه سموم شیمیایی نظیر مشکالت ناشی از مصرف بی 

توسعه مقاومت به سموم در آفات، طغیان آفات ثانویه، طغیان 

 خصوصمجدد آفات، از بین رفتن موجودات غیرهدف به

غیره  کنندگان ودشمنان طبیعی، تهدید سالمت مصرف

های مدیریت تلفیقی آفات شده موجب تکوین فلسفه و برنامه

است. برای طراحی و اجرای یک برنامه مناسب مدیریت 

های جمعیت آفت یق از ویژگیتلفیقی آفات، اطالع دق

های ، روشآفتازجمله تغییرات فصلی آفت، زمان ظهور 

رداری و توزیع فضایی جمعیت آفت بدقیق و مناسب نمونه

جمعیت یک آفت در  .(Pedigo, 2002) دارد اهمیت

اکوسیستم زراعی ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلف 

توان شرایط زنده و غیرزنده قرار گیرد. از عوامل غیرزنده می

توان به سطوح غذایی و از عوامل زنده می آب و هوایی

تر )گیاه میزبان( و سطوح غذایی باالتر )دشمنان طبیعی( پایین

 .(Price, 1997) نام برد

گیری، ارزیابی پارامترهایی است که به هدف از نمونه

ها بتوان پراکنش جمعیت مانند تغییرات تراکم کمک آن

ها، ارزیابی میزان نی توزیع و پراکنش آحشرات، نحوه

ها را مورد بررسی قرار با آن خسارت و تعیین زمان مبارزه

داری، سعی بر کاستن میزان برنمونههای داد. در تمام روش

 حد ممکن و مصرف حداقل انرژی استخطا تا 

(Damavandian and Asghari, 2007) یک برنامه .

ی و اجرای یک برنامه موفق مدیریت تلفیقی آفات به طراح

جویی در زمان و  برداری نیاز دارد. دقت و صرفهمناسب نمونه

رداری موفق ینهاساسی در تکوین یک برنامه نمو هزینه، دو عامل

ای با دقت برداری دنبالهنمونه .( ,2002Pedigo)باشند می

باشد که در برداری بسیار کارآمد میثابت یک راهبرد نمونه
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یدن به یک دقت های مورد نیاز برای رسآن، تعداد نمونه

