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 فرنگی گوجه مینوز پره شب شکار بر فرمونی تله نوع و ارتفاع رنگ، تأثیر بررسی

absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) Tuta فارس استان در 
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 1398 آبانتاریخ پذیرش:            1398 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 خسارت و بوده فرنگیگوجه مهم آفات از Gelechiidae) (Lepidoptera: )7191 (Meyrick, absoluta Tuta فرنگیگوجه مینوز

 .شد بررسی فرومونی تله از استفاده با فرنگیگوجه مینوز شکار میزان بر مؤثر عوامل برخی حاضر، تحقیق در .آوردمی وارد محصول این به زیادی

 و دلتا) تله نوع شامل فاکتورها .شد انجام 1397 و6139 هایسال طی ارتکر سه در تصادفی کاملا  طرح قالب در فاکتوریل صورتبه آزمایش

 با هاتله در مینوزها شکار میانگین آمده دستبه نتایج به توجه با .بود (مترسانتی 20،50،80) تله ارتفاع و (سفید و آبی) تله رنگ ،(شکلبالی

 شکار میانگین با سفید تله داد. نشان دارمعنی اختلف %5 سطح در استفاده مورد یهاتله انواع در و %1 خطای احتمال با مختلف ارتفاع و هارنگ

 تریبیش هایپرهشب ارتفاع، 4/1716 شکار میانگین با مترسانتی 80 ارتفاع با هایتله داشت. مؤثرتری کارایی آبی تله به نسبت حشره 9/1355

 رنگ و تله؛ نوع تله، ارتفاع تله؛ ارتفاع و تله رنگ سال، متقابل اثر .داشتند شکل بالی به نسبت بهتری کارایی نیز دلتا هایتله و کردند شکار را

 سفید دلتا تله شد. دارمعنی مینوز شکار روی بر %5 خطای احتمال با تله رنگ تله، ارتفاع متقابل اثر و %1 خطای احتمال با تله نوع تله، ارتفاع تله،

 8/962 شکار میانگین با مترسانتی 20 ارتفاع در سفید بالی تله و 8/1137 و 3/2863 شکار میانگین با ترتیببه رمتسانتی 80و 50 ارتفاع در

 این نتایج به توجه با .بود مینوز مترسانتی 20 ارتفاع در آبی شکل بالی تله به مربوط نیز شکار میانگین ترینکم داشتند. را شکار میزان ترینبیش

 دارد. فرنگیگوجه مینوز کنترل در را کارایی ترینبیش مترسانتی 80 نصب ارتفاع با دلتایی سفید مونیفرو تله بررسی،

 Tuta absoluta فرنگی،تله فرومونی، تله بالی شکل، تله دلتا، مینوز گوجه کلمات کلیدی:

 Maryam.moarefi@gmail.comالکترونیکی نویسنده مسئول: پست * 
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 مقدمه
 است تن میلیون 01/17 حدود ایران در سبزیجات تولید میزان       

