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 چکيده

هعای   توسععه روش رو  از این .است گزارش شده کرات  به تراریخته های و میزبانها  کش در برابر آفتفرنگی  های کرم میوه گوجه بروز مقاومت در جمعیت

Noctoviفرآورده و کشندگی کنندگی جلببا هدف ارزیابی اثر جایگزین کنترل این آفت ضروری است. این تحقیق 
بعرای   کننعده جلعب ی اهیگفرار ، حاوی مواد ®

بعا اسعتفاده    فرنگی،¬کنترل خسارت آفت در مزارع گوجه یبراروش جلب یی آن درکارآمنظور سنجش  انجام شد، عالوه بر این به Helicoverpa armigeraکنترل 

هعای   روی ردیع   ؤثرمعاده مع  لیتر  هفت میلیاوی ح بکاریودییا تو  ثرؤماده م لیتر پنج میلیحاوی یزان یک لیتر در هکتار مخلوط با پرمترین، مبه دلتا  های¬از تله

های آلوده در تیمارهای جذب و کشتن، کاربرد آفتکش و شعاهد بعا روش    فرنگی درصد گوجه .پاشی شد محلول قبل از غروب آفتاب فرنگی های گوجه میانی بوته

Noctoviنتایج نشان داد که آماری مقایسه شد. 
هعا در تیمارهعای جلعب و    درصد آلودگی میعوه  میانگین ه ونمود جلبرا  H. armigeraماده بارور و نرهای پروانه  ®

دار داشعتند و آلعودگی در    کعه تفعاوت معنعی   ، بود 10/5 ± 21/4و  81/0 ± 20/4، 11/2 ± 11/4ترتیب  کشتن، کنترل شیمیایی و شاهد )بدون کنترل شیمیایی( به

 کمتر از شاهد بود.  نیز در تیمار کنترل شیمیایی خسارت  بود،دار کمتر از تیمار کنترل شیمیایی و شاهد  طور معنی تیمار جلب و کشتن به

Noctoviنوکتوئیده، مواد فرار گیاهی،، جلب و کشتن، کننده جلبهاي کليدي: واژه
®  
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Abstract 

Resistance development to both insecticides and transgenic crops has been frequently reported in Helicoverpa armigera populations, 

necessitating efforts to find new control measures. This study was aimed to evaluate the efficiency of attract and kill method using Noctovi
®
, 

a synthetic plant volatiles-based attractant for controlling H. armigera. In addition, the attractiveness of the Noctovi
® 

for adults of H. 

armigera was evaluated under field conditions using delta traps. One liter per hectare of Noctovi
® 

mixed with Permethrin, 5 ml A.I. or 

Thiodicarb, 7 ml A.I. was sprayed on tomato plants of the middle row (100 m length) just before sun set every two weeks. As infestation 

criteria, means percentages of infested tomatoes in attract & kill, insecticidal treatment and control (without any treatment application) plots 

were statistically compared. The results revealed that the Noctovi
®
 was attractive for gravid females and males of H. armigera. Means 

percentages of infested tomatoes in attract & kill, insecticidal treatment and control (respectively 2.91±0.18, 4.68±0.24 and 5.14±0.28) were 

significantly different and the infestation in attract & kill treatment was significantly less than those of insecticidal treatment and control 

ones. At the same time, the infestation in insecticidal treatment was significantly less than that in control.  
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 مقدمه

ت محصععو ت ایکععی از آفعع فرنگععیکععرم میععوه گوجععه

(. ایعن  Ahmad, 2004کشاورزی با مناطق گسترش وسیع است )

عنعوان یعک آفعت     حشره که در آمریکای شمالی و جنعوبی بعه  

 هععای اخیععر از برزیععلشععد، در سععالای شععناخته مععیقرنطینععه

(Czepak et al., 2013 ( پاراگوئه و آرژانتعین ،)Murúa et al., 2014) 

بععوده و در  فععاژنیععز گععزارش شععده اسععت.  ایععن حشععره پلععی

 22(، در اروپعععا Manjunath et al., 1989) 111هندوسعععتان 

(Meierrose et al., 1989و در اسععترالیا )25 (Zalucki et al., 

عنوان میزبان  به از غالت ریغ به زراعیریغ ای یزراع اهی( گ1986

آن گزارش شده است. گیاهان میزبان اصعلی و اقتصعادی ایعن    

یعا   نخعود کفتعری  و تنبعاکو،    حشره آفت شامل پنبعه، توتعون  

Pigeon pea   بععا نععام علمععیCajanus cajan (L.) Millsp. 

(Fabaceae) نخود یا ،Chickpea  با نام علمیCicer arietinum L. 

(Fabaceae)باشند. نتعایج یعک بررسعی    ، ذرت و آفتابگردان می

الکتروآنتنعوگرافی نشعان داد کعه     –وسیله گازکروماتوگرافی  به

فتعری،  احتما  از بین چهار گیاه میزبعان آفعت شعامل نخعود ک    

( .Gossypium hirsutum L(، پنبه ).Nicotiana tabacum Lتوتون )

برای آفعت   ینخود کفتر(، گیاه .Phaseolus vulgaris Lو لوبیا )

(. این آفت در ایران بعا  Rajapakse et al., 2006ارجحیت دارد )

گسععترش در کععل کشععور عععالوه بععر پنبععه، توتععون، ذرت،     

دانعه، کنع ، کنع     شعاه نخودفرنگی، کنجد، سعورگوم، کعدو،   

خسعب،  وحشی، چغندرقند، بامیه، ختمعی، خرگوشعک،  شعب   

پسته، پنیرک، گاوپنبه، خشخاش، یونجه، شبدر، بادنجان، لوبیا، 

( روی Modarres Awal, 1994سعععویا و سعععایر گیاهعععان )  

 ( نیز گزارش شده است. Farid, 1987فرنگی ) گوجه

نگعی  فرفرنگی روی گوجهمیزان خسارت کرم میوه گوجه

درصد بعرآورد   8/38-8/85نوع واریته  در استان کرمان بسته به

(. در یک بررسی دیگعر در بعنگالدش   Farid, 1987شده است )

فرنگعی  هعای مختلع  گوجعه   نیز میزان خسعارت روی واریتعه  

 8/3-14های ارقام مقعاوم  تفاوت داشت و خسارت روی میوه

 سععبتاًروی ارقععام ن ، رو روی هععر بوتععه( 3/4 – 2/4درصععد )

 رو روی هعر بوتعه( و    4/1 – 3/1درصد ) 0/12-2/18مقاوم 

 رو روی هر بوته(  2/1درصد ) 2/22حساس  روی رقم نسبتاً

(. همچنین میزان خسعارت کمعی ایعن    Amin et al., 2016بود )

 53/31فرنگی در ایالت راجسعتان هندوسعتان   آفت روی گوجه

در یک بررسی  (.Singh et al., 2017درصد محاسبه شده است )

فرنگی مورد در نیوزلند، آستانه زیان اقتصادی آفت روی گوجه

استفاده در صنایع غذایی، بر اساس خسارت قابل قبول مععادل  

پنج درصد میوه آلعوده، یعک  رو روی هعر بوتعه تعیعین شعد       

(Cameron et al., 2001    در تحقیقی دیگعر در اسعنانیا، آسعتانه .)

گعی معورد اسعتفاده در صعنایع     فرنزیان اقتصادی روی گوجعه 

غذایی، صرف نظعر از مرحلعه فنولوژیعک گیعاه، سعه درصعد       

خسارت در طول فصل کاشعت بعرآورد شعد. در ایعن تحقیعق      

مشخص شد که با یعک تعراکم مشعخص از  روهعای آفعت،      

های آلوده و همچنین کاهش راندمان محصعول در  درصد میوه

راحععل فرنگععی کمتععر از ممراحععل رشععدی بععا تر گیععاه گوجععه

تر آن است. بنابراین با در نظر گرفتن این آسعتانه زیعان    ابتدایی

فرنگی که مععادل دو  اقتصادی، استاندارد کیفیت تجاری گوجه

شعود  مین معی أباشعد، تع  درصد آلودگی در زمان برداشعت معی  

(Torres-Vila et al., 2003.) 

زای بسیاری در جهعان از  دشمنان طبیعی و عوامل بیماری

شامل  ها آناند که مهمترین فرنگی گزارش شدهوجهکرم میوه گ

زا اسععت عامععل بیمععاری  1شععکارگر و  23پارازیتوئیععد،  38

(Fathipour and Sedaratian, 2013   بر اساس منعابع موجعود از .)

 Spallanzania hebes  Fall. (Dip.: Tachinidae) ،Braconایعران  

brevicornis (Wesm.) (Hym. Braconidae) ،Trichogramma 

maidis Pint-Voeg. (Hym.: Trichogrammatidae) ،T. pintoi 

Voeg.  وT. rhenana Voeg. et Rus. عنوان دشمنان طبیعی این  به

 (. Modarres Awal, 1994اند )آفت گزارش شده

هعای  فرنگی به گروهموارد متعدد مقاومت کرم میوه گوجه

شعود. در  معی کعش در منعابع دیعده    مختل  از سعموم حشعره  

هندوسععتان مقاومععت ایععن حشععره آفععت بععه پیرتروئیععدها،     

 هعععا گعععزارش شعععده اسعععتاندوسعععولفان و اورگانوفسعععفره
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(Armes et al., 1994  ؛Ramasubramanian & Regupathy, 2004 

؛  Chaturvedi, 2007؛  Duraimurugan & Regupathy, 2005؛ 

Chaturvedi, 2013  در یععک بررسععی در پاکسععتان درجععات .) 

هعای  کعش هعای آفعت بعه حشعره    مختل  از مقاومت جمعیت

فنوزاید، و مقاومت با  به متوکسی ه استگوناگون مشاهده شد

 فنترین و دلتامترین نشان داده شده اسعت سیهالوترین، بی- مبدا

(Hussain et al., 2014  در قاره آفریقا نیز مقاومعت جمعیعت .)  هعای 

 آفعععععت بعععععه پیرتروئیعععععدها گعععععزارش شعععععده اسعععععت

(Brévault et al., 2008 همچنععین در اسععترالیا مقاومععت بععه .)

( و در Gunning and Easton, 1994کعش اندوسعولفان )  حشعره 

 نیوزلنعععد مقاومعععت بعععه فنعععوالرات ذکعععر شعععده اسعععت    

(Cameron et al., 1995    در چین ایجاد مقاومعت در آفعت بعه .)

