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 Ectomyeloisمناسب پوشش تاج ميوه جهت كنترل كرم گلوگاه انار، تعيين زمان 

ceratoniae Zeller  (Lep.: Pyralidae)  
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  پزشكي كشورشناسي كشاورزي، موسسه تحقيقات گياه بخش تحقيقات حشرهدانشيار -1

  رضوي مربي ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كاشمر، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان-2

  پزشكي كشورزي، موسسه تحقيقات گياهشناسي كشاور محقق بخش تحقيقات حشره-3

  

  :چكيده

ضمن   كه انار استمهم درختت اآفاز ، Ectomyelois ceratoniae Zeller  (Lep.: Pyrallidae)كرم گلوگاه انار، 

تواند از هايي كه مي يكي از روش.شودتغذيه از ميوه، سبب افت كمي و كيفي محصول و كاهش بازارپسندي ميوه مي

ها جلوگيري نمايد، ممانعت از تخم گذاري شب پره و در نتيجه جلوگيري از ورود الروهاي آفت به داخل هآلودگي ميو

و تعداد )  هفته پس از گلدهي8 و 4، 2شامل زمان هاي (هاي مختلف پوشش گذاري زمان، تحقيقدر اين . ميوه است

 درصددر پايان فصل، . د مقايسه قرار گرفت، مور1388 در سال، در دو منطقه كاشمر و گرمسار، مراحل پوشش گذاري

در مقايسه ميانگين . داري را بين تيمارها نشان دادها اختالف معني و تجزيه وتحليل دادهها در تيمارها تعيينآلودگي ميوه

ي سه و دو هاترين ميزان آلودگي در تيمار درصد بود در حالي كه كم70/11ها در تيمار شاهد تيمارها، متوسط آلودگي ميوه

 70 و 76  حدود كاهش كه بيانگردرصد مشاهده گرديد 50/3و  80/2به ميزان يب، تمرحله پوشش گذاري تاج ميوه، به تر

 لذا با مقايسه ميزان ريزش گل، ميزان ماندگاري پوشش و مقدار .باشددر مقايسه با شاهد ميدرصدي خسارت اين آفت 

 4هاي اي در زمان دو مرحله پوشش گذاري تاج گل و ميوه انار با توري پارچهآلودگي به آفت در تيمارهاي مختلف، انجام

  .بهترين كارايي را در كاهش خسارت آفت كرم گلوگاه انار دارد) خرداد لغايت تير( هفته پس از گلدهي 8و 

 كنترل، پوشش ميوه، كرم گلوگاه انار، انار : كليديگانواژه 
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 ٣٨

 :مقدمه

انار يكي از محصوالت مهم باغي ايران است و با توجه به سازگاري آن با شرايط آب و هوايي، كشت و كار آن در 

      انار ايران به جهت كيفيت مناسب و ارگانيك بودن آن، از لحاظ صادراتي از ارزش. ور متداول استبيشتر نقاط كش

 Ectomyeloisپره كرم گلوگاه انار، ترين مسائل مهم انار، آفت شبيكي از مهم. باشداي برخوردار ميفوق العاده

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

  .(Shakeri, 2003)شوند محصول و نيز كاهش بازارپسندي ميوه مي

 آمريكا، اسپانيا، فرانسه، آلمان، ، ليبي،اين آفت عالوه بر ايران از فرانسه، قبرس، هند، عراق، لبنان، الجزيره، يونان

              گزارش شده است نستان، سوريه، عراق، لبنان، اسرائيل و استرالياهاي استقالل يافته آسياي مركزي، افغا جمهوري

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

                   گاه انار آمار و ارقام در مورد ميزان خسارت كرم گلو .(Shakeri, 2003) زندخسارت ميو سيب نيز 

                                      درصد گزارش شده است90 تا 15 و ميزان خسارت در ارقام مختلف انار بين متفاوتي ارائه شده است

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

پره هاي نسل گذران تبديل به شفيره شده و در اوايل خرداد شباستان فارس در اواخر ارديبهشت الروهاي زمستان

