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   چکیده
هاي متعددي هستند که به طیف وسیعی از  هاي مینوز داراي گونه مگس

غیره و  ی، خیاربادمجان، گوجه فرنگسبزیجات نظیر  ویژه انواع گیاهان به
  Liriomyza sativaeو  Liriomyza trifoliiهاي  گونه. زنند خسارت می
در هر دو  نوزیم هاي مگس. اند نقاط مختلف ایران گزارش شده تاکنون از

در مرحله بلوغ با ایجاد حفرات  .زا هستند خسارت يمرحله بلوغ و الرو
 چیمارپ هاي داالن جادریزي و الروها با ای ها براي تخم ریز در سطح برگ
دهد تراکم جمعیت و  مطالعات انجام شده نشان می. ها در سطح برگ
و در رشد گلخانه اي از اواخر فصل  در شرایط گلخانه خسارت این آفت

هشت به اوج خود جنوب کشور از اواخر اسفند بوده و در فروردین و اردیب
ها، دربهاي سه الیه و تهیه  هاي ضد حشره در پنجره نصب توري. می رسد

پایش . باشند از اقدامات پیشگیري کننده مهم مینشاهاي سالم در خزانه 
ها و شمارش  برداري از برگ ات در طول فصل با نمونهجمعیت این حشر
و شمارش هاي کارتی چسبناك  ها و یا با استفاده از تله الروها و داالن

هاي کارتی در ارتفاع باالي  نصب تله.  امکان پذیر استحشرات بالغ 
تجاري عصاره چریش و  ، مصرف ترکیباتمتري 2و به فواصل  ها بوته

طول دوره  هاي آبامکتین، تیوسیکالم و سیرومازین، در کش شرهکاربرد ح
  .شوند هاي کنترل آن محسوب می اوج جمعیت آفت، از روش

  : کلیدي  هاي واژه
  اي مدیریت آفات، سبزیجات گلخانههاي مینوز،  مگس



 

 

  مقدمه
هاي  به دلیل خسارت به برگ  Liriomyzaي مینوز متعلق به جنسها مگس
 Liriomyzaجنس . شوند به عنوان آفت شناخته میز گیاهان بسیاري ا

از بین . باشند ه است که در سطح جهان پراکنده میگون 300داراي بیش از 
  . باشند ه از لحاظ اقتصادي حایز اهمیت میگون 23آن ها 

 يها بخصوص خانواده اهانیاز گ یعیبه دامنه وساین آفت 
Cucurbitaceae ، Leguminose  وSolanaceae  زنند میخسارت .

 ،ایشامل لوب شوند یشناخته م زبانیکه به عنوان م یجاتیسبز نیتر مهم
  .باشند یو کاهو م ی، خیارکدو، گوجه فرنگ ،ینیزم بیبادمجان، فلفل، س
 یدر مناطق جنوب ژهیدر نقاط مختلف کشور به وهاي مینوز  در ایران مگس

تا  .دنشو یو حبوبات محسوب م جاتیداشته و از آفات مهم سبز تیفعال
  Liriomyza sativae ودر هرمزگان  Liriomyza trifoliiدو گونه  کنون

هاي مینوز  هاي غالب مگس به عنوان گونهدر خوزستان و جنوب کرمان 
  .اند در کشور گزارش شده
کوچکی هاي  مگس Liriomyza spهاي مختلف جنس  حشرات بالغ گونه

مگس مینوز . هاي سیاه و زرد هستند به رنگمتر و  میلی 1 -2به طول 
بوده و در از نوع ماگوت و الروها بدون پا . سن الروي است 3داراي 
باشند که به تدریج در سنین  می ن خروج از تخم شفاف و بی رنگزما

طول بدن الروها در . آیند میبعدي به رنگ زرد متمایل به نارنجی در 
ها به ابعاد بسیار کوچک  تخم. سدر میلیمتر می 3رشد خود به  حداکثر



حشرات ماده بوده و 
  .دهند
. زا هستند خسارت ي

حفرات  گذاري و تخم
 هاي به خصوص برگ

خسارت آفت،  یاما شکل اصل
 چیمارپ هاي داالن جاد
 زانیم تز وفتوسن کاهش رشد و

  
 ي خیارها در سطح برگ

 

 

بوده و ) متر میلی1/0-15/0و عرض   2/0 – 3/0طول (
دهند ها را داخل بافت گیاه زیر سطح برگ قرار می تخم
يدر هر دو مرحله بلوغ و الرو نوزیم هاي مگس

و تخم هیمراحل تغذ یط نوزیحشرات ماده مگس م
به خصوص برگ زبانیم اهانیگ هاي را در سطح شاخ و برگ یفراوان

اما شکل اصل .کنند یم جادیها ا آن هیو حاش ییجوان انتها
جادها است که با ای ها توسط الرو گداالن در بر جادیا

کاهش رشد و ،لیمزوف بها، منجر به تخری در سطح برگ
  ).1شکل( شوند یم اهیمحصول گ

در سطح برگ هاي الروي مگس مینوز نحوه تغذیه و داالن) . 1شکل 
  
  



 

 

  دستورالعمل
  :آفت نوسانات فصلی جمعیت) الف

 هاي مینوز در طول فصل دهد فعالیت مگس مطالعات انجام شده نشان می
به این ترتیب که همواره در اوایل فصل . رشدي گلخانه یکنواخت نیست

باشد، تراکم جمعیت آفت  مناطق جنوبی کشور اواسط پاییز میکه در 
به ویژه تغییرات (بسته به شرایط محیطی داخل گلخانه بسیار پایین بوده و 

