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  چكيده

 در ايران  انارهايغت باامهمترين آفيكي از  ،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyrallidae)كرم گلوگاه انار، 

 كنون تا.شود ميوه و افت كمي و كيفي محصول، باعث كاهش قابل توجهي در بازارپسندي ميوه مير ضمن تغذيه ا كهاست

بور تريكو گراما مورد آزمايش و مبارزه بيولوژيكي با استفاده از زن هاي آلودهآوري ميوههاي مختلفي از قبيل جمعروش

ها، تواند ضمن حفظ ظاهر ميوههايي كه مييكي از روش. كارايي الزم را ندارندها كدام از اين روشقرار گرفته، ولي هيچ

داخل پره و در نتيجه جلوگيري از ورود الروهاي آفت بهگذاري شبها جلوگيري نمايد، ممانعت از تخماز آلودگي ميوه

شامل پوشش كامل ميوه با توري، پوشش تاج ميوه با (پوشش  نوع سه، تاثير 1388 سال كه در تحقيق در اين .ميوه است

در پايان فصل هنگام .  مورد مقايسه قرار گرفتساوه در يك باغ انار در منطقه )توري و پوشش پالستيكي تاج ميوه

داري را بين تيمارها نشان ها اختالف معنيه وتحليل دادهها در تيمارها تعيين، و تجزيبرداشت محصول، ميزان آلودگي ميوه

 درصد بود درحالي كه كمترين ميزان آلودگي 50/9ها در تيمار شاهد در مقايسه ميانگين تيمارها، متوسط آلودگي ميوه. داد

ي خسارت اين درصد 78 كاهش  كه بيانگر درصد مشاهده گرديد2 به ميزان ايپوشش تاج ميوه با توري پارچهدر تيمار 

 مقايسه ميزان ريزش گل، ميزان تركيدگي ميوه، ميزان ماندگاري پوشش و مقدار آلودگي .باشددر مقايسه با شاهد ميآفت 

اي در ارديبهشت لغايت تيرماه گل و ميوه با توري پارچهبه آفت در تيمارهاي مختلف، اعمال روش پوشش گذاري تاج

  .ت كرم گلوگاه انار داردبهترين كارايي را در كاهش خسارت آف
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  مقدمه

با توجه به شرايط مناسب توليد . ، يكي از محصوالت مهم باغي ايران استPunica granatum L. (Punicaceae)انار، 

 همچنين سازگاري درخت انار با شرايط آب و هوايي خشك وانار در ايران و امكان گسترش آن در مناطق خشك و نيمه

دليل كيفيت باال و ارگانيك بودن آن، از لحاظ انار ايران به. ايران، كشت و كار آن در بيشتر نقاط كشور متداول است

اين لذا شناسايي و كنترل غيرشيميايي آفات مهم و محدود كننده توليد . باشداي ميالعادهصادراتي داراي ارزش فوق

كرم گلوگاه انار،  پرهمناطق اناركاري، وجود آفت شب ل درييكي از مهمترين مسا. رسدنظر ميمحصول امري ضروري به

Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyrallidae)،الروهاي اين آفت ضمن تغذيه از ميوه، موجب افت كمي و .  است

  .(Shakeri, 2003)شوند  ميوه ميكيفي محصول و نيز كاهش قابل توجه بازارپسندي

 ، ليبي،عالوه بر ايران اين آفت از فرانسه، قبرس، هند، عراق، لبنان، الجزيره، يونان.  پراكنش جهاني داردكرم گلوگاه انار

  استراليامركزي، افغانستان، سوريه، عراق، لبنان، اسرائيل وهاي استقالل يافته آسياي آمريكا، اسپانيا، فرانسه، آلمان، جمهوري

هاي متعددي است و عالوه بر انار به در ايران داراي ميزبانكرم گلوگاه انار  .(Shojaei et al., 1987)گزارش شده است 

در مورد ميزان خسارت كرم گلوگاه انار آمار و ارقام  .(Shakeri, 2003) كند مركبات، انجير، گردو و سيب نيز حمله مي

 & Kashkooli)  درصد گزارش شده است90 تا 15ن خسارت در ارقام مختلف انار بين  و ميزاه شده استيمتفاوتي ارا