 گروه این تولید اول رتبه در درصد 3/34 با فرنگیگوجه محصول که

 رده در درصد 7/9 با فارس استان میزان این از. باشدمی محصوالت از

(. 1394-95 ،جهادکشاورزی وزارت کشاورزی آمارنامه) دارد قرار اول

 گوجه مینوز هاآن ترینمهم که است زیادی آفات فرنگی دارایگوجه

 Tuta absolutaفرنگی  گوجه مینوز(. Sabbour ،2014)است  فرنگی

(Meyrick, 1917) (Lep: Gelechiidae) مهم آفات از اقتصادی لحاظ از 

 بر عالوه و محسوب شده زراعی محصوالت و هاگلخانه در فرنگیگوجه

، همکاران و Desneux) بادمجانیان خانواده محصوالت سایر به فرنگیگوجه

 هایعلف چنینهم و (2013 مکاران،و ه  Megido؛Unlu ،2012 ؛2011

 هایردیابی طی (.OEPP/EPPO ،2008) نمایدمی حمله خانواده این هرز

 (1389)آبان  2010 نوامبر این آفت هایپرهشب اولین گرفته صورت

و  Baniameri)شد  شناسایی و شکار غربیآذربایجان استان از

Cheraghian ،2012 .)گیاهان هوایی هایاندام تمامی به آفت این 

 ساقه، برگ، پارانشیم از جوان هایالرو کهطوریزند، بهمی خسارت

 مورد را میوه بالغ هایالرو کنند وتغذیه می رشد حال در گل شاخه،

(. 2011؛ 2010؛ 2007و همکاران،  Desneux) دهندمی قرار حمله

را  فرنگیمحصول گوجه درصد90 تواند تامی آفت این خسارت گاهی

 در(. Shahini ،2017و  Berxolli)مزرعه و یا گلخانه نابود کند در 

 محصوالت ها،گلخانه در آفت کنترل برای راه ترینمعمول اخیر هایسال

 به ایجاد منجر روش این از استفاده که بوده پاشیسم صنعتی و زراعی

 به طبیعی و ایجاد مقاومت دشمنان از بین رفتن سموم، ماندهباقی

و همکاران،  Taha ؛Walgenbach ،1991)است  شده اهکشحشره

 هاییاستراتژی شیمیایی، کنترل نامطلوب اثرات جبران برای(. 2013

 استفاده و( 2012و همکاران،  Urbaneja) بیولوژیکی کنترل ازجمله

طالبی ) است الزامی آفات با مبارزه در اکوسیستم با سازگار هایروش از

 که فراری هستند شیمیایی هایمولکول هافرمون(. 1393و همکاران، 

هایی در واکنش بروز به منجر و شده درک بویایی سیستم طریق از

و همکاران،  Tirindelliشوند )می جانور هایرفتار و ریزدرون غدد

 آفات مدیریت در توجهی قابل اهمیت جنسی هایفرمون. (2009

 در اختالل و بوهان شکار آگاهی،پیش جهت گسترده صورتبه دارند و

 Witzgall) شوندمی استفاده ایپروانه آفات خصوصهب و آفات گیریجفت

 هایراهکار میان در( Prabhaker ،2012و   Prasad؛2010و همکاران، 

 فنون ترینمهم از یکی جنسی فرمونی هایتله از استفاده مدیریتی،

 ستا فرنگیگوجه آفات جهت کنترل جهان سراسر در شده شناخته

(Abbes  وChermi ،2011 .)فرمونی هایتله کارایی بر مختلفی عوامل 

. کرد اشاره تله ارتفاع و شکل رنگ، به توانمی جمله آن از که مؤثرند

 هایکپسول فرنگیگوجه مینوز بر نظارت برای که معتقدند محققین

-Al و Hassan) باشد همراه دلتا تله با یدبا جنسی فرمون حاوی

Zaidi،2010 .)هایتله( 1390ساالری و همکاران ) مطالعات اساس بر 

 در را شکار ترینبیش شکل بالی و ایاستوانه هایتله به نسبت دلتا

 طبق .داشت  Grapholita funebrana (Treitschke)آلو کرم پروانه

 Leucinodesکه شد مشخص (2003) همکاران و Cork گزارش

orbonalis Guenée هابررسی نتایج .شوندمی دلتا یهاتله جلب تربیش 

 تله که داد نشان بلوط خوار جوانه و به انار، کرم گلوگاه کرم روی بر

است )عسگری  داشته دیگر هایتله به نسبت را شکار ترینبیش دلتا

؛ کرمانی و همکاران، 1388؛ غباری و همکاران، 1388و همکاران، 

 مهم هایجنبه از هاتله ارتفاع .(1395؛ ناصریان و همکاران، 1393

 قرار دهد تأثیر تحت را هاتله کارایی تواندمی و است هاتله توسعه

(Wall ،1989 .)که داد نشان انار گلوگاه کرم روی بر هابررسی نتایج 

 هاپرهشب جلب در را کارایی ترینبیش زمین سطح از متری 5/1 ارتفاع

 تأثیر مورد در هایبررسچنین هم(. 1395ناصریان و همکاران، )دارد 

 سیب کرم در که داد نشان مختلف حشرات شکار میزان در تله ارتفاع

، Douglasو  Alan) باال ارتفاعات ها درتله در شده گرفتار افراد ترینبیش

 متری 5/1 ارتفاع درSpodoptera frugiperda (Smith)  در ،(2005

(Edi  ،2004و همکاران )هلو خوارشاخهسر مورد کرم در وAnarsia 

lineatella Zeller  متر 3 ارتفاع در (Ahmed  وKhadhum ،1986 )

