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  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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  مقدمه

 يكي از درختچه هاي بومي است كه كشت و كار آن Punicaceae از خانواده .Punica granatum Lانار با نام علمي 

بودن از لحاظ عدم مصرف سموم شيميايي و در نتيجه افزايش دليل سالم انار ايران به. در اكثر مناطق كشور متداول است

بنابراين كنترل غير شيميايي آفات . باشدالعاده اي ميتقاضاي آن در خارج از كشور، از لحاظ صادراتي داراي ارزش فوق

وگاه انار، خوار شامل كرم گلهاي ميوهپرهاز مهمترين آفات انار، شب. رسدنظر ميمهم اين محصول امري ضروري به

Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyrallidae)و كرم بـه ، Euzophera bigella Zellerاين آفات ضمن . ، است

 ,Farazmand)شوندتغذيه از ميوه و افت كمي و كيفي محصول، باعث كاهش قابل توجهي در بازارپسندي ميوه مي

2011b).  

،    شده است آوريهاي آسيا، اروپا، آمريكا و اقيانوسيه جمع است كه از قارهتي با گسترش جهاني فكرم گلوگاه انار آ

 آمريكا، اسپانيا، فرانسه، آلمان، ، ليبي، عالوه بر ايران از فرانسه، قبرس، هند، عراق، لبنان، الجزيره، يونانطوري كهبه

گزارش شده است   و استراليافلسطين اشغاليهاي استقالل يافته آسياي مركزي، افغانستان، سوريه، عراق، لبنان،  جمهوري

(Shojaei et al., 1987).  هاي متعددي است و عالوه بر انار به مركبات، انجير، گردو در ايران داراي ميزبانكرم گلوگاه انار

 و  شده استهيدر مورد ميزان خسارت كرم گلوگاه انار آمار و ارقام متفاوتي ارا .(Shakeri, 2003) كند و سيب نيز حمله مي

 Kashkooli & Eghtedar, 1976; Rahmani)  درصد گزارش شده است90 تا 15ميزان خسارت در ارقام مختلف انار بين 

et al., 1993; Shahrokhi & Zare, 1994). براساس مطالعات انجام شده در استان فارس در اواخر ارديبهشت ماه الروهاي 

 اوايل خرداد مصادف با زماني كه ميوه درختان انار به بزرگي يك ليمو ترش گذران تبديل به شفيره شده و درزمستان

حشرات كامل نسل اول از اواسط تا اواخر تير، . شوندگذران از پوسته شفيرگي خارج ميهاي نسل زمستانپرههستند شب

 نسل چهارم در اواخر مهر ظاهر هايپره  شهريور و باالخره شب20 تا 16نسل دوم از اواسط تا اواخر مرداد، نسل سوم از 

 .(Kashkooli & Eghtedar, 1976)باشدگذران مياين نسل در واقع همان نسل زمستان. گردندمي

در تمام نقـاط كـشور كـه درختـان ميـوه خـانواده         Euzophera bigella Zeller (Lep.: Pyrallidae) با نام علميبهكرم 

Rosaceaeگردند، انتشار دارد  كشت مي(Radjabi, 1986).  خـواري و  شـامل دو خـسارت چـوب   در ايران به كرم خسارت

 مانند سـيب، بـه، گالبـي،    Rosaceaeخواري آن بيشتر در روي درختان خانواده       كه حالت چوب  طوريخواري است، به  ميوه

خـسارت آن    سـت و  هايي از قبيل به، سيب، گردو و گالبي مشاهده شده ا          خواري آن در ميوه   گوجه و زردآلو و حالت ميوه     

هـاي انـار منـاطق خراسـان رضـوي و سـمنان حالـت             در بـاغ  .(Radjabi, 1986) رسـد  درصد نيز مي95روي به گاهي به 