Eghtedar, 1975; Rahmani et al., 1993; Shahrokhi & Zare, 1994). براساس مطالعات انجام شده در استان فارس در 

با زماني كه ميوه درختان انار به گذران تبديل به شفيره شده و در اوايل خرداد مصادف اواخر ارديبهشت الروهاي زمستان

. گردندگذران از پوسته شفيرگي خارج شده و در طبيعت ظاهر ميهاي نسل زمستانپرهبزرگي يك ليموترش هستند شب

 شهريور و 20 تا 16كامل نسل اول در اواسط تا اواخر تير، نسل دوم از اواسط تا اواخر مرداد، نسل سوم از حشرات

گذران خواهد بود اين نسل در واقع همان نسل زمستان. گردند نسل چهارم در اواخر مهر ظاهر ميهايپرهباالخره شب

(Kashkooli & Eghtedar, 1975) .هاي انار زمان با ظهور جوانهگذران همكامل نسل زمستاندر استان قم، ظهور حشرات

ها در اواخر پرهروند خروج شب. باشديبهشت ميبسته به شرايط آب و هوايي در سال، از اواخر فروردين تا اوايل ارد

رسد باشد به اوج خود ميهاي انار ميهاي گلها و خشك شدن پرچمارديبهشت و اوايل خرداد كه موعد ريزش گلبرگ

(Farzaneh, 1987) .هاي موسس نسل اول از دهه اول پرهدر شرايط آب و هوايي ساوه، كن، كرج و ورامين، شب

گذران و موسس نسل اول آفت تدريجي است كه از اوايل تا هاي نسل زمستانپرهظهور شب. شوندظاهر ميماه ارديبهشت

گذران كه در زمان هاي نسل زمستانپرهشب. (Shojaei et al., 1987)انجامد طول ميهاواسط خرداد شروع و تا اواسط تير ب

ريزي كرده و هاي ميوه انار تخمهاي بعدي روي پرچمسلهاي نپرههاي انار و شبشوند، روي پرچم گلگل ظاهر مي

  .شوندها ميهاي انار موجب ريزش اكثر آنها و ميوهضمن آلودگي گل

آوري و حذف هاي مبارزه، محققين بهترين روش مبارزه را كاهش ذخيره زمستانه آفت، يعني جمعدر ارتباط با روش

 ;Kashkooli & Eghtedar, 1975)دانند قيمانده روي درختان و يا كف باغ ميگذران در انارهاي پوسيده باالروهاي زمستان

Shakeri, 1992; Shahrokhi & Zare, 1994). همچنين به همراه اين روش، سوزاندن انارهاي پوسيده و همگاني نمودن 

گوي هاي مبارزه پاسخشاما نتايج تحقيقات نشان داده است كه اين رو. (Farzaneh, 1987)روش فوق را ضروري دانستند 

  . كنترل كرم گلوگاه نيست

هاي واقع در تاج گل و پره كرم گلوگاه انار در روي پرچمگذاري شبها از طريق تخمبا توجه به نحوه آلودگي ميوه

 حذف پرچم انار پس از اوج . باشدميوه انار، بهترين روش در كاهش خسارت آفت، جلوگيري از آلوده شدن ميوه مي
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با انجام روش ). Tufa, 1999(هاي نسل زمستانه آفت در جلوگيري از آلودگي ميوه توصيه شده است پرهگذاري شبتخم

 ,Kuroushnezhad(كاهش داده است % 10حذف پرچم در باغات انار استان خراسان رضوي، ميزان آلودگي را به حدود 

 درصدي آلودگي را نشان 19 باغات انار كاهش حدود تلفيق روش حذف پرچم با رهاسازي زنبور تريكوگراما در). 2002

 درصدي آلودگي 16زداي انار در خرداد، ضمن كاهش همچنين حذف پرچم با دستگاه پرچم). Karami, 2008(داده است 

ميوه به آفت كرم گلوگاه انار، باعث كاهش درصد ريزش گل، درصد تركيدگي ميوه و در نهايت افزايش عملكرد گرديده 

 .(Shikhali et al., 2009)است 

ن و با صرفه اقتصادي براي يعنوان روشي مطمروش پركردن گلوي انار با خاك اره همراه با سريش و خاك كف باغ به