حشرات كامل نسل اول در اواسط تا اواخر تير، . گردندگذران از پوسته شفيرگي خارج شده و در طبيعت ظاهر ميزمستان

هاي نسل چهارم در اواخر مهر ظاهر پره شهريور و باالخره شب20 تا 16ل سوم از نسل دوم از اواسط تا اواخر مرداد، نس

در شرايط آب و . (Kashkooli & Eghtedar, 1975)گذران خواهد بود اين نسل در واقع همان نسل زمستان. گردندمي

ظهور شب . شوندظاهر ميي اول ارديبهشت ماه هاي موسس نسل اول از دهههوايي ساوه، كن، كرج و ورامين، شب پره

گذران و موسس نسل اول آفت تدريجي است كه از اوايل تا اواسط خرداد شروع و تا اواسط تير، يك هاي نسل زمستانپره

وند، روي ش گذران كه در زمان گل ظاهر ميهاي نسل زمستانشب پره. (Shojaei et al., 1987)انجامد ماه به طول مي

ها و ريزي كرده و ضمن آلودگي گلهاي ميوه انار تخمهاي نسل هاي بعدي روي پرچمپرههاي انار و شب پرچم گل

  .(Kashkooli & Eghtedar, 1975)شوند هاي انار موجب ريزش اكثر آنها ميميوه

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

 ;Kashkooli & Eghtedar, 1975)دانند گذران در انارهاي پوسيده باقيمانده روي درختان و يا كف باغ ميهاي زمستانالرو

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

  . (Farzaneh, 1987)باشد روش فوق ضروري مي

هاي واقع در تاج گل و ميوه پره كرم گلوگاه انار روي پرچمگذاري شبها از طريق تخمه به نحوه آلودگي ميوهبا توج

           حذف پرچم انار پس از اوج. باشدانار، بهترين روش در كاهش خسارت آفت، جلوگيري از آلوده شدن ميوه مي

تلفيق روش ). Tufa, 1999( آلودگي ميوه توصيه شده است هاي نسل زمستانه آفت در جلوگيري ازپرهگذاري شبتخم

         درصدي آلودگي را نشان داده است19حذف پرچم با رهاسازي زنبور تريكوگراما در باغات انار كاهش حدود 

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

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

(Sheikhali et al., 2009) . عالوه بر اين كاربرد كائولين فرآوري شدهSepidan
هاي مختلف موجب كاهش  با غلظت®
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يزان خسارت آفت نيز كاهش يافته است كه علت اين تاثير ، م%15آلودگي به كرم گلوگاه انار گرديده و با افزايش غلظت تا 

 .(Moshiri et al, 2011)تواند مربوط به اثر دوركنندگي كائولين به صورت مكانيكي باشد مي

روش پركردن گلوي انار با خاك اره همراه با سريش و خاك كف باغ به عنوان روشي مطمئن و با صرفه اقتصادي 

، ولي در اين روش، خاك اره با سريش )Mirkarimi, 2002(اه انار معرفي شده است براي كاهش جمعيت كرم گلوگ

كه در استفاده از خاك كف باغ، معموال پس از خشك شدن خاك، به دليل موجب زخمي شدن گلوگاه انار شده، ضمن اين

چنين اين روش باعث هم. دهايي در اطراف گل ايجاد شده و در نتيجه امكان آلودگي ميوه وجود داركاهش حجم آن، ترك

اي، در هاي انار با توري پارچهاستفاده از پوشش تاج تمام ميوه. شودكاهش بازارپسندي ميوه مخصوصا جهت صادرات مي

. (Rafiei et al, 2011) درصدي خسارت كرم گلوگاه انار، نسبت به شاهد، شده است 78باغات انار ساوه، منجر به كاهش 

در اين تحقيق سعي شده است تا مناسب ترين زمان استفاده از پوشش گذاري، ن روش پوششبا توجه به موفق بود

  .مشخص گردد

  

  :هامواد و روش

        با يكنواختي سن، رقم و(در دو منطقه كاشمر و گرمسار، دو باغ همگن ، 1388جهت انجام تحقيق، در طي سال 