 گوجه مینوز روی بر( 1396رزمجو و افتخاری ) هایبررسی. بودند

 متریسانتی 50 ارتفاع در شده نصب فرمونی هایتله که داد نشان فرنگی

 ریمتسانتی 70 و 30 ارتفاع در شده نصب هایتله به نسبت زمین سطح از

 فیزیولوژیکی لحاظ از ارتفاع، بر عالوه کرد. شکار را تریبیش هایپرهشب

 دهد قرار تأثیر تحت را حشرات تواندمی نیز هارنگ طیف بازتاب

(Mahmoud  ،2014و همکاران .)داده است مختلف نشان تحقیقات 

و  Roubos)دارد  آفات جلب در توجهی قابل تأثیر هاتله رنگ که

Liburd ،2008). اثربخش و مهم فاکتور یک تواندمی تله رنگ بنابراین 

باشد  انبوه شکار یا آگاهی پیش سیستم در فرمون از استفاده برای

(Knight  وMiliczky ،2003.) تحقیقات Uchôa-Fernandes  وVilela 

 در آبی و قرمز سیاه، شامل تیره هایرنگ که داد نشان (1994)

تری از بیش هاینر جلب باعث دسفی و زرد هایرنگ با مقایسه

Scrobipalpula absoluta (Povolny) بر دیگری تحقیق در. شودمی 

 غیر هایمگس و عسل زنبور سیب، کرم شکار بر تله رنگ تأثیر روی

 زنبورعسل، جلب باعث سبز و قرمز رنگ که داد نشان دلتا تله در هدف

 از بیش نجینار و سبز هایرنگ و مگس تعداد ترینبیش قرمز رنگ

 به نسبت سبز تله چنینهم. گردید سیب کرم جلب باعث سفید تله

 شد سیب کرم تریبیش تعداد انداختن دام به باعث رنگ سفید تله

(Knight  وMiliczky ،2003 .)هایبررسی نتایج Timmons  وPotter 

 سفید هایاز تله مؤثرتر ایقهوه و سیاه هایتله که داد نشان( 1981)

      (DOI): 10.22034/aej.2020.120829     
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تحقیقات . کندمی عمل Podosesia syringae Harrisب پروانه جل در