ای با برداری دنبالهنمونهرسد. برنامهمطلوب به حداقل می

برداری با اندازه نمونه ثابت در مقایسه با برنامه نمونه دقت

 دهددرصد کاهش می 50تا  35را  ثابت، هزینه و زمان

(1994Binns, ). ی یک واکـنش توزیع فضایی، نتیجه

رفتـاری اسـت کـه نـوع چیدمان افراد یک گونه را در 

توانـد بـه یکی از سه شـکل دهـد و مـیزیستگاه نشان می

. ( ,2011Afshari)یکنواخـت، تـصادفی و تجمعـی باشـد 

های جمعیتی آفات و دشمنان مطالعه بسیاری از ویژگی

برداری از مستلزم نمونه ،ییها در شرایط صحراطبیعی آن

برداری از جمعیت حشرات، باشد. در نمونهها میجمعیت آن

عالوه بر انتخاب تکنیک مناسب، بایستی برنامه مناسب 

مناسب  برداری را نیز طراحی کرد. آنچه در یک برنامهنمونه

توان به انتخاب واحد شود میبرداری دنبال مینمونه

داد مناسب نمونه، تعیین توزیع مکانی برداری، تعیین تعنمونه

برداری اشاره برداری و انتخاب زمان مناسب نمونهواحد نمونه

گیری در عنوان یک ابزار تصمیمهبرداری بکرد. برنامه نمونه

گیرد و در این مدیریت مبارزه با آفات مورد استفاده قرار می

میان تعیین الگوی توزیع فضایی آفت نقش موثری را در 

کند. الگوی برداری ایفا میراحی یک برنامه مناسب نمونهط

برداری توزیع فضایی حشرات نه تنها در تنظیم برنامه نمونه

های ارزیابی باشد بلکه ابزاری برای استفاده در مدلمفید می

های رفتاری و اکولوژیک خسارت آفات، بررسی ویژگی

ین میزان دشمن طبیعی و تعی-ها، مطالعه روابط میزبانگونه

 ,.Jafari et al) شودها محسوب میرشد جمعیت گونه

های یک تحقیق با استفاده از تله ،در شرق اتیوپی .(2005

انجام  رنگیفجهمینوز گوفرمونی جهت بررسی زمان ظهور 

نتایج حاصل از این مطالعه  (. ,.2014Goftishu et al) شد

 و پایش آن زمان ظهور آفت موقعتشخیص به که  نشان داد

 .رنگی استفجهمدیریت مینوز گوگامی اساسی در 

رنگی در استان ایالم و فجهبا توجه به ظهور مینوز گو

رنگی این استان، فجههای سنگین در مزارع گوایجاد خسارت

 کاکولوژی هایبرخی ویژگی این تحقیق با هدف بررسی

بین ، تا با تعیین روابط انجام شد رنگیفجهپره مینوز گوشب

این آفت با محیط زیست، قدمی در جهت کنترل موثر مینوز 

 رنگی برداشته شود.فجهگو

 

 هامواد و روش 

)ارقام  فرنگیچهار مزرعه گوجه ،ام این تحقیقجبرای ان

 2000( هر کدام به مساحت حدود نام گوجه کردیبه محلی

شد.  مترمربع در شهرستان سیروان، دهستان زنگوان انتخاب

با دور آبیاری و غرقابی با شیوه سیستم آبیاری چهار مزرعه 

ر مزرعه در حاشیه رودخانه اچهار روز یکبار بود. همه چه

 کیلومتر از یکدیگر قرار داشتند. 4تا  3شمشه با فاصله تقریبی 

 بررسی تغییرات فصلی

فرنگی در ی مینوز گوجهبررسی نوسانات جمعیت پروانه

در این آذر(  29فروردین تا  25)از تاریخ  1396سال زراعی 

مزارع انجام گرفت. در انجام مطالعه هیچ گونه عملیات 

میایی برای کنترل آفات در این مزارع صورت یمبارزه ش

هر مزرعه یک تله دلتا حاوی فرمون  مرکز نگرفت. در

رنگی در حدود دو سوم فپره مینوز گوجهمصنوعی شب

ای بکار ههنوع تل ی نصب گردید.فرنگهای گوجهارتفاع بوته

مان با کشت ها همزبود. تله تله دلتا سفید طرح از نوعرفته در این 

انجامید برداشت میوه به طول  شد و تا پایانرنگی نصب فجهگو

و پس از  بازدیدشمارش هر هفت روز یکبار  ا به منظورههتل و

شده  های شکارها به آزمایشگاه تعداد پروانهانتقال چسب آن

 هاگردید. زمان تعویض فرمون تله ارش و ثبتها شمروی آن

 .ندشدتعویض  بصورت ماهانها هو تله بودهر دو هفته یکبار 

 هاتجزیه و تحلیل داده
در طول زمان و یا  های تغییرات جمعیتنموداربرای رسم 
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ی رگرسیونی بین تراکم بالغین آفت با میانگین برقراری رابطه

. از آزمون نکویی برازش شداستفاده  1اکسلدما از برنامه 

برای بررسی میزان  16نسخه  SPSSپیرسون با کمک نرم افزار 

بالغ و دما استفاده های پرهشبهمبستگی بین متغیرهای تراکم 

استان  یئه شده توسط اداره هواشناساار یجا که دمااز آن شد.