 درخت براي هر تيمار بر اساس 8 درخت انار شامل 48 تعداد سپس در هر منطقه،. انتخاب گرديد) هاي زراعيمراقبت

ها نيز مورد بازديد قرار گرفته و نتايج همچنين درختان انار از لحاظ فنولوژي و ظهور گل. نقشه طرح انتخاب شد

  .برداري گرديديادداشت

هاي  صورت طرح بلوكآزمايش به. گذاري براساس فنولوژي درخت انار انتخاب گرديددر اين تحقيق زمان پوشش

         هفته پس از ظهور اولين گل انار، يك مرحله2گذاري ميوه در زمان شامل يك مرحله پوشش(كامل تصادفي با شش تيمار 

 هفته پس از 8گذاري ميوه در زمان  هفته پس از ظهور اولين گل انار، يك مرحله پوشش4گذاري ميوه در زمان پوشش

 هفته پس از ظهور اولين گل انار، سه مرحله 8 و 4گذاري ميوه در زمان هاي  مرحله پوششظهور اولين گل انار، دو

با چهار تكرار ) گذاريبدون پوشش( هفته پس از ظهور اولين گل انار و شاهد 8 و 4، 2گذاري ميوه در زمان هاي پوشش

ها قبل از  بود و پوشش48اي با مش پوشش مورد استفاده شامل توري پارچه. و هر تكرار شامل دو درخت صورت گرفت

  .باز شدن گل انار روي تاج آن قرار گرفت

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

 ميوه، ميزان ماندگاري در پايان فصل نيز در هنگام برداشت، ميانگين درصد آلودگي، درصد ريزش گل و. و ثبت گرديد

نتايج . و ميانگين وزن ميوه در هر تيمار مشخص شد) هاهاي باقيمانده روي ميوهبا شمارش تعداد پوشش(ها پوشش

گروه بندي ميانگين تيمارهاي .  مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتSASحاصل از اين تحقيق با كمك نرم افزار 

  .انجام شد% 5و % 1نكن در سطوح احتمال آزمايشي با استفاده از آزمون دا
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 ٤٠

  :نتايج

   ميزان آلودگي ميوه به كرم گلوگاه انار-1

. (% F5,30=21.69, P=0.0001, C.V.: 15.45)بود % 1دار تيمارها در سطح دهنده تفاوت معنينتايج تجزيه واريانس نشان

 درصد 70/11 به مقدار "شاهد" كرم گلوگاه انار در تيمار براساس مطالعه انجام شده، باالترين ميزان درصد آلودگي ميوه به

بندي گروه). 1جدول ( درصد بود 80/2 به ميزان "گذاري تاج گل هاي انار سه مرحله پوشش"ترين آن در تيمار و پايين

         حلهگذاري بيشتر از تيمار سه مرتيمارهاي آزمايش نشان داد كه اگرچه ميزان آلودگي در تيمار دو مرحله پوشش

      عالوه بر اين تمام تيمارهاي يك مرحله. در يك گروه آماري قرار گرفتند گذاري بود، ولي اين دو تيمارپوشش

همچنين نتايج حاكي از آن بود كه از لحاظ ميزان آلودگي . گذاري، در يك گروه آماري و در رتبه بعدي قرار گرفتندپوشش

لذا تيمار سه مرحله . (% F1,30=0.07, P=0.7918, C.V.: 15.45)دار وجود نداشت ميوه، بين دو منطقه اختالف معني

  . درصدي آلودگي نسبت به شاهد، از كارايي بااليي در كاهش خسارت كرم گلوگاه انار داشت76گذاري، با كاهش پوشش

 

   ميزان ريزش گل و ميوه انار-2

. (% F5,30=1.13, P=0.9669, C.V.: 19.51)بين تيمارها بود دار دهنده عدم تفاوت معنينتايج تجزيه واريانس نشان

 70/8 به مقدار "گذاري سه مرحله پوشش"براساس مطالعه انجام شده، باالترين ميزان ريزش گل و ميوه انار در تيمار