ولي در اين روش، خاك اره با سريش موجب ). Mirkarimi, 2002(كاهش جمعيت كرم گلوگاه انار معرفي شده است 

ه در استفاده از خاك كف باغ، معموال پس از خشك شدن خاك، بدليل كاهش كزخمي شدن گلوگاه انار شده ضمن اين

همچنين اين روش باعث كاهش . هايي در اطراف گل ايجاد شده و در نتيجه امكان آلودگي ميوه وجود داردحجم آن، ترك

ات انار استان خراسان هاي انار در باغاستفاده از پوشش تاج تمام ميوه. شودبازارپسندي ميوه مخصوصا جهت صادرات مي

در اين تحقيق سعي . (Farazmand et al., 2008) درصدي خسارت كرم گلوگاه انار شده است 22رضوي، منجر به كاهش 

  .شده است تا ضمن مقايسه انواع پوشش ميوه انار، بهترين پوشش جهت اجراي اين روش مشخص گردد

  

  ها مواد و روش

با (يك باغ همگن ) همدان- جاده ساوه15واقع در كيلومتر (نطقه قدره ساوه در م، 1388جهت انجام تحقيق، در سال 

 درخت براي 9 درخت انار شامل 36سپس تعداد . انتخاب گرديد) هاي زراعييكنواختي سن، رقم ملس شيرين و مراقبت

ز مورد بازديد قرار ها نيهمچنين درختان انار از لحاظ فنولوژي و ظهور گل. هر تيمار بر اساس نقشه طرح انتخاب شد

  .برداري گرديدگرفته و نتايج يادداشت

شامل پوشش كامل ميوه با توري پارچه، پوشش تاج (هاي كامل تصادفي با چهار تيمار صورت طرح بلوكآزمايش به

. دبا سه تكرار صورت گرفت و هر تكرار شامل سه درخت بو) اي، پوشش پالستيكي تاج ميوه و شاهدميوه با توري پارچه

   30 و قطر 45اي به ارتفاع هاي استوانه و پوشش پالستيكي شامل قوطي48اي مورد استفاده داراي مش توري پارچه

گذاري در ارديبهشت لغايت تير، شامل    همچنين در تمام تيمارها تعداد چهار مرحله پوشش). 1شكل (متر بود ميلي

هاي تازه ظاهرشده پوشش  انار انجام شد و در هر مرحله بر روي گل هفته پس از ظهور اولين گل8 و 4، 2، 1هاي زمان

  .گذاري شدندهاي اول و دوم درختان قبل از بازشدن پوششكه بيشتر گلطوريهشد، بقرار داده مي

هاي اوليه، ميزان ريزش گل و ميوه شمارش صورت هفتگي درختان فوق بازديد و تعداد گلهدر طي زمان انجام طرح، ب

ها بازديد و ها و كنهعالوه بر موارد فوق، كليه درختان از لحاظ ميزان آلودگي به ساير آفات از قبيل شته. بت گرديدو ث

ها در پايان فصل نيز در هنگام برداشت، ميانگين درصد ريزش گل و ميوه، درصد آلودگي و تركيدگي ميوه. نتايج ثبت شد

 مورد تجزيه و SASافزار نتايج حاصل از اين تحقيق با كمك نرم. ص شدها در هر تيمار مشخو ميزان ماندگاري پوشش

% 5و % 1بندي ميانگين تيمارهاي آزمايشي با استفاده از آزمون دانكن در سطوح احتمال گروه. تحليل آماري قرار گرفت

   .انجام شد
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 a-الف b-ب c-ج

 پوشش تاج ميوه انار با قوطي -اي، ب انار با توري پارچه پوشش كامل ميوه-الف: هاي ميوه انار انواع پوشش-1شكل 

  اي پوشش تاج ميوه انار با توري پارچه-پالستيكي، ج

Fig. 1- Cover types of pomegranate fruits: a- Complete fruit covering with fabric net, b- Crown covering with a 

plastic cap, c- Crown covering with a cap  made by fabric net 
  

  نتايج 

  گذاري بر ميزان آلودگي ميوه به كرم گلوگاه انار بررسي تاثير پوشش-1

 ,df=3, F=361.39(بود % 1دار تيمارها در سطح در اين بررسي، نتايج تجزيه واريانس نشان دهنده تفاوت معني