مربوط  یهاداده ینبنابرا ،ماهانه بود یدما یانگینبصورت م یالما

 ماهانه محاسبه شد.  رتبه صو یزبه تراکم آفت ن

 :تعیین توزیع فضایی

از قانون نمایی تیلور این آفت جهت تعیین پراکنش فضایی 

(Taylor, 1961)  (. در ابتدا میانگین و 1استفاده شد )رابطه

داری و در هر تاریخ برنمونهدر واحد  آفتواریانس فراوانی 

تعیین شد و سپس پارامترهای رابطه رگرسیونی بین لگاریتم 

 ( محاسبه شد. 2ها )رابطه ها و لگاریتم واریانسمیانگین

 b=am2S :1هرابط

 Log(a)+bLog(m)2S( Log= ( :2رابطه

 aداری، برنمونهواریانس هر تاریخ =  2Sها در این رابطه

داری برنمونه= میانگین هر تاریخ  mداری، برنمونه= پارامتر 

که درواقع شیب  bاگر مقدار  = شاخص تجمع است. bو 

ری بیشتر از یک باشد دایخط رگرسیون است به طور معن

ود و شمینوع پراکنش فضایی حشره تجمعی در نظر گرفته 

اگر مساوی یا کمتر از یک باشد به ترتیب پراکنش تصادفی 

 آید.و یکنواخت به حساب می

( با bدار بودن تفاوت شاخص تجمع )جهت آزمون معنی

جدول  tمحاسبه و با مقدار  3با استفاده از رابطه   t، مقدار 1عدد 

 مقایسه شد. -2nو درجه آزادی  05/0با سطح اطمینان 

 b)/SE1-t=(b: 3رابطه

خطای استاندارد  bSEشاخص تجمع و  bدر این رابطه، 

 tتر از محاسبه شده کوچک tشاخص تجمع است. اگر 

دار اختالف معنی 1جدول بود، شاخص تجمع نسبت به عدد 

 tنداشت و پراکنش فضایی آفت از نوع تصادفی بود و اگر 

                                                                                                                   
1  - Excel 

 bجدول بود، با توجه به اینکه مقدار  tمحاسبه شده بیشتر از 

تر از یک باشد، به ترتیب پراکنش تر یا کوچکبزرگ

 د.تجمعی و یکنواخت به حساب آم

داری برنمونهبه منظور تعیین اندازه نمونه مطلوب از طرح 

 ,Greenو با روش گرین ) 25/0 و 1/0 ای با دقت ثابتدنباله

( استفاده شد. اندازه نمونه مطلوب برای طرح گرین با 1970

 (.Karandinos, 1976محاسبه شد ) 4استفاده از رابطه 

 =bam2D/1N)-2( :4رابطه

سطح دقت  Dتعداد نمونه مورد نیاز،  Nدر این رابطه 

(2/0 ،)a  وb  ضرایب حاصل از قانون نمایی تیلور وm 

 داری است.برنمونهمیانگین تراکم آفت در هر واحد 

 

 نتایج

 رنگیفجهوگمینوز  پرهشبنوسانات تراکم جمعیت 

رنگی قبل فجهمینوز گو پرهشبتراکم جمعیت  نوسانات 

رنگی در شهرستان فجهبرداشت گوکاری تا پایان از نشاء

نشان داده شده است. در اولین هفته بعد  1سیروان در شکل 

( به آوریل 21یا  اردیبهشت یکمهای فرمونی )از نصب تله

ثبت شد و سپس  پرهشب 25/36 ± 01/3 طور میانگین

 20جمعیت این آفت تا یک هفته بعد از نشاءکاری )

داشت. از اواخر ( روند افزایشی می 10یا  اردیبهشت

ها پرهشبتعداد  می( 31) تا اوایل خرداد می( 17) اردیبهشت

 به طور مشخص روند نزولی نشان دادند.

، انجام شد یک فصل زراعی که دربر اساس نتایج حاصل 

هفت اوج جمعیتی با  در منطقه سیروان فرنگیمینوز گوجه

این  پروازماهه نشان داد. اوج های زمانی تقریباً یکفاصله

 24، می( 10) اردیبهشت 20های آفت به ترتیب در تاریخ

 23) شهریور 1، جوالی( 19) تیر 28، ژوئن( 15) خرداد

آذر  15و  نوامبر( 8) آبان 17، اکتبر( 4) مهر 12، آگوست(

های شهریور و مهر به طور اتفاق افتاد. در ماهدسامبر(  6)
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ت نوسانات کمتری داشت که احتماالً میانگین تراکم جمعی

ترین تراکم جمعیت در ها است. بیشبه دلیل تداخل نسل

پره( ثبت شب 75/397 ± 29/15)جوالی(  19)تیر  28تاریخ 

شد. تراکم جمعیت این آفت از اواخر آبان به بعد روند نزولی 

هفته که پایان برداشت  که در آخرینطوریهداشت ب

توسط  بطور میانگین پرهشب 5/1 ± 64/0 محصول بود فقط

 ها شکار شد. تله

 با میانگین دمای ماهانه آفت ارتباط تراکم جمعیت

فرنگی پره مینوز گوجهبین میانگین تعداد شبارتباط  

میانگین دمای  های فرمونی باتوسط تلهدر ماه شکار شده 

 است. داده شده نشان 2ماهانه در یک فصل زراعی در شکل 

 تراکم جمعیت ،دهد با افزایش دمانشان میاین شکل 

کاهش  یابد ولی بعد ازهای شکار شده نیز افزایش میپرهشب

تراکم  باز هم روند ،به بعد )اول آگوست( از ماه مرداد ا،دم

روند  )اکتبر( و مهر )سپتامبر( های شهریورجمعیت در ماه

 افزایشی دارد.