در شرایط متعادل بودن . باشد ، روند تغییرات جمعیت متفاوت می)دما
 فروردینیشی با شیب کند مشاهده شده و در داخل گلخانه روند افزا دماي

که نیازمند اقدامات کنترلی  رسد و اردیبهشت به اوج جمعیت خود می
گلخانه شامل آبان تا اواخر هاي ابتدایی فصل رشدي  بنابراین در ماه. است
  .ماه، تنها اقدامات پیشگیري کننده کافی است اسفند
  :کننده اقدامات پیشگیري) ب

ها ائم  مش روي تمامی پنجره 20×10نصب توري ضد حشره با تراکم . 1
، از ابتداي فصل و قبل از انتقال )هاي بالی پنجره هاي اطراف و باال از پنجره

هاي  قش بسیار مهمی در کاهش جمعیت مگسنشاها به داخل گلخانه ن
   .مینوز دارد

ها  باشد بطوریکه دربالیه داشته  3ت درب ورودي گلخانه باید حال. 2
  .مقابل یکدیگر قرار نداشته باشند

که امکان  تهیه نشاها در شرایط ایزوله و کامال کنترل شده به نحوي. 3
هاي مینوز در خزانه وجود نداشته  فعایت هیچ نوع آفت و از جمله مگس

  . باشد و در نتیجه نشاء عاري از آلودگی به گلخانه منتقل شود



 

 

ها یک هفته قبل  در هزار ایمیداکلوپراید پاي بوته 5/0ل استفاده از محلو. 4
  از انتقال نشاء به گلخانه

  :برداري و پایش جمعیت نمونه) ج
هاي مینوز در داخل  برداري جهت پایش جمعیت مگس براي نمونه

  :روند زیر بکار میروش  دوگلخانه، 
مطالعات بر اساس . ها ها و شمارش الروها وداالن برداري از برگ نمونه. 1

از اوایل (نمونه  140انجام شده بسته به تراکم جمعیت آفت حداکثر تعداد 
الزم ) در اسفند و فروردین(برگ  10و حداقل  )کشت تا اواخر بهمن

  .گیر است یار دقیق و در عین حال سخت و وقتاین روش بس. است
 .ارش نمودها را شم روي برگهاي موجود  مینوان بجاي الرو، تعداد داالن
در . ه شوندها برداشت ها از یک سوم باالیی بوته براي این هدف باید برگ
  .کند درصد تعداد الروها را بیان می 86ها حداقل  این صورت تعداد داالن

این روش بسیار سریعتر و . اكهاي کارتی زرد رنگ چسبن نصب تله. 2
به  در این شیوه. تر است اما میزان دقت آن کمتر از روش قبل است راحت

دد تله در ارتفاع باالي نوك مترمربع سطح گلخانه یک ع 200ازاء هر 
  ). 2شکل(شود  ده و شمارش بصورت هفتگی انجام میها نصب ش بوته
  :هاي کنترل روش) د
سانتیمتر  20در  10هاي زرد رنگ چسبناك کارتی به ابعاد   نصب تله. 1

ها یک عدد و تغییر  متر طول ردیف 2به تعداد هر ها  در ارتفاع باالي بوته
  .این عملیات از اواخر بهمن اجرا شود. آنها به صورت حداقل ماهی یکبار



  
  اه بوته يچسبناك رو

، )اواخر اسفند ماه(الرو در هر برگ 
 5/1 زانیم به) نیمار
  .شود
هاي آبامکتین  کش حشره

به  )در هزار 5/0(و سیرومازین 
ها  کش حشره نیدقت نمود کاربرد ا

هر (کم  اریو به دفعات بس

 تجاري ترکیب تأثیر.  

 هاي آفتکش با آن مقایسه

 

 

چسبناك رو یکارت ينحوه نصب تله ها) . 2شکل 
 

الرو در هر برگ  2-3به  تیجمعمیانگین  دنیبا رس .2
مارین ایو  آزال مین( شیچر يتجار بیمصرف ترک

شود یم هیتوص یبه صورت هفتگ، بر متر مربع ترلی یلیم
حشره مصرف ت،یجمع شتریب شیدر صورت افزا. 3
و سیرومازین ) در هزار 75/0(، تیوسیکالم )در هزار 5/0(

دقت نمود کاربرد ا دیبا. شود یم هیصورت متناوب توص
و به دفعات بس) فروردین و اردیبهشت( تدر اوج جمعیتنها 

  .دشو یم هیتوص) بار کیکدام 
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Abstract 
 

Vegetable leafminers have many species and damage to wide 
range of plants such as tomato, cucumber and etc. Till now, 
species of Liriomyza trifolii and Liriomyza sativae have 
recorded from different places of Iran. Leafminers are harmful 
in both adult and larval stages. Adults dig leaf surface to 
deposit eggs and larvae create leafmines. On the basis of 
studies, pest densities and damages in greenhouses is from late 
of season and in south of Iran its maximum is in March and 
April. Placing of anti-insect tents on windows, using of triple 
gates and providing of non pluted plants in nurseries, are 
important preveting methods. Monitoring of pest population is 
done either by leaf sampling and counting of larvae and 
leafmines or placing of yellow sticky cards and counting of 
attracted adults. Placing of yellow sticky cards above the plants 
in space of 2 m and usage of commercial neem oil (NeemAzal 
or Neemarin) and insecticides of abamectin, thiocyclam  and 
cyromazine, are other control methods. 
 
Key words: Vegetable leafminer, Pest management,    
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