 هایرنگ از تربیش زرد و ایقهوه هایکه تله بر روی کرم سیب نشان داد

 مطالعات(. 1980و همکاران،  Arsura) شد هااین پروانه جلب باعث دیگر

 مؤثر T. absoluta هاینر جلب در تله رنگ که داد نشان شده انجام

 هاینر متوسط تعداد فرنگیگوجه پاییزه کشت که درطوریبه. است

 ولی نداشت هامختلف تله هایرنگ بین داریمعنی تفاوت شده شکار

 بین داریمعنی تفاوت زمستان که دربود. با این بهتر سبز تا حدی تله

رنگ  سبز هایتله حالاین نداشت، با وجود هاتله هایرنگ از یکهیچ

ها به تله برابر 2 از بیش و برابر 4 برابر، 4 برابر، 7 از بیش ترتیببه

کردند  این حشرات را شکار سفید و زرد نارنجی، قرمز، هایرنگ

(Braham ،2014 .)چنینهم Roubos وLiburd (2008 )مورد در 

  Vitacea polistiformis (Harris)هاینر جلب در سطلی تله رنگ تأثیر

 شکار باعث زرد و سبز هایتله که دنددا نشان فرمون از استفاده با

 سبز نیز و زرد رنگ شد، رنگ آبی و سفید رنگ به نسبت آفت تربیش

. نیستند رنگ دو این تفکیک به قادر هانر و داشته مشابه بازتاب

های پرهشب جذب ترینبیش زرد تله و سفید تله که داد نشان هابررسی

T. absoluta کارآیی با سبز و آبی قرمز، هایتله و اندداشته خود به را 

 برررسی این چنین نتایجهم. گرفتند قرار بعدی مراحل در تریکم

های پروانه جلب برای رنگ بهترین سفید رنگ از استفاده که داد نشان

مطالعات  نتایج(. 2014و همکاران،  Mahmoud) بود فرنگیگوجه مینوز

Athanassiou ( 2004و همکاران )مورد درPalpita unionalis 

(Rossi, 1794) رنگی آزمایش شده تله چهار میان از که کرد مشخص 

 بهتر شکار میزان لحاظ از ایقهوه و قرمز به نسبت سفید و زرد تله

( 2013و همکاران ) Taha هایبررسی از حاصل چنین نتایجهم. بودند

 گوجه فرنگی مینوز در را جلب ترینبیش قرمز تله که کرد مشخص

با توجه به اهمیت گوجه فرنگی و نیز باال بودن سطح زیر  است. هداشت

کشت آن و نیز خسارت اقتصادی مینوز گوجه فرنگی در استان فارس، 

منظور بررسی برخی عوامل مؤثر در شکار مطلوب این این تحقیق به

 ترینکم با ها در برنامه مدیریت تلفیقی آفاتآفت و استفاده از آن

 صورت گرفته است. محیطی ستزی نامطلوب اثرات

 

 هامواد و روش

 فرمونی تله نوع و ارتفاع رنگ، تأثیر بررسی منظوربه آزمایش این       

 گوجه پروانه مینوز جلب در غیرشیمیایی کنترل روش یک عنوانبه

سعدی  ال در روستای 1396-97 زراعی هایسال در T. absoluta فرنگی

کیلومتری شهرستان  35فاصله  در و فارس استان در دارنگون سیاخ منطقه

 52، مورد ارزیابی قرار گرفت. این منطقه در طول جغرافیاییشیراز

دقیقه و در  24درجه و  29دقیقه، عرض جغرافیایی  20درجه و 

  قرار دارد. متر از سطح دریا 1600ارتفاع

 عامل سه با فاکتوریل صورتبه آزمایشات: های آزمایشفاکتور       

 دلتا) سطح دو در تله نوع ،(سفید و آبی) سطح دو در تله رنگ: لشام

 و 50 ،20سطح ) سه در زمین سطح از تله قرارگیری ارتفاع و( بالی و

  گردید. اجرا تصادفی کامل طرح قالب در تکرار سه در و( مترسانتی 80

 با تله آمیزیرنگ از آبی هایتله تهیه برای: هاسازی تلهآماده       

شب  فرمون هاتله از یک هر داخل. گردید استفاده رنگ آبی پریاس

 سانتاموس از شده استفاده فرمون. داده شد قرار فرنگیگوجه مینوز پره

 تهیه بود، شده وارد پارسیان فناوری زیست شرکت توسط که کانادا

 زمین سطح از متریسانتی 80 و 50 ،20 ارتفاع سه در هاتله. گردید

از زمان شروع انتقال نشاء گوجه فرنگی به مزرعه . شدند کارگذاری

ها )اواسط تیرماه( تله )نیمه اول اردیبهشت ماه( تا برداشت محصول

متر در نظر گرفته  100ها از یکدیگر در مزرعه مستقر بود. فاصله تله

 هر فرمون حشره، جلب افزایش ازای هر تله(. جهتمتر به 50شد )

 از تله هر داخل در. گردیدمی تعویض هروز 20 زمانی فاصله در تله

کارآیی  افزایش برای و گردید استفاده یکسان رنگ و اندازه به چسب

برای ارزیابی تراکم حشرات . گردیدند تعویض هفته هر هاچسب ها،تله

شکار شده، شمارش حشرات موجود در تله ها هر دو روز یک مرتبه و 

و پس از  گرفت زراعی صورت سال برداری در هرمرتبه نمونه 60کل  در

 آوری شدند.ها جمعشده از سطح کارت شکار حشرات شمارش، مرتبه هر

 کمباین صورتبه سال دو نتایج نهایت در :هاتجزیه و تحلیل داده       

 از هامیانگین مقایسه برای. آماری قرار گرفت مورد تجزیه و تحلیل

 افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه. گردید استفاده LSD روش

 .گرفت صورت SAS 9.4 (SAS Institute Inc, 2013)آماری 

 

