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چکیده

 گیاهی و سموم گیاهی هایاسانس از است. استفاده (Lepi:Gelechidae)یک شب پره الیگوفاژ از خانواده  Tuta absolutaبید گوجه فرنگی 

کاهش اثرات مخرب باقی مانده زیست، و همچنین باعث  محیط روی بر شیمیایی سموم عوارض کاهش برای مناسب جایگزین روش یک آفات کنترل در

  absoluta Tuta آفت دوم از سن الروروی سم گیاهی تنداکسیر  کشی حشره شود. خواصسموم شیمیایی در محصول و افزایش امنیت غذایی می

 .T الرو سن دوم  برای مرگ ومیر بیشترین . شد برگ انجام داخل الرو از تماسی گوارشی، تست T. absoluta برای. گرفت قرار آزمایش مورد

absoluta تا  13حدود  ( پی پی ام 1333) غلظت حداقل برای مد وکمترین مرگ و میر  ست آبد  سه در هزار ( )پی پی ام  0333 غلظت باالترین با

 میتوان از تنداکسیره در نتیج برآورد شد.ساعت  22 پس از 2202و  2222به ترتیب   90LCو  50LCمیزان  شد. مشاهدهساعت  22پس از درصد   03

 استفاده نمود. ترکیبی مناسب بر علیه بید گوجه فرنگیعنوان به 

 
 ، بید گوجه فرنگیتنداکسیرسم گیاهی،   کلیدی: های واژه
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 مقدمه     
و  Lycopersicon( و جنس solanaceaeبادمجانیان ) از خانواده Lycopersicon esculentum millگوجه فرنگی زراعی    

های میوه شامل گونه  Eulycopersicumشود. زیر جنسباشد. این جنس معموال به دو زیر جنس تقسیم میشامل چندین گونه می

ترین بند پایان زیان آور گوجه ها مهمباشد. حشرات وکنهبه طور عمده شامل انواع میوه سبز می Eriopersicumقرمز و زیر جنس 

شوند. نوع آسیب وارده به نوع قطعات دهانی، مرحله آسیب رسان آفت بستگی دارد. اغلب حشرات دارای قطعات حسوب میفرنگی م

های های برگی، پیچیدگیها به صورت ایجاد منافذی در برگ، ساقه یا میوه، داالندهانی جونده یا انواعی از آن هستند که خسارت آن

های نباتی، مینوزها، ساقه خوارها، برگ توان به: طوقه برها، ککمی شود. از آفات گوجه فرنگی میهای دیگر نمایان برگ و برخی حالت

ها، سفید ها، تریپسها، کنههای بدبو، شتههای شاخ دار، بید گوجه فرنگی، کرم سنجاقی گوجه فرنگی، سنهای میوه، کرمخوارها، کرم

 (. 1032ر. ها و ... اشاره کرد )قادری، ر. و رضایی، بالک

است، که به طوری که این شب پره در  (Lepi:Gelechidae)یک شب پره چندخوار از خانواده  Tuta absolutaبید گوجه فرنگی 

در  (.Garcia and Espul, 1982)شد جنوبی یکی از آفات کلیدی محصوالت گوجه فرنگی محسوب می در آمریکای 1223سال 

 محصوالت در جدید . این آفت(Urbaneja et al., 2007)در شرق اسپانیا گزارش شد  2332اروپا ابتدا حضور این آفت در سال 

که گسترش  است، شده خاورمیانه گزارش شرق و آفریقا در کشور چندین از و( 2011a ، EPPO) یونان از تازگی به فرنگی گوجه

 .  (Potting,2009; EPPO, 2011a)دهدمی نشان مدیترانه را حوضه اطراف در آفت این پیوسته و سریع

 هایراه از یکی (.,Potting (2009 است ارتباط در تجاری کردن و میوه واردات با فرنگی گوجه برگ مینوز انتشار و ویژه گسترش

 (EPPO, 2010e)باشد آلوده کشورهای از( جعبه) بندی بسته مواد طریق از تواند می T. absoluta به نقاط دور برای انتشار ممکن

 مورد مناطق در فرنگی به گوجه شدید هایآسیب باعث و تبدیل شد جدی به آفت فرنگی گوجه برگ مینوز اولین تشخیص، زمان از .