( و در اسععترالیا Wang et al., 2009) کععش اسنینوسععادحشععره

یک سویه آفت بعه ایندوکسعاکارب نشعان داده شعده     مقاومت 

(. عالوه بر این شعواهد ایجعاد مقاومعت بعه     Bird, 2017است )

 Bacillus thuringiensis( بععاکتری cry1Acپععروتنین ) کریسععتال

(Ningthoujam et al., 2017   )( و همچنععین گیاهععان )پنبععه

 از بعععاکتری cry2Abو  cry1Acهعععای تراریختعععه حعععاوی ژن

B. thuringiensis Berliner var. kurstaki (Mahon et al., 2008 )

 اند.نیز مطرح شده

فرنگعی  با توجه بعه مقاومعت گسعترده کعرم میعوه گوجعه      

کش و گیاهان تراریختعه و همچنعین   بسیاری از سموم حشره به

آثار مخرب کنتعرل شعیمیایی روی محعیی زیسعت و سعالمت      

کنترل ایعن آفعت   های هایی در زمینه سایر روشانسان، بررسی

های می توان بعه اسعتفاده   انجام شده است. از جمله این روش

؛  Naseri et al., 2009؛  Farid, 1987از ارقعام مقعاوم بعه آفعت )    

Soleimannejad et al., 2010های کنتعرل زراععی ماننعد    (، روش

( Farid, 1987ها )شخم بعد از برداشت برای از بین بردن شفیره

( اشاره کرد. Reddy and Manjunatha, 2000) و کنترل بیولوژیک

هععای کنتععرل کععرم میععوه    در کنععار سععایر ابزارهععا و روش  

هعا و کنتعرل رفتعاری نیعز در     فرنگی، استفاده از کیمیاپیام گوجه

 مدیریت تلفیقعی ایعن آفعت معورد توجعه قعرار گرفتعه اسعت        

(Karim, 2000  ؛Ahmad, 2004 ؛Fathipour and Sedaratian, 2013 .)

های طعمعه گعذاری شعده بعا فرومعون      این خصوص از تلهدر 

فرنگی در مبعارزه غیعر مسعتقیم،    جنسی پروانه کرم میوه گوجه

شامل بررسی بروز آفت در برخی کشورهای قاره آمریکعا کعه   

ای داشعته، اسعتفاده شعده اسعت. ایعن      در آنجا جنبعه قرنطینعه  

( Murúa et al., 2014ها وجود آفت در کشور آرژانتعین ) بررسی

و عععدم وجععود آفععت در فلوریععدای شععمالی )ایععا ت متحععده 

هععای ( را نشععان دادنععد. تلععهGuerrero et al., 2014آمریکععا( )

 انعد کعار بعرده شعده    فرومونی بعرای پعایش ایعن آفعت نیعز بعه      

(Patil et al., 2017   همچنین سطح آستانه اقتصعادی آفعت در .)

ده اسعت  های فرومونی تعیین شع مزارع پنبه بر اساس شکار تله

که بر اساس آن در صورتی که میانگین شکار هر تله در معدت  

پره نعر باشعد، عملیعات کنتعرل     یک شب متجاوز از هفت شب

(. مبعارزه  Reddy and Manjunatha, 2000آفت ضروری اسعت ) 

روش  وسیله فرومعون جنسعی آن و بعه    مستقیم با این حشره به

ت کعه در  اسع  شدهگیری نیز بررسی و ارزیابی اخالل در جفت

 ,.Toyoshima et alثر )ؤبرخی موارد در کاهش خسارت آفت م

 ثیر چنععدانی نداشععته اسععت  أ( و در مععوارد دیگععر تعع  2001

(Britton and Gregg, 2004.) 

هععای گیععاهی بععرای  کننععدگی گیاهععان و رایحععه جلععب

اسعت.   شعده طور مفصل بررسی  به .Helicoverpa sppهای گونه

مواد استخراج شده از نخود کفتری برای حشرات کامعل کعرم   

؛ Rembold & Tober, 1987کننده بودند )فرنگی جلبمیوه گوجه

Hartlieb & Rembold, 1996 کننعدگی یعک کعایرومون    (. جلعب

سنتتیک بر اساس گیاه نخود را برای حشعرات کامعل آفعت در    

 ه شعععده اسعععتشعععرایی آزمایشعععگاه و مزرععععه نشعععان داد 

Rembold et al., 1991) .   هعای  ترکیبات شناسایی شعده در گعل

، و Tagetes erecta L. (Asteraceae)جعفععری گععل درشععت،  

که از آن تهیه شده بود برای حشرات کامل ماده کعرم  ی مخلوط

(. Bruce & Cork, 2001کننعده بودنعد )  فرنگی جلعب میوه گوجه

 Gaura spp. (Onagraceae)گیاهعان جعن    هعای   گونهمواد فرار 

هعا در  و سایر نوکتوئیعده  H. zea (Boddie) برای حشرات کامل
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 Beerwinkle etجلب کننعده بعود )  شدت  ایا ت متحده آمریکا به

al., 1996  ؛Shaver et al., 1998 .)های دیگر تاثیر ترکیبات رسیبر

 عصعاره اند. ریزی نشان دادهافزایش تخم  فرار و غیر فرار را بر

های مختل  پنبه در متانول، اتانول، اسعتون  ژنوتیپو گل  برگ

فرنگی را ریزی حشرات ماده کرم میوه گوجهو پنتان رفتار تخم

ثیر قرار داده و حشعرات معاده   أدر شرایی آزمایشگاهی تحت ت

از گل پنبعه در پنتعان در    مستخرج های بیشتری روی موادتخم

 رنعد گذا بعرگ معی  هعای حعاوی عصعاره     حاللمقایسه با سایر 

(Jallow et al.,1999) .  ریعزی حشعرات   گیاهانی که محل تخعم

ماده یا میزبان مرحله  روی نیستند ممکن است منبعع مناسعبی   

از ترکیبات فرار گیعاهی بعرای روش جلعب و کشعتن باشعند.      

 .Pterocarya stenoptera C. DCهعععای درختعععان بعععرگ

(Juglandaceae)    برای رشد و نمو مرحله  روی آفعت مناسعب

های پالسیده این درخت حشعرات کامعل آن   نیستند. ولی برگ

این پدیده (. Xiao et al., 2002کنند )را در کشور چین جلب می

 .Populus nigra Lهعای پالسعیده درخعت تبریعزی،    برای برگ

(Salicaceae) نیز صدق معی ، ( کنعدWang et al., 2003 .)  وجعود

فرنگعی از جعن    گرده گیاهان غیر میزبعان کعرم میعوه گوجعه    

Eucalyptus (Myrtaceae)  و خععانوادهBrassicaceae طععور  بععه

 شععدهگسععترده در خرطععوم حشععرات کامععل آن گععزارش     

(Gregg, 1993) ،دهنده تغذیه حشرات کامل این حشره  که نشان

گونعه   31کننعدگی  از شهد این گیاهعان اسعت. بررسعی جلعب    

حشعرات   برای ،گیاهی میزبان و غیر میزبان مرحله  روی آفت

گیعری نکعرده در آزمایشعگاه، بعا هعدف      کامل ماده و نر جفت

معرفی یک فرآورده گیعاهی بعرای جلعب و کشعتن حشعرات      

بعرای افعراد معاده و نعر      هعا  آنگونعه   33کامل، نشعان داد کعه   

کننععده بودنععد. از میععان ایععن گیاهععان سععیب سععخت     جلععب

، و  Angophora floribunda Sm. (Sweet) (Myrtaceae)پوسعت، 

عنوان میزبان مرحله  که نه به Eucalyptus چندین گونه از جن 

فرنگعی  ریزی افراد ماده کرم میوه گوجعه  روی و نه محل تخم

کنندگی را داشتند. این مطلعب   اند، بیشترین جلبگزارش شده

فرنگی از شهد دهد که حشرات کامل کرم میوه گوجهنشان می

گونعه گیعاهی    23رار کنند. ترکیبعات فع   این گیاهان استفاده می

کننده برای حشره استخراج و شناسایی شعدند. ترکیبعات   جلب

ها )مشتقات اسیدهای چرب شناسایی شده شامل مواد فرار گل

های با زنجیره کوتعاه کعه محصعول تخمیعر     ها و استاتو الکل

ها هستند(، مواد فرار برگ سعبز )مشعتقات اسعیدهای    شهد گل

کربنه که ئیدها و استرهای ششای، آلدهای زنجیرهچرب، الکل

هعا موجعود هسعتند(، ترکیبعات آروماتیعک )ترکیبعات       در برگ

هعا  هعا و بعرگ  که در گعل  ها آنحلقوی شش کربنه و مشتقات 

هعا  ها و سسعکیترپن شوند( و ایزوپرنوئیدها )منوترپنیافت می

 هعععا وجعععود دارنعععد( بودنعععد هعععا و بعععرگکعععه در گعععل

(Del Socorro et al., 2010a.) 

وسعیله یعک    در این تحقیق کارآیی روش جلب و کشعتن بعه  

، ایعا ت  ISCA)ساخت شعرکت   ®Noctoviمحصول تجاری با نام 

کننده برای حشعرات  متحده آمریکا(، حاوی ترکیبات گیاهی جلب

ای، بعرای کنتعرل   هعای تغذیعه  و محعرک  Noctuidaeکامل خانواده 

ورد فرنگعی مع  فرنگعی در معزارع گوجعه   خسارت کرم میوه گوجه

کنتعرل  بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این تحقیق بهبعود روش 

 بود. ها آنکش و آثار سوء آفت، کاهش مصرف سموم حشره

 
 هامواد و روش

 هاي اجرامحل

فرنگعی آلعوده بعه کعرم میعوه      در معزارع گوجعه   این تحقیعق 

 های متفاوت اجرا شد.فرنگی در سه استان با تاریخ کاشت گوجه

 1324فرنگعی رقعم   در یک مزرععه گوجعه   که ستان البرزا

روش کشت نواری در حومه شهرستان محمدشعهر واقعع در    به

لغایعععت  25/5/1318بخعععش مرکعععزی شهرسعععتان کعععرج از 

فاصعله  پاییزه( انجعام شعد.   -)فصل کاشت تابستانه 25/2/1318

سعتان  ا متعر بعود.  سانتی 24ها متر و فاصله بوته 5/1خطوط کشت 

)شعرکت   1324فرنگی رقعم  عه گوجهدر یک مزر که هرمزگان

Nunhems  هلند( در دهستان شمیل، بخش شمیل و شهرسعتان ،

)فصل کاشعت   13/12/1318لغایت  5/14/1318بندرعباس از 

زمان بعا مرحلعه گعل و    زمستانه( انجام شد. شروع آزمایش هم



   1044 شهریور، 1، شماره 89هاي گياهي: جلد     آفات و بيماري

هعای  فرنگی نارس در انعدازه های گوجهباردهی و تشکیل میوه

 فرنگعی رقعم  در یک مزرعه گوجعه  که  نستان قزویا مختل  بود.