 نتایج

 خطای احتمال با تله ارتفاع و تله رنگ که داد نشان هابررسی       

پس از هر . است شده دارمعنی %5 خطای احتمال با تله نوع و 1%

. آوری شدندعشده قبلی از سطوح جم برداری حشرات شکارنوبت نمونه

 از تربیش حشره 9/1355 میانگین با سفید تله تله، رنگ فاکتور در

 فاکتور در. است داشته شکار و جلب حشره 1/949میانگین  با آبی تله

 حشره04/1716 میانگین شکار با مترسانتی 80ارتفاع  تله، ارتفاع

 46/961میانگین شکار  متر باسانتی 50ارتفاع با هایاز تله تربیش

 تریناین در حالی است کم. است شده نر حشرات جلب باعث حشره

حشره  08/780متر با میانگین سانتی 20ارتفاع  با تله در شکار میزان

 حشره 25/1377 میانگین با دلتا تله تله، نوع فاکتور در. دیده شد

و شکار حشرات  جلب باعث حشره 80/927 با میانگین بالی تله از تربیش

رنگ، ارتفاع  گانه سه متقابل اثر داریمعنی به توجه با .(1 شد )جدول

 بحث از سال، رنگ و ارتفاع گانه سه متقابل اثر چنینو هم تله و نوع

 داد نشان هابررسی نتایج .گرددمی خودداری اثرات سایر درخصوص

      (DOI): 10.22034/aej.2020.120829     
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و اثر  تله رنگ، ارتفاع و نوع تله؛ تله و ارتفاع سال، رنگ متقابل اثر که

 اثر متقابل ارتفاع و %1 خطای احتمال با تله تله و نوع ارتفاعمتقابل 

 .(2است )جدول  شده دارمعنی %5 خطای احتمال با تله تله و رنگ
  

شکار پروانه مینوز  میزان بر مختلف هایفاکتور تأثیر :1 جدول

 فرنگی استان فارسگوجه مزارع فرنگی درگوجه

 داری ندارند.تفاوت معنی LSDهای دارای حروف مشترک، براساس آزمون میانگین *
 
 

 پروانه مینوز گوجه شکار میزان واریانس تجزیه نتایج :2جدول 

 مزارع در تله ارتفاع و نوع سال، رنگ، هایفاکتور تأثیر فرنگی تحت

 فرنگی استان فارس گوجه

 دارغیرمعنی :nsدرصد؛  5 درصد و 1 احتمال سطح دار دراثر معنی ترتیبو *: به **
 

 3/2864 میانگین متر باسانتی 80ارتفاع  در سفید رنگ با دلتا تله       

 3/489 میانگین متر باسانتی 20ارتفاع  آبی رنگ در بالی تله و حشره

ترین میزان شکار حشرات را داشتند رین و کمتترتیب بیشبه حشره

 رنگ با بالی تله در هاتیمار بین تفاوت نتایج همین طبق (.1)شکل 

 سفید رنگ با دلتا تله که است زمانی از ترکم مختلف ارتفاعات در سفید

 در رنگ آبی دلتا تله ها درپرهمیانگین شکار شب چنینهم. شد استفاده

 5/1580 و 7/1013 ،5/786ترتیب به مترسانتی 20و  50 ،80 ارتفاعات

 افزایش با آبی رنگ در شکار میانگین دلتا تله در .(1حشره بود )شکل 

 است درحالی این یافت، افزایش %237/50 مترسانتی 80 به 20 از ارتفاع

 %287/69 شکار میانگین کرد، پیدا تغییر سفید به تله رنگ کهزمانی که

 80 به 20 از ارتفاع افزایش سفید رنگ با و آبی بالی تله در .یافت افزایش

  یافت. افزایش %212/22و  %498/58ترتیب به شکار میانگین متر،سانتی

 