  .(Farazmand, 2011b)هاي انار مشاهده شده است خواري كرم به روي ميوهميوه

 در اكثر مناطق اناركاري كـشور وجـود    كه تحت عنوان كرم انار معرفي شده است Euzophera puniciella Zellerگونه

از نظـر  . پره از كشورهاي افغانستان، هندوستان و جنوب روسيه نيـز گـزارش شـده اسـت    اين شب. (Behdad, 2002)دارد 

هـا  هاي خود را روي ميوهها بوده و تخمصورت الرو كامل در زير پوستكزمستان را به. شكل و اندازه همانند كرم به است    

خسارت عمده كرم انار مربوط بـه  . كنندالروها پس از خروج داخل ميوه شده و از آن تغذيه مي    . دهدا قرار مي  هو سرشاخه 

ولي براساس مطالعات انجام . (Behdad, 2002)شود هاي انار كاسته ميشدت از ارزش بازاري ميوهباشد كه بهنسل آخر مي

هاي آلوده انار در باغات انار كشور، تاكنون اين گونـه مـشاهده             يز ميوه برداري از زير پوستك درختان انار و ن       شده در نمونه  

ــه  ــام نمون ــشده و تم ــنس  ن ــده ج ــشاهده ش ــاي م ــا   Euzopheraه ــه ي ــرم ب ــه ك ــان گون ــت             E. bigella هم ــوده اس  ب

(Farazmand, 2011b).  
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سته تنه يـا شـاخه درخـت زخمـي          هايي كه به عللي از قبيل شكستگي و هرس، پو         در محل و   انار    روي درختان  كرم به 

 از ناحيه كامبيوم و قسمت زيري پوست تنه و شاخه تغذيه كرده و در محل تغذيه يا                  ها الرو .كندگذاري مي ، تخم ه باشد شد

فعاليت الروها در زمستان كم و بيش ادامه دارد و معموال الروهـاي             . دنشوهاي تنه، شفيره مي   هاي ساير قسمت  زير پوستك 

 & Mehrnezhad)شـوند تمام طول سال در زير پوسـت تنـه و شـاخه درختـان انـار و انجيـر مـشاهده مـي        اين حشره در 

Ebrahimi, 1993).  

هاي سمنان و خراسان رضوي، نـشان داده  خوار در استانهاي ميوههاي آلوده انار به كرمعمل آمده از ميوههاي به بررسي

خواري اين آفات در باغات بررسـي شـده         باشد و خسارت چوب    به مي  هاي ميوه انار مربوط به كرم     است كه بخشي از كرم    

رسد كه در برخـي از منـاطق، جمعيـت كـرم بـه نـسبت بـه كـرم گلوگـاه انـار غالـب باشـد             نظر ميمشاهده نگرديده و به 

(Farazmand, 2011b).  

عنوان يكي از واند بهت هاي جنسي است كه مي هاي رديابي و تخمين جمعيت آفات استفاده از فرومون يكي از راه

انار در سال  گلوگاه  تركيب فرومون جنسي پروانه كرم. هاي مطالعه نوسانات جمعيت آفت مورد استفاده قرار گيردروش

 و تركيب فرعي آن كه در 9,11,13-tetredecatrienal-(Z,E)  شناسايي شد و مشخص گرديد كه تركيب اصلي آن1991

 و    9,11-tetradecadienal-(Z,E)بخشد  واكنش رفتاري و پرواز نرها را بهبود ميصورت همراه بودن با تركيب اصلي 

(Z)-9-tetradecenal  مي باشد(Baker et.al., 1991) . همچنينMillar (1995) را انار كرم گلوگاه پرهشب جنسي فرومون 

   .كرد شناسايي

 .(Avand-Faghih, 2007)و اصفهان بررسي شده اسـت هاي تهران، يزد كارايي فرومون جنسي كرم گلوگاه انار در استان

 پايـان  و ارديبهـشت  5 ساوه در را گلوگاه انار كرم پرهشب كامل حشرات ظهور تاريخ فروموني تله از استفاده باالديني، ضياء