Matin F1        با روش کشعت جعوی و پشعته یعک طرفعه در حومعه

 ́  31˝ قزوین، بخش مرکزی و در عرض جغرافیعایی  شهرستان

شرقی و ارتفعاع   54˚2 ́ 52˝شمالی و طول جغرافیایی  38˚ 13

 13/8/1312لغایععت  23/3/1312متععر از سععطح دریععا از  1224

 104هعا   تابستانه(. فاصله بین ردی -بهارهانجام شد )فصل کاشت 

متعر بعود.   سعانتی  24ها در هر ردیع   متر و فاصله بین بوتهسانتی

زمعان بعا مرحلعه گعل و بعاردهی و تشعکیل       شروع آزمعایش هعم  

 های مختل  بود. فرنگی نارس در اندازههای گوجه  میوه

های هرمزگعان و قعزوین   در استان البرز چهار و در استان

های جلب آزمایشی انتخاب و برای هر یک از روش سه قطعه

روشعی بعرای   و کشتن، کنترل شیمیایی و شاهد )بدون انجعام  

فرنگی( یک یا دو قطعه در نظعر گرفتعه   کنترل کرم میوه گوجه

شد )روش کنترل شیمیایی در استان البرز در دو قطععه انجعام   

ت قطعه جلب ورشد(. قطعات کنترل شیمیایی و شاهد در مجا

کشتن و در سمتی بود که بعاد غالعب در منطقعه معواد فعرار      و 

 ها هدایت نکند.  سمت آن را به ®Noctoviفرآورده 

 فرنگيروش جلب و کشتن براي کنترل خسارت کرم ميوه گوجه

 فرنگيدر مزارع گوجه

 5044روش جلععب و کشععتن در اسععتان البععرز در سععطح 

هعای هرمزگعان و قعزوین در سعطح یعک      مترمربع و در استان

هکتار انجام شد. برای انجام این روش از یک فرآورده بعا نعام   

استفاده شد. این فرآورده بعر اسعاس ادععای     ®Noctoviتجاری 

هعای  % کیمیاپیعام 1/25شرکت سازنده حعاوی روغعن رزیعن،    

% مواد همراه 1/20ای و های تغذیهکننده و محرکگیاهی جلب

کعش  لیتعر حشعره  میلعی  12. در اسعتان البعرز   شامل قندها بعود 

 844)فرمو سیون شرکت گیعاه، ایعران( بعه     EC 25%پرمترین 

ثره در یعک  از معاده معؤ   لیترمیلی 5میزان  )به ®Noctoviلیتر میلی

 2/13هععای هرمزگععان و قععزوین ( و در اسععتان®Noctoviلیتععر 

)تیودیکعارب( )سعاخت   SC 53% کش کعاروین  لیتر حشره میلی

 2)حعاوی   ®Noctoviشرکت کاوش کیمیا، ایران( به یعک لیتعر   

( افعزوده شعد.   ®Noctoviثره در یعک لیتعر   لیتر از ماده معؤ میلی

میلی لیتر در هکتعار در اسعتان    844میزان مصرف این فرآورده 

های هرمزگان و قعزوین در  البرز و یک لیتر در هکتار در استان

زمعان بعا آغعاز    از غعروب آفتعاب )هعم    هر نوبت بود که پیش

هعای  فرنگی( روی بوتعه فعالیت حشرات کامل کرم میوه گوجه

وسعیله یعک    فرنگی در ردی  میانی قطععه آزمایشعی بعه   گوجه

 ای بعدون نعازل پاشعیده شعد    سمناش هیدرولیک دستی تلمبه

هعای  متر و در استان 14(. طول ردی  در استان البرز 1)شکل 

متر بود. در صورت بارندگی عملیعات   144هرمزگان و قزوین 

کش پ  از پایعان بارنعدگی   و حشره ®Noctoviپاشش مخلوط 

و  ®Noctoviنیز مجعددا انجعام شعد. مقعدار مصعرف مخلعوط       

البعرز سعه لیتعر     هعای مصعرف آن در اسعتان   کعش و زمعان  حشره

لیتر معاده معوثره(   میلی 25لیتر پرمترین با میلی 84حاوی  مجموعاً)

شهریور معاه و   21و  12مرداد ماه،  22های نوبت در تاریخدر پنج 

 مجموععاً در اسعتان هرمزگعان سعه لیتعر )    ، 1318مهر ماه  12و  14

ثره( در سعه  ؤلیتر ماده ممیلی 21لیتر تیودیکارب با میلی 8/31حاوی 

و در استان  1318بهمن ماه  14دی ماه و  23و  5های نوبت در تاریخ

 02لیتر تیودیکعارب بعا   میلی 2/21حاوی  مجموعاًقزوین شش لیتر )

و  5خرداد ماه،  23های  ثره( در شش نوبت در تاریخؤلیتر ماده ممیلی

 بود. 1312مرداد ماه  21و  18، 2تیر ماه و  11

 

کش به منظور جلب و کشتن و حشره  ®Noctoviپاشیدن مخلوط  -1شکل 

 ®Noctoviروش پاشیدن مخلوط : Helicoverpa armigera .(Aحشرات کامل

کش روی بوته حشرهقطرات و   ®Noctoviمخلوط : B؛  کشو حشره 

 (رنگیف گوجه

Fig. 1. Spraying of Noctovi® and insecticide blend for Attract & Kill 

of Helicoverpa armigera. (A: the spraying method; B: droplets of the 

blend on tomato leaves). 
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  ... روش جلب و کشتن ، به Helicoverpa armigeraفرنگي،کنترل خسارت کرم ميوه گوجه: و همکاران آوند فقيه

 فرنگيکنترل شيميایي در مزارع گوجه

مترمربعع بعود    5044قطعه کنترل شیمیایی در استان البعرز  

کعش  مترمربعع آن بعا غلظعت یعک در هعزار حشعره       2244که 

)فرمو سیون شعرکت گیعاه، ایعران، سعازنده      EC 25%پرمترین 

در هعزار   5/4غلظعت    مترمربع آن بعا  2244تکنیکال چین( و 

)آوانعت( )فرمو سعیون     SC 15%کعش ایندوکسعاکارب  حشره

شرکت گیاه، ایران، سازنده تکنیکال چین( انجعام شعد. تعاریخ    

وش کنترل شیمیایی در اسعتان البعرز در قطععه کنتعرل     انجام ر

 )یک نوبت( بود. 22/5/1318شیمیایی 

مترمربع  8044قطعه کنترل شیمیایی در استان هرمزگان 

بود. در این استان سه نوبت کنترل شیمیایی در این قطعه برای 

 :.Tuta absoluta (Meyrick) (Lepفرنگی،کنترل بید گوجه

Gelechiidae)های دیکلرووس  کش ره، با حشEC 50%   ساخت(

مقدار یک لیتر در هکتار،  شرکت گیاه، ایران( به

لیتر در میلی 344مقدار  )آوانت( به  SC 15%ایندوکساکارب

)ساخت شرکت پرتونار، ایران(   EC 1.8%هکتار و آبامکتین

، برای کنترل 15/11/1318مقدار یک لیتر در هکتار در تاریخ  به

 344مقدار  کش کوکسیل بهمیری با قارچوتهبیماری قارچی ب

و برای کنترل بید 22/11/1318لیتر در هکتار در تاریخ میلی

)ساخت کشور  SC 24% کش کراون فرنگی با حشرهگوجه

 20/11/1318لیتر در هکتار در تاریخ میلی 544مقدار  اردن( به

انجام شد. همچنین در این استان در قطعه جلب و کشتن سه 

برای کنترل  20/11/1318های کنترل شیمیایی در تاریخ نوبت

 344مقدار  کش کوکسیل  بهمیری با قارچبیماری قارچی بوته

برای کنترل بیماری لکه برگی  1/12/1318لیتر در هکتار، میلی

های اورتیوا تاپ )ساخت شرکت کشقارچی با مخلوط قارچ

Syngenta و )Nativo  ساخت شرکت(Bayerبه ) 344 رمقدا-

برای کنترل بیماری 5/12/1318در هکتار و  ترلی¬یلیم 254

مقدار یک کیلوگرم  کش مانکوزب بهمیری با قارچقارچی بوته

در هکتار انجام شد. در قطعه شاهد نیز یک نوبت کنترل 

فرنگی با  برای کنترل بید گوجه 5/12/1318شیمیایی در تاریخ 

 ر در هکتار انجام شد.لیت میلی 544مقدار  کش دانیتول بهحشره

مترمربع بود.  2244قطعه کنترل شیمیایی در استان قزوین 

در این استان شش نوبعت کنتعرل شعیمیایی در ایعن قطععه در      

کش های هرز با عل برای کنترل عل  23/3/1312های تاریخ

)ساخت شرکت کاوش کیمیا، ایران(،  EC 82% ای پی تی سی 

فرنگی با برای کنترل کرم میوه گوجه 8/0/1312و  20/3/1312

حععاوی آلفاسععاینرمترین و   SC 15%کععش ایمونیععت  حشععره

گعرم در لیتعر از هعر کعدام )سعاخت       25مقدار  تفلوبنزورون به

لیتعر   044لیتعر در  میلعی  344مقعدار   ، فرانسه( بهBASFشرکت 

فرنگععی بععا ای کنتععرل کععرم میععوه گوجععهبععر 21/0/1312آب، 

مقعدار نعیم در    )آوانت( بعه   SC 15%کش ایندوکساکارب حشره

گععوگرد بععرای کنتععرل   20/0/1312لیتععر آب،  344هععزار در 

بعرای کنتعرل کعرم میعوه      11/5/1312هعای قعارچی و   بیماری

 344مقعدار   بعه  SC 15% کعش ایمونیعت   فرنگی با حشرهگوجه

آب انجام شد. همچنین سه نوبت کنتعرل  لیتر  044لیتر در میلی

 23/3/1312هعای  شیمیایی در قطعه جلب و کشعتن در تعاریخ  

 ECکش ای پعی تعی سعی    های هرز با عل برای کنترل عل 

فرنگععی بععا بعرای کنتععرل کععرم میعوه گوجععه   11/0/1312، 82%

مقعدار نعیم در    )آوانت( بعه   SC 15%کش ایندوکساکاربحشره

مناشعی فقعی در پعنج ردیع  میعانی      لیتر آب )س 344هزار در 

گععوگرد بععرای کنتععرل    20/0/1312قطعععه انجععام شععد( و   

های قارچی و یعک نوبعت کنتعرل شعیمیایی در قطععه       بیماری

 با گوگرد انجام شد. 20/0/1312شاهد در تاریخ 

های البعرز، هرمزگعان و   عملیات کنترل شیمیایی در استان

 044ت تراکتوری های پشترتیب با استفاده از سمناش قزوین به

 لیتری  ن  دار با نازل توخالی و توربینی انجام شد. 2444و 

های البعرز،  های اجرای پروژه در استاندر هر یک از محل

مترمربعع   1444و   1124، 105ترتیعب   هرمزگان و قعزوین بعه  

جلعب و کشعتن و     فرنگی در مجعاورت قطععات  مزرعه گوجه

 عنوان شاهد در نظعر گرفتعه شعد کعه در آن      کنترل شیمیایی به

 فرنگععیهععین نععوع عملیععات کنتععرل علیععه کععرم میععوه گوجععه 

 انجام نشد. 
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کارآیي روش جلب و کشتن براي کنتررل خسرارت کررم ميروه     

