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 چکیده

از آفات مهم گوجه فرنگی هستند. تـراکم   Spodoptera exiguaخوار چغندرقند و کرم برگ icoverpa armigeraHelفرنگی ي گوجهکرم میوه
فرنگی، در شرایط مزرعه، روي ارقام گوجه شده، رهاسازي hebetor Habrobraconها توسط زنبور پارازیتوئید جمعیت این آفات و میزان پارازیتیسم آن

تراکم جمعیت آفات مورد بررسی و میزان پارازیتیسم  ي پنجم پس از کشت نشا آغاز وبرداري از هفتهشد. شروع نمونه بررسی 2139-39 سال زراعی طی
، 2AB ،jiuoRio f ،Mariana ،Gempride ،King ston ،Super queen ،9704اطمینـان، ارس،  ها محاسبه شد. ارقام مورد آزمـایش شـامل،   الرو آن

بـرداري،  هاي مختلف نمونهدار تراکم جمعیت این دو آفت، در تاریخنتایج این مطالعه نشان داد، با وجود اختالف معنی ند.بود PS  6515و  9553، 9706
ي نهم و دهم کشت فرنگی در اواخر تیرماه، مصادف با هفتهي گوجهمیوه ترین تراکم الرو کرمبیشدار نبود. ارقام مختلف، معنی در میانگین تراکم آفات

خوار چغندرقند باالترین تراکم جمعیت کرم برگ ترین میزان پارازیتیسم الرو آن در اواخر تیر و اوایل مرداد ماه در مزرعه مشاهده شد.فرنگی و بیش گوجه
ي سوم پس در هفتهترین میزان پارازیتیسم الروهاي آن در اواخر تیرماه فرنگی و بیشي ششم و هفتم رشد گوجهزمان با هفتهي اول تیرماه همدر دهه

به منظور کنترل الرو آفات مـورد بررسـی در برنامـه     H. hebetorاز رهاسازي اتفاق افتاد. نتایج کلی این مطالعه نشان داد، استفاده از زنبور پارازیتوئید 
خـوار  فرنگی و کـرم بـرگ  ي گوجهیوهترین میانگین تراکم الرو کرم مبه ترتیب بیش Kingstoneو  AB2رقام باشد. امدیریت تلفیقی حایز اهمیت می

  مشاهده شد. 6515و  Kingstoneترین میانگین تراکم الرو آفات به ترتیب روي رقم را داشته و کم چغندرقند
 

  فرنگی، کرمانشاهي گوجهکرم میوهخوار چغندرقند، کرم برگ، Habrobracon hebetorپارازیتوئید  کلیدي: هايواژه
 

    1  ٢ مقدمه
گیــاهی  Lycopersicon esculentum Millerینگــفرگوجــه

دنیـا، متعلـق بـه خـانواده      ايیوهم هاييسبز ینترمهمچندساله و از 
 يهافرآورده تولید و خوريتازه مصرفنظر  از باشد، کهیم بادنجانیان

بـر   .)14( دارد کشـاورزي  محصوالت بین در ايیژهو جایگاه صنعتی،
ی فرنگـ گوجـه سـطح برداشـت   اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزي 

هزار هکتـار بـرآورد شـده اسـت، میـزان تولیـد        95/151کشور حدود 
میلیـون تـن    01/6حـدود   1393-94ی در کشور در سـال  فرنگگوجه
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درصد از میزان تولید محصوالت زراعـی   81/7برآورد شده که معادل 
هکتـار سـطح    6201باشد. در این میان سـهم اسـتان کرمانشـاه    یم

 2/51817 تن و 321303 یزان تولید و عملکرد به ترتیبزیرکشت و م
  ). 3( باشدیمکیلوگرم 
 محصول به خسارت موجب ها،یماريب و آفات از وسیعی يدامنه

 طـور بـه  آفـاتی هسـتند کـه    ،هـا آنین ترمهم .شوندیم یفرنگگوجه
ــتقیم ــه مسـ ــوه بـ ــ خســـارت میـ ــد.یمـ ــرم زننـ ــوهم کـ  يیـ

 و کـرم   Helicoverpa armigera (Hubner, 1809)یفرنگـ گوجه
دو   Spodoptera exigua  (Hubner, 1808)چغندرقنـد خـوار  برگ

ـ  پولکدارانبالي آفت مهم از راسته ي آفـات  باشـند کـه در زمـره   یم
  ).20( باشندیمی فرنگگوجهبه محصول  زاخسارت

ـ ین آفات تراز خطرناكی یکی فرنگگوجهي یوهمکرم  فـاژ از  یپل
ي گیاهی حمله گونه 100بوده که به بیش از  Noctuidaeي خانواده

