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  چكيده

 كشور هايتاكستان آفت ترين مهم، Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lep., Tortricidae)خوار انگورپره خوشهشب

  در حال حاضر . برخوردار است روي انگور از اهميت اقتصادي قابل توجهي آفت  اينخسارت. شودمحسوب مي

هاي فرموني  تلهرويه، ازهاي بيپاشيترين روش كنترل آن، استفاده از سموم شيمايي است و براي جلوگيري از سممتداول

هاي در اين تحقيق از تله. شود مياستفاده آفت، كنترلزمان بهترين  تخمين و محاسبه جهتعنوان موثرترين روش به

هاي زماني و هر هفته دوبار در فاصلهشد ستا از توابع شهرستان اروميه با ارتفاعات مختلف بهره گرفته  رو5فرموني در 

نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد . گرديدهاي شكار شده و تعيين تراكم حشره اقدام معين نسبت به شمارش شب پره

ها در نيمه دوم فروردين، اوج پيك طي سه ولين پروانهو ظهور اكامل است كه اين آفت در منطقه اروميه داراي سه نسل 

دست آمده، با توجه به نتايج به. نسل متوالي به ترتيب، نيمه دوم ارديبهشت، نيمه اول تير و اواخر نيمه دوم مرداد است

 روز 5-7سوم هاي دوم و  روز بعد از اوج پرواز و براي نسل7-10 شيميايي عليه آفت براي نسل اول كنترلبهترين زمان 

  .باشدبعد از اوج پرواز اين حشره مي

  

   جنسيهاي فرموني، تغييرات جمعيت، تله Lobesia botranaخوار انگور خوشهشب پره:  كليديهايهواژ
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 اول به لحاظ توليد انگور در رتبه جزو چهار ، هزار هكتار باغات بارور انگور23  با دارا بودن شهرستان اروميه.باشندمي

پس از   كهباشدن محصول در كشور حدود سه ميليون تن ميتوليد ساليانه اي .(Mahmmodzadeh, 2008)است كشور 

   . (Jafarloo and Kazemi, 2007)است سومين محصول مهم كشور به لحاظ توليدي و صادراتيسيب و مركبات 

 . استLobesia botrana Den. & Schiff. (Lep., Tortricidae) خوار انگور كرم خوشه، آفت اين محصولترينمهم

هاي ها، حبهها، غورهچه مو اعم از برگچههاي درختت با تغذيه از كليه قسمباشند كهارت، الروها ميعامل اصلي خس

 فعاليت ي كشورها در كليه تاكستاناين آفت. (Badenhausser et al., 1999) كندانگور و حتي كشمش خسارت وارد مي

با . (Saiedy, 2006) شيميايي است يهاكشده از حشره، استفاآفتاين  كنترلترين روش  حال حاضر متداولرد و شتهدا

 باشد واحتمال بروز مقاومت در آفت رو به گسترش ميها، كشاز حشرهچنين تقويمي بدون برنامه و هم توجه به استفاده

، زيستيط در محگر سمومتاثيرات ويران ل مهم ناشي از كنترل شيميايي، مثل انهدام دشمنان طبيعي ويساير مسادليل به

ويژه تدوين يك برنامه مديريت تلفيقي براي كنترل آن امري كنترل اين آفت، بهبراي هاي غيرشيميايي استفاده از روش

 الزمه تكوين برنامه مديريت تلفيقي هر آفتي داشتن آگاهي كامل از .(Hurtrel and Thiery, 1999) ناپذير استاجتناب

  .(Nagarkatti et al., 2001) باشدميو تغييرات جمعيت آن بيولوژي، اكولوژي، آستانه اقتصادي 

كه در طبيعت روي طوري با آن، به و يافتن بهترين زمان مبارزههر چه بهتر اين آفتموثرترين روش براي كنترل 

شكار  كه با توجه به ، استيفرمونهاي تلهحشرات مفيد و دشمنان طبيعي آفت كمترين خسارت را وارد كند، استفاده از 

در نتيجه باعث كاهش دفعات سمپاشي شده و كنترل محاسبه ها زمان دست آمده از آنههاي پروازي بصورت گرفته و اوج

  (Witzgall et al., 2000). خواهد بود مقرون به صرفه غدارانبراي بانيز هاي اقتصادي  به لحاظ هزينهو