 فرنگيفرنگي در مزارع گوجهگوجه

منظور بررسی کارآیی روش جلب و کشتن بعرای کنتعرل    به

فرنگعی کشعور   فرنگی در مزارع گوجعه ارت کرم میوه گوجهخس

®Noctoviبععا اسععتفاده از فععرآورده  
 شععرح زیععر  از دو روش بععه 

 استفاده شد.
Noctoviکنندگی فرآورده جلب ارزیابی -ال 

برای حشرات کامل کرم   ®

 فرنگی  میوه گوجه

گعذاری شعده بعا فرومعون     های طعمهبرای این منظور تله

در  ®Noctoviفرنگعی و فعرآورده   میوه گوجهجنسی پروانه کرم 

 های زیر نصب شدند:روش قطعات آزمایشی به

با درپوش سبز رنگ  Funnel Trapهای در استان البرز از تله -

و سطل سفید رنگ کدر )ساخت شرکت آریان طعب پرتعو،   

سبز رنعگ )سعاخت    Funnel Trapهای ایران( و همچنین تله

های هرمزگان و قزوین فقی شرکت گیاه، ایران( و در استان

سبز رنعگ )سعاخت شعرکت گیعاه،      Funnel Trapهای از تله

ایران( طعمه گذاری شده با فرومون جنسی پروانه کرم میوه 

 54ارتفعاع حعدود   در  هعا فرنگعی اسعتفاده شعد. تلعه    گوجه

های البرز و سانتیمتری از سطح زمین نصب شدند. در استان

فرنگعی  کرم میوه گوجعه هرمزگان از فرومون جنسی پروانه 

و در اسععتان  ، اسععنانیا(Green Universe)سععاخت شععرکت 

هعای فرومعون   کنندهعدم امکان تهیه پخش قزوین با توجه به

در اواخععر آزمععایش از  Green Universeسععاخت شععرکت 

 Tripheron®-Dispensers forهععای فرومععون کننععدهپخععش

Helicoverpa armigera    سعاخت شعرکت(Trifolio-M GmbH ،

های فرومون ساخت شرکت کنندهآلمان( استفاده شد. پخش

Green Universe گععرم مخلععوط حععاوی یععک میلععی(Z)-11-

Hexadecenal  و(Z)-9-Hexadecenal هععای کننععدهو پخععش

 1/1حععاوی  Trifolio-M GmbHفرومععون سععاخت شععرکت 

-9-(Z)گععرم میلععی 1/4و  11-Hexadecenal-(Z)گععرم  میلععی

Hexadecenal .بودند 

 AgriSense Biologicalهای دلتا سفید رنگ )ساخت شرکت تله -

Control Systems)میلعی   14طعمه گعذاری شعده بعا     ، انگلستان

®Noctoviلیتر 
متعری نصعب شعدند.     سانتی 54در ارتفاع حدود  

®Noctoviمقدار ذکر شده از 
در داخعل یعک فعرف پالسعتکی      

متر ریختعه   سانتیای سفید رنگ به قطر پنج و ارتفاع سه استوانه

 و در وسی سطح چسبنده داخل تله قرار داده شدند.

فرنگعی  نوع تله برای شکار حشرات کامل کعرم میعوه گوجعه   

بر اساس نتایج یعک بررسعی    ®Noctoviوسیله فرومون جنسی و  به

و دلتعا   Funnel Trapهعای  مقدماتی انتخاب شدند که نشان داد تلعه 

 تر بودند.  مناسب ®Noctoviترتیب برای فرومون جنسی و  به

گعذاری شعده بعا    دو تلعه طعمعه   مجموععاً در استان البرز 

نصب  ®Noctoviگذاری شده با فرومون جنسی و سه تله طعمه

شدند که یک تله فرومونی در یکی از  قطعات کنترل شیمیایی 

کش آوانت( و دیگعری در قطععه شعاهد و دو    وسیله حشره )به

در قطعه جلعب و کشعتن و    ®Noctoviگذاری شده با تله طعمه

کعش پرمتعرین   وسیله حشره دیگری در قطعه کنترل شیمیایی به

هعای  متعر بعود. در اسعتان    34هعا  قرار داشتند. فاصله بعین تلعه  

هرمزگان و قزوین در هر یعک از قطععات جلعب و کشعتن و     

گذاری شده با کنترل شیمیایی سه تله فرومونی و سه تله طعمه

Noctovi® د دو تله فرومونی و دو تلعه طعمعه  و در قطعه شاه-

ها از هعم در  نصب شدند. فاصله تله  ®Noctovi گذاری شده با

هعا در  متعر بعود. تلعه    24های هرمزگان و قزوین حعدود  استان

و در استان هرمزگان در تعاریخ   25/5/18استان البرز در تاریخ 

نصعب   12/3/1312و در استان قزوین در تعاریخ   5/14/1318

 25/5/1318هعا از تعاریخ   ستان البرز نتایج شکار تلهشدند. در ا

ها ثابت بودند، مورد بررسی قعرار گرفتنعد.   که نوع و تعداد تله

هعا در طعول معدت آزمعایش     وسیله تله حشرات شکار شده به

هعای فرومعون   کننعده ثبت شد. پخش ها آنآوری و تعداد جمع

 شدند. ها هر هفته تجدیدداخل تله ®Noctoviپ  از یک ماه و 

ریعزی  فرنگی بعا تخعم  حشرات کامل ماده کرم میوه گوجه

تعر از  ها حجیم وسیله شکل شکم که در آن در داخل تله و یا به

باشد قابل شناسایی بودند. در استان هرمزگان بعرای  افراد نر می



  ... روش جلب و کشتن ، به Helicoverpa armigeraفرنگي،کنترل خسارت کرم ميوه گوجه: و همکاران آوند فقيه

تر، شکم حصول اطمینان در شناسایی افراد ماده با شکم حجیم

رت خعروج تخعم از داخعل    با انگشتان فشرده و در صعو  ها آن

 یید شد.أت ها آنشکم جنسیت 
 فرنگي در قطعات آزمایشيبرآورد خسارت کرم ميوه گوجه -ب

فرنگعی در هعر یعک از قطععات     خسارت کرم میوه گوجه

هر هفته پع  از   تقریباًجلب و کشتن، کنترل شیمیایی و شاهد 

غیعر   طور دقیق بررسی شد. برای این منظور بعه  آغاز آزمایش به

علت مساحت کم آن فقی  از قطعه شاهد در استان قزوین که به

ردیع    14فرنگی انتخاب شد، در هر قطععه  پنج ردی  گوجه

فرنگی با فواصل مساوی که کل قطعه آزمایش را پوشش گوجه

خسارت آفعت در پعنج بوتعه    دادند انتخاب و در هر ردی  می

بوتعه در هعر    54گوجه فرنگعی در اسعتان البعرز )در مجمعوع     

هعای هرمزگعان و   فرنگعی در اسعتان  قطعه( و شش بوته گوجه

غیر از قطعه شعاهد   بوته در هر قطعه به 84قزوین )در مجموع 

در استان قعزوین کعه در آن چهعار بوتعه از پعنج ردیع  و در       

هعای  در حد امکان تمام میعوه  بوته بود( تعیین شد. 24مجموع 

میعوه از هعر    24فرنگی هر بوته شمارش )حداقل نارس گوجه

 هعا  آنبوته( و وجود سوراخ در اثعر فعالیعت  رو آفعت روی    

هعای نعارس بررسعی    مورد بررسی قرار گرفت. تعداد کل میوه

که عالئم خسارت آفت در  ها آنشده در هر بوته و تعدادی از 

 شدند.مشهود بود ثبت  ها آن

 تجزیه آماري

 LN(X+1)ها پع  از تبعدیل   های شکار روزانه تلهمیانگین

( قرار گرفتند. تکعرار و زمعان   ANOVAمورد تجزیه واریان  )

عنوان منابع تغییعر تصعادفی و نعوع طعمعه و      ها بهبازدید از تله

عنعوان منعابع تغییعر ثابعت در نظعر گرفتعه        قطعات آزمایشی به

ها در استان البعرز منبعع   چیدمان تلهوضعیت  شدند. با توجه به

هعا در ایعن   تغییر قطعات آزمایشی در تجزیه آماری شکار تلعه 

 استان منظور نشد. 

های آلعوده بعه کعرم میعوه     های درصد تعداد میوهمیانگین

معورد تجزیعه واریعان      Arcsin√Xفرنگی پ  از تبدیل گوجه

(ANOVAقرار گرفتند. تجزی )تغییعر  واریان  مرکب با منابع  ه

و منعابع   هعا  آنثابت محل اجرا، قطعه آزمایشعی و اثعر متقابعل    

فرنگعی( و زمععان  تغییعر تصعادفی شععامل تکعرار )بوتعه گوجععه    

هعای هعر دو   برداری انجام شعد. در تجزیعه مرکعب، داده    نمونه

  کعش  قطعه کنترل شیمیایی در اسعتان البعرز کعه بعا دو حشعره     

عنعوان یعک    همتفاوت انجام شده بود، با هم تجمیعع شعده و بع   

 دار شعدن میعانگین  معنعی  تیمار در نظر گرفته شدند. با توجه به

فرنگی در مناطق کرم میوه گوجه های آلوده بهدرصد تعداد میوه

تجزیعه واریعان  بعرای هعر      هعا  آناجرا ، تیمارها و اثر متقابل 

با منبعع تغییعر    Arcsin√Xمحل اجرای تحقیق نیز پ  از تبدیل 

و منعابع تغییعر تصعادفی تکعرار )بوتعه      ثابت قطععه آزمایشعی   

بعرداری انجعام شعد. در تجزیعه     فرنگی( و زمعان نمونعه   گوجه

عنعوان دو   های استان البرز دو قطعه کنترل شیمیایی بهواریان  داده

 عنوان یک تیمار در نظر گرفته شدند. تیمار مجزا و نیز با هم به

 General Linearهای واریان  بعا اسعتفاده از روش    تجزیه

Model افزار  در نرمMINITAB 16      انجعام شعدند. بعرای گعروه

 ( استفاده شد. 5=%α) Tukeyبندی تیمارها از آزمون 

 