وعي كـرم  هـاي مـصن  كـارايي انـواع فرومـون    ، فرازمند.(Ziaodini & Goldansaz, 2008)اعالم نمود  آبان 20 را آن فعاليت

  .(Farazmand, 2011a)هاي انار بررسي نمود گلوگاه انار را در شرايط باغ

گذاري شده، تعداد زيادي و كاربرد تله طعمه E. bigellaبا استفاده از حشره ماده زنده علومي صادقي و اسماعيلي، 

 فرومون جنسي اين .(Oloumi-Sadeghi & Esmaeili, 1978)را شكار كردند )  ماه4 حشره در طي 4200(حشره نر 

 و 9,12-tetradecadien-1-ol-(Z,E)آوري شده در ارمنستان شناسايي شد كه شامل دو تركيب حشره، از حشرات جمع

(Z,E)-9,12-tetradecadienyl-1-acetate بود (Bestmann et al., 1993).  

هاي انار، در اين ها به ميوهانار و خسارت آنهاي پره كرم گلوگاه انار و كرم بـه در باغبا توجه به حضور توام دو شب

 .پره در استان لرستان مورد بررسي قرار گرفتتحقيق نوسانات جمعيت دو شب

  

  هامواد و روش

با (چهار باغ همگن ) استان لرستان(سياب شهرستان كوهدشت -، در روستاي تنگ1390جهت انجام تحقيق، در سال 

  . انتخاب گرديد) اعيهاي زريكنواختي سن، رقم و مراقبت

جهت مطالعه نوسانات جمعيت كرم گلوگاه انار و كرم بـه، در هر باغ يك تله فروموني كرم گلوگاه انار با فرومون 

مصنوعي كرم گلوگاه انار ساخت شركت راسل انگلستان و يك تله فروموني كرم بـه با فرومون سنتتيك كرم بـه ساخت 

 تا زمان خاتمه شكارها 1390 فروردين 15ها از تله. داقل يكصد متر نصب گرديدشركت سانتاموس كانادا به فاصله ح

تعويض فرومون و چسب تله به . ها ثبت گرديدهاي زماني منظم سه روزه ميزان شكار آننصب و به فاصله) 01/09/1390(
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 متر و جهت 5/1ها، ع نصب تلهارتفا. در اين آزمايش از تله دلتا سفيد رنگ استفاده گرديد .فواصل سه هفته انجام شد

  .ها نيز جنوبي بودنصب تله

هاي تعويض كپسول فرومون با هاي مختلف زمانهاي فروموني در دورهدست آمده از ميزان شكار تلهاطالعات به

راي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته و بهاي كامل تصادفي در قالب طرح بلوك SAS (6.2) افزار استفاده از نرم

  . استفاده گرديد)α=0.05 (دانكن بندي تيمارها از آزمون گروه
  

  نتايج

هاي فروموني كرم گلوگاه انار بيشتر بود،     هاي فروموني كرم به از تلهتلهدست آمده، ميزان شكار براساس نتايج به

كرم به و فرومون جنسي  پره نرب ش54/1 با ميانگين روزانه E. bigellaكه ميزان شكار توسط تله فرومون جنسي طوريبه

E. ceratoniae   1جدول ( به ثبت رسيد ،پره نر كرم گلوگاه انار شب74/0با ميانگين روزانه.(  

  

  ميزان ميانگين شكار روزانه تله هاي فروموني كرم گلوگاه انار و كرم به در باغ هاي انار -1جدول 

Table 1- The daily mean capture of E. ceratoniae  and E. bigella by phero-traps 

SE± Mean daily capture Treatment 

1.542±0.292 Phero-trap of E. bigella  
0.738±0.101 Phero-trap of E. ceratoniae   

  

ها حاوي فرومون كرم گلوگاه انار در طول زمان آزمايش نشان داد كه زمان ظهور آفت كرم  شكار تلهنمودار تغييرات 