اختالل در  ،Forecasting پيش آگاهي ،Monitoring به منظور رديابي هگستردطيف ها با امروزه فرمون

كه طوري، به (El-Sayed et al., 1999)شوندكار گرفته مي بهMass trappingشكار انبوه  و Mating disruptionجفتگيري

خوار  كرم خوشهي چونتااي براي رديابي آف در سطح گستردهي جنسي،هاكشورهاي اروپايي استفاده از فرمونبرخي در 

 ,Louis and Schirra) اندگرفتهقرار وسيع  آن در چند سال اخير مورد استفاده كنترل هايدست آوردن زمان بهجهتور انگ

2001; Moschos et al., 2004).   

 تبديل شده آفاتهاي مبارزه بر عليه  و به يكي از راهبودهها حتي در كشورهاي عربي رو به افزايش  استفاده از فرمون

ها،  ها و فرموناز تله انبوه در استفاده هانسازي آ مستقيم و هم در گمراهروشعنوان يك افتن زمان مبارزه بهكه هم در ي

  .(Alzyoud and Elmosa, 2007)شوند كار برده ميبه ،مستقيم غيرروشعنوان يك به

حقيقات انجام گرفته، مشخص شده كه هاي اخير افزايش يافته و با توجه به تها در سالدر ايران هم استفاده از فرمون

 و در ،(Jalilnavaz, 1998; Jafarloo et al, 2004)  نسلسهغرب كشور و تاكستان در منطقه شمالانگور خوار كرم خوشه

   (Nasirzadeh and Basiry, 1994).  نسل داردچهارمنطقه فارس 

      زماندست آوردن بهترين ي فرموني براي بهها، استفاده از تله براي كشورمان انگورمحصولبا توجه به اهميت 

با توجه به اهميت  ،(Saiedy, 2006)  ناپذير استامري اجتنابرويه و خودسرانه هاي بيپاشيو جلوگيري از سمپاشي سم

موني براي هاي فر، استفاده از تلهگيرند هزار هكتار را در برمي23هاي انگور در منطقه اروميه كه سطحي بالغ بر تاكستان

تغييرات  ، در اين تحقيق،(Khalil Aria, 2003)  ناپذير است امري اجتناب مبارزههايزمان ترينمناسبدست آوردن به

 روستاي مختلف با ارتفاعات متفاوت، جهت تعيين پنجهاي فرموني در خوار انگور با استفاده از تلهانبوهي كرم خوشه

  .منطقه اروميه مورد مطالعه قرار گرفتبهترين موعد مبارزه با اين آفت در 
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  هامواد و روش

پاشين، ريكان، قطورالر و هاي بيرالن، گل روستا از توابع شهرستان اروميه با ارتفاعات مختلف با نامپنجاين تحقيق در 

ها صب تلهدر هر روستا با توجه به گستردگي باغات انگور، تعداد باغات متفاوتي براي ن. حاجيالر انجام گرفت حصار

اي ثابت قرار گرفته و فاصله ها در شبكهاگر تله( باشد هكتار مي50هر تله قادر به پوشش كه با توجه به اين . شدندانتخاب

 متر مربع يا 00005 كه تقريبا برابر 007×007(باشد  هكتار مي50 هر تله قادر به پوشش باشد متر 007هر تله از ديگري 

در ها، در حدود دو هكتار بوده و مساحت باغات انتخاب شده در تمام روستاها براي نصب تله ، لذا))شود هكتار مي50

ها در داخل براي هر چه بهتر تحت پوشش قرار دادن باغات كل روستا، تله. هر باغ دو عدد تله فرموني نصب گرديد

 متر و 200ها با حاشيه باغ هر كدام از آن و فاصله  نصب شده متر از سطح زمين5/1ارتفاع باغات تحقيقاتي مورد نظر در 

  . انتخاب گرديد متر500در داخل باغ مورد آزمايش  دو تله از يكديگر فاصله

 معين هاي زماني هفته دو بار در فاصلههربار تعويض گرديده و ها هر ماه يكهاي فرمون و چسب تلهكپسول 

 سال  فروردين20ها از تاريخ تله. گرديدها ثبت ميو آمار آنحشرات شكار شده شمارش ، )روزهاي يكشنبه و چهارشنبه(