 نتایج

Noctoviکنندگي فررآورده  بررسي جلب -الف
برراي ششررات    ®

 فرنگي کامل کرم ميوه گوجه

 وهمیع  کعرم  پره¬شب 02و  22در مجموع در استان البرز 

شده  گذاری¬طعمه های¬تله لهیوس به بیترت به فرنگی¬گوجه

تععا  25/5/1318از تععاریخ  جنسععی فرومععون و ®Noctoviبععا 

میعانگین شعکار    روز( شعکار شعدند.   82مدت  )به 25/2/1318

نوبعت( و درهعر تلعه طعمعه      14روزانه در هر نوبت بازدیعد ) 

 ترتیععب و فرومععون جنسععی بععه   ®Noctoviگععذاری شععده بععا  

فرنگعی  پره کرم میعوه گوجعه  شب 04/4 ±42/4 و 02/4 1/4±

(. عالوه F1, 37=1.07; P=0.308دار نداشتند )بود که تفاوت معنی

فرنگعی  های نر، حشرات کامل ماده کرم میوه گوجعه پرهبر شب

شعکار   ®Noctoviهای طعمعه گعذاری شعده بعا      وسیله تله به نیز

هعای  طوری که این افراد ماده روی سطح چسبنده تلعه  شدند به

(. در ایعن  2زی کرده و قابل شناسایی بودند )شکل ریدلتا تخم
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هعای طعمعه   وسعیله تلعه   استان تعداد افراد ماده شکار شعده بعه  

شعمارش نشعدند. همچنعین شعکار       ®Noctoviگذاری شده بعا  

ها دارای دو اوج بود. اوج اول در اواخعر  وسیله تله بهحشرات کامل 

اواسی مهر ماه هعم  مرداد ماه هم زمان با آغاز آزمایش و اوج دوم در 

زمان با اواخر آزمایش مشاهده شدند. زمان انجعام کنتعرل شعیمیایی    

و هعم زمعان بعا اوج اول     22/5/1318آفت در استان البرز در تاریخ 

 ها بود و در زمان مناسب انجام شد.شکار تله

 

 
شکار شده در تله  Helicoverpa armigeraشب پره ماده  -2شکل 

 .ریزی آن بر روی سطح چسبنده تلهو تخم ®Noctoviگذاری شده با  طعمه
Fig. 2. Trapped female Helicoverpa armigera in a delta trap baited 

with Noctovi® laying eggs on the sticky surface. 

 

 کعرم  پعره ¬شب 38و  151در مجموع در استان هرمزگان 

 گذاری¬طعمه های¬تله لهیوس به بیترت به فرنگی¬گوجه وهمی

تعا   5/14/1318از تعاریخ   جنسی فرومون و ®Noctoviشده با 

میعانگین شعکار    روز( شعکار شعدند.   83معدت  )به 1/12/1318

روزانه در هر نوبت بازدید )هفت نوبت( و درهعر تلعه طعمعه    

 ترتیععب و فرومععون جنسععی بععه  ®Noctoviگععذاری شععده بععا  

فرنگعی  پره کرم میوه گوجهشب 45/4 ± 42/4و  32/4 45/4±

طعور   بعه  ®Noctoviهای طعمعه گعذاری شعده بعا      بود که در تله

های طعمه گذاری شده با فرومون جنسی دار بیشتر از تلهمعنی

(. میعانگین شعکار روزانعه در هعر     F1, 98=39.35; P<0.001) بود

نوبت بازدید و در هر تله در قطعات آزمایشی جلب و کشعتن،  

 ،22/4 ± 48/4ترتیععب  کنتععرل شععیمیایی و شععاهد نیععز بععه   

فرنگی پره کرم میوه گوجهشب 41/4 ± 43/4و  22/4 ± 45/4

(. هر چند F2, 98=3.14; P<0.05دار داشتند )بود که تفاوت معنی

ها در قطعات آزمایشی بر اساس آزمعون  های شکار تلهمیانگین

هعا در  توکی در یک گروه قرار گرفتند ولی میعانگین شعکار تلعه   

قطععه  در برابعر   25/2قطعات جلب و کشتن و کنترل شعیمیایی  

دار نبعود  کننده و قطعه آزمایشی معنیشاهد بود. اثر متقابل جلب

(F2, 98=0.70; P=0.497در استان هرمزگان نیز شب .)های معاده  پره

های طعمه گذاری شعده  وسیله تله فرنگی بهو نر کرم میوه گوجه

®Noctoviبا 
شدند. با توجه بعه معیارهعای ارائعه شعده در     شکار  

پره شکار شده کعرم  شب 151ها از مجموع قسمت مواد و روش

گعذاری شعده بعا    هعای طعمعه  وسعیله تلعه   فرنگعی بعه  میوه گوجه

Noctovi® ،122  افراد ماده بودنعد کعه نسعبت جنسعی      ها آنعدد

در مدت اجعرای آزمعایش    به یک بود. 0/3 تقریباًافراد ماده به نر 

فرنگعی  های کرم میعوه گوجعه  پرهدر استان هرمزگان، شکار شب

دارای یعک اوج   ®Noctoviگذاری شده بعا  های طعمهوسیله تله به

بعود کعه ایعن اوج در شعکار      11/11/1318مشخص در تعاریخ  

گذاری شده با فرومون جنسی قابل تشخیص نبود. های طعمه تله

از اواخعر   گذاری شعده بعا فرومعون جنسعی    های طعمهشکار تله

بهمن ماه افزایش یافت که این سیر صعودی تا پایان آزمایش در 

ادامه داشت. زمان انجام کنتعرل شعیمیایی در    1/12/1318تاریخ 

هعای  روز پع  از اوج شعکار تلعه    13استان هرمزگعان چهعار و   

®Noctoviگذاری شده با طعمه
طعور کعه ذکعر شعد      بود که همان 

ها افعراد معاده بودنعد.    این تله وسیله بیشتر حشرات شکار شده به

فرنگعی،  ها کنترل بید گوجعه اگر چه هدف از انجام این سمناشی

T. absolutaزمان با مراحعل تخعم و  روحاصعل از     ، بود ولی هم

هعای  وسیله تلعه  فرنگی بههای کرم میوه گوجهپرهاوج شکار شب

®Noctoviگذاری شده با طعمه
نیز بوده اسعت. کنتعرل شعیمیایی     

انجعام شعد.    5/12/1318م در اواخعر آزمعایش و در تعاریخ    سو

فرنگعی در طعول معدت    عالوه بر حشرات کامل کرم میوه گوجه

پولعک  حشره دیگر از راسته بعال  03آزمایش در استان هرمزگان 

ها که شناسایی نشدند توسی حشره از سایر راسته 3025داران و 

®Noctoviگذاری شعده بعا   های طعمهتله
شعکار شعدند. ایعن در     
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هعای  وسعیله تلعه   حالی است کعه شعکار حشعرات معذکور بعه     

گععذاری شععده بععا فرومععون جنسععی پروانععه کععرم میععوه   طعمععه

 عدد بود. 20ترتیب شش و  فرنگی به گوجه

 کعرم  پعره ¬شب 824و  012در مجموع  در استان قزوین

 گذاری¬طعمه های¬تله لهیوس به بیترت به فرنگی¬گوجه وهمی

تعا   12/3/1312از تعاریخ   جنسی فرومون و ®Noctoviشده با 

میعانگین شعکار    روز( شعکار شعدند.   10معدت  )به13/8/1312

نوبعت( و درهعر تلعه طعمعه      10روزانه در هر نوبت بازدیعد ) 

 ترتیععب و فرومععون جنسععی بععه  ®Noctoviگععذاری شععده بععا  

فرنگعی  پره کرم میوه گوجعه شب 12/4 ±11/4و  51/4 45/4±

(. F1, 203=1.44; P=0.232دار نداشعتند ) معنعی بعود کعه تفعاوت    

میانگین شکار روزانه در هعر نوبعت بازدیعد و در هعر تلعه در      

قطعات آزمایشی جلب و کشتن، کنترل شیمیایی و شعاهد نیعز   

پره  شب 28/4 ± 12/4و  83/4 ± 2/4، 23/4 ± 11/4ترتیب  به

 دار نداشعتند فرنگعی بعود کعه تفعاوت معنعی     کرم میعوه گوجعه  

(F2, 203=0.13; P=0.877  اثر متقابعل جلعب .)¬ و قطععه   هکننعد

 (. F2, 203=1.19; P=0.305دار نبود )آزمایشی نیز معنی

هعای معاده و نعر کعرم میعوه      پعره در استان قزوین نیز شب

 ®Noctoviهای طعمه گذاری شده بعا  وسیله تله فرنگی بهگوجه

طوری که این افراد معاده روی سعطح چسعبنده     شکار شدند به

ریزی کرده و قابل شناسایی بودند. از مجموع های دلتا تخمتله

وسعیله   فرنگعی بعه  پره شکار شده کعرم میعوه گوجعه   شب 012

افعراد   هعا  آنععدد   Noctovi®  ،12گذاری شده با های طعمه تله

هععای دلتععا مععاده بودنععد کععه روی سععطح چسععبنده تمععام تلععه 

در طععول مععدت آزمععایش  ®Noctoviگععذاری شععده بععا  طعمععه

 2/4 تقریباًنر  ریزی کرده بودند. نسبت جنسی افراد ماده به تخم

هعای  وسیله تله در استان قزوین شکار حشرات نر به یک بود. به

گذاری شده با فرومون جنسی دارای دو اوج بود که اوج طعمه

اول در اواخر تیر ماه و اوج دوم در اواخر مرداد معاه مشعاهده   

های فرنگی در تلهم میوه گوجههای کرپرهشدند. اما شکار شب

اوج و فرودهای متعدد و متوالی  ®Noctoviگذاری شده با  طعمه

داشت که زمان انجام کنترل شعیمیایی آفعت در اسعتان قعزوین     

هعا بعود. ععالوه بعر حشعرات      پ  از هر اوج شکار در این تله

فرنگی در طول مدت آزمعایش در اسعتان   کامل کرم میوه گوجه

 :.Autographa gamma (L.) (Lepگامعا،  پعره شعب  183قعزوین  

Noctuidae) ،18  فرنگعی، پروانه بید گوجعهT. absoluta  ،1334 

 010پولک داران که شناسایی نشدند، حشره دیگر از راسته بال

حشعره   Apis mellifera L. (Hym.: Apidae) ،280زنبعور عسعل،   

 Chrysoperla carneaبعالتوری،  180کامل از راسعته دوبعا ن و   

(Stephans) (Neu.: Chrysopidae)گعذاری  های طعمه، توسی تله

شکار شدند. این در حالی اسعت کعه شعکار     ®Noctoviشده با 

گذاری شده با فرومعون  های طعمهوسیله تله حشرات مذکور به

، 20ترتیب یعک، یعک،    فرنگی بهجنسی پروانه کرم میوه گوجه

های کعرم میعوه   پرهو سه عدد بود. پرواز و جلب شب 83، 35

بالفاصعله پع  از پاشعیدن     های گامعا ، پرهفرنگی و شبگوجه

فرنگی های گوجهسمت بوته کش، بهو حشره ®Noctoviمخلوط 

ها نیز مشاهده  آغشته در مزرعه و فرود حشرات روی این بوته

 (.3شد )شکل 

 