). 33 و 28( شـود یمـ درصد محصول  5-55کند و موجب کاهش یم
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ی قـرار داده  فرنگگوجهي هابرگي خود را روي هاتخمحشرات کامل 
ی اسـت کـه   در حـال کنند. این یمو الروهاي سن اول از برگ تغذیه 

(گـل و میـوه) را    الروهاي سنین باالتر تغذیه از اجزاي زایشـی گیـاه  
ها ریـزش  هاي کوچک در اثر تغذیه آنیوهمکه ي نحوبهترجیح داده، 

یی در هـا سـوراخ  تـر بزرگهاي یوهمکنند و در نتیجه تغذیه از یمپیدا 
 هاقارچهاي ثانویه مانند یزمارگانیکرومفعالیت  که کنندیجاد میا هاآن
 ). 33 و 32، 20، 6( بخشدیمها را تسهیل يباکترو 

فرنگی بوده ند یکی دیگر از آفات مهم گوجهقخوار چغندرکرم برگ
باشد و به عنوان آفتی جدي با دامنه که بومی جنوب آسیاي شرقی می

خسارت این ). 8 و 4( میزبانی وسیع و انتشار جهانی شناخته شده است
 صـورت بـه صورت که الروهاي جوان ینبدآفت از برگ و میوه است؛ 

ي هـا سـوراخ برگ تغذیه کرده و با افزایش سـن الرو  ی از جمع دسته
را  تغذیه از میوه کنند و پس از تشکیل میوه،یمبزرگی در برگ ایجاد 

  ).  20 و 8، 6( کنندآغاز می
کنترل بیولوژیک با استفاده از دشـمنان طبیعـی از اجـزاي مهـم     

پارازیتوئیدها  باشد. در میان دشمنان طبیعی،یم آفات مدیریت تلفیقی
داراي اهمیت ویژه بوده و قابلیت استفاده در کنترل بیولوژیـک آفـات   

، Ichneumonidae ،Braconidaeهـاي  ). خـانواده 7( گیاهی را دارند
Scelionidae ،Trichogrammatidae، Chalcidae  و

Pteromalidae ــه ــرین خــانوادهمهــم از جمل ــال غشــاییان ت هــاي ب
اي باشند که مطالعات گستردهیفرنگی مي گوجهپارازیتوئید کرم میوه

صورت گرفتـه   هاي شناسایی، رهاسازي و بررسی کارایی آندر زمینه
خـوار چغندرقنـد داراي دامنـه    ). کرم برگ34 و 16، 13، 12، 9( است

ترین پارازیتوئیدهاي آن اي از دشمنان طبیعی است که متداولگسترده
  ).8( باشندمی Braconidaeاز خانواده 
ــور ــدپا زنب  ,.Habrobracon hebetor Say (Hymرازیتوئی

Braconidae)  پارازیتوئید گروهی خارجی با انتشار جهانی است کـه ،
کند. زنبـور  حمله می پولکدارانبالي الروي چندین گونه از به مرحله

هـاي  ماده ابتدا میزبان خود را با نیش زدن فلج نموده و سپس تخـم 
دهد و الرو آن از بـدن میزبـان   یمیزبان فلج شده قرار مروي خود را 

 ).11 و 10کند(تغذیه می
ــهدر  ــورامزرعــهي مطالع  Cotesia marginiventris ي زنب

Cresson   عنـوان بـه توانـد  یمـ در امریکا مشخص شد که این گونـه 
قـرار   استفاده مورد خواربرگ کرمالرو اختیاري براي -پارازیتوئید تخم

 منظـور بـه در مزارع ذرت ترکیـه  در بررسی صورت گرفته ). 21( گیرد
 عنوانبهخوار کرم برگشناسایی و معرفی پارازیتوئیدهاي تخم و الرو 

ین آفت مزارع ذرت، هشت گونه زنبور پارازیتوئیـد شناسـایی و   ترمهم
 کارانمو ه 1توسط والکر صورت گرفتهي طالعهم ).25( گزارش گردید

                                                        

1-Walker 

ـ فرنگـ گوجـه ي یـوه مکـرم   ) روي34( دهاي عمــومی و ی و پارازیتوئی
ــی آن  و  Meteorus pulchicornis ، Cotesia kazakاختصاص

Microplitis crocerpis ــرگ نشــان داد کــه ــر حاصــل از م و م ی
 بـه M. pulchicornis ي گونهباشد و یم درصد 75پارازیتیسم الرو 

 بررسی منظم پارازیتوئیدهاي کرم شد.پارازیتوئید غالب گزارش  عنوان
نگی در مزارع نخود هندوستان نشان داد که الروهاي فري گوجهمیوه