P=0.0001, C.V.: 8.54 % .(يزان درصد آلودگي ميوه به كرم گلوگاه انار در تيمار بر اساس مطالعه انجام شده، باالترين م

شكل ( درصد بود 2اي به مقدار ترين آن در تيمار پوشش تاج ميوه انار با توري پارچه درصد و پايين50/9شاهد به مقدار 

ارهاي پوشش  و تيمAدر گروه )  درصد50/9(بندي تيمارهاي آزمايش نشان داد، ميانگين آلودگي در تيمار شاهد گروه). 2

و پوشش كامل ميوه با توري پارچه )  درصد13/2(، پوشش پالستيكي تاج ميوه ) درصد03/2(اي تاج ميوه با توري پارچه

لذا هر سه نوع پوشش استفاده شده از كارايي بااليي در كاهش خسارت كرم گلوگاه . قرار دارندB در گروه )  درصد13/2(

دار با دار نشان دادند و اين درحالي است كه سه نوع پوشش ذكرشده فاقد اختالف معنيانار داشته و با شاهد اختالف معني

گذاري شده  درصدي آلودگي به كرم گلوگاه انار در تيمارهاي پوشش78مقايسه تيمارها نيز بيانگر كاهش . يكديگر بودند

  .باشدنسبت به تيمار شاهد مي

 

  ي ميوه انارگذاري روي ميزان تركيدگ بررسي تاثير پوشش-2

 ,df=3(بود % 5دار تيمارها در سطح هاي انار نشان دهنده تفاوت معنينتايج تجزيه واريانس ميزان تركيدگي ميوه

F=5.35, P=0.0393, C.V.: 5.41 % .( نتايج آزمايش نشان داد كه باالترين ميزان درصد تركيدگي ميوه در تيمار شاهد به

 درصد بود 80/9اي به مقدار ن در تيمار پوشش كامل ميوه انار با توري پارچه درصد و كمترين مقدار آ60/11مقدار 

  ). 1جدول (

داري دهد كه بين سه نوع پوشش استفاده شده از لحاظ ميزان تركيدگي ميوه انار اختالف معنيمقايسه تيمارها نشان مي

اي نسبت به دو كامل ميوه انار با توري پارچهوجود ندارد، اگرچه مقدار تركيدگي ميوه به ميزان ناچيزي در تيمار پوشش 

گذاري شده نسبت به تيمار همچنين ميانگين مقدار تركيدگي ميوه در تيمارهاي پوشش. باشدنوع پوشش ديگر كمتر مي

  .باشد درصدي مي90/11شاهد داراي كاهش 
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  گذاري روي ميزان ريزش گل و ميوه انار بررسي تاثير پوشش-3

 ,df=3, F=40.19(بود % 1دار تيمارها در سطح تايج تجزيه واريانس نشان دهنده تفاوت معنيدر اين تحقيق، ن

P=0.0002, C.V.: 2.85 % .( 60/18بر اساس مطالعه انجام شده، باالترين ميزان ريزش گل و ميوه در تيمار شاهد به مقدار 

مقايسه ). 1جدول ( درصد بود 27/15اي به مقدار ترين آن در تيمار پوشش تاج ميوه انار با توري پارچهدرصد و پايين

داري وجود دهد كه بين سه نوع پوشش استفاده شده از لحاظ ميزان ريزش گل و ميوه اختالف معنيتيمارها نشان مي

اي نسبت به دو نوع ندارد، اگرچه مقدار ريزش گل و ميوه به ميزان ناچيزي در تيمار پوشش تاج ميوه انار با توري پارچه

گذاري  درصدي ريزش گل و ميوه در تيمارهاي پوشش17مقايسه تيمارها نيز بيانگر كاهش . باشدپوشش ديگر كمتر مي

  .باشدشده نسبت به تيمار شاهد مي
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  گذاري گل و ميوه انار ميزان آلودگي كرم گلوگاه انار در تيمارهاي مختلف پوشش-2شكل 