 فرنگي در قطعات آزمایشيبرآورد خسارت کرم ميوه گوجه -ب

های آلوده به کرم میعوه  خطای معیار( میوه±های )میانگین

فرنگععی و در هععر نوبععت فرنگععی در هععر بوتععه گوجععهگوجععه

های اجرای تحقیق، قطعات آزمایشعی و  برداری در محل نمونه

انعد.  ها در جعدول یعک ارائعه شعده     بندی آناثر متقابل و گروه

شعود میعانگین   همان طعور کعه در جعدول یعک مشعاهده معی      

هعای اجعرای   فرنگی در محلکرم میوه گوجههای آلوده به  میوه

( و در F2, 4262=85.10; P<0.001دار داشتند )تحقیق تفاوت معنی

دار بیشعتر از دو اسعتان البعرز و    طعور معنعی   اسعتان قعزوین بعه   

دار بیشعتر از اسعتان   طور معنی هرمزگان و در استان البرز نیز به

فرنگی میوه گوجههای آلوده به کرم هرمزگان بود. میانگین میوه

 ;F2, 4262=44.01دار داشعتند ) در قطعات آزمایشی تفاوت معنعی 

P<0.001) طعور   طوری کعه در قطععات جلعب و کشعتن بعه      به

دار کمتر از قطعات کنترل شعیمیایی وشعاهد و در قطععه     معنی

دار کمتر از قطعه شعاهد بعود. اثعر    طور معنی کنترل شیمیایی به
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 دار بعود عه آزمایشی نیز معنعی متقابل محل اجرای تحقیق و قط

(F4, 4262=3.95; P<0.01   در دو استان البرز و قعزوین میعانگین .)

فرنگعی در قطععه جلعب و    های آلوده به کرم میعوه گوجعه  میوه

دار کمتر از قطعات کنترل شیمیایی وشعاهد  طور معنی کشتن به

بععود ولععی بععین دو قطعععه کنتععرل شععیمیایی و شععاهد تفععاوت  

هعای  میوه ه نشد. در استان هرمزگان میانگینداری مشاهد معنی

فرنگی در قطععات جلعب و کشعتن و    آلوده به کرم میوه گوجه

داری نداشتند ولی آلودگی در هعر  کنترل شیمیایی تفاوت معنی

 دار کمتر از قطعه شاهد بود. طور معنی دو این قطعات به

هعای آلعوده بعه کعرم میعوه      در استان البرز میعانگین میعوه  

هعای دو قطععه   فرنگی در تیمارها، هم در حالتی که داده گوجه

کش مختل  اسعتفاده  ها از دو حشره کنترل شیمیایی، که در آن

 ;F3, 1341=3.56عنعوان دو تیمعار مجعزا منظعور شعدند )      شد، بعه 

P<0.05 هعای دو قطععه کنتعرل    ( و همچنین در حالتی کعه داده

گرفتعه شعدند   عنوان یک تیمار واحد در نظر  شیمیایی با هم به

(F2, 1292=5.26; P<0.01تفاوت معنی )  دار داشتند. در حالتی کعه

کعش  های دو قطعه کنترل شعیمیایی بعا کعاربرد دو حشعره    داده

عنوان دو تیمار مجزا در نظر گرفته شدند، میعانگین   مختل ، به

فرنگعی در قطععه جلعب و    های آلوده به کرم میعوه گوجعه  میوه

از قطعه شعاهد بعود ولعی تفعاوت      دار کمترطور معنی کشتن به

معنععی داری بععا هععر دو قطعععه کنتععرل شععیمیایی نداشععت.     

هعای آلعوده بعه آفعت در دو قطععه کنتعرل       هعای میعوه   میانگین

دار نداشععتند. نتععایج شععیمیایی و قطعععه شععاهد تفععاوت معنععی 

های هعر دو قطععه کنتعرل شعیمیایی     بندی تیمارها با داده گروه

هعای آلعوده   میوه داد که میانگین عنوان یک تیمار واحد نشان به

دار کمتر از قطعات کنترل طور معنی در قطعه جلب و کشتن به

فرنگعی در  هعای گوجعه  شیمیایی و شاهد بود و آلعودگی میعوه  

 داری با قطعه شاهد نداشت.قطعه کنترل شیمیایی تفاوت معنی

( و F2, 1371=30.66; P<0.001هععای هرمزگععان )در اسععتان

هعای آلعوده   ( نیز میانگین میوهF2, 1468=57.51; P<0.001قزوین )

دار داشعتند.  فرنگی در تیمارها تفاوت معنعی به کرم میوه گوجه

های آلوده در قطعات جلعب و  میوه در استان هرمزگان میانگین

دار کمتر از قطععه شعاهد   طور معنی کشتن و کنترل شیمیایی به

هعای آلعوده در   میعوه  بود ولی تفاوت معنی داری بین میعانگین 

قطعات تیمارهای جلعب و کشعتن و کنتعرل شعیمیایی وجعود      

های آلوده به کعرم میعوه   میوه نداشت. در استان قزوین میانگین

دار طعور معنعی   فرنگی در قطعه تیمار جلب و کشعتن بعه  گوجه

کمتر از قطعات تیمارهای کنترل شیمیایی و شاهد و در قطععه  

دار کمتر از قطععه شعاهد   عنیطور م تیمار کنترل شیمیایی نیز به

 (. 2بود )جدول 

 

 
®Noctoviفرنگی پ  از پاشیدن مخلوط های گوجهبه سمت بوتهAutographa gamma  (B )و Helicoverpa armigera (A )جلب حشرات کامل  -3شکل 

 .کشو حشره  

Fig. 3. Attraction of Helicoverpa armigera (A) and Autographa gamma toward the tomato plants after spraying the blend of Noctovi® and insecticide. 

A B 



  ... روش جلب و کشتن ، به Helicoverpa armigeraفرنگي،کنترل خسارت کرم ميوه گوجه: و همکاران آوند فقيه

بعرداری  های نمونعه فرنگیدر استان البرز از مجموع گوجه

شده در طول معدت آزمعایش در تیمارهعای جلعب و کشعتن،      

کنترل شیمیایی با آوانت، کنترل شیمیایی با پرمتعرین و شعاهد   

توسعی کعرم   ترتیب سه، چهار، چهار و شش درصعد آن هعا    به

هعای  فرنگعی خسعارت دیعده بودنعد. درصعد میعوه      میوه گوجه

و خسارت دیده در تیمارهای جلب و کشتن، کنترل شعیمیایی  

ترتیب یک، یک و سه درصد و در  شاهد در استان هرمزگان به

 ترتیب سه، شش و هشت درصد بود.   استان قزوین به

هعای آلعوده در تمعام    در استان البعرز بیشعترین درصعد میعوه    

تدریج تا پایعان آزمعایش کعاهش     تیمارها در آغاز تحقیق بود که به

هعای  میعوه  هایی که در طول انجام بررسی در درصدیافت. نوسان

جز در اواخعر   آلوده در قطعات کنترل شیمیایی و شاهد دیده شد به

در قطعه جلب و کشتن دیده نشعد.   12/2/1318آزمایش در تاریخ 

های آلوده در قطعات کنترل شعیمیایی، کعه در ابتعدای    درصد میوه

بعدی  تحقیق بیشتر از قطعه جلب و کشتن بود، در دو آماربرداری

شهریور از قطعه جلب و کشتن کمتر شعد.   11و  12های در تاریخ

هعای آلعوده در   اما پ  از آن تا پایان آزمایش همواره درصد میعوه 

قطعه جلب و کشتن کمتر از آلودگی در قطعات کنترل شیمیایی و 

شاهد بود. آلودگی در قطعه شاهد در ابتدای تحقیق کمتر از سعایر  

 ود.قطعات ولی پ  از آن بیشتر از سایر تیمارها ب

هعای  در استان هرمزگان دو اوج عالئم آلعودگی در تعاریخ  

در تمععام  13/12/1318و پایععان تحقیععق در تععاریخ  1/11/1318

های آلودگی در طول مدت بررسعی  تیمارها مشاهده شد. نوسان

در تمام قطعات تیمارها روند مشابهی داشتند. درصد آلودگی در 

نیمعه معدت زمعان    قطعه کنترل شیمیایی که از ابتدای بررسی تعا  

بیشتر از قطعه جلب و کشتن بعود،   1/11/1318تحقیق در تاریخ 

هعا و  کعش زمان با استفاده از حشعره  و هم 12/11/1318از تاریخ 

آخرین مصعرف  در تیمار جلب و کشتن ) ®Noctoviقطع مصرف 

شععدت کععاهش یافععت و تععا    بععود( بععه  14/11/1318در تععاریخ 

لب و کشتن بود. ولعی در  کمتر از آلودگی در قطعه ج1/12/1318

میزان آلعودگی در تیمعار کنتعرل شعیمیایی از      پایان آزمایش مجدداً

آلودگی در تیمار جلب و کشعتن بیشعتر شعد. آلعودگی در قطععه      

شاهد که در ابتدای تحقیق کمتر از قطعه کنترل شعیمیایی و بیشعتر   

تا پایان معدت   28/14/1318از قطعه جلب و کشتن بود، از تاریخ 

 همیشععه بیشععتر از آلععودگی قطعععات سععایر      قریبععاً تتحقیععق 

 تیمارها بود.
 

 فرنگی در هر بوته گوجه Helicoverpa armigeraهای آلوده به ( درصد میوه±های )خطای معیارمقایسه میانگین -1جدول 
  ها اثر متقابل آنهای اجرا، قطعات آزمایشی و برداری در محلو در هر نوبت نمونه

Table 1. The mean (±S.E.) comparison of percentages of infested tomatoes by Helicoverpa armigera per plant and at each sampling time in different 

study areas, treatments and their interactions. 

Total  Control Chemical control Attract & Kill Treatments Provinces 

5.28±0.38b  6.24±0.71bc 5.55±0.58c 3.77±0.69de  Alborz 

1.99±0.10c  2.94±0.21cd 1.66±0.15e 1.37±0.14e  Hormozgan 

5.25±0.14a  8.19±0.45a 5.95±0.21ab 3.58±0.15cd  Qzvin 

4.19±0.14  5.14±0.28a 4.68±0.24b 2.91±0.18c  Total 
 (.P  >%5دار ندارند ) ها با حروف مشابه در هر ردی  و یا ستون تفاوت معنیمیانگین

Means with the different letters in columns and/or rows are significantly different (P<0.05). 