شوند یمپارازیته  B. hebetorسنین چهارم و پنجم آفت توسط زنبور 
درصد در شـرایط مزرعـه    59/1تا  24/0ي پارازیتیسم آفت از و دامنه

ي ارزیـابی تلفیقـی   مطالعه) در 5( ). عظیمی و همکاران23( ثبت شد
 .Bو زنبور پارازیتوئید   Bacillus thuringiensisاستفاده از باکتري

hebetor  ی کشت فرنگگوجهی در مزارع فرنگگوجهي یوهمعلیه کرم
مشاهده  دار بین دو تیماریمعنبهاره استان خوزستان، تفاوت -زمستانه
که تیمار کنترل بیولوژیـک در مهـار خسـارت آفـت     يطوربه نمودند؛

روي کـرم    H. hebetorبود. در بررسـی پارازیتیسـم فصـلی    ترموفق
 3/12محصول نخود درصد پارازیتیسـم آفـت    ی درفرنگگوجهي یوهم

چنین تناسب سنین مختلف الروي درصد بیان شد. در این مطالعه هم
براي زنبور پارازیتوئید در شرایط آزمایشگاه نشان داد که پارازیتوئید به 

جم کند و در سـن چهـارم و پـن   سه تا شش حمله می الروهاي سنین
اي که مطالعه). در 24الروي بیشترین درصد پارازیتیسم مشاهده شد (

ي یـوه م، در هندوستان انجام شد فراوانی فصـلی کـرم   2توسط سینگ
ي بررسـی، جمعیـت   یجهنت درقرار گرفت و  مورد بررسیی فرنگگوجه

در زمان رشـد رویشـی محـدود و     اولیه آفت به تدریج افزایش یافت،
و پیک جمعیت  ی به سرعت افزایش یافتدهیوهم يمجدداً در مرحله
). در پژوهش صـورت  26( ماه آوریل مشاهده گردید آن در هفته دوم

بررسی تراکم و پراکنش فضایی جمعیت تخم و الرو  منظور بهگرفته 
ی شهرسـتان گرگـان،   فرنگـ گوجـه فرنگی در مزارع ي گوجهکرم میوه

روي  مـاه  مـرداد ي اول هدهماه تا یبهشتاردالروهاي آفت از اواسط 
چنین پراکنش فضایی تخـم و الرو آفـت از   حضور داشتند؛ هم هابوته

  ).1( نوع تصادفی بیان شد
ارزیابی میزان پارازیتیسم جمعیـت تخـم و    منظوربهاي در مطالعه

ی استان گلستان، دو گونه زنبور از فرنگگوجهدر مزارع  یوهمالرو کرم 
ــانواده  ــانواده و دو گ Braconidaeخـ ــه از خـ  Icheeumonidaeونـ

ي ایـن  یجـه نت درمحاسـبه شـد.    هاآنگزارش و میانگین پارازیتیسم 
صفر و درصد  هاتخمبررسی ثابت شد که درصد پارازیتیسم طبیعی در 

پارازیتیسم الروها پایین بود؛ که این امر نیـاز بـه رهاسـازي دشـمن     
ارزیـابی کـارایی    يمطالعهدر  ).2( کندمی طبیعی براي آفت را توجیه

ي یوهمکنترل بیولوژیک کرم  منظوربه H. hebetor رهاسازي اشباعی
درصد به  85/34درصد پارازیتیسم در مزرعه  در خوزستانی فرنگگوجه

                                                        

2- Singh 
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عـالوه بـر ایـن     یر کـل الروي بـود.  وممرگدرصد  73دست آمد که 
تـرین پارازیتیسـم در چهـارمین روز پـس از     مشخص شـد کـه بـیش   

 ).19( اق افتادرهاسازي اتف
که تعیین تراکم جمعیت آفـات از عوامـل مهـم در    با توجه به این

ي یک برنامه مدیریت تلفیقی بوده و یکی از اجـزاي اساسـی در   یهته
تـراکم جمعیـت حـایز     يباشد، مطالعـه یمتعیین ارقام مقاوم به آفات 

مختلفـی بـر تـراکم     یرزندهغچنین عوامل زنده و باشد؛ همیماهمیت 
). در 15( باشند که دشمنان طبیعی از جمله این عوامل هستندر میثمؤ

ی و فرنگگوجهي حاضر تراکم دو گونه آفت مهم در اکوسیستم مطالعه
ها بررسی گردید. با توجـه بـه   روي آن  H. Hebetorیر پارازیتوئیدتأث

تر بوده ها روي این آفت بیشیبررسی، فرنگگوجهي یوهماهمیت کرم 
و پارازیتیسم آن  چغندرقند خواربرگکمتري در مورد کرم و اطالعات 