  .در باغات مورد آزمايش قرار داشتند 88سال  مهرماه 12 لغايت 88

توخالي و دلتا شكل بوده كه از مواد  نيز معروفند، تله جكسون بودند كه به نام هاي استفاده شده از نوع دلتاييتله

 مترمتر طول و نه سانتي سانتيدوازده و نيممتر بلندي، اين تله هشت سانتي. شودمقوايي مومي سفيد رنگي ساخته مي

  ). يك بخش نتايجشكل ( عرض دارد

اي نازك هاي اضافي اين تله شامل يك بخش چهار گوش سفيد يا زرد درون مقواي مومي كه اين بخش با اليهبخش

يك . اندازدنشينند را بدام مي كه درون بدنه تله ميحشراتيد و شوپوشانده مي "Sticky material"از مواد چسبناك به نام

اي و يك سيم اتصال كننده تعبيه شده در اي داخل سبدي پالستيكي يا آويزان كننده ميلهاي پنبهكپسول پليمري يا فتيله

جلب . دام اندازده  نر را براتحشكار رفته تا ههاي پارافرموني ب همراه جلب كنندهااين تله اكثر .باشدباالي بدنه تله مي

شود بايد مي استفاده CUE يا ME زماني كه از. باشندمي CUE و TML، ME كار رفته در اين تله شاملههاي بكننده

 شامل مطالعات اكولوژي جمعيت  آفات،هاي دفع و كنترل چند منظورهها اين تله در برنامهسال .اضافه گردد تركيبي سمي

اي كه هاي عقيم در منطقه، كشف و تعيين حدود پراكنش و رديابي جمعيت)پراكنش، توالي ميزباني و غيرهفراواني فصلي، (

هاي جكسون يا دلتا ممكن است براي بعضي تله .ندرفتكار ميهرهاسازي انبوه حشرات نر عقيم صورت گرفته است ب

  هايي است كه در دسترس ترين تلهيكي از اقتصادياين تله  .شرايط آب و هوايي مانند بارندگي يا غبار مناسب نباشند

ها فرد نسبت به ساير تلهبراي هر ها در هر ساعت و سرويس تعداد زيادي از تله حمل و سرويس آن آسان. باشدمي

 پالستيك مقاوم و ضدآب ساخته شده تمام بدنه تله ازشود دو ديواره داخلي تله چسب ماليده مي در .پذير استامكان

  .تاس

 ساخت ،(Lobesia botrana, PH-548-1RR)از نوع  Sex pheromoneكار رفته از نوع فرمون جنسي هاي بهفرمون

كه معموال توسط حشرات ماده توليد بودند، شوند،  كه توسط شركت گياه بذر الوند وارد كشور ميRussell IPMشركت 

ين ا . كيلومتري نيز جلب كننده هستنددهها از فاصله رمونبعضي از اين ف. دنكنشده و نرها را براي جفتگيري جلب مي

 توسط غدد برگردان شده كه در بخش پايانه يا  بوده كهترين تركيبدر دنيا شناخته شدهخوار انگوربراي كرم خوشهفرمون 

  .شود ترشح مي،انتهايي شكم حشرات ماده قرار دارند
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 و ميانگين حداقل، حداكثره هواشناسي شهرستان اروميه اخذ و در طي اين تحقيق اطالعات دمايي منطقه از ايستگا

 -Degree) دست آوردن درجه روزهخوار به ترتيب براي بدماي مورد نظر محاسبه گرديده و دماهاي زيستي كرم خوشه

day)حرارت موثر. دست آمده حشره و مبارزه به موقع با آن ب (DD) رگرسيون كامل با استفاده از روشاز تخم تا حشره 

 24يك درجه روز تعداد درجاتي است كه طي يك زمان  .روز درجه محاسبه شد) در طي مدت تله گذاري (176 خطي،

محاسبه متوسط دماي روزانه  Growing Degree Day (GDD) درجه روز رشد يا ..ساعته دما باالتر از آستانه حرارتي باشد

تواند از سيستم تقويمي در تخمين رشد حشره و اين سيستم مي. آيديدست مهاست كه با جمع نمودن واحدهاي حرارتي ب