نشان داد بین میانگین دمای ماهانه با  رگرسیوننتایج آنالیز 

 همبستگی تله فرمونیشکار شده توسط پره مینوز میانگین شب

 

 

 

کاری تا پایان برداشت نشاء زمان رنگی ازفجهمینوز گو پرهشبتراکم جمعیت  هفتگی نوسانات -1شكل 

 1396در سال  دانهفرمونی شكار شدای ههکه توسط تل رنگی در شهرستان سیروانفجهگو
Figure 1. Weekly population fluctuations of tomato leaf miner moths from the timing 

of transplanting to the end of tomato harvesting in Sirvan county, which have been 

captured by pheromone traps in 2017 
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ای فرمونی )نمودار ستونی( ههرنگی شكار شده توسط تلفجهمینوز گو پرهشبتعداد  ماهانه ارتباط بین میانگین -2شكل

 (1396)شهرستان سیروان، سال  با میانگین دمای ماهانه )نمودار خطی( در یک فصل زراعی
Figure 2. Relationship between the monthly average number of tomato leaf miner moths 

captured by pheromone traps (bar chart) and the average monthly temperature (line chart) in 

a growing season, (Sirvan county, 2017) 
 

 

 

 

(. عالوه بر این رابطه 2R=  42/0) نداشتداری وجود معنی

( این دو متغیر نیز P ،32/1  =7 ،1F= 29/0رگرسیونی خطی )

  (.3)شکل  (2R=  18/0)نبود دار معنی

نتایج نشان داد اگر میانگین دمای یک ماه قبل از 

پره در تله فرمونی( به جای برداری )ثبت تعداد شبنمونه

پره میانگین دمای همان ماه در رابطه رگرسیونی با تراکم شب

 =003/0شود )دار میرگرسیون معنی معادله خط ،لحاظ شود

P ،77/21  =7 ،1F رابطه رگرسیونی بین میانگین 4(. شکل 

فرنگی در تله فرمونی با میانگین دمای پره مینوز گوجهتعداد شب

  دهد.نشان می راپره شکار شده ماه قبل از ثبت تعداد شبیک

 فرنگیپره مینوز گوجهشب توزیع فضایی

میانگین داری بین مدل رگرسیونی تیلور همبستگی معنی 

فرنگی نشان پره مینوز گوجهو واریانس تراکم جمعیت شب

پره مینوز ( شبb(. شاخص تجمع )1داد )جدول 

فرنگی از لحاظ آماری برابر با یک برآورد شدکه نشان گوجه

 است. یآفت از نوع تصادف ینا ییپراکنش فضا دهدیم

نمونه  این پژوهش از روش گرین جهت برآورد اندازهدر 

 برداریتعداد واحد نمونهمطلوب استفاده شد. نتایج نشان داد 

 یافت مورد نیاز با افزایش میانگین تراکم جمعیت آفت کاهش

  مینوز پرهتراکم جمعیت شب هرگاه میانگینبه طوری که 
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فرنگی در تله فرمونی پره مینوز گوجهتعداد شب ماهانه بین میانگین رابطه رگرسیونی -3شكل 

 با میانگین دمای ماهانه
Figure 3. Regression relationship between the average monthly number of 

tomato leaf miner moths in pheromone traps with the mean monthly 

temperature 
 

 

رنگی در تله فرمونی فجهمینوز گو پرهشبتعداد  ماهانه رگرسیونی بین میانگینرابطه  -4شكل 

 شكار شده پرهشبماه قبل از ثبت تعداد با میانگین دمای یک
Figure 4. Regression relationship between the average monthly number of 

tomato leaf miner moths in pheromone traps with the average temperature 

of a month before the number of moths was recorded 
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 Tuta absolutaرنگی فجهپره مینوز گوو پارامترهای برآورد شده شب قانون نمایی تیلور ای رگرسیونیههآمار -1جدول 