 یـران در ای فرنگـ گوجـه روي  H. bebetorتوسط زنبور پارازیتوئیـد  
باشد. از این رو هدف این مطالعه بررسی تراکم جمعیت این یمموجود 

ثیر چنین بررسی تأها در مزرعه، و همآفات و زمان حضور و فعالیت آن
به عنوان عامل کنترل رهاسازي شده در  H.hebetorزنبور پارازیتوئید 

  باشد. مزرعه می
  

  هامواد و روش
  سازي زمینآماده

 منـابع  و کشـاورزي  پـردیس  تحقیقـاتی  يمزرعه راین مطالعه د
انجام شد. براي ایـن   1392-93در سال زراعی  رازي دانشگاه طبیعی

ـ  متـر مربـع انتخـاب و    62×50د ابعـا  به منظور قطعه زمینی  اتعملی
آبیـاري   همراه بـا سیسـتم   زمین با شرایط مناسب کشت، يسازآماده
 120انجام گرفت. پس از انجام عملیات تراز کردن، زمین به  ايقطره

بندي شد؛ که هـر کـرت شـامل    یمتقسمربع  متر 5×5 کرت آزمایشی
  نشا در آن کشت گردید. 65که تعداد چهار ردیف کشت پنج متري بود 

  
  فرنگیارقام گوجه

، 2ABاطمینـان، ارس،   شـامل  یفرنگـ گوجه رقم بذرهاي دوازده
Riofujiu ،Mariana ،Gempride ،Kingston ،Superqueen ،

 آماده سینی نشا در کشتصورت به PS 6515و  9553، 9706، 9704
  کاشته شد. و منتقل مزرعه برگی، به 4-6يمرحله در و
  

   برداري و تجزیه و تحلیل آمارينمونه
قالب طرح بلوك کامل تصادفی بـه منظـور کـاهش     آزمایش در

 قطعهخطاي ناشی از غیر یکنواخت بودن شرایط مزرعه انجام گرفت. 
 نقـاط  بـین  اختالفـی  شیب، نظر از و بود مسطح کامال انتخابی زمین

 آبیاري گذشته هايسال در که جاآن از ولی نداشت وجود آن مختلف
 آبشـویی  بـه  توجـه  بـا  و اسـت  شدهمی انجام غرقابی صورت زمینبه

 انتهاي و ابتدا هايقسمت در خاك بافت بین اختالف احتمال متفاوت،
 عمـود  صورت به بنديبلوك دلیل همین به. است داشته وجود مزرعه

کرت آزمایشی بود که  12هر بلوك شامل شد.  انجام آبیاري جهت بر
در  دفی،، با هدف پراکنش تصاRارقام ذکر شده با استفاده از نرم افزار 

فرنگی در هر بلـوك  ي گوجهبوته 780ها کشت شدند. در مجموع آن
ي حاصـل از ایـن بررسـی بـا     هـا داده و تحلیـل  یهتجزکشت گردید. 

انجـام   SPSS (Ver, 18)و Excel 2013  يافزارهـا نـرم اسـتفاده از  
ها و ). در این آزمایش به دلیل عدم نرمال بودن توزیع داده27( گرفت

ها، از آزمون غیر پارامتریک کروسکال والـیس  یانس گروهري واربنابرا
  استفاده شد.

و کـرم   چغندرقنـد  خـوار برگبررسی تراکم جمعیت کرم منظور به
 تصادفیصورت  به يبردارنمونه فرنگی در این آزمایش،ي گوجهمیوه

بـار، در شـش   یـک  روز ، هرسـه ي پنجم پس از کشت نشاهادر هفته
اي) بدین ترتیـب  یهحاشي هابلوكگرفتن  بلوك وسط (بدون در نظر

 یتصـادف  صورتبه بوته که، از دو ردیف کشت میانی هر کرت، چهار
و از نظر وجود الرو آفات و الروهاي پارازیته شده مورد بازبینی انتخاب 

برداري اولیـه بـا   ي مورد استفاده پس از نمونهقرار گرفت. تعداد نمونه
  د:محاسبه ش 1استفاده از معادله 

)1                                               (  
بر  t-studentمقدار جدول  tي مورد نیاز، بیانگر تعداد نمونه Nکه 

هاي حاصل انحراف معیار داده SDي آزادي تعداد نمونه، حسب درجه
میانگین  ) و25/0میزان خطاي قابل قبول ( Dبرداري اولیه، از نمونه

 خـوار بـرگ تعداد تخم و سنین مختلف الروي براي کرم ونه است. نم
 شـمارش و یادداشـت شـدند.    فرنگـی ي گوجـه کرم میوهچغندرقند و 