 22اولين اوج پرواز در . ها مشاهده گرديد  بوده و چهار نقطه اوج پرواز در پروانه(.Apr 21)گلوگاه انار در اول ارديبهشت 

هاي پرواز اوج.  در سطح تقريبا ثابتي باقي ماند(May 27) خرداد 6 مشاهده گرديد و پس از آن تا (May 12)ارديبهشت 

 اتفاق افتاد و از اين زمان به بعد با سرد (.Oct 3) مهر 11 و (.Aug 7) مرداد 16، (.Jun 20) خرداد 30ترتيب در بعدي به

  ).1شكل ( قطع شد (Nov 17) آبان 26ها به حداقل رسيد و سرانجام در  شدن هوا فعاليت و پرواز پروانه

ه زمان ظهور آفت هاي حاوي فرومون كرم بــه در طول زمان آزمايش نشان داد ك همچنين نمودار تغييرات شكار تله

اولين اوج پرواز در ششم . ها مشاهده گرديد  بوده و سـه نقطه اوج پرواز در پروانه(May 27)كرم بـه در ششم خرداد 

 اتفاق افتاد و از اين (.Aug 19) مرداد 28 و (.Jul 20) تير 29ترتيب در هاي پروازي بهخرداد مشاهده گرديد و ساير اوج

شكل ( قطع شد (.Nov 14) آبان 23ها به حداقل رسيد و سرانجام در   هوا فعاليت و پرواز پروانهزمان به بعد با سرد شدن

1.(  

 روز 200 و 238ترتيب حدود نتايج اين تحقيق نشان داد كه دوره فعاليت كرم گلوگاه انار و كرم بــه در باغ انار به

هاي حاوي فرومون جنسي كرم گلوگاه   كل شكار توسط تلهدر طول زمان آزمايش تعداد .بود) اوايل بهار الي اواسط پاييز(

بررسي نوسانات جمعيت حشرات كامل كرم گلوگاه انار و كرم بــه در  . عدد بود1382 و 666ترتيب انار و كرم بــه، به

روموني به هاي كرم گلوگاه انار و كرم بــه در باغ انار توسط تله ف طول زمان آزمايش نشان داد كه شكار اولين پروانه

 ارديبهشت    22ترتيب در ها افزايش يافته و به تدريج شكار تلهبه. ترتيب در تاريخ اول ارديبهشت و ششم خرداد است

(12 May) و ششم خرداد (27 May)خرداد 30ترتيب در دومين اوج پرواز به.  به اولين اوج پرواز خود رسيدند (20 Jun.) 

از اين .  اتفاق افتاد(.Aug 19) مرداد 28 و (.Aug 7) مرداد 16ترتيب در  پرواز نيز به و سومين اوج(.Jul 20) تير 29و 

 به (.Oct 3) مهر 11طوري كه در هاي حاوي فرومون كرم گلوگاه انار افزايش يافته به تدريج ميزان شكار تلهتاريخ به
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ها  كه در اواخر آبان ميزان شكار تلها اينطور تدريجي از ميزان شكار كاسته شد تسپس به. چهارمين اوج پرواز رسيد
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Ectomyelois ceratoniae Euzophera bigella

  
        : changing the pheromone capsule 

 

  پره كرم گلوگاه انار و كرم بـه در طول فصل دو شب نوسانات جمعيت-1شكل 
Fig. 1- The population fluctuations of E. ceratoniae  and E. bigella   

  

دار پره كرم گلوگاه انار، بين ده دوره آزمايش داراي اختالف معنيس تجزيه واريانس ميانگين شكار شببر اسا

ها را در نه گروه آماري قرار هاي آزمايش آنبندي دورهنتايج گروه . (% df=9, 27; F=92.13; P<0.0001; C.V.: 5.19)بود