(Meyrick) رنگی شهرستان سیروان )استان ایالم( فجهدر مزارع گو 
Table 1. Regression statistics and parameter estimates of Taylor’s power law for tomato leafminer, 

Tuta absoluta (Meyrick) in tomato fields in Sirvan county (Ilam province) 

p-value t R2 b±SEM Log (a) ±SEM Sampling method 

<0.01 7.21 0.60 1.30±0.18 0.12±0.40 
Number of tomato leaf 

miner moths per week in 

pheromone traps 
 

د، تعداد فرنگی در هر تله فرمونی در هفته یک عدد باشگوجه

 10و  25با سطح دقت  )تله فرمونی در هفته( نمونه مورد نیاز

خواهد بود و هرگاه میانگین  65/11و  86/1درصد به ترتیب 

فرنگی در هر تله فرمونی پره مینوز گوجهتراکم جمعیت شب

 25عدد باشد، تعداد نمونه مورد نیاز با سطح دقت  10در هفته

 نمونه خواهد بود. 32/2و  37/0درصد به ترتیب  10و 

 

 بحث

رنگی است فجهرنگی جزو آفات کلیدی گوفجهمینوز گو

واند جمعیت خود را به تمیباالیی دارد و  یکه ظرفیت تولید مثل

. معرفی (2015et al.,  Coccoصورت تصاعدی افزایش دهد )

روش مناسب برای پایش مؤثر این آفت که از طریق آن بتوان 

 ،به صورت قابل اعتماد ارزیابی کرد جمعیت آفت را به موقع و

. ( ,.2014Goftishu et al) برخوردار استاهمیت زیادی از 

داری مناسب از این آفت برنمونهریزی برای برنامه در این ارتباط

از  IPMای ههداری قابل اعتماد در برنامبرنمونهو توسعه طرح 

 است اجزاء مهم پایش است که برای کنترل مؤثر آفت ضروری

(2011; Namvar et al., 2009Castle and Naranjo, ). 

های فرمونی، اولین هفته بعد از نصب تله مطالعه حاضر در

دهنده حضور شکار شد که این نشان پرهشبتعداد قابل توجهی 

رنگی است. دو فرضیه فجهآفت در منطقه قبل از کاشت گو

رنگی در مزرعه فجهمینوز گو پرهشباین جمعیت باالی  واندتمی

رنگی روی فجهرا توضیح دهد. اول اینکه احتمااًل مینوز گو

 میزبان آن هستند حضور داشته ای دیگری از گیاهان کهههگون
رنگی به میزبان اصلی فجهدسترس قرار گرفتن گو است و با در

، دوم اینکه، قسمتی از جمعیت مینوز است خود برگشته

گذرانی گی سال قبل زمستانرنفجهرنگی در بقایای گوفجهگو

ند. مینوز اهاند و اکنون که هوا مساعد شده است ظاهر شدکرده

رنگی به صورت تخم، شفیره و حشره بالغ فجهگو

 ,Van Damme ; 5020EPPO) کندگذرانی میزمستان

2015et al., ) و به دلیل ظرفیت باال در تولیدمثل (Tropea 

et al., 2016; Biondi et al.,  et al., 2012; Guimapi

گذران بقا داشته حتی اگر ده درصد جمعیت زمستان (2018

وانند با تراکم باالیی تمیباشند با شروع فصل زراعی جدید 

 Van Damme et)ظاهر شوند و حالت طغیانی ایجاد کنند 

2015al., )2021( . عالوه بر این. (et al Tarusikirwa 

رنگی فجهالروی و بالغ مینوز گو گزارش دادند که مرحله

گذرانی کنند که این خود توانند بدون دیاپوز زمستانمی

افزایی و افزایش یکباره جمعیت این حاکی از ظرفیت هم

آفت و ایجاد خطر برای گیاهان خانواده سوالناسه است. بقا 

 های متناوب در طول فصلرنگی روی میزبانفجهمینوز گو

 (. ,.2015Cocco et alشده است )زمستان قبالً گزارش 
رنگی فجهای مینوز گوههپرنتایج این تحقیق نشان داد شب