مـورد  ی فرنگـ گوجهي ارقام مختلف هاتریکومبررسی تراکم  منظوربه
استفاده گردید و تراکم  70یکروسکوپ با بزرگنمایی م یواستراز  بررسی

متر مربع در یلیمجوانه انتهایی هر بوته، در واحد در برگ بعد از  هاآن
بـه   ).22( سه نقطه اطراف رگبرگ میانی شمارش و یادداشت گردیـد 

ــس از    ــات، پ ــور روي الروهــاي آف ــی پارازیتیســم زنب ــور بررس منظ
آوري شده در خارج هاي جمعهاي انجام شده و پرورش نمونهآزمایش

شـده بـه طـور واضـح     از قسمت طرح، و پرورش الروهـاي پارازیتـه   
هاي پارازیتوئید در منطقه وجود داشت. مشخص شد که فقط این گونه

آوري با توجه به اینکه در مزارع هم جوار نیز تنها پارازیتوئیدي که جمع
توان نرخ پارازیتیسم را به این شد همین گونه بود، با اطمینان باال می

ــل نســبت داد.  ــد عام ــور پارازیتویی ز انســکتاریوم ا H. hebetorزنب
رهاسـازي در   خریداري و بـا توجـه بـه وجـود الرو آفـات در مزرعـه      

) بـه  1/5/1393و  3/4/1393هاي ششم و دهم پس از کشـت ( هفته
عدد در کـل مزرعـه و در دو مرحلـه انجـام شـد.       570و  400ترتیب 
با نمونه برداري به منظور تعیین پارازیتیسم الرو آفات، همزمان نمونه

انجام گرفـت. تعـداد الرو    ، پس از رهاسازي،تعیین تراکمهاي برداري
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ي درصـد  محاسـبه  پارازیت شده شمارش و ثبت گردید و بـه منظـور  
که چهار بوته در هر کرت مورد بررسی قرار پارازیتیسم، با توجه به این

گرفت و در مجموع براي هر سه بلوك در تـاریخ مشـخص و هـر    می
گرفت از میانگین درصد پارازیتیسـم   رقم محاسبه و مورد ارزیابی قرار

  براي محاسبه پارازیتیسم استفاده شد. 2رابطه  استفاده گردید.
 = درصد پارازیتیسم)                          2(

 استفاده تعیین تعداد و تفکیک نسل آفات در مطالعه انجام شده با
جمعیت با توجه  وجا اساس نقاط بر و آفت جمعیت تغییرات منحنی از

  شد. انجام شناسی آفت در شرایط مزرعهبه زیست
  

  نتایج و بحث
ي نتایج حاصل از بررسی تراکم جمعیت تخـم و الرو کـرم میـوه   

ی در شرایط مزرعـه در یـک   فرنگگوجهی روي دوازده رقم فرنگگوجه
ایـن در حـالی بـود کـه تـراکم       داري نشان نـداد. یمعننسل اختالف 

هــاي مختلــف یختــارفرنگــی در ي گوجــهیــوهجمعیــت الرو کــرم م
دار بود. نتایج حاصل از بررسی تراکم تخـم و الرو  یمعني بردارنمونه
ی در شـرایط  فرنگـ گوجـه چغندرقنـد روي دوازده رقـم    خواربرگکرم 

 خواربرگدار نبوده؛ اما تراکم جمعیت تخم و الرو کرم یمعنمزرعه نیز 
داري نشان یمعني مختلف اختالف بردارنمونههاي یختارچغندرقند در 
  ).2و  1هاي دادند (جدول

تراکم جمعیت تخـم کـرم   بر اساس نتایج به دست آمده میانگین 
فرنگـی روي تمـامی ارقـام گوجـه فرنگـی صـفر بـود.        ي گوجهمیوه
خـوار  که بیشترین و کمتـرین تـراکم تخـم بـراي کـرم بـرگ      یدرحال

بـه ترتیـب بـا     Marianaو رقـم   King stoneچغندرقند روي رقـم  
ترین تـراکم  به دست آمد. بیش 07/0±07/0و  66/0±31/0میانگین 

چغندرقند بـا میـانگین    خواربرگفرنگی و کرم ي گوجهالرو کرم میوه

ــام  28/0 ±14/0و  42/0 13/0± ــب روي ارقــ ــه ترتیــ و  AB2بــ
Kingstone ترین تراکم الروکرم میوه گوجه فرنگی مشاهده شد. کم

رقـم   و King stoneچغندرقند، به ترتیب روي رقـم   خواربرگو کرم 
  مشاهده شد.  07/0 ±0/ 02و  22/0 ±06/0با میانگین  6515

فرنگـی در ارقـامی کـه    هاي برگ گوجـه موي تراکم تریکمطالعه
هـا  فرنگـی، در آن ي گوجهکرم میوهالرو ترین جمعیت باالترین و کم