 و دوره دهم با كسب b و aهاي ترتيب در گروهرين ميزان شكار بهطوري كه دوره ششم و پنجم با دارا بودن باالت به،داد

 ).2جدول ( قرار گرفتند  gترين ميزان شكار در گروهپايين

  

  ميزان ميانگين شكار روزانه تله هاي فروموني كرم گلوگاه انار در دوره هاي زماني مختلف -2جدول 

Table 2- The daily mean capture of E. ceratoniae by phero-traps in different periods 
SE± Mean daily capture  Period of capture 

2.285±0.171 a 6th (7 Aug. – 28 Aug.) 

1.275±0.058 b 5th (14 July – 7 Aug.) 
0.893±0.032 c 3rd (27 May – 23 June) 

0.720±0.050 cd 8th (24 Sep. – 15 Oct.) 

0.680±0.029 d 4th (23 June – 14 July) 

0.625±0.038 d 7th (28 Aug. – 24 Sep.) 

0.553±0.087 e 9th (15 Oct. – 5 Nov.) 
0.268±0.049 ef 2nd (6 May – 27 May) 

0.135±0.061 fg 10th (5 Nov. – 21 Nov.) 
0.118±0.018 g 1st (6 Apr. – 6 May) 

 *Means within column followed by the same letter not found significant difference (P<0.01, Duncan) 

دار وجود پره كرم به نشان داد كه بين ده دوره آزمايش اختالف معنيهمچنين تجزيه واريانس ميانگين شكار شب

ر ها را در شش گروه قراهاي آزمايش آنبندي دورهنتايج گروه . (% df=9, 27; F=331.50; P<0.0001; C.V.: 5.03)دارد
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هاي دهم و اول با كسب       و دورهaكه دوره ششم و پنجم با دارا بودن باالترين ميزان شكار در گروه  طوري  به،داد

 ).3جدول ( قرار گرفتند  fترين ميزان شكار در گروهپايين

  

   ميزان ميانگين شكار روزانه تله هاي فروموني كرم بـه در دوره هاي زماني مختلف -3جدول 
Table 2- The daily mean capture of E. bigella  by phero-traps in different periods 

SE± Mean daily capture  Period of capture 

5.155±0.325 a 6th (7 Aug. – 28 Aug.) 

4.843±0.160 a 5th (14 July – 7 Aug.) 
1.815±0.061 b 3rd (27 May – 23 June) 

1.450±0.040 c 4th (23 June – 14 July) 

0.605±0.069 d 7th (28 Aug. – 24 Sep.) 

0.583±0.059 d 8th (24 Sep. – 15 Oct.) 

0.583±0.056 d 2nd (6 May – 27 May) 

0.289±0.051 e 9th (15 Oct. – 5 Nov.) 
0.100±0.042 f 10th (5 Nov. – 21 Nov.) 
0.000±0.000 f 1st (6 Apr. – 6 May) 

 * Means within column followed by the same letter not found significant difference (P<0.01, Duncan) 

  

  بحث

مطالعه نوسانات جمعيت كرم گلوگاه انار و كرم بـه در باغات انار منطقه كوهدشت لرستان نشان داد كه جمعيت كرم 

نتايج نشان داد كه      . زندهاي انار مي بيشتري به ميوهبـه در مقايسه با كرم گلوگاه انار باالتر بوده و احتماال خسارت

گذران ها مربوط به الروهاي زمستان هاي كرم گلوگاه انار در اول ارديبهشت ظاهر شدند كه در واقع اين پروانه پرهشب

  . اين نتيجه تقريبا با نتايج ساير محققين مطابقت دارد. بودند

 5 در ساوه را گلوگاه انار كرم پرهشب كامل حشرات ظهور تاريخ فروموني تله از استفاده باالديني و گلدانساز ضياء

هاي پرهدر استان يزد، اولين شب. (Ziaodini & Goldansaz, 2008)نمود  اعالم آبان 20 را آن فعاليت پايان و ارديبهشت

