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   وEctomyelois ceratoniae Zellerمطالعه نوسانات جمعيت كرم گلوگاه انار، 

 هاي انار لرستان، در باغEuzophera bigella Zeller كرم به، 

  

2، حسين فرازمند1نويد ناصريان
  4، نادر آزادبخت2آوندفقيه، آرمان 3، رضا وفايي شوشتري*

  

  شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي اراكنش آموخته كارشناسي ارشد حشره دا- 1

  پزشكي كشورشناسي كشاورزي، موسسه تحقيقات گياه استاديار، بخش تحقيقات حشره-2

  شناسي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اراك استاديار، گروه گروه حشره-3

  ات كشاورزي و منابع طبيعي لرستانپزشكي، مركز تحقيق بخش تحقيقات گياه-4

  

  چكيده
  

، از مهمترين آفات Euzophera bigella Zeller كرم بـه و Ectomyelois ceratoniae Zeller ،كرم گلوگاه انار

توانند يك برآورد  فرومون جنسي حشرات ميتله هاي . شوند هاي انار ميخوار بوده كه باعث كاهش كمي و كيفي ميوهميوه

همين منظور به. ها را فراهم كنندها، دوره فعاليت پروازي و نيز مهاجرت آن نقطه شروع تا پايان ظهور پروانهواقعي از 

در اين تحقيق نوسانات .  انجام گرفت1390، در طي سال )لرستان(تحقيقي در باغات به منطقه تنگ سياب كوهدشت 

براساس مشاهدات، . هاي فروموني مصنوعي مطالعه گرديد از تلهجمعيت كرم گلوگاه انار و كرم به در باغات انار با استفاده

ها تا اواخر آبان ادامه دارد و اين در حالي است كه هاي كرم گلوگاه در اوايل ارديبهشت بوده و پرواز آن پرهظهور شب

پره كرم شب. دهددامه ميپره نيز تا اواخر آبان به پرواز خود اهاي كرم بـه در اوايل خرداد بوده و اين شب پرهظهور شب

پره كرم به در مقايسه با كرم شب. ترتيب، در طول فصل داراي چهار و سه نقطه اوج پرواز بودندگلوگاه انار و كرم به، به

پره در فاصله زماني اواخر تير تا كه بيشترين فعاليت پروازي دو شبگلوگاه انار از جمعيت بااليي برخوردار بود، ضمن آن

عنوان يكي از عوامل مهم بنابراين در باغ هاي انار منطقه لرستان، كرم بـه نيز عالوه بر كرم گلوگاه انار به. ريور بوداوايل شه

پره كرم هاي انار محسوب شده و با تاخير يك ماهه نسبت به كرم گلوگاه انار ظاهر گشته و همراه با شبزا به ميوهخسارت

  .نمايدگلوگاه انار تا آخر فصل فعاليت مي
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