 بحث 

های دست آمده از این تحقیق خصوصیات تلهبراساس نتایج به       

 (T. absoluta)فرنگی پره مینوز گوجه شکار شب روی میزان فرومونی بر

های با شکل، رنگ و ارتفاعات نصب که تلهطوریارد. بهگذتأثیر می

 شکل اثرکنند. در بررسی مختلف، تعداد حشرات متفاوتی را شکار می

 ترینبیش که مشخص شد فرنگیگوجه مینوز هاینر شکار میزان در تله

 تأثیر تحت را آن کارایی تله شکل. بود دلتا تله به مربوط جلب میزان

و همکاران،  Branco)گذارد می تأثیر حشره شکار دادتع روی و داده قرار

 سایر به نسبت تربیش دهانه قطر داشتن دلیلبه دلتا هایتله(. 2001

 تنها وجود چنینهم. دارند هاپرهشب ورود برای بازتری فضای ها،تله

 فضای در خوبی فرمونی تونل ایجاد سبب فرمون خروج برای دهانه دو

 فضا در فرمون بهتر انتشار به تواندمی موضوع این و شودمی تله اطراف

 (.1388عسگری و همکاران، ) نماید کمک آفت تربیش جلب نتیجه در و

 صرفه به حشره، جلب در آن توانایی بر عالوه تله یک کارگیریبه برای

 هستند عواملی و هوایی آب شرایط با و سازگاری کار سهولت بودن،

(. 1388عسگری و همکاران، )هستند  گذارتأثیر هاتله انتخاب در که

 فرمونی هایتله انواع کارایی در (1390) همکاران و ساالری تحقیقات طبق

 شکار ترینبیش با دلتا، تله (G. funebrana)آلو  کرم شکار پروانه جهت

شد. در  شناخته آلو کرم نر هایپروانه شکار برای تله بهترین عنوانبه

( در استان کردستان مشخص شد 1388مکاران )غباری و همطالعات 

در  شکل تله بالی به نسبت دلتا و مستطیلی ای،لوله فرومونی هایکه تله

 Tortrix viridana L. (Lep.: Tortricidae)بلوط خوار جوانه پروانه کنترل

 مقایسه داشتند. قرار کارایی نظر از باالتری سطح در و کرده عمل بهتر

 80 ارتفاع که داد نشان فرمونی هایتله نصب های مختلفارتفاع

شکار  را حشره ترین، بیش04/1716 شکار میانگین با متریسانتی

 میانگین با متریسانتی 20ارتفاع در شکار میانگین ترینکم کرده و

 باد سرعت ارتفاع، افزایش با (.1 جدول)بوده است  حشره 08/780

 شوندمی منتقل تریدور مسافت تا فرمون هایمولکول شده، تربیش

ناصریان و )گیرند می قرار آن معرض در تریبیش هایپرهشب و

   . (1395همکاران، 

Std Dev نابع تغییراتم سطوح تغییرات *میانگین شکار 

33/61  949/1b آبی 
 رنگ تله

84/115  1355/9a سفید 

307/37  780/08c 20 مترسانتی 

707/38 ارتفاع تله  961/46b 50 مترسانتی 

145/139  1716/04a 80 مترسانتی 

4/120  1377/25a دلتا 
 شکل تله

462/46  927/80b بالی 

291/100  1141/3b اول 
 سال

339/97  1163/8a ومد 

 ییراتمنابع تغ درجه آزادی میانگین مربعات

 سال 1 *9112/5

584/8ns 4 تکرار در داخل سال 

 رنگ تله 1 **2979240/5

264/5ns 1  رنگ تله ×سال 

06/5913243  ارتفاع تله 2 

888/88ns 2  ارتفاع تله ×سال 

 نوع تله 1 *3636005/6

 نوع تله ×سال  1 *1352

 رنگ تله ×ارتفاع تله  2 *318449/63

ارتفاع  ×له رنگ ت ×سال  2 **4465/63

 نوع تله ×رنگ تله  158672/22ns 2 تله

2266/9ns 1  نوع تله ×رنگ تله  ×سال 

 نوع تله ×ارتفاع تله  2 **1450818/4

420/9ns 2  سال ×نوع تله  ×ارتفاع تله 

نوع  ×ارتفاع تله  ×رنگ تله  2 **1208655/2

35/69 تله نوع  ×ارتفاع تله  ×رنگ تله  2 

2/286 سال ×تله   خطا 44 

 54/2  ضریب خطا 
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 فرنگی استان فارسگوجه مزارع در تله و ارتفاع نوع رنگ، گانه سه اثرات به فرنگی مربوطشکارشده مینوزگوجه تعداد حشرات میانگین :1شکل