ها، شفيرگي تواند براي پيشگويي زمان تفريخ تخممجموع درجات روز مي .تر باشدهاي مديريتي دقيقزمان انجام استراتژي

ترين روش براي ند كه سادهروكار ميهب GDD هاي رياضي متفاوتي براي محاسبهمعادله. كار روندهو ظهور حشرات بالغ ب

ترين راه براي محاسبه درجات روز براي يك زمان ساده .با استفاده از متوسط دماي ماكزيمم و مينيمم است GDD محاسبه

گيري دماي باال و دماي پايين تواند با متوسطدماي متوسط روزانه مي. تفريق دماي آستانه از دماي متوسط روزانه است

  .دست آيدهوز بروزانه براي هر ر
Average daily temperature – Base Temperature = Daily GDD 

 

تخم، الرو، شفيره (، براي مراحل مختلف رشدي حشره (Developmental threshold)در اين تحقيق دماي آستانه رشد 

رسيون ساده خطي نرخ رشد ، و با استناد به معادله رگ1997 در سال Walton و Dentبا استفاده از روش ) كاملو حشره

(Developmental rate)محاسبه شد، ) 1( مراحل مختلف رشدي آفت با استفاده از رابطه ١نرخ رشد. ، محاسبه گرديد

دست آمد، آستانه حداقل به) 2رابطه (كامل با استفاده از معادله رگرسيون خطي  هر مرحله و از تخم تا حشره٢آستانه رشد

محاسبه ) 3(شود، از رابطه خط رگرسيون معادله فوق در محل برخورد با محور افقي تعيين مي كه از امتداد ٣حرارتي

  . (Gordon, 1985; White and Darmo, 1999)دست آمد به) 4( از رابطه ٤گرديد و باالخره، مجموع حرارت موثر روزانه

  

= tb                   )3(                            رابطه = Y )             1(                             رابطه 
 

  

  DD = (T-tb) × D     )4(         رابطه                  Y = a + bx    )2(رابطه                              
x=         دماي آستانه رشدY =          نرخ رشدa = با محور محل تقاطع خط رگرسيون Y       b = شيب خط رگرسيون  

D  =         طول دوره هر مرحله نشو و نمايي بر حسب روزT = دما بر حسب درجه سلسيوس  

tb  = برحسب سلسيوس(آستانه حداقل دما      (DD = درجه-روز  

  

  ايج نت

ها در نيمه و ظهور اولين پروانهخوار انگور در منطقه اروميه داراي سه نسل كامل است با توجه به نتايج، كرم خوشه

ماه رو به فزوني گذاشته و اوج پرواز نسل اول در نيمه دوم خصوص در دهه سوم بوده كه در ارديبهشتدوم فروردين و به

هاي پرواز كننده اين نسل در دهه سوم خرداد بوده و پيك پروازي ارديبهشت است، شروع نسل دوم و ظهور اولين پروانه

                                                
1-Development rate  

2-Development threshold  

3-Threshold below  
4-Degree-days  



    ) 315-305(، 1390، سال 4، شماره 3          جلد                                    .                          فصلنامه تخصصي تحقيقات حشره شناسي 

  

 ٣٠٩

 اول مرداد بوده هاي نسل سوم در اواخر دههپروانه شروع نسل سوم و ظهور اولين ، شمناماه است اول تيرنيمهنسل دوم در 

  .بودو پيك پروازي نسل سوم اين آفت در دهه سوم مرداد 

در شرح زير ها تله نصب شده بود به ارتفاع از سطح درياي باغاتي كه در آنGPRSوسيله دستگاه در اين تحقيق به

  .دست آمدهبل شماره يك جدو

  

   مساحت، ارتفاع از سطح دريا و مختصات جغرافيايي باغات مورد تحقيق- 1جدول شماره 
 Table 1- The area, altitude and the geographical coordinates investigated the gardens 