Figure 4, The mean infection rates of pomegranate fruit moth (PFM)in treatments of flowers & Fruits covering* 
*Means within column followed by the same letter not found significant difference (P<0.05, DMRT) 

  

  گذاري روي ميزان ماندگاري پوشش بررسي تاثير پوشش-4

 ,df=2, F=8.88(بود % 5دار تيمارها در سطح ش نشان دهنده تفاوت معنينتايج تجزيه واريانس ميزان ماندگاري پوش

P=0.0338, C.V.: 3.19 % .( نتايج آزمايش نشان داد كه باالترين ميزان ماندگاري پوشش در تيمار پوشش كامل ميوه انار با

با قوطي پالستيكي به مقدار  درصد و كمترين مقدار آن در تيمار پوشش تاج ميوه انار 53/99اي به مقدار توري پارچه

  ). 1جدول ( درصد بود 20/89

داري دهد كه بين سه نوع پوشش استفاده شده از لحاظ ميزان ماندگاري پوشش اختالف معنيمقايسه تيمارها نشان مي

ش كه ميزان ريزش پوشش در تيمار پوشش تاج ميوه انار با قوطي پالستيكي نسبت به دو نوع پوشطوريهوجود دارد، ب

  .دار وجود ندارداي اختالف معنيباشد و بين دو نوع پوشش توري پارچهديگر بيشتر مي
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  اثر پوشش گذاري گل و ميوه انار روي پارامترهاي مختلف تركيدگي، ريزش گل و ميوه و ماندگاري پوشش -1جدول 

Table 1- The effect of fruit & flower covering on fruit cracking, fruit & flower drops and cover durance* 
Treatment Fruit cracking (%) Flower & Fruit drop (%) Cover durance (%) 

Complete fruit covering with fabric net 9.80±1.76 b 15.47±0.55 b 99.53±0.46 a 

Crown covering with plastic cap 10.20±0.43 b 15.53±0.34 b 89.20±4.97 b 

Crown covering with fabric net cap 10.66±0.84 ab 15.27±1.40 b 95.43±4.56 ab 

Control 11.60±0.37 a 18.60±0.70 a - 

 (CV) 5.41 2.85 3.19 

* Means within column followed by the same letter not found significant difference (P<0.05, DMRT) 

  

  بحث

                زمانپره كرم گلوگاه انار تقريبا همبر اساس تحقيقات انجام شده، اولين ظهور گل انار و اولين ظهور شب

كلي نه  طورهگذاري بدهد كه عمليات پوشش مقايسه ميانگين ريزش گل و ميوه نشان مي(Shikhali et al., 2009). باشدمي

دليل كاهش آلودگي به كرم هگردد و اين نيز بود، بلكه موجب كاهش مقدار ريزش ميشتنها باعث ريزش گل و ميوه نمي

باشد چرا كه ميزان ريزش گل و ميوه با مقدار آلودگي به آفت ارتباط مستقيم گلوگاه انار و در نتيجه كاهش ريزش مي

بررسي ضريب . باشدگاه انار ميهاي انار، مهمترين عامل ريزش آفت كرم گلوداشته و عالوه بر ريزش زياد طبيعي گل

همچنين ). r=994/0(دهنده وجود همبستگي مثبت ميزان آلودگي با مقدار ريزش گل و ميوه دارد همبستگي نيز نشان

ترين نوع پوشش از لحاظ كاهش ميزان ريزش گل و ميوه، مربوط به دهد كه مناسبدست آمده نشان ميهبررسي نتايج ب

شوند گذراني كه در زمان گل ظاهر ميهاي نسل زمستانپرهشب. باشداي مير با توري پارچهتيمار پوشش تاج ميوه انا

ها اكثر الروهاي نسل اول گردند و با توجه به ريزش گلريزي كرده و باعث ريزش شديد گل ميهاي انار تخمروي گل

زدايي همچنين اجراي روش پرچم .(Tafti, 1995)كند دست آمده مطابقت ميهروند، كه اين موضوع با نتايج بنيز از بين مي

دليل كاهش آلودگي به كرم گلوگاه گردد كه بهدر خردادماه موجب كاهش ميزان ريزش گل و ميوه در مقايسه با شاهد مي