 .دار ندارنداختالف معنی %5ون که دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح احتمال های موجود در هر ستمیانگین*

 تا فرمون هایمولکول شده، تربیش باد سرعت ارتفاع، افزایش با       

 آن معرض در تریبیش هایپرهشب و شوندمی منتقل تریدور مسافت

و همکاران غباری  مطالعات. (1395ناصریان و همکاران، ) گیرندمی قرار

 که داد نشان T. viridana بلوط خوارجوانه پروانه مورد در( 1388)

ساالری و  هایبررسی نتایج. ندارد هاپرهشب شکار در تأثیری ارتفاع،

آلو  کرم پروانه شکار و جلب در ارتفاع که داد نشان( 1390همکاران )

(G. funebrana )و جتا وسط متری، یک ارتفاع بین از و بوده مؤثر 

شده  مشاهده تاج وسط ارتفاع در شکار تریندرخت، بیش تاج نوک

گوجه  مینوز پره شب جلب در مؤثر عوامل از تواندمی تله رنگ. است

دست آمده از این آزمایش به طبق نتایج(. Braham، 2014) باشد فرنگی

 9/1355 شکار میانگین با رنگ سفید هایتله که نیز مشخص شد

 در حشره 1/949 شکار میانگین با آبی تله به تنسب بهتری کارایی

و  Riedl هایبررسی(. 2 جدول)داشتند  گوجه فرنگی مینوز شکار

 جلب در داریمعنی اختالف تله رنگ که داد نشان( 1979همکاران )

و همکاران  Arsura هایچنین بررسیهم. ندارد سیب کرم پروانه

 هایرنگ با سیب کرم هایپروانه شکار تعداد که داد نشان( 1980)

 جلب ترینبیش سفید تله .است دیگر هایرنگ از تربیش زرد و ایقهوه

، Miliczkyو  Knight)دارد  قرمز و نارنجی سبز، هایتله به نسبت را

 آذربایجان استان در که دادند نشان (1391) عسگری و همکاران (.2003

 بلوط خوارجوانه هپروان جلب میزان ترینبیش رنگ سفید هایتله غربی

 هاتله توسط شکار میزان فارس و کردستان هایاستان در ولی داشته را

 که است استوار مطلب این بر محققین نتایج. ندارد داریمعنی تفاوت

 نزدیک و جلب برای اصلی عامل که بود خواهد مؤثر زمانی هاتله رنگ

 تله، با شرهح تماس مرحله در تا باشد داشته وجود تله به حشره شدن

(. 1391عسگری و همکاران، ) دهد نشان را خود تشدیدکنندگی اثر رنگ

 هایتله که داد نشان (2004) و همکاران Athanassiou هایبررسی نتایج

 Palpita unionalis های نر جلب در هارنگنسبت به سایر  رنگ سفید

(Rossi)(Lepidoptera: Pyralidae )تحقیق این  نتایج. بودند مؤثرتر

عسگری و  تحقیقات نتایج با سفید رنگ بهتر کارایی مورد در نیز

و  Miliczky (2003 ،)Athanassiouو  Knight(، 1391همکاران )

 داشت. مطابقت( 2014و همکاران )  Mahmoud( و2004همکاران )