ـ وترین تراکم تریکدیده شد نشان داد که بیش  kingرگ در رقـم  م ب
stone  ها مووجود داشت؛ وجود این تریک 71/2 ±2/0با میانگین تعداد

ی فرنگگوجهي یوهمتواند یکی از دالیل فعالیت کم الروهاي کرم می
 خـوار برگترین تعداد تخم و الرو کرم ). بیش15( روي این رقم باشد

توانـد  یمـ مشـاهده شـد کـه     king stoneنیـز روي رقـم    چغندرقند
و رفتاري این آفـت روي ایـن رقـم     شناسییستزتفاوت  دهندهنشان

و  هـا دورکننـده باشد. عالوه بر این ترکیبات شیمیایی حاصل از گیاه (
گذارند نیز یزي اثر میرتخمانتخاب میزبان جهت  ) که برهاکنندهجلب

  ).31 و 18( دهندیر قرار میتأثجمعیت آفت را تحت 
یر سطح برگ روي رفتار تأث) 29ران (و همکا 1در مطالعات شلومی

قـرار گرفـت و    مـورد بررسـی  فرنگی ي گوجهکرم میوهالرو سن اول 
ی بـا  فرنگـ گوجـه نتایج نشان داد که الروهایی که از گیاهانی ماننـد  

باشند؛ که یمکنند، مجبور به حذف این موانع یمفراوان تغذیه تریکوم 
نیـز شـکار شـدن    این امر موجب صرف زمـان زیـاد بـراي تغذیـه و     

یر قرار تأثرا تحت  هاآنی مانزنده شود ویمي دشمنان طبیعی یلهوسبه
ی و فرنگـ گوجـه موجود در برگ برخـی از ارقـام    يهادهد. تریکومیم

ی فرنگـ گوجـه موجب ایجاد مقاومت به آفات مهـم   هاآنهیبریدهاي 
 جملـه ازیجاد شده توسط گیاه نیز اهاي ثانویه متابولیت ).30( شودیم

باشـد و تـراکم   یمـ گیاه نسبت به عوامل مهاجم  در دفاع مؤثرعوامل 
  ).17( دهدیمیر قرار تأثجمعیت آفات را تحت 

1  
  یفرنگگوجهارقام مختلف  وچغندرقند  خواربرگی و کرم فرنگگوجهي میوه الرو کرمارتباط تراکم تخم و  - 1جدول 

nsity of tomato fruit worm and beet armyworm and different varieties of Relation between egg and larval de -Table 1
Tomatoes  

Asimp sig  
by variety  fD  Chi- square زیستی يمرحله 

Biological stage  

 آفت
Pest 
  

  تخم 11.029  11  0.441
Egg  

H. armigera  

  الرو  19.774  11  0.115
Larva  

  تخم  10.120  11  0.520
Egg  

guaS. exi  

  الرو  9.472  11  0.578
Larva  

                                                        

1- Shelomi 
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 يبردارنمونههاي یختارچغندرقند و  خواربرگی و کرم فرنگگوجهي میوه الرو کرمارتباط تراکم تخم و  - 2جدول 
Relation between egg and larval density of tomato fruit worm and beet armyworm and sampling dates -Table 2 

Asimp sig 
dateby   df  Chi- square ي زیستیمرحله 

Biological stage  

 آفت
Pest 
  

  H. armigera  تخم  18.852  19  0.464
Egg  

  الرو  511.098  19  0.000
Larva  

  S. exigua  تخم  153.832  19  0.000
Egg  

  الرو  301.909  19  0.000
Larva  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

 یفرنگگوجهروي ارقام مختلف ) bخوار چغندرقند () و کرم برگa( فرنگیي گوجهکرم میوهتخم و الرو میانگین تراکم  - 1شکل 
Figure 1- Mean density of egg and larvae of tomato fruit worm (a), and beet armyworm (b) on tomatoes varieties 

  
فرنگی هي گوجکرم میوهیتیسم پاراز بررسی درصد نتایج حاصل از

در  ی،فرنگـ ارقـام مختلـف گوجـه    يروخـوار چغندرقنـد   و کرم بـرگ 
 هـاي یخدر تار درصد پارازیتیسم نشان داد که يبردارنمونه هايیختار

مشاهده  داري آنمعنی مختلف ارقام در اما بوده داریمعن يبردارنمونه
ي درصد پارازیتیسم در هر تـاریخ و  محاسبه ).4و  3هاي جدول( نشد