  (Shikhali et al., 2009).انار بوده است 

  ي موجب كاهش مقدار تركيدگي گذارمقايسه ميانگين درصد تركيدگي ميوه نيز نشان داد كه اجراي روش پوشش

باشد و يكي از گردد و علت آن نيز همانند ريزش گل و ميوه ارتباط مستقيم آلودگي به كرم گلوگاه انار با تركيدگي ميمي

مطالعه ضريب همبستگي نيز حاكي . باشدعلل تركيدگي ميوه به غير از عوامل فيزيولوژيكي، آلودگي به كرم گلوگاه انار مي

ها گذاري گلبنابراين انجام روش پوشش). r=886/0( همبستگي مثبت ميزان آلودگي با مقدار تركيدگي ميوه دارد از وجود

  .گرددهاي انار موجب كاهش درصد ريزش گل و ميوه و نيز درصد تركيدگي ميوه ميو ميوه

ن هواي موجود در آن، كمي كاهش درجه حرارت هوا، واريته، نامنظم بودن فواصل آبياري، بافت و جنس خاك و ميزا

رطوبت هوا، آلوده بودن باغات انار به آفات، بادهاي گرم، بادهاي سرد اوايل پاييز، كمبود عناصري چون بر و كلسيم، 

سرماي پاييزه همراه با بارندگي، آفتاب سوختگي، تغذيه و اختالالت هورموني از جمله عوامل تركيدگي ميوه انار ذكر 

هاي انار نيز به جهت كاهش آلودگي به كرم گلوگاه انار موجب كاهش ميزان حذف پرچم گل. (Shakeri, 2003)اند شده

  .(Shikhali et al., 2009)گردد ها نسبت به شاهد ميتركيدگي ميوه

گذاري در براساس نتايج تحقيق حاضر، مقايسه ميزان آلودگي به كرم گلوگاه انار نيز حاكي از موثربودن روش پوشش

البته در سال آزمايش تحقيق، .  درصدي آلودگي شده است50/7كه منجر به كاهش حدود طوريهباشد بلودگي ميكاهش آ

دليل سرمازدگي شديد زمستان دو سال گذشته، جمعيت آفت پايين بود و مقدار متوسط آلودگي در تيمارهاي شاهد نيز هب
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اي در هاي توري پارچهاكي از ميزان ماندگاري باالي پوششها حهمچنين مطالعه ميزان ماندگاري پوشش. كاهش يافته بود

تر بودن وزن آن در باشد كه اين احتماال به جهت ايجاد مقاومت در برابر وزش باد و سنگينمقايسه با پوشش پالستيكي مي

  .باشداي ميمقايسه با پوشش پارچه

بر .  قبيل سيب، خرما تاكنون انجام شده استهايي ازروش پوشش ميوه جهت جلوگيري از آلودگي به آفات در ميوه

هاي ناشي از كرم(ريزش ميوه % 26هاي سيمي باعث كاهش اساس تحقيقات انجام شده، پوشش خوشه خرما با توري

عالوه بر اين، وجود پوشش باعث بهبود خواص . شودمي) ، زنبورها و پرندگان.Carpophilus sppهاي خوار، سوسكميوه

ما شده و بر همين اساس در مناطق گرم و مرطوب استفاده از پوشش با توري سيمي و در ساير مناطق كمي و كيفي خر

كه راه اصلي ورود  با توجه به اين). Mohammadpour, 2001(شود اي و كاغذ كرافت توصيه ميهاي پارچهكاربرد پوشش

توان از  مي باشد و با پوشش فقط تاج ميوهل ميوه نميباشد، لذا نيازي به پوشش كامكرم گلوگاه انار از طريق تاج ميوه مي

هاي انار از  ميزان ميانگين آلودگي به كرم گلوگاه انار در تيمار پوشش كليه گل).Tufa, 1999(آلودگي ميوه جلوگيري كرد 

)  درصد5/24( درصد بود كه در مقايسه با آلودگي درختان شاهد 4/2اوايل ارديبهشت تا قبل از برداشت ميوه، حدود 

دست آمده در اين تحقيق مطابقت ه، كه با نتايج ب(Farazmand et al., 2008)باشد  درصدي مي91حاكي از كاهش حدود 