The geographical 

coordinates  
Garden the area  

Height from sea level 

(altitude)  
Name of village  

N= 37 31 50.1 

E= 045 11 34.3 
2 h  1317 Ghothorlar 

N= 37 31 22.6 

E= 045 11 03.4 
2 h  1301 Rykan 1 

N= 37 31 12.8 

E= 045 11 28.7 
1/93 h  1318 Rykan 2 

N= 37 32 34.9 
E= 045 10 33.7 

1/96 h  1304 GholPashin 1 

N= 37 32 29.2 

E= 045 10 40.7 
1/92 h  1305 GholPashin 2 

N= 37 32 24.4 

E= 045 10 52.3 
2 h  1302 GholPashin 3 

N= 37 32 08.2 

E= 045 09 59.1 
2 h  1311 Birllan 1 

N= 37 32 05.9 

E= 045 10 17.7 
1/95 h  1308 Birllan 2 

N= 37 31 01.7 

E= 045 11 02.5 
2 h  1294 HesareHajilar 

  

   اليهصورت شفيره در خاك، الب اين آفت زمستان را بهمشخص شد كهدر اين تحقيق،  اساس مشاهدات صحرايي بر

 و حتي داخل شكاف ديوارهاي انبارهاي مو هاي اطراف تنه، داخل پوستكي موهاچهدرخت هاي ريخته شده در زيربرگ

  .كندداري كشمش، سپري مينگه

  

  
   1388 در سال ده در باغات تحقيقاتي مورد نظر تله دلتايي نصب ش-1شكل 

Figure 1- The Jackson traps were mounted for investigation gardens in 1388 

  

هاي فرموني جنسي حاوي فرمون هاي نر شكار شده توسط تله نشانگر فعاليت پروازي پروانه5 تا 1هاي نمودار

 روستاي مختلف از توابع شهرستان اروميه پنج در 12/07/1388تا تاريخ  20/01/1388هاي ماده از تاريخ مصنوعي پروانه

  .هستند
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  1388ر در روستاي قطورالر در سال خوار انگو تغييرات انبوهي جمعيت كرم خوشه-1 شكل

Fig. 1- Variations of population dynamics of Lobesia botrana in the Ghothorlar in 1388 

  

  
  1388ريكان در سال  ي روستاباغاتخوار انگور درات انبوهي جمعيت كرم خوشه تغيير-2 شكل

Fig. 2- Variations of population dynamics of Lobesia botrana in the Rykan in 1388 

  

  
   1388پاشين در سال گل ي روستاباغاتخوار انگور در تغييرات انبوهي جمعيت كرم خوشه-3 شكل

Fig. 3- Variations of population dynamics of Lobesia botrana in the GholPashin in 1388 
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  1388بيرالن در سال  ي روستاباغاتخوار انگور در تغييرات انبوهي جمعيت كرم خوشه-4 شكل

Fig. 4- Variations of population dynamics of Lobesia botrana in the Birllan in 1388 

  

  

  1388حصارحاجيالر در سال  يخوار انگور در روستا انبوهي جمعيت كرم خوشه تغييرات-5 شكل
Fig 5- Variations of population dynamics of Lobesia botrana in the HesareHajilar in 1388 

  

هاي گاهو حتي در باغات و ايستشروع و ادامه روند فعاليتي آفت در روستاها ، دهندنمودارها نشان مي گونه كههمان

 پيك پروازي 2 بيرالن  و3  و2 پاشين گل،1 هاي ريكانكه در ايستگاهطوري به،مختلف در سطح يك روستا متفاوت است

 و در هشتم تا هفته 2  در ايستگاه ريكانششم،حاجيالر اين پيك تا هفته  در روستاي حصارهفتم،مرحله اول تا هفته 

  .شتند ادامه دانهم اين پيك تا هفته 1 رالن و بي1 پاشينهاي قطورالر و گلايستگاه

 هشتمكه در ايستگاه حصارحاجيالر از هفته طوري بهبودها متفاوت شروع و خاتمه پيك دوم نيز در بين اين ايستگاه

   يهدر بقشت اما  ادامه داسيزدهم تا هفته نهم از هفته 2 و 1 هاي ريكان اما در ايستگاهشت ادامه داسيزدهمشروع وتا هفته 

  .يافت ادامه چهاردهم  شروع و تا هفتهدهمها از هفته ايستگاه

 آن هم شانزدهمكه ايستگاه حصارحاجيالر از هفته طوريها متفاوت است بهپيك پروازي سوم نيز در بين اين ايستگاه

 نوزدهم دوباره از هفته  يك نزول داشته وهفتهاين  و در شت ادامه دانوزدهمبا يك روند كم اوج و نزول شروع و تا هفته 