 . (Germain et al., 2009) هجوم گردید

 سموم عوارض کاهش برای مناسب جایگزین روش یک آفات کنترل در گیاهی و سموم گیاهی هایاسانس از از آن جا که استفاده

زیست، و همچنین باعث کاهش اثرات مخرب باقی مانده سموم شیمیایی در محصول و افزایش امنیت غذایی  محیط روی بر شیمیایی

گردیده است، موثر بودن تنداکسیر )عصاره فلفل( استفاده م گیاهی وشود، در این آزمایش برای کنترل این آفت با استفاده از سممی

 گیرد.ی کنترل بید گوجه فرنگی مورد بررسی قرار میاین سموم برا

 

 مواد و روش ها
 تصادفی کامال طرح قالب سن دوم الروی در  مرحله روی آزمایشاتی بیوتکنیکال تنداکسیر، کش حشره کارایی تعیین منظور به     

 انجام شد. 

 و نوع آفت کش  طرح آزمایش -1

تنداکسیر و آب مقطر به عنوان شاهد ( در سه  کشهای مختلفی از حشرهپنج تیمار ) غلظتاین پروژه در قالب طرح کامال تصادفی با 

  تکرار انجام گرفت.

و به   فرآورده جدیدی است که در آزمایشات متعدد در گلخانه ها و مزارع ,کارآئی خود را در کنترل الرو شب پره ها :تنداکسیر       

بر روی گیاهان   ، شپشک ها و زنجرک ها ، بالک سفید زا از جمله یده کلم و نیز حشرات خسارتالرو بید کلم ، سف لیسه سیب ، ویژه

   ت.ن اثر سمی ، به اثبات رسانیده اسو سبزیجات گلخانه ای ودرختان میوه ، بدون به جای گذارد  زینتی و صیفی

 %35± 5ماده موثر : روغن های خوراکی حاوی عصاره فلفل تند : مشخصات

 ( EC) فرموالسیون : مایع غلیظ امولسیون شوندهنوع 
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 شکل ظاهری : مایع غلیظ با رنگ و بوی فلفل قرمز تند

 .قابلیت انحالل در آب : در غلظت توصیه شده ، امولسیون پایدار در آب تشکیل میشود

pH : 7 - 7/5   
 شرکت سازنده: کیمیا سبزآور

  (. 1020)بی نام،  گرم در لیتر 5محلول 
 مورد استفاده در این آزمایش   گونه -2

 می باشد. Tuta absoluta(mervick) آفت مورد بررسی در این آزمایش گونه بید گوجه فرنگی

 کشت گیاه گوجه فرنگی  -3

در ابتدا خاک به وسیله دستگاه استریل خاک، استریل گردید و داخل گلدان های سفالی ریخته شد سپس نشاء های گوجه فرنگی 

را به گلدان ها منتقل نموده و در اتاق  12:3و دوره نوری  %23و رطوبت  25±1داخل پیت ماس در ژرمیناتور با دمای  کشت شده در

 دمای ثابت به منظور جلوگیری از آسیب آفت های دیگر نگهداری گردید.

  Tuta absoluta(mervick)پرورش مینوز گوجه فرنگی  -4
با استفاده از قفس های محفوظ شده با توری حریر و قرار دادن بوته های گوجه فرنگی پرورش داده شده، حشره کامل مورد نظر را که 

 از کلنی موجود در آزمایشگاه مرکز تحقیقات استان اصفهان بود داخل تور رها نموده تا جمعیت مورد نظر به دست آید. 

نیاز برای رسیدن الرو حشره  تور و تخم گذاری حشره بر سطح برگ های بوته و گذشت زمان موردسپس با قرار دادن گلدان ها داخل 

به سن دوم صبر می نماییم. سپس با قرار دادن گلدان ها داخل تور و تخم گذاری حشره بر سطح برگ های بوته و گذشت زمان مورد 

 نیاز برای رسیدن الرو حشره به سن دوم صبر می نماییم. 