Bahirai et al . با نتایج که اول اردیبهشت ظاهر شدند

بررسی  را در بروجرد آفت این جمعیت که نوسانات )2015( 

 اولین 1392 سال در هامتفاوت است. در تحقیق آن ،کردند

 سال شدند و در شکار ماه اردیبهشت 18تاریخ  در هاپرهشب

 شکار ماه اردیبهشت 11 تاریخ در نر بالغ حشرات اولین 1393

شدند. هرچند اطالعات هواشناسی روزانه در منطقه سیروان در 

دسترس نیست که بتوان مقایسه مناسبی انجام داد ولی میانگین 
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لین یوس( که اوسدرجه سل15دمای هوا در اواسط اردیبهشت )

ها در منطقه بروجرد اتفاق افتاده است حتی سردتر از رشکا

درجه  16میانگین دمای فروردین ماه در منطقه سیروان )

رسد علت این اختالف سلسیوس( است. بنابراین به نظر می

ای مربوط به اختالف دما در دو منطقه باشد. درواقع هرچه منطقه

 .شود آفت زودتر ظاهرقابل انتظار است که تر باشد گرم

رنگی در منطقه فجهنتایج تحقیق حاضر نشان داد مینوز گو

 Bahirai مطالعاتسیروان هفت اوج جمعیتی دارد. این نتایج با 

et al. (2015)   ( الی 1392) ششکه نشان دادند این آفت

از طرف دیگر،  دارد تقریباً مشابه بود. سال در (1393)نسل هفت

 Asghari and Fathipour (2019)نتایج این مطالعه با نتایج 

نسل در سال داشت  11رنگی فجهکه نشان دادند مینوز گو

مینوز  پرهشبداد جمعیت  که نتایج نشاناختالف دارد. 

ود ولی این رابطه کاماًل شمیتر رنگی با افزایش دما بیشفجهگو

که بعد از کاهش دما باز هم روند تراکم طوریهمستقیم نیست ب

سرد هستند افزایشی دارد. حشرات جانورانی خون جمعیت روند

افزایش دما با است.  ی محیطدما تابعی ازها و رشد و نمو آن

افتد و در نتیجه تراکم تر اتفاق میرشد و نمو حشرات سریع

یابد، اما هر گونه از جمعیت حشرات چند نسلی نیز افزایش می

ونمو هستند حشرات دارای یک دامنه دمایی مطلوب برای رشد 

تواند بر رشد و نمو و تر از آن دامنه دمایی میتر یا بیشو کم

 ها اثرات منفی بگذارد. نتراکم جمعیت آ

رنگی فجهمینوز گو تراکم جمعیت در مورد تأثیر دما بر

 Balzan andند.اهمطالعات مختلف نتایج متفاوتی ارائه داد

Moonen (2012) ترین گزارش دادند که در طول گرم

رنگی به فجهای سال در ایتالیا، رشد جمعیت مینوز گوههما

دیگر . مطالعات استصورت تصاعدی و غیرقابل کنترل 

رنگی فجهگزارش دادند افزایش جمعیت مینوز گو همچنین

 Harbi et al., 2012; Coco et) مطابق با افزایش دما است

 2019Krechemer and Foerster, ; 2015al., )از طرف . 

رنگی در فجهنجا گودیگر، در بعضی مناطق گرمسیری که در آ

ود، اوج جمعیت این آفت در شمیای سال کشت هههمه ما

 Mahmoud et al., 2015; Bacci et)افتد زمستان اتفاق می

al., 2019). ای با پراکنش گسترده مثل مینوز اثر دما بر گونه

جغرافیایی جمعیت رنگی ممکن است بر اساس منشاء فجهگو

. در یک ( ,2019Krechemer and Foerster) فرق کند

روی مینوز   Martins et al. (2016)مطالعه که توسط 

دمایی  آستانه ،رنگی در یک منطقه گرمسیری انجام شدفجهگو

 کهبرآورد شد، درحالی سلسیوسدرجه  14پایین، 

 Krechemer and Foerster )2019(  در یک مطالعه دیگر

نیمه گرمسیری انجام دادند این که با جمعیت از یک منطقه 

 .Mahmoudi et al .گزارش نمودند سلسیوسدرجه  8پارامتر 

نیز چنین استنباطی از اثر منشاء جغرافیایی بر پارامترهای   (2015)