د بود  درص90/3 به مقدار " هفته پس از گلدهي 8گذاري در زمان ترين آن در تيمار يك مرحله پوششدرصد و پايين

بندي تيمارهاي آزمايش نشان داد كه تمام تيمارها در يك گروه آماري قرار گرفته و با شاهد فاقد  گروه ).1جدول (

  .دار بودنداختالف معني

  

 ، اثر پوشش گذاري تاج ميوه انار روي آلودگي ميوه به كرم گلوگاه و ريزش گل و ميوه 1جدول 

Table 1, The effect of fruit covering on infection rate of pomegranate fruit moth (PFM) and  fruit & flower drops* 

 تيمار

Treatment 

 (%)آلودگي ميوه 

infection rates (%) 

 (%)ريزش گل و ميوه 

Flower & Fruit drop (%) 

  دهي هفته پس از گل8 و 4، 2هاي گذاري در زمانسه مرحله پوشش
Three stages crown-covering at 2, 4 & 8 weeks after flowering 

2.80±0.51 a 8.70±1.63 a 

   دهي هفته پس از گل8 و 4هاي گذاري در زماندو مرحله پوشش
Two stages crown-covering at 4 & 8 weeks after flowering 

3.53±0.52 a 6.13±1.34 a 

   يده هفته پس از گل2گذاري در زمان يك مرحله پوشش
One stage crown-covering at 2 weeks after flowering 

6.35±0.96 b 5.80±1.98 a 

    دهي هفته پس از گل8گذاري در زمان يك مرحله پوشش
One stage crown-covering at 8 weeks after flowering 

7.22±0.41 b 3.90±1.36 a 

   دهي هفته پس از گل4ري در زمان گذايك مرحله پوشش
One stage crown-covering at 4 weeks after flowering 

7.33±0.72 b 8.57±1.15 a 

  شاهد

Control       
11.70±1.64 c 5.63±1.70 a 

* Means within column followed by the same letter not found a significant difference (P<0.05, DMRT) 
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   ميزان ماندگاري پوشش-3

. (% F4,24=1.12, P=0.3787, C.V.: 5.04)دار بين تيمارها بود دهنده عدم تفاوت معنينتايج تجزيه واريانس نشان

ه پس از  هفت4گذاري در زمان يك مرحله پوشش"براساس مطالعه انجام شده، باالترين ميزان ماندگاري پوشش در تيمار 

    دهي هفته پس از گل2گذاري در زمان يك مرحله پوشش"ترين آن در تيمار  درصد و پايين68/96 به مقدار "دهي گل

بندي تيمارهاي آزمايش نشان داد كه تمام تيمارها در يك گروه آماري قرار گروه). 2جدول ( درصد بود 23/92 به مقدار "

  .گرفتند

  

  وزن ميوه -4

. (% F5,30=0.79, P=0.5469, C.V.: 12.85)دار بين تيمارها بود واريانس نشان دهنده عدم تفاوت معنينتايج تجزيه 

   هفته پس از2گذاري در زمان  يك مرحله پوشش"براساس مطالعه انجام شده، باالترين ميزان وزن ميوه انار در تيمار 

دهي  هفته پس از گل8 و 4هاي حله پوشش گذاري در زماندو مر"ترين آن در تيمار  گرم و پايين347 به مقدار "دهيگل

بندي تيمارهاي آزمايش نشان داد كه تمام تيمارها در يك گروه آماري قرار  گروه). 2جدول ( گرم بود 295 به مقدار "

  .دار بودندگرفته و با شاهد فاقد اختالف معني

 
 ختلف ، ميانگين ماندگاري پوشش و وزن ميوه در تيمارهاي م2جدول 

Table 2, The cover durability & fruit weight mean in different treatments* 

 تيمار

Treatment 

 (%)ماندگاري پوشش 

Cover durance (%) 

 )گرم(ميانگين وزن ميوه 

Fruit weight (gr) 

  دهي هفته پس از گل8 و 4، 2هاي گذاري در زمانسه مرحله پوشش
Three stages crown-covering at 2, 4 & 8 weeks after flowering 