 تهدید تواندمی کشور جنوبی مناطق در فرنگیگوجه مینوز پرهشب وجود

 فعالیت دلیلبه. باشد وابسته صنایع و فرنگی جهگو تولید برای جدی

 در و است کم هاآن روی سموم تأثیر گیاهی، بافت داخل در الروها

 براساس طورکلی،به. سازدمی دشوار حدی تا را آن مدیریت نتیجه

 استفاده حاضر، تحقیق در شده انجام هایآزمایش مجموع از حاصل نتایج

 شکار جهت مترسانتی 80 ارتفاع در رنگ سفید دلتا فرمونی هایتله از

 توصیه ها،آن بهتر ردیابی و فرنگیگوجه مینوز پرهشب کامل حشرات

 و ساده قبیل از هافرمون از استفاده محاسن به توجه با. شودمی

 سایر با تلفیق قابلیت زیست، محیط آلودگی عدم ها،آن بودن کاربردی
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 میزان کاهش آن نتیجه که یشیمیای مبارزه ازجمله مبارزه هایروش

 شودمی پیشنهاد است، هاکشآفت از استفاده تعدیل و مصرفی سموم

 .گردد استفاده IPM برنامه در خطر کم هایروش از یکی عنوانبه

 

 منابع

 محصوالت .1394-95.جهادکشاورزی وزارت کشاورزی آمارنامه .1

 اطالعات وریفنا مرکز اقتصادی و ریزیبرنامه معاونت اول، جلدزراعی، 

 صفحه. 125 ارتباطات. و

 تله ارتفاع و رنگ تأثیر ارزیابی. 1396، .پ و افتخاری،. م رزمجو، .2

 آفت پایش منظوربه فرنگیگوجه مینوز شکار میزان در دلتا فرمونی

Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae). ملی همایش هفتمین 

 اصفهان، .سالم حصوالتم تولید رویکرد با کشاورزی در نو هایایده

 .5تا  1صفحات اسفند،  5اصفهان،  واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 مؤثر عوامل برخی. 1390،.م تبریزیان، و .م زاده،فالح ؛.ع ساالری، .3
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 خوارجوانه شکار میزان در آن نصب محل و فرمونی تله رنگ اثر بررسی

 و حمایت تحقیقات. کشور استان سه در Tortrix viridana بلوط

 .9تا  1، صفحات 1، شماره 10. دوره ایران مراتع و هاجنگل حفاظت
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 عوامل برخی .1388عسگری، ح.،  و .س.ح گلدانساز، ؛.ح غباری، .7

 Tortrix viridana بلوط خوارجوانه پروانه فرمونی هایتله شکار در مؤثر

(Lep.: Tortricidae) و کشاورزی فنون و علوم .کردستان استان در 

 .262تا  255صفحات  ،13، شماره 47. دوره طبیعی منابع

. 1393آ.،  و آوندفقیه، .ج زاده،کریم ؛.ح فرزامند، ؛.پ کرمانی، .8

 کرم و Euzophera bigella Zeller به کرم جمعیت نوسانات مطالعات

 حشره تحقیقات. اصفهان به هایباغ در .Cydia pomonella L سیب
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Abstract 
Tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) is one of the most 

important pests of tomato that reduces yield and crop quality. In this research, the influence of 

some factors on pheromone trap captures were investigated. The experiment was conducted in 

factorial based on completely randomized design with three replications during 2017 and 2018. 

In this study the effects of three factors, trap types (delta and wing-shaped), trap colors (blue and 

white) and the trap heights (20, 50 and 80cm), were evaluated on the catch of adults. The results 

indicated that interaction effects of trap color and height was significant at 5%error probability 

level and trap type were significant at 1%error probability level. White traps with a mean  

of 1355.9 were more efficient than blue traps. The highest capture rate was observed in the traps 

at 80cm height with mean of 1716.4 captures. Delta traps were more effective than the wing-

shaped ones. The three-way interaction between year, color and trap height; color, trap height 

and trap type were significant at 1% error probability level, while the interaction between trap 

height and color were significantly more effective than others. Delta traps at 80 and 50 cm height 

with mean capture of 2863.3 and 1137.8, respectively and wing-shaped traps at 20cm height with 

mean of 962.8 were showed the most capturing levels. The lowest captured adults were observed 

in blue traps at 20cm height. The results clearly indicated that white delta-shaped traps in the 

height of 80cm is the most effective trap for control of tomato leaf miner moths. 
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