 Ommatissus lybicus de) رشدی زنجرک خرما

Bergevin)  .دما عوامل دیگری مثل  عالوه برارائه دادند

رطوبت نسبی هوا، کیفیت میزبان و دشمنان طبیعی نیز بر تراکم 

ها نیاز به مطالعات گذارند که بررسی آنجمعیت آفات اثر می

شرایط اقلیمی و دشمنان طبیعی عوامل  دارد. برای مثال تریبیش

حشرات هستند و عموماً دارای اثر بزرگی  مهمی در مرگ و میر

 ,Naranjo and Ellsworth) نوسانات جمعیت هستندبر 

2005; Bacci et al., 2019). 

بین دما و تراکم همبستگی با استفاده از رابطه رگرسیونی و 

وان تراکم جمعیت آفات را پیش بینی کرد. نتایج نشان تمیآفت 

داد اگر میانگین دمای یک ماه قبل به جای میانگین دمای همان 

در تله فرمونی لحاظ  پرهشبماه در رابطه رگرسیونی با تراکم 

ا استفاده از روش آنالیز ب ود.شمیر دایرگرسیون معن ،شود

دما عاملی است که که میانگین ه شده است رگرسیون نشان داد

گذارد رنگی تأثیر میفجهری بر فراوانی مینوز گودایبه طور معن

)تقریبًا  قبلی وان با دماهای باالیتمیو اوج جمعیت این آفت را 

 ه شده است کهبینی کرد. عالوه بر این، نشان دادپیش دو هفته(

واند تمیرنگی فجهها به مینوز گومتغیری مثل میزان آلودگی برگ

بینی میزان خسارت به میوه به عنوان ابزاری قابل اعتماد برای پیش
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های کنترلی به موقع به کار رنگی استفاده شود تا روشفجهگو

ها همبستگی باالیی با تحقیق درصد آلودگی به میوه این روند. در

 Krechemer) تر داشتها در دو هفته قبلبرگ میزان آلودگی

2019and Foerster, ).  بینی نیز برای پیشدر مطالعه دیگری

از  Crawford Heteropsylla cubanaتراکم جمعیت پسیل 

 Geiger andشده است )میانگین دمای یک هفته قبل استفاده 

2000Gutierrez, ). 

 25و  10با سطح دقت از روش گرین در این پژوهش 

در اغلب جهت برآورد اندازه نمونه مطلوب استفاده شد. درصد 

شود این دو سطح برداری انجام میمطالعات که در زمینه نمونه

برای مطالعات اکولوژیکی شود که به ترتیب دقت انتخاب می

که به دقت باالیی نیاز دارند )مثل جدول زندگی( و  1فشرده

که به دقت قابل قبول و کارایی باالیی نیاز دارند )مثل  2گسترده

 Southwood andند )شومدیریت آفات( تنظیم می

Henderson, 2000که هدف نهایی تحقیق (. با توجه به این

زمینه مدیریت آفت است، بنابراین  در حاضر ارائه اطالعات

تعداد واحد نتایج نشان داد . شددرصد انتخاب  25سطح دقت 

برداری مورد نیاز با افزایش میانگین تراکم جمعیت آفت نمونه

 Mahmoudi and Pezhmanشمشابه این روکاهش یافت. 

برداری مورد نیاز با نشان دادند تعداد واحد نمونه  (2017)