در . (Khodakaram-Tafti, 1995)ردند گهاي انار است، ظاهر ميآفت در دهه اول ارديبهشت كه مقارن با آغاز ظهور گل

هاي انار بسته به شرايط آب و هوايي، از اواخر زمان با ظهور جوانهگذران هماستان قم، ظهور حشرات كامل نسل زمستان

در استان فارس در اوايل خرداد مصادف با زماني كه ميوه . (Farzaneh, 1987)باشد فروردين تا اوايل ارديبهشت مي

گذران از پوسته شفيرگي خارج گشته و در طبيعت هاي نسل زمستانپرهار به بزرگي يك ليمو ترش هستند، شبدرختان ان

هاي موسس در شرايط آب و هوايي ساوه، كن، كرج و ورامين، پروانه. (Kashkooli & Eghtedar, 1976)گردند ظاهر مي

در شرايط آب و هوايي كشور عراق، حشرات . (Shojaei et al., 1987)شوند نسل اول از دهه اول ارديبهشت ماه ظاهر مي

 درجه سلسيوس و طول روز بيش از 20شوند كه درختان انار به گل نشسته و دماي محيط بيش از كامل زماني ظاهر مي

ر هاي آلوده در مناطق مختلف نشان داده است كه اولين ظهوبررسي ميوه. (A1-Izzi et al., 1985) ساعت رسيده است 12

 الي 1386هاي و در طي سال. باشدطور تقريبي در نيمه دوم ارديبهشت ميو پرواز حشرات كامل در مناطق مورد مطالعه، به

 ارديبهشت، در يزد 26 تا 10 ارديبهشت، در اصفهان 15 تا 6پره كرم گلوگاه انار در خراسان رضوي ، ظهور شب1389

پره كرم گلوگاه بنابراين ظهور شب. (Farazmand, 2011b)رديبهشت بود  ا31 تا 28 ارديبهشت و در قـم حدود 12حدود 

  .باشدانار در باغات انار در منطقه كوهدشت لرستان همانند اكثر مناطق انارخيز كشور، اوايل ارديبهشت مي

 كرم گلوگاه انار هاي ها در طول آزمايش نشان داد كه چهار نقطه اوج پرواز در پروانه چنين نمودار تغييرات شكار تله هم

، (May 12) ارديبهشت 22هاي ترتيب در تاريخدست آمده در اين تحقيق، چهار اوج پرواز بهبر اساس نتايج به. وجود دارد
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همچنين بيشترين سطح جمعيت در فواصل .  مشاهده شد(.Oct 3) مهر 11 و (.Aug 7) مرداد 16، (.Jun 20) خرداد 30

 مرداد        16 مشاهده گرديد كه در اين بين اوج جمعيت مربوط به (.Sep 24) مهر 2ا  ت(May 27) خرداد 6زماني بين 

(7 Aug.) شهريور 6 لغايت (28 Aug.)) اين نوسانات جمعيت تاحدودي با مطالعات ساير محققين . بود) دوره ششم

  .مطابقت داشت

نسل . كشدروع شده و تا اواسط تير طول ميبر اساس مطالعات انجام شده در يزد، نسل اول آفت از نيمه ارديبهشت ش

ها نسل چهارم گذاري آنهاي نسل سوم تدريجا ظاهر شده وبا تخمدر شهريور پروانه. رسددوم نيز اواخر مرداد به پايان مي

كند صورت الروهاي سنين مختلف نسل سوم تا فروردين سال بعد سپري ميگردد و زمستان را بهآفت آغاز مي

(Khodakaram-Tafti, 1995) .ها در اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد كه موعد ريزش در استان قم، روند خروج پروانه

نسل اول از اوايل خرداد تا نيمه دوم تير، نسل . رسدباشد به اوج خود ميهاي گل انار ميها و خشك شدن پرچمگلبرگ