 ایش های مقدماتی زیست سنجی آزم -5

ثانیه در غلظت سم مورد نظر قرار داده و بعد از خشک شدن برگ ها آن ها را داخل پتری  15برگ های حاوی الرو سن دو را به مدت 

 ساعت ثبت شد. 22و  23,  22یر در های دارای توری برای جریان  داشتن هوا قرار داده و میزان درصد مرگ و م

 ها آنالیز داده -6

میزان مرگ و میر الرو سن دوم بید گوجه فرنگی با توجه به مرگ و میر در شاهد به وسیله ی فرمول ابوت اصالح شد. داده ها به روش 

 شدبرای مقایسه میانگین ها از روشمحاسبه  90LCو  50LCتجزیه شدند و میزان   SPSS 22رگرسیون پروبیت و به وسیله نرم افزار

LSD  در صد استفاده شد. 5در سطح احتمال 

 

 نتایج
پس از آزمایش های زیست سنجی میزان مرگ و میر الرو سن دوم بید گوجه فرنگی محاسبه شد. مقایسه میانگین ها از طریق       

 0333پی پی ام به  1333(. در این آزمایش با افزایش غلظت سم  از  1درصد انجام شد )جدول  5و در سطح احتمال  LSDآزمون 

ساعت پس از تیمار اختالف  23و  22پی پی ام در زمان های  2033و  0333مقایسه دوز  ام میزان مرگ و میر افزایش یافت. پی پی

ساعت اختالف معنی داری بین این دو دوز وجود دارد که نشان دهنده کند  22معنی داری را نشان نمی دهد در حالی که در زمان 

 د در کنترل بید گوجه فرنگی است. اثر بودن سم گیاهی تنداکسیر اما مفی

(. بنابراین با 2پی پی ام برآورد شد )جدول 90LC 10251پی پی ام و میزان  0252ساعت پس از تیمار  22ترکیب  50LCمیزان      

این مطلب برای زمان های  درصدی بید گوجه فرنگی مورد نیاز است. 23و  53گذشت زمان به میزان کمتری از ترکیب جهت کنترل 

 ساعت نیز صادق می باشد. 22و  23
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 کش تنداکسیرهای متفاوت حشرهخطای استاندارد( بید گوجه فرنگی تیمار شده با غلظت±ومیر ): میانگین درصد مرگ1جدول 

ام(پیغلظت )پی  
 زمان پس از تیمار )ساعت(

22 23 22 

 e0/00 ± 0/00 d0/00 ± 0/00 e0/00 ± 0/00 شاهد

1333 de12/32 ± 0/32 cd12/02 ± 3/23 d12/02 ± 3/23 

1033 cd22/22 ± 2/22 c25/22 ± 3/22 cd22/32 ± 5/32 

1233 cb02/12 ± 2/15 bc02/12 ± 2/15 c02/12 ± 2/15 

2033 ab03/22 ± 1/21 ab25/15 ± 2/32 b25/15 ± 2/32 

0333 a23/22 ± 2/35 a21/21 ± 5/23 a 23/21 ± 3/21 

 
های زیست سنجی حشره کش تنداکسیر روی بید گوجه فرنگی: نتایج تجزیه پروبیت داده2جدول   

p-value ᵪ2 Slope 

(±SE) 

LC90 (ppm) 

(Confidence limits) 

LC50 (ppm) 

(Confidence limits) 

تعداد 

 کل

ساعت پس 

 از تیمار
 نام ترکیب

a3/221 132/3  
13/2  

(22/3±)  

13251 

(5/2325- 3/052202)  

3252 

(0/2223-2/2351)  
153 22 

 تنداکسیر
a3/252 023/3  

50/2  

(252/3±)  

1115 

(3/2331- 2/23132)  

2552 

(0/2322- 2/0230)  
153 23 

a3/223  221/1  
32/2  

(222/3±)  

2632 

 (2/2230- 2/13032)  

2226 

(2/1203- 2/0332)  
153 22 

 

از طرفی  سم در محصول کم می باشد. یکه باقی مانده بوده ره فلفلعصا مشتق شده از یک حشره کش گیاهیتنداکسیر      

پیشنهاد می گردد به جای استفاده از سموم شیمیایی و اثرات بنابراین در کنترل بید گوجه فرنگی موثر بوده است،  دیگر

 استفاده گردد. یبید گوجه فرنگبرای کنترل  این حشره کشد از شومضری که به دنبال استفاده از این قبیل سموم ایجاد می 
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