افزایش میانگین تراکم جمعیت آفت کاهش یافت و هرگاه 

 Chlorops) میانگین تراکم جمعیت مگس زرد ساقه گندم

pumilionis Bjerk)مگس فری ، (Oscinella frit L) ،

و زنجرک  (Cephus pygmaeus L) گندم خوارزنبور ساقه

در هر  (Psammotettix alienus Dahlb) ساموتیتیکس

کارت زرد یک عدد باشد، تعداد نمونه مورد نیاز با سطح دقت 

است و هرگاه میانگین تراکم  48و  42، 27، 21به ترتیب 2/0

عدد  10و  10، 7، 6عدد باشد به ترتیب  10جمعیت این آفت 

با استفاده در یک مطالعه،  است.نمونه جهت برآورد جمعیت نیاز 

که داده شد های مدل تیلور و با روش گرین نشان از شاخص

                                                                                                                   
1- Intensive 

2- Extensive 

 هرگاه میانگین تراکم جمعیت مراحل متحرک کنه تارتن

(Tetranychus urticae Koch) عدد در  5/0ای دولکه

برداری نیاز واحد نمونه 113به  25/0سطح دقت  هب ،برگ باشد

در مطالعه دیگری، . (Mohiseni and Kushki, 2016) است

 یهای مزارع گندم و طراحشته ییپراکنش فضا یبا بررس

که تعداد نمونه الزم  ه شدنشان داد ینبه روش گر یبردارنمونه

 34تا  1، از 25/0در سطح دقت  یتجهت برآورد تراکم جمع

است  یرعدد شته در خوشه متغ 3/0تا  16های خوشه برای تراکم

(Ramezani et al., 2016.) 

های فرمونی نتایج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از تله

برداری مناسب برای پایش تواند به عنوان یک روش نمونهمی

به استثنای آخرین  رنگی استفاده شود.فجهجمعیت مینوز گو

ای شکار پرهها هیچ شببرداری که یکی از تلهتاریخ نمونه

 30ها بیش از برداری همه تلههای نمونهنکرد، در بقیه تاریخ

ای که در اتیوپی انجام شد نیز نشان مطالعهپره شکار کردند. شب

داد تله های فرمونی در محیط مزرعه قادر به شکار تعداد قابل 

 مطالعه. (Goftishu et al., 2014پره هستند )توجهی شب

برداری، پراکنش جمعیت، با ارائه نتایج در زمینه نمونه حاضر

رنگی با شرایط فجهنوسانات جمعیت و ارتباط جمعیت مینوز گو

تواند کمک شایانی برای مدیریت منطقی این دمایی منطقه می

 در منطقه ارائه بدهد. آفت

 

 گزاریسپاس

اطالعات موجود در این مقاله، طرح پژوهشی است که در 

تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم پذیرفته شورای 

و مورد حمایت مالی قرار  (ص/73275/4/96شماره ) شده است

ریاست محترم سازمان حمایت های از بدین وسیله گرفته است. 
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Abstract 

Background and Objectives 
The tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae), is an important 

pest of tomato in Iran. Therefore, this study was done to investigate fluctuations in adult male 

population of this pest using sex pheromone traps in Sirvan County (Ilam Province, western 

Iran) during a growing season, which lasted before transplanting to the end of growing season.  

Materials and Methods 
For conducting this research, 4 tomato farms in Sirvan county were selected and the pest 

populations were sampled using pheromone traps. The Pearson's correlation coefficient was 

used to assess the relationship between adult moth density and temperature. For determining 

optimal sample size, the Green's method was used. 

Results 
According to results of the present study, there were seven population peaks at intervals of 

approximately one month. Flight peak of this pest occurred on May 10, June 14, July 19, 

August 23, October 4, November 8 ,and  December 6, respectively. The highest population 

density was recorded on July 19 (397.75 moths) and population density of this pest was 

declined since late November. Studying the relationship between average number of male 

moths of T. absoluta captured by pheromone traps and average monthly temperature in a 

growing season showed that with the increase in temperature, population density of moths was 

also increased. Results of regression analysis indicated that peaks about abundance of male 

moth coincided with the previous monthly mean temperatures. Taylor's regression model 

showed a significant and high correlation between mean and variance regarding density of 

pest population. Statistically, the aggregation index of tomato leaf miner was equal to one. In 

this study, Green's method was used to estimate optimal sample size. The results showed that 
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the required number of sampling units was decreased with the increase in average population 

density of the pest so that, when average population density of tomato leaf miner moth in each 

pheromone trap was one per week, the required number of samples with an accuracy level of 

25 and 10% was equal to 1.86 and 11.65, respectively, and when average population density 

of this pest in each pheromone trap was 10 per week, the required number of samples with an 

accuracy level of 25 and 10% was equal to 0.37 and 2.32, respectively. 

Discussion 

Our results demonstrated that pheromone traps can be used as a suitable sampling method for 

monitoring population of the tomato leaf miner. This study provided the data about sampling, 

population distribution, fluctuations in population of tomato leaf miner, and the relationship 

between population density of the pest and temperature. Our findings can greatly contribute 

to rational management of this pest in the region. 
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