   .دارد

اي نسبت به پوشش پالستيكي از كارايي هاي پارچهدست آمده و مقايسه فاكتورهاي فوق، پوششهبا توجه به نتايج ب

اي اگرچه از لحاظ ميزان آلودگي به آفت كرم ن پوشش تاج ميوه انار با توري پارچههمچني. باشدباالتري برخوردار مي

باشد ولي اي ميدار با پوشش كامل ميوه انار با توري پارچهگلوگاه انار، ريزش گل و ميوه و ماندگاري فاقد اختالف معني

اي، مصرف پارچه توري كمتر و نصب پارچهتر بودن ميزان آلودگي در پوشش تاج ميوه انار با توري با توجه به پايين

  . باشدگذاري قابل توصيه ميتر پوشش، اين نوع پوششسريع

 هفته 8 و 4، 2، 1هاي شامل زمان( مرحله 4گذاري تاج ميوه انار در هاي انار، پوششبا توجه به ظهور تدريجي گل

باشد، بهترين نتيجه را در كاهش غايت اوايل تيرماه ميكه تقريبا مصادف با اواسط ارديبهشت ل) پس از ظهور اولين گل انار

ميركريمي نيز بهترين زمان را جهت پركردن گلوي انار با مواد مختلف براي كاهش خسارت . خسارت كرم گلوگاه انار دارد

   ).Mirkarimi, 2002(كند آفت اواسط خرداد اعالم مي

گونه افزايش آلودگي به شته و كنه انار در درختان  هيچهمچنين مشاهدات در درختان آزمايش حاكي از آن بود كه

ها، ها و ميوهتحت آزمايش وجود ندارد و لذا فرضيه افزايش جمعيت شته و كنه در صورت اعمال پوشش گذاري گل

           همچنين بعد از. تر داردتواند صحيح باشد، اگرچه بررسي اين فرضيه نياز به تحقيقات اكولوژيكي طوالنينمي

عنوان يكي توانند بهها ميشوند، كه اين گلهاي جديدي در روي درختان انار ظاهر ميها، گلها و ميوهگذاري گلپوشش

كند كه وجود تاج انار براي پناه گرفتن عوامل زنده مفيد ميركريمي عنوان مي. هاي دشمنان طبيعي محسوب شونداز پناهگاه

 ,Mirkarimi(كنند محلي را براي پناهگاه خود پيدا مي اما الزامي نيست و اين عوامل نهايتايد تريكوگريمانند زنبور پارازتيو

 Shikhali et)زدايي تاثيري در افزايش جمعيت شته و كنه در باغات انار نداشته است همچنين اجراي روش پرچم. )2002

al., 2009).  

نيز كاربردي بودن، اجراي آسان، محفوظ ماندن شكل طبيعي دست آمده از اين پژوهش و هبنابراين با توجه به نتايج ب

عنوان يكي از اي بههاي انار با توري پارچهها و ميوهگذاري تاج گلتر بودن روش، لذا انجام پوششميوه و نيز كم هزينه

  .باشدهاي مناسب جهت كاهش خسارت كرم گلوگاه انار قابل توصيه ميروش
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Abstracts 

 
Pomegranate fruit moth (PFM), Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae), is one of the most 

important pests of pomegranate in Iran. The larvae of E. ceratoniae cause damage to pomegranate 

fruits. Several different methods including collecting and burning of infected fruits and biological 

control have been examined to control this pest, but these were not effective. One way that may 

prevent fruits infection is obstruction from laying eggs by the moth inside the fruit crown. In the 

present study, the effect of three types of fruit covers, including complete covering made by fabric 

net, crown covering with a plastic cap and crown covering with a cap made by fabric net on fruit 

infection rate were tested. The result showed that the mean infection rates were 9.50 and 2% for 

control and crown covering with a cap made by fabric net, respectively, so crown covering can 

reduce fruit damage by 78%. Comparison of flower and fruit drop, fruit cracking, cover stability 

and PFM infection indices between treatments indicated that using a cop made by fabric net on 

crown, in early May to early July, can be recommended for PFM control.   

 
Key words: pomegranate fruit moth, Ectomyelois ceratoniae, Saveh, fruit covering, pest control 
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