 
 فرنگی در هر بوته گوجه Helicoverpa armigeraهای آلوده به ( درصد میوه±های )خطای معیارمیانگینمقایسه  -2جدول 

 .های اجرا به تفکیکبرداری در محلو در هر نوبت نمونه

Table 2. The mean (±S.E.) comparison of percentages of infested tomatoes by Helicoverpa armigera  

per plant and at each sampling time in each study areas  

Provinces Treatments Attract & Kill Permethrin 25% EC Avaunt 15% SC Chemical control Control 

Alborz 
 3.77±0.69b 6.23±0.88ab 4.88±0.74ab  6.24±0.71a 

 3.77±0.69b   5.55±0.58a 6.24±0.71a 

Hormozgan  1.37±0.14b   1.66±0.15b 2.94±0.21a 

Qzvin  3.58±0.15c   5.95±0.21b 8.19±0.45a 

 (.P  >5دار ندارند )%ها با حروف مشابه در هر ردی  تفاوت معنیمیانگین

Means with the different letters in each row are significantly different (P<0.05). 
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در استان قزوین میزان آلعودگی در قطععات آزمایشعی در    

پ  روند افزایشی داشت. سه اوج  ابتدای آزمایش کم و از آن

و  2/5/1312، 5/0/1312هعععای عالئعععم آلعععودگی در تعععاریخ

در قطعات کنترل شیمیایی و شاهد مشعاهده شعد.    21/5/1312

علیرغم روند صعودی آلودگی در قطعه جلعب و کشعتن ، امعا    

ها در ایعن تیمعار در معدت    های مشخصی در آلودگی میوهاوج

های آلودگی در طول معدت  وسانبررسی قابل شناسایی نبود. ن

بررسی در قطععات کنتعرل شعیمیایی و شعاهد رونعد مشعابهی       

داشتند. تقریباً در تمام طول مدت بررسی، میعزان آلعودگی بعه    

آفت در قطعه جلب و کشتن کمتر از قطعات کنترل شیمیایی و 

 شاهد و در قطعه کنترل شیمیایی کمتر از قطعه شاهد بود

 

 بحث 

، حعاوی  ®Noctoviنتایج این بررسی نشان داد که فرآورده 

ای ومعواد  های تغذیهکننده و محرکهای گیاهی جلبکیمیاپیام

همراه شامل قندها، برای حشرات کامل معاده و نعر کعرم میعوه     

کننده بود و افراد معاده جلعب شعده بعارور     فرنگی جلبگوجه

یحعه برخعی   کننعدگی ترکیبعات را  بودند. در منابع نیز به جلعب 

فرنگی اشعاره شعده   ها برای حشرات کامل کرم میوه گوجه گل

، 1های جعفری گعل درشعت  کنندگی مواد فرار گلاست. جلب

Tagetes erecta L. (Asteraceae)2، و گعععععل نخعععععود، 

Lathyrus odoratus L. (Fabaceae) عنعوان کعایرومون بعرای     ، بعه

ن داده فرنگی در تونعل بعاد نشعا   حشرات کامل کرم میوه گوجه

های الکتروفیزیولوژیک و شیمیایی، منجر به شده است. بررسی

کننده برای حشرات کامعل ایعن   تهیه دو مخلوط سنتتیک جلب

. مخلعوط  ه اسعت آفت در شرایی آزمایشگاهی و صحرایی شد

سنتتیک بر اسعاس رایحعه گعل جعفعری گعل درشعت شعامل        

Benzaldehyde ،(±)-Linalool ،Phenylacetaldehyde  و(S)-(-)-

Limonene      و مخلوط سنتتیک شناسایی شعده بعر اسعاس معواد

، Linalool ،Phenylacetaldehyde-(-)فععرار گععل نخععود شععامل   

                                                 
 African marigold  

 Sweet pea 

Benzyl alcohol  وDiacetone (4-hydroxy-4-methyl-2-

pentanone)  هعای  هعای طبیععی بودنعد. تلعه    با نسعبتUnitrap 

نبعه در  گذاری شده با این دو مخلوط در مزارع نخود و پ طعمه

در ایعن   ®Noctoviگذاری شده بعا  های طعمهاسرائیل، مانند تله

های ماده و نعر کعرم   پرهتحقیق در استان قزوین، عالوه بر شب

پعره  تعداد بیشتری شکار شدند، شعب  فرنگی ، که بهمیوه گوجه

را نیعز شعکار کردنعد.     Chrysopa carneaگاما، زنبعور عسعل و   

وسعیله   فرنگعی کعه بعه   ه گوجعه پره ماده کرم میوشب 01تعداد 

هعای سعنتتیک شعکار    گذاری شده با این مخلوطهای طعمه تله

دارای  هعا  آنععدد   38شدند مورد بررسعی قعرار گرفتنعد کعه     

 گیعری نکعرده بودنعد    جفعت  هعا  آندرصعد   25اسنرماتوفور و 

(Bruce et al., 2002ب .)جلب برخی زنبورهعای گعرده   توجه به ا  

)جلب گونه اخیعر در   .Halictus sppافشان مانند زنبور عسل و 

هعا و  وسیله ترکیبات رایحه گعل  اسرائیل گزارش شده است( به

Noctovi®از  هعا  آنهایی که در ، کاربرد این ترکیبات در گلخانه

شعود،  اسعتفاده معی   .Bombus sppافشان جعن   زنبورهای گرده

ه اثعر ایعن ترکیبعات و یعا     باید با احتیاط انجام شود تا زمانی ک

محصو ت مشابه آن روی کعارآیی و جلعب زنبورهعا بررسعی     

 :.Spodoptera exigua (Hübner) (Lepشود. شکار حشرات کامل 

Noctuidae)هعای  های مرطوب ساخته شده از بطری ، نیز در تله

پالسععتیکی در مععزارع نخععود مکزیععک گععزارش شععده اسععت  

(Castillo et al., 2017بر اساس .) های بررسیBruce  و همکارن

گعذاری شعده بعا ترکیبعات     های طعمه ( میزان شکار تله2442)

گذاری شده با فرومون های طعمهها بسیار کمتر از تلهعطر گل

حشره کامعل کعرم    14/1و  115/4ترتیب  )به ه استجنسی بود

فرنگی در هر تله و در هر روز(. این در حالی است میوه گوجه

گعذاری  هعای طعمعه  ی البرز و قزوین شکار تلعه هاکه در استان

 هعای طعمعه  داری با شعکار تلعه  تفاوت معنی ®Noctoviشده با 

گذاری شده با فرومون جنسی نداشعت و در اسعتان هرمزگعان    

دار طعور معنعی   به ®Noctoviگذاری شده با  های طعمهشکار تله

گذاری شده بعا فرومعون جنسعی    های طعمهبیشتر از شکار تله

کننعده  دلیل ترکیبات جلعب  تواند احتما  بهاین تفاوت میبود. 
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کار رفتعه در ایعن دو    ، اثر دز و یا نوع تله به®Noctoviدیگر در 

-β-(E)ترکیععب شععامل  1بررسععی باشععد. بععرای ملععال مخلععوط 

Ocimene ،Octanal ،(Z)-3-Hexenyl acetate ،(Z)-3-Hexen-1-ol ،

Nonanal ،(Z)-3-Hexenyl-2-methyl butyrate ،Decanal ،

Linalool و(E)-β-Caryophyllene در مرحلعه   توتعون  اهیکه از گ

عنعوان کعایرومون بعرای     ، بعه ه اندگل استخراج و شناسایی شد

 Helicoverpa assulta (Guenée)گیری کرده حشرات ماده جفت

(. Sun et al., 2012کننعده بودنعد )  در شرایی آزمایشگاهی جلب

های نر کرم میعوه  پرهنشان داد که شبنتایج یک بررسی دیگر 

یکعی از ترکیبعات    توانند در اثعر یعادگیری بعه   فرنگی میگوجه

 گیعرد،  اختصاصی عطر گلی که برای شهد مورد جستجو قرار معی 

 هعای  این ترتیب که افرادی که گعل  شوند. بهدر تونل باد جلب 

Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. (Asteraceae)  را

که یکی از  Phenylacetaldehyde  دهند بهد جستجو قرار میمور

 Cajanus cajan (L.)های اجزاء عطر آن است و افرادی که گل

Millsp. (Fabaceae)  هععای توتععون، )نخععود کفتععری( یععا گععل

Nicotiana tabacum L. (Solanaceae)آوری شعهد  ، را برای جمع

کععه یکععی از ترکیبععات عطععر  Linaloolکننععد، بععه انتخععاب مععی

 ج(. نتعای Cunningham et al., 2006شعوند ) ست جلب معی ها آن

یک تحقیق طو نی مدت دیگر در استرالیا نیز منجر به معرفعی  

های کعرم میعوه   پرهکننده برای شبیک محصول تجاری جلب

شد که مواد موثره آن مخلوطی از  ®Magnetفرنگی با نام گوجه

، d-Limonene ،α-Pinene ،Cineoleپععععنج ترکیععععب گیععععاهی 

Phenylacetaldehyde  و(Z)-3-hexenyl salicylate  بععود. ترکیععب

(Z)-3-hexenyl salicylate  بعدا باButyl salicylate    جعایگزین و

Anisyl alcohol ترکیب ششم به این محصول اضافه شعد  عنوان  به

(Mensah et al., 2013  .) 

گذاری  های طعمهشکار تلههای البرز و هرمزگان در استان

های فرومونی بود. امعا در اسعتان   بیشتر از تله ®Noctoviشده با 

گیعر   های فرومونی بیشتر بود. افعزایش چشعم  قزوین شکار تله

گذاری شده بعا   های طعمههای فرومونی نسبت به تلهشکار تله

Noctovi® خصعوص در اواخعر آزمعایش و     در استان قزوین به

هعای  هعای فرومعون  کننعده با اسعتفاده از پخعش   زمان هم تقریباً

)آلمان( بود که مقدار  Trifolio-MGmbHجنسی ساخت شرکت 

هعای  کنندهدو برابر بیشتر از آن در پخش تقریباًفرومون در آن 

)اسنانیا( بود. بنابراین  Green Universeفرومون ساخت شرکت 

 هعای کننعده رسعد کعه احتمعا  تفعاوت دز در پخعش     نظر می به

دست آمعده   فرومون این دو شرکت موجب تفاوت در نتایج به

گذاری شده بعا ترکیبعات   های طعمهدر استان قزوین باشد. تله

 پعایش کننعده هسعتند بعرای    گیاهی که برای افراد معاده جلعب  

(. برای ملال مشخص شعده  Bruce et al., 2002مناسب هستند )

معورد   است که کمترین تغییرات مجموع گرمای معوثر روزانعه  

های پروانه تا زمان تفریخ تخم 3درجه(، از بیوفیک -نیاز )روز

، زمانی است کعه بیعوفیک    Cydia pomonella (L.)کرم سیب، 

گعذاری  های طعمهوسیله تله بر اساس شکار پایدار افراد ماده به

)اسععتر گالبععی( باشععد  Ethyl (E,Z)-2,4-decadienoateشععده بععا 

(Knight & Light, 2005.) 