  برداري به طور جداگانه محاسبه شد.م و در هر بلوك نمونهرق
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 يبردارنمونههاي یختاری و فرنگگوجهبا ارقام مختلف  فرنگیي گوجهکرم میوهارتباط درصد پارازیتیسم  - 3جدول 
pling date  rcentage with tomato varieties and sameRelation between Tomato fruit worm parasitism p -Table 3  

sig-Asimp  df  square-Chi  درصد پارازیتیسم H. armigera 
H. armigeraParasitism percentage   

  یفرنگگوجهارقام مختلف   6.441  11  0.842
  يبردارنمونهي هاخیتار  299.538  19  0.000

  

 يبردارنمونههاي یختاری و نگفرگوجهخوار چغندرقند با ارقام مختلف ارتباط درصد پارازیتیسم کرم برگ - 4جدول 

Relation between beet armyworm parasitism percentage with tomato varieties and sampling date   -Table 4  

sig-Asimp  df  square-Chi   درصد پارازیتیسمS. exigua 
S.exigua Parasitismpercentage  

  یفرنگگوجهارقام مختلف   12.094  11  0.357
  يبردارنمونهي هاخیتار  44.546  19  .0010

  

 یفرنگگوجه مختلف ارقام روي آن یتیسمدرصد پاراز و یفرنگگوجه يیوهتراکم الرو کرم م ترینیشب یختار و میانگین - 5 جدول
ties of tomatoesMean and date of peak of larval density and parasitism of tomato fruit worm on different varie -Table 5  

 نیترشیب خیتار
  سمیتیپاراز

درصد  نیترشیب نیانگیم
  اریمع يخطا ±سمیتیپاراز

  تراکم نیباالتر خیتار
H. armigera  

 ±الرو تراکم نیباالتر نیانگیم
  هارقم  اریمع يخطا

Date of highest 
parasitism  

Mean of highest 
parasitism± SE  

Date of highest density of   
H. armigera  Mean of highest density± SE Varietes  

27 July  33.33± 2.46  26 June, 22 July  1.08± 0.08 Super 
queen 

22 July  37.5± 2.61  27 July  1.25± 0.11  9553 
27 July  33.33± 2.16  17 July, 18 August  0.83± 0.06  King stone 
22 July  25.00± 1.76  22 July 1.33± 0.08  Mariana 
27 July  50.00± 3.08  22 July  1.66± 0.10  6515  
27 July  45.83± 2.53  17 July  1.25± 0.10  9706  

5 August  37.5± 2.51  17July  1.91± 0.13  Gempride 
22 July  49.9± 3.28  22 July  2.25± 0.13  AB2 
22 July  25.00± 1.92  17, 22 July  133± 0.10  Rio 
22 July  23.61± 1.75  17 July  1.58± 0.11  Aras 

14 August  25.00± 1.59  17 July  1.5 ± 0.11  Etminan  
27 July  33.33± 2.37  22 July  1.41± 0.10  9704  

  

 یفرنگگوجه مختلف ارقام روي آن یتیسمدرصد پارازو خوار چغندرقندتراکم الرو کرم برگ ترینیشب یختار و میانگین - 6 جدول

e of peak of larval density and parasitism of beet armyworm on different varieties of tomatoesMean and dat -Table 6  

 نیترشیب خیتار
  سمیتیپاراز

 نیترشیب نیانگیم
 ±سمیتیدرصد پاراز

  اریمع يخطا

  تراکم نیباالتر خیتار
S.exigua  

 ±الرو تراکم نیباالتر نیانگیم
  هارقم  اریمع يخطا

Date of highest 
parasitism  

Mean of highest 
parasitism± SE 

Date of highest density 
of   S.exigua  

Mean of highest density± 
SE Varietes  

-  0.00± 0.00  24 June  3.08± 0.15  Super queen 
17 July  12.5± 0.73  27 June  3.83± 0.19  9553 
17 July  8.33± 0.42  3 July  2.50± 0.14  King stone 
27 June  8.33± 0.42  27 June  1.25± 0.07  Mariana 

30 June, 17 July and 
5 August  8.33± 0.42  3, 7, 17 July  0.25± 0.02  6515  
27 June  8.33± 0.42  27 June  0.75± 0.05  9706  

-  0.00± 0.00  27 , 30 June and 7 July  0.33± 0.03  Gempride 
14 August  8.33± 0.42  17 July  0.25± 0.04  AB2 

-  0.00± 0.00  24 June  1.75± 0.09  Rio 
7 , 17 July  8.33± 0.56  24 June  0.83± 0.05  Aras 

4 July  8.33± 0.40  3 July  0.83 ± 0.05  Etminan  
-  0.00± 0.00  27 June  3.41± 0.16  9704  
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و میانگین جمعیـت الرو روي   پارازیتیسم درصد مقایسه میانگین

ي متفـاوت بررسـی شـد و بـاالترین درصـد      هازمانختلف در ارقام م
) 6و  5هاي پارازیتیسم روي هر رقم و تاریخ وقوع آن ثبت شد (جدول