93.87±1.30 a 318.68±23.60 a 

   دهي هفته پس از گل8 و 4هاي گذاري در زماندو مرحله پوشش
Two stages crown-covering at 4 & 8 weeks after flowering 

96.37±2.15 a 295.33±31.85 a 

   دهي از گل هفته پس2گذاري در زمان يك مرحله پوشش
One stage crown-covering at 2 weeks after flowering 

92.23±2.24 a 347.00±39.35 a 

   دهي هفته پس از گل8گذاري در زمان يك مرحله پوشش
One stage crown-covering at 8 weeks after flowering 

95.15±1.53 a 342.68±29.03 a 

   دهي هفته پس از گل4گذاري در زمان يك مرحله پوشش
One stage crown-covering at 4 weeks after flowering 

96.68±1.27 a 324.83±32.71 a 

 شاهد

Control  
- 335.33±26.40 a 

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

    دست آمده نشان داد كه پوشش گذاري تاج ميوه انار موجب كاهش خسارت كرم گلوگاه انارطوركلي نتايج بهبه

 درصد، خسارت آفت 76 و 70، 40گذاري تاج ميوه به ترتيب، حدود طوري كه يك، دو و سه مرحله پوششگردد، بهمي

  . دهدش ميرا نسبت به شاهد كاه

ها و گذاري تاج گلطوري كه در آن پژوهش، پوششدست آمده با تحقيق رفيعي و همكاران مطابقت دارد، بهنتايج به

اي، از هاي انار با توري پارچهگذاري تمام ميوهها بوده و پوششاي مناسب تر از ساير پوششهاي انار با توري پارچهميوه

روش . (Rafiei et al, 2011) درصدي كرم گلوگاه نسبت به شاهد گرديد 78ش حدود ارديبشهت لغايت تير، موجب كاه

بر اساس . خرما تاكنون انجام شده است و هايي از قبيل سيبپوشش ميوه جهت جلوگيري از آلودگي به آفات در ميوه

       هاياز كرمريزش ميوه ناشي % 26هاي سيمي باعث كاهش  انجام شده، پوشش خوشه خرما با توريهايپژوهش

عالوه بر اين، وجود پوشش باعث بهبود خواص . شود، زنبورها و پرندگان مي.Carpophilus spهاي خوار، سوسكميوه

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

 اصلي كه محلبا توجه به اين). Mohammadpour, 2001(شود توصيه مياي و كاغذ كرافت هاي پارچهكاربرد پوشش

توان از آلودگي  مي  تاج ميوهتنها و با پوشش نبودهباشد، لذا نيازي به پوشش كامل ميوه تاج ميوه مي، ورود كرم گلوگاه انار

   ).Tufa, 1999(ميوه جلوگيري كرد 

             دار بوده و لذا عملياتميزان ريزش فاقد اختالف معنيدهد كه مقايسه ميانگين ريزش گل و ميوه نشان مي

زدايي موجب كاهش ميزان ريزش اجراي روش پرچم. شوددار ريزش گل و ميوه نميگذاري موجب افزايش معنيپوشش

 (Sheikhali et al., 2009).گردد كه به دليل كاهش آلودگي به كرم گلوگاه انار بوده است گل و ميوه در مقايسه با شاهد مي

 داريمعني ها،تاثيرسوختگي ميوهچنين كاربرد كائولين فرآوري شده براي كاهش خسارت كرم گلوگاه انار و نيز آفتابهم

  (Moshiri et al., 2011).است  افزايش ريزش گل و ميوه نداشته در

ماندگاري پوشش ندارد و با توجه گذاري تاثيري در ميزان بررسي ميزان ماندگاري پوشش نشان داد كه زمان پوشش

براساس آزمايش انجام شده در منطقه ساوه مشخص . توان زمان مناسب را انتخاب نمودبه ساير فاكتورهاي مورد نظر مي

دست ، كه با نتايج به(Rafiei et al, 2011)باشد ها بيشتر مياي از انواع ديگر پوشششد كه ماندگاري پوشش توري پارچه

گذاري تاج ميوه  عالوه بر اين مقايسه ميانگين