انجامد           طول مي شهريور تا بهار سال بعد بهدوم از نيمه تير تا نيمه شهريور، و نسل سوم از حدود اواسط

(Farzaneh, 1987) . ،در استان فارس، حشرات كامل نسل اول در اواسط تا اواخر تير، نسل دوم از اواسط تا اواخر خرداد

ل    اين نسل در واقع همان نس. گردند شهريور و باالخره نسل چهارم در اواخر مهر ظاهر مي20 تا16نسل سوم از 

هاي خراسان رضوي، بر اساس تحقيقات انجام شده در استان. (Kashkooli & Eghtedar, 1976)گذران خواهد بود زمستان

باشد همچنين اوج  خرداد مي7 و 15 ارديبهشت، 21ترتيب در گذران بههاي زمستانپرهاصفهان و قم، اوج ظهور شب

ترتيب در اواسط تير، اواخر مرداد، اواخر شهريور تا  آب و هوايي قم بههاي اول، دوم، سوم و چهارم در شرايطظهور نسل

  .(Farazmand, 2011b)اوايل مهر و اوايل آبان گزارش شده است 

مطالعات انجام شده در اين تحقيق نشان داد كه در شرايط آب و هوايي منطقه كوهدشـت لرسـتان، كـرم گلوگـاه انـار                         

ترتيـب در منـاطق سردسـير و    اين حشره در ايران بـه    . تحقيقات انجام شده مطابقت دارد    باشد كه با بيشتر      نسل مي  4داراي  

 نـسل  4 تـا  3هـا طـي   حشره در طول فصل و تحت شرايط مـساعد انارسـتان    . كند نسل در سال ايجاد مي     4 تا 2گرمسير از   

اواخر پاييز و زمستان نشو و نماي       كنند و فقط در مرحله الرو نسل سوم يا چهارم است كه مصادف با               متوالي تكثير پيدا مي   

، به نـشو و نمـاي خـود ادامـه     )ويژه از نظر حرارتبه(بودن اين شرايط در انبار ولي در صورت مساعد  . شودآن متوقف مي  

با توجه به شرايط آب و هوايي، كرم گلوگـاه انـار روي   . (Shojaei et al., 1987)نمايد هاي بيشتري را توليد ميداده و نسل

، اسـتان قـم سـه نـسل     (Kashkooli & Eghtedar, 1976) انار و تحت شرايط طبيعـي، در اسـتان فـارس چهـار نـسل      ميوه

(Farzaneh, 1987) استان يزد چهار نسل ،(Shakeri, 1992).  استان مركزي چهار نـسل ،(Farazmand, 2011b)   اسـتان قـم ،

 نسل و 4ي، اين حشره روي محيط غذايي مصنوعي  و در كشور عراق در شرايط صحراي(Farazmand, 2011b)چهار نسل 

  .(Al-lzzi et al., 1985)كند  نسل در سال ايجاد مي5 تا 4روي ميوه انار 

هاي كرم به در باغ انار در منطقه كوهدشت، در  پرهنتايج حاصل از مطالعه نوسانات جمعيت كرم بـه نشان داد كه شب

دست آمده اين نتايج با نتايج به. گذران بودندها مربوط به الروهاي زمستان نه خرداد ظاهر مي شوند كه در واقع اين پروا6

نتايج مطالعات در باغات بـه منطقه اصفهان نشان مي دهد كه   . پره كرم بـه در باغات بـه متفاوت استاز ظهور شب

  .(Kermani, 2010)شوند  اسفند ظاهر مي28هاي كرم به در  پرهشب

هاي كرم به توسط تله فروموني در باغات بـه اصفهان در دهم   دستغيب، ظهور اولين پروانهبراساس نظر رجبي و

 زمان ظهور حشرات كامل كرم به در كرج و اصفهان مصادف با اوايل تا .(Radjabi & Dastgheib, 1979)فروردين ماه بود 
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 ;Behdad, 2002; Esmaeili, 1996)هاي كرم سيب است اواسط فروردين و هميشه زودتر از شروع خروج پروانه

Davadchi & Esmaeil, 1970; Radjabi, 1986).  