ی روي ارقام مختلـف در  فرنگگوجهي یوهمترین تراکم الرو کرم بیش
ي نهم و دهـم پـس از   هفتهاواخر تیر ماه مشاهده شد که مصادف با 

)، 1افشاري و همکاران ( یود. در بررسی در مزرعه بفرنگگوجهکشت 
 مردادماهي اول دههماه تا  یبهشتاردفعالیت الروهاي آفت از اواسط 

 یبهشـت ارد 21در  هاآناوج جمعیت و  در استان گلستان گزارش شد
کرم  جمعیت اوج)، 26ماه ثبت گردید. عالوه بر این در مطالعه سینگ (

آوریـل،  ماه  يهفته دومین یگفرنگوجه مزارع در فرنگیي گوجهمیوه
ها یتجمعگردید. اختالف میان اوج  برابر با اواخر فروردین ماه گزارش

 مـورد بررسـی   در اقلیم و دماي منـاطق  توانیمدر نواحی مختلف را 
 جستجو نمود. 

فرنگـی در  ي گوجـه ترین درصد پارازیتیسم الرو کـرم میـوه  بیش
ي دهـم و  هفتهدید که برابر با اوایل تیر و اوایل مرداد ماه مشاهده گر

روز پـس از اولـین و    4و  27 بـه ترتیـب  یازدهم پس از کشت نشا و 
هـاي ایـن   یافتـه بود.  hebetorH .زنبور پارازیتوئید  دومین رهاسازي

 .Hاوج پارازیتیسـم  ) که 19تحقیقات نظر پور و همکاران (مطالعه با 
hebetor زنبور  رهاسازي در شرایط مزرعه را در چهارمین روز پس از

ــد ــت داشــت. در نشــان دادن درصــد  )،2( افشــاري يمطالعــه مطابق
 یفرنگـ گوجهي یوهمکرم روي الرو  H. hebetorپارازیتیسم طبیعی 

 هـا آنگـزارش گردیـد.    2/1ی اسـتان گلسـتان،   فرنگگوجهدر مزارع 
سطح پایین پارازیتیسـم، رهاسـازي    وجود باین بیان کردند که چنهم

باشد. عالوه بر یمتوئید براي کاهش جمعیت آفت ضروري زنبور پارازی
این نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر نیز رهاسازي زنبور پارازیتوئید 

باشد. بررسی میانگین تراکم را براي کاهش جمعیت آفت ضروري می
ی فرنگگوجهروي ارقام مختلف خوار چغندرقند کرم برگو پارازیتیسم 

ي آفـت در  هاتراکمي نشان داد که باالترین رداربنمونههاي یختاردر 
هـاي ششـم و هفـتم رشـد     هفتهي اول تیر ماه که مقارن با دو هفته

ترین پارازیتیسـم الروهـاي آفـت    یشبشد. ی بود، مشاهده فرنگگوجه
ي سوم پس از رهاسازي هفتهروي ارقام مختلف در اواخر تیرماه و در 

ي پایـداري زنبـور پارازیتوئیـد در    نشـانه این امـر   ؛ کهمشاهده گردید
خوار چغندرقند شناسی کرم برگیستزباشد. بررسی یمشرایط مزرعه 
ي فعالیت آفت ابتدا) نشان داد که افزایش تراکم در 8( 1توسط کاپینرا

ي و تراکم باالي الروهاي سـن اول آفـت   ادستهي گذارتخمناشی از 
  باشد. یم

و و درصد پارازیتیسم زنبـور  نمودار تراکم جمعیت الر 3و  2شکل 
براي الرو آفات مورد بررسـی را روي ارقـام    H. hebetorپارازیتوئید 

دهـد، کـه براسـاس آن    برداري نشان مـی هاي نمونهمختلف در زمان
تاریخ اوج جمعیت الرو روي ارقام و درصد پارازیتیسم آفات تعیین و در 

  .نشان داده شده است 6و  5جداول 
  

 هایشنهادپو  گیري کلییجهنت
 نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، رهاسازي زنبور پارازیتوئید

H. hebetor  فرنگـی و کـرم   ي گوجـه کرم میـوه در کنترل الروهاي
ي برنامـه ي داشته و اسـتفاده از آن در  مؤثرنقش خوار چغندرقند برگ

ـ مدیریت تلفیقی این آفات مورد تائید  باشـد. بـا توجـه بـه نقـش      یم
ارقام به آفات و نیز سازگاري ارقام مقاوم با سایر  در مقاومتها تریکوم
  گردد.یمتر در این زمینه پیشنهاد ي کنترل، مطالعه بیشهاروش
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