فرنگعی در معزارع   میزان کم آلودگی به کعرم میعوه گوجعه   

فرنگی در این تحقیعق، حتعی در قطععات شعاهد، نتعایج      گوجه

و همکععاران  Hemati( و 2004و همکععاران ) Liuهععای بررسععی

فرنگعی  ( مبنی بر نامناسب بودن و مقاومت نسبی گوجعه 2013)

 د.کنیید میأدر مقایسه با سایر گیاهان میزبان این حشره را ت

و  ®Noctoviبر اساس توصعیه شعرکت سعازنده محصعول     

(، اولععین 2010bو همکععاران ) Del Socorroنتععایج تحقیقععات 

با این فعرآورده   ها آنها برای مخلوط کردن کشاولویت حشره

لیتعر از معاده   میزان هفت گرم یعا میلعی   متومیل و تیودیکارب به

ات حشر 0موثره در یک لیتر است که موجب کشته شدن فوری

کعش بعرای   شوند. دومین اولویت سموم حشعره جلب شده می

 014، اسعننتور  0شامل آسفات، ساکسع    ®Noctoviاختالط با 

گععرم در لیتععر اسنینوسععاد(، سععایر     014اس سععی )حععاوی  

گعرم یعا    14میعزان   های اسنینوساد و اسنینتورام بعه فرمو سیون

باشعند. البتعه  زم اسعت    ثره در یک لیتر میلیتر از ماده مؤمیلی

                                                 
3 Biofix 
4 Knockdown 
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هعای اسنینوسعاد و اسعنینتورام بعا     سازگاری سایر فرمو سعیون 

Noctovi® های مورد بررسی قرار گیرد. زیرا برخی فرمو سیون

سازگار نیستند و  زم است در صورت  ®Noctoviبا  ها آنمایع 

های پودری استفاده شود. هعدف  عدم سازگاری از فرمو سیون

ی اطمینان از عدم بروز تغییرات فیزیکعی در  از بررسی سازگار

Noctovi®   مانند تفکیک یا سخت شدن فرمو سیون آن در اثعر

کعش اسعت.   وجود برخی مواد افزودنی یا اجزاء بی اثر حشعره 

را بعا   ®Noctoviلیتعر از  میلعی  54-144برای انجام این بررسی 

کش معورد نظعر مخلعوط کعرده و     مقدار توصیه شده از حشره

شعود.  دقیقعه مشعاهده معی    84و  34مخلوط پع  از  وضعیت 

و چسبندگی آن در این مدت  چنانچه وضعیت فیزیکی مخلوط

کش بررسی شده برای اختالط بعا   تغییر نکرد، استفاده از حشره

Noctovi®        بالمانع اسعت. همچنعین توصعیه شعده اسعت تعا از

ثره، ؤدرصعد معاده مع    25هعای بعا کمتعر از    کشاختالط حشره

خعودداری شعود.    ®Noctoviها با دها و اورگانوفسفرهپیرترینوئی

، ®Noctoviبععر اسععاس ادعععای شععرکت سععازنده محصععول     

هععا ممکععن اسععت دارای اثععر  پیرترنوئیععدها و اورگانوفسععفره

دورکننععدگی باشععند و بنععابراین بععرای روش جلععب و کشععتن  

هعای سعموم   مناسب نیستند. در صورت استفاده از ایعن گعروه  

انعواعی را کعه دورکننعدگی کمتعری دارنعد و      کش، باید حشره

 ®Noctoviلیتر از ماده موثره در هر لیتر میزان پنج گرم یا میلی به

هعای  کعش مخلوط کرد. علیرغم عدم توصعیه اخعتالط حشعره   

توسی شعرکت تعامین کننعده     ®Noctoviپیرترنوئید با محصول 

(Koppert Biological Systemsاسعععتفاده از حشعععره ) کعععش

Permethrin EC 25%      فرمو سعیون شعرکت گیعاه، ایعران( در(

فرنگی در قطعه آزمایشی جلب کنترل خسارت کرم میوه گوجه

هعای گذشعته   و کشتن در استان البرز موثر بود. نتعایج بررسعی  

کعش پرمتعرین همچنعین در کنتعرل     نشان داده است که حشره

 Kermania pistaciellaخسارت پروانعه کعرم چوبخعوار پسعته،    

Amsel (Lep.: Oinophylidae)ثر بود روش جلب و کشتن مؤ ، به

(Avand-Faghih, 2006استفاده از حشره .)کش کاروین SC 53% 

)تیودیکارب( )ساخت شعرکت کعاوش کیمیعا، ایعران( نیعز در      

فرنگعی در قطععات آزمایشعی    کنترل خسارت کرم میوه گوجعه 

 ثر بود. اما باؤهای هرمزگان و قزوین مجلب و کشتن در استان

توجه به گزارش بروز مقاومت بعا ی جمعیعت ایعن آفعت در     

هعای  استان گلستان و روند صعودی کاهش حساسیت جمعیت

کعش تیودیکعارب   این حشعره در مغعان و ورامعین بعه حشعره     

(Mosallanejad & Golami, 2019  زم است برای اختالط ایعن  )

احتیاطات  زم در ایعن منعاطق کشعور     ®Noctoviکش با حشره

 ت شوند.رعای

نتایج این بررسی نشان داد کعه روش جلعب و کشعتن بعا     

میزان یعک لیتعر در هکتعار مخلعوط بعا       به ®Noctoviاستفاده از 

ثره در ؤلیتر از ماده ممیزان هفت میلی کش تیودیکارب بهحشره

فرنگعی در  هر لیتر موجب کاهش خسعارت کعرم میعوه گوجعه    

قطععات  فرنگعی کشعور شعد. خسعارت آفعت در      مزارع گوجه

های البرز، هرمزگعان و قعزوین   اجرای جلب و کشتن در استان

درصد کمتر از قطعات کنترل شعیمیایی   04و  12، 32ترتیب  به

هعا  درصد کمتر از قطعات شاهد در آن اسعتان  58و  53، 04و 

هعای  بود. خسارت آفت در قطعات کنترل شعیمیایی در اسعتان  

درصعد   22و  00 ،11ترتیعب   البرز، هرمزگان و قزوین نیعز بعه  

 ها بود.  کمتر از قطعات شاهد در آن استان

دار خسعارت آفعت در قطععات    علت عدم تفعاوت معنعی  

 جلب و کشتن و کنترل شیمیایی در استان هرمزگعان، احتمعا ً  

هعای البعرز و   در مقایسه با اسعتان  ®Noctoviدفعات کم کاربرد 

فرنگعی،  گوجهشود تا در مزارع قزوین بود. بنابراین پیشنهاد می

مانند آن چه در استان قزوین انجام شد، هر دو هفته یک بار و 

و  ®Noctoviکعاربرد مخلعوط    در طول مدت باردهی نسبت بعه 

کش توصعیه  کش اقدام شود. میزان مصرف سموم حشرهحشره

فرنگعی در معزارع   شده در کشور برای کنترل کرم میوه گوجعه 

 SC 24%ار اسنینوساد لیتر در هکتمیلی 154فرنگی شامل گوجه

لیتعر در هکتعار آلفاسعاینرمترین بعه اضعافه      میلی 254)تریسر(، 

لیتر در هکتار ایندوکساکارب میلی SC 15% ،254تفلوبنزورون 

SC 15%  ،)لیتر در هکتعار پریعدالیل   میلی 244)آوانتEC 50% 

 WG 20%دیامیععد گععرم در هکتععار فلععوبن 244پلععو(، )سععومی
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 SC 5%لیتعععر در هکتعععار کروموفنوزایعععد  5/1)تعععاکومی( و 

باشد. ایعن در حعالی اسعت کعه در     )ماتریک( در هر نوبت می

قطعه جلب و کشعتن در اسعتان قعزوین، بعا بیشعترین دفععات       

شعش لیتعر    مجموعاًمصرف )شش بار(، در تمام مدت باردهی 

Noctovi®  کععش لیتععر  از حشععرهمیلععی  14مخلععوط بععا حععدود

ثره( مصعرف شعد،   ؤلیتر از ماده مع میلی 02)حاوی  تیودیکارب

کش کمتری در مقایسه بعا روش  طور قابل توجه از حشره که به

 کنترل شیمیایی با سموم توصیه شده در کشور استفاده شد. 

نععه تنهععا  ®Noctoviروش جلععب و کشععتن بععا اسععتفاده از 

کعش و در نتیجعه آثعار    موجب کاهش مصعرف سعموم حشعره   

شعود، بلکعه   حیی زیست و سالمت انسان میبر م ها آنمخرب 

مصرف آب نیز دارای مزیت است. عدم نیاز  از نظر عدم نیاز به

جعویی  از یک سو موجب صعرفه  ®Noctoviبه آب برای کاربرد 

در مصرف آب و از سویی دیگر باعث حذف آثار سوء کیفیت 

شعود. نتعایج   ها میکشنامناسب آب حامل روی کارآیی حشره

ش در استان البرز نشان داد که اجرای روش جلب اجرای آزمای

فرنگعی در معزارع   کرم میوه گوجعه  و کشتن در کنترل خسارت

ثر بود. برتری ؤگوجه فرنگی با مساحت حدود نیم هکتار نیز م

 ®Noctoviمهععم دیگععر روش جلععب و کشععتن بععا اسععتفاده از   

وسعیله یعک    سهولت کاربرد آن است. پاشیدن این محصول بعه 

هععای ای روی بوتععهسععمناش ارزان قیمععت دسععتی تلمبععه   

باشعد  فرنگی ردی  میانی مزرعه بسیار ساده و سریع می گوجه

روش جلعب و کشعتن پروانعه کعرم چوبخعوار       و از این نظر به

که روی تمام درختعان   Kerma-Killپسته با استفاده از محصول 

(، Avand-Faghih, 2006شععود )ته در قطعععه قععرار داده مععیپسعع

 ارجحیت دارد.

 
 سپاسگزاري

از آقای مهندس محمدعلی امینی خلع ، خعانم مهنعدس    

معصععومه شعععبانی و آقععای مهنععدس امیرحسععن خصوصععی از 

مین اعتبارات و مواد  زم برای انجعام ایعن   أشرکت گیاه برای ت

رزشمند و صمیمانه های اها و همراهیتحقیق و تمام همکاری

ایشان کمال تشکر و قدردانی را دارد. از خعانم مهنعدس زهعرا    

های بی شائبه برای اجرای تحقیعق  سلطانی برای تمام همکاری

 نماید. در استان هرمزگان سناسگزاری می
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