هاي كرم به وجود  ها در طول اين آزمايش نشان داد كه سه نقطه اوج پرواز در پروانه چنين نمودار تغييرات شكار تله هم

 6 خرداد تا 6واصل زماني بين همچنين بيشترين سطح جمعيت در ف. باشد مرداد مي28 تير و 29 خرداد، 6دارد كه شامل 

  .بود) دوره پنجم و ششم( شهريور 6 تير لغايت 23شهريور مشاهده گرديد كه در اين بين اوج جمعيت مربوط به 

هاي كرم به بوده  هاي انجام شده در باغات بـه منطقه اصفهان حاكي از وجود چهار نقطه اوج پرواز در پروانهبررسي

هاي كامل نسل زمستانه   فروردين ماه مشاهده شد، كه احتماال مربوط به پرواز پروانه20به در است و اولين نقطه اوج كرم 

 اين در .(Kermani, 2010) شهريور بود 26 شهريور و 5 خرداد، 21ترتيب در باشد و نقاط بعدي اوج جمعيت آن به مي

در طول فصل مشخص شد كه سه نقطه اوج كه در بررسي نوسانات جمعيت اين حشره در باغات بـه اصفهان،  حالي است 

باشد  خرداد و نيمه دوم مرداد ماه مي26 تا 19ترتيب در نيمه اول ارديبهشت، در اين آفت وجود دارد و زمان نقاط اوج به

(Radjabi & Dastgheib, 1979).  

 بـه در باغات انار پره كرمدست آمده در اين تحقيق، تاريخ آخرين شكار تله فروموني شببر اساس اطالعات به

 مهر     12پره در باغات به اصفهان  بود و اين در حالي است كه زمان آخرين پرواز اين شب(.Nov 14) آبان 23لرستان، 

(4 Oct.) بوده است (Kermani, 2010).پره كرم بـه در باغات انار و بـه، به  لذا علت اختالف تغييرات جمعيت شب

طوري كه باغات انار از شرايط گرم و خشك در باشد، بهط آب و هوايي باغات انار و بـه مياحتمال زياد مربوط به شراي

  .مقايسه با باغات بـه برخوردار هستند

پره كرم پره كرم بـه، حدود يك ماه پس از ظهور شبدهد كه در باغات انار زمان ظهور شبطوركلي نتايج نشان ميبه

  .پره تقريبا يكسان و در اواخر آبان مي باشدپرواز اين دو شبگلوگاه صورت گرفته و تاريخ پايان 
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Abstract 

 
The pomegranate fruit moth, Ectomyelois ceratoniae Zeller, and quince moth, Euzophera 

bigella Zeller, are the major frugivorous pest. They cause qualitative and quantitative losses of 

pomegranate fruit. Sexual pheromone traps may provide a real estimation of adult emergence and 

flight activity periods, emigration and immigration of such pests. To fulfill such a purpose, an 
experiment was performed to observe the population fluctuation of E. ceratoniae and E. bigella 

using synthetic pheromone traps in pomegranate orchards of Tang-e-Siab Koohdasht (Lorestan, 
Iran), in 2011. Adults of E. ceratoniae and E. bigella appeared in late April and May, respectively, 

and their flights continued until mid November. These pests populations showed four and three 

flight peaks during the growth season, respectively. The quince moth's population was higher than 

on pomegranate fruit moth's population, while the peak of the moth flight was between late July to 

early August. So in the pomegranate orchards of Lorestan region, in addition to pomegranate fruit 

moth, quince moth is one of the important fruit pests. The quince moth appears a month later in 

comparison to pomegranate fruit moth and both are active until the end of the season. 
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