 و قطورالر 1  و ريكان1 به جز بيرالننيز هاي ديگر ، در ايستگاهيافت با همان حالت ادامه بيست و چهارمشروع تا هفته 

 شت ادامه دابيست و پنجم تا هفته 2ها مثل ريكان و برخيبيست و چهارم شروع و تا هفته هيجدهمي پيك سوم از هفته

بيست و  و بيست و چهارهاي  شروع و تا هفتهنوردهم و قطورالر به ترتيب از هفته 1 هاي ريكانستگاهاياين پيك در ولي 

  .شت ادامه داپنج
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كه طوري بهبودهاي اول و سوم حاالت صعود و نزول نيز غير مشابه و متفاوت  در پيك2 و 1هاي بيرالن در ايستگاه

ي آن اغاز  نزولروند چهارمد و از هفته ي به اوج پروازي اول رسچهارم  صعود از هفته اول شروع و در هفته1در بيرالن

 تا بيست و يكم، از هفته يافت ادامه بيست و يكم  و تا هفتهآغاز هيجدهماز هفته روند صعودي  اما در پيك سوم گرديد

 ند روچهارم اوج تا هفته  و اينبود دوم اوج پيك اول در هفته 2 كه بيرالن درحالي.بود نزول نيز بيست و چهارمهفته 

 ي نزولروند پنج و دوباره از هفته شت ادامه داپنجمتا هفته اين روند  كه صعودي بود  بعد بهچهارم و از هفته شته داينزول

 و دوباره تا داشت يك حالت نزولي نوزدهم شروع و در هفته هيجدهم پيك سوم از هفته .داشت ادامه نهم وتا هفته داشته

 تا  اين روند رو به نزول گذاشته وبيست و يك از هفته  امادي و به اوج پروازي سوم رسبود صعود روند يكمبيست و هفته 

  .داشت ادامه بيست و چهارمهفته 

  هاي صورت گرفته در مناطق دشت و گرمسير ظهور و رسيدن به پيك پروازي در آفت كرم با توجه به بررسي

 در مناطق دشت و گرم نسبت به مناطق كنترل آفت زمان لذا بودنيز زيادتر تر و خسارت آن خوار انگور سريعخوشه

 آفت اينشيميايي ترين زمان كنترل اين تحقيق نشان داد كه مناسب نتايج ،(Fermaud, 1998)بود كوهپايه و سرد زودتر 

  .ها بودپرهشبج پروازي  روز بعد از او5-7هاي دوم و سوم  روز بعد از اوج پروازي و براي نسل7-10براي نسل اول 

      2خوار در شهرستان اروميه به شرح جدول نتايج كلي و دماهاي رشدي مراحل مختلف زيستي آفت كرم خوشه

 .دست آمد كه با نتايج محققين در اين زمينه مطابقت داردبه

 
 خوار انگور با توجه به دماهاي شهرستان اروميه دماهاي زيستي كرم خوشه-2جدول 

Table 2- Biological temperatures for Lobesia botrana with the temperatures in Urmia  
Different stages of life 

Environmental tempera-

tures 

Minimum temperature of the insect pest activity 10 C 

Maximum temperature of the insect pest activity 34 C 

DD for the amount of maturity, mating and egg-laying for adults 28 DD 
DD amount for hatching eggs 75 DD 

The total amount of DD for the larval stages 225 DD 

DD for the course of pupal 130 DD 
DD for the amount spent by the insect egg to adult 430 DD 

DD for the amount being passed from one generation to the next stage from egg to egg stage 458 DD 

 

رغم متفاوت بودن مناطق مورد مطالعه  عليبود و تغييرات دمايي موجود در منطقه     تابعكامل  ها به حشرات  تبديل شفيره 

 نتـايج   .شتكامل وجود ندا  وسانات حشرات  زيادي بين شروع و خاتمه فعاليت آفت و آهنگ ن          تفاوت ،از لحاظ جغرافيايي  

صورت شفيره داخل پيلـه سـفيد    به بعد بهاوايل مهرخوار انگور در منطقه اروميه، از ، پروانه خوشهاين تحقيق نشان داد كه    

  .كندگذراني ميابريشمي به حالت دياپوز زمستان

  

  بحث 

هاي شل شده و  سفيد ابريشمي و بيشتر زير پوستكصورت شفيره داخل پيلهخوار انگور بهگذراني كرم خوشهزمستان

  . (Tobin et al., 2002)گرددسپري ميهاي مو چههاي تنه درختشكاف

باشد خوار انگور ميترين عوامل موثر جهت بروز و خاتمه دياپوز در آفت كرم خوشهحرارت شبانه روزي، يكي از مهم

(Thiery and Gabel, 2000).  
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شروع شده و اگر در طي ) ي حرارتيحداقل آستانه(گراد  درجه سانتي10رسيدن ميانگين دما به فعاليت آفت بعد از 

ها تبديل به پروانه شده و در طبيعت گراد برسد، شفيره درجه سانتي10روزي به چند روز متوسط درجه حرارت شبانه

  . (Tasin, 2005)گردندمي ظاهر 

در فصل . شوندميها در طبيعت ظاهر اه حرارت موثر شروع گرديده و پروانه نيمه دوم فروردين مازدر منطقه اروميه 

 باعث تداخل شد و نمو آفت اختالل ايجاد شده ودليل باال رفتن درجه حرارت از حداكثر آستانه حرارتي در رتابستان به

سوم پروازي در هفته بيست و بعد از پيك . (Varner et al., 2001; Carlos et al., 2006)شود هاي دوم و سوم مينسل

 يافته و نسل سوم يكم به بعد با توجه به كاهش دما و پايين آمدن ميانگين دما از حداقل آستانه حرارتي، فعاليت آفت پايان

   .يابدخاتمه مي

 نيمه  و اوج پرواز نسل اولشروعخوار انگور در منطقه مورد مطالعه از دهه سوم فروردين هاي كرم خوشهپرواز پروانه

گذران به هاي زمستانهاي هواشناسي در منطقه شروع فعاليت آفت و تبديل شفيرهبا توجه به داده. بوددوم ارديبهشت 

ها پس از طي  پرواز پروانه، از هفته چهارمخصوصدر نيمه دوم فروردين به. اتفاق افتادحشره كامل در نيمه اول فروردين 

ريزي و خروج هاي تخمتاريخ. مشاهده گرديددوم ارديبهشت پيك اول پروازي دوران شفيرگي اوج گرفته و در نيمه 

اي  شيميايي با آفت نقش عمدهكنترلهاي مختلف در تدارك برنامه خوارانگور در نسلالروهاي جوان كرم خوشه

ارديبهشت، نسل  15-30گذاري نسل اول ها محدوده زماني دوره تخم، و بر اساس بررسي (Moschos et al., 2004)دارد

  . باشد مرداد مي20-30در نسل سوم   تير و10-15دوم 

هاي فرموني و دامنه هاي نر توسط تلهتوجه به مشاهدات و نتايج حاصل از شكار پروانه بابر اساس نتايج اين تحقيق و 

 روز بعد 7-10 نسل اول خوار انگور در منطقه برايپاشي اختصاصي عليه كرم خوشهها، اولين سمنوسانات جمعيت پروانه

  .باشدخوار انگور ميزي آفت خوشه روز بعد از تشكيل اوج پروا5-7هاي دوم و سوم از تشكيل اوج پروازي و براي نسل
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Abstract 
 

One of the most important pest of vineyards in Iran is the Lobesia botrana Den & Schiff              

(Lep., Tortricidae). Damage from this pest on grapes has considerable economic importance.         

Currently, the most common method of combating is using of chemical pesticides. According to 

this fact that spraying of pesticides makes serious problems with health care and environment, so 

controlled spraying using the effective estimation of pest due to growth period by pheromones traps 

are the important manner in combating. In our present research, we used pheromones traps in 5 

villages of Urmia city in West Azerbaijan at various heights as selected points in study. Hunted 

insect was counted twice in a week at the same intervals of time. Results show that this pest has 

three complete generations in Urmia city region. The first appearance of moths was occrued in first 

half of April and three moth peaks were seen in first half of May, third decade of June to first half 

of July and second half of August, respectively. According to the obtained results, the best time to 

chemical control of pest was 7-10 days after appearance of the first generation peak and for the 

second and third generations were 5-7 days after generations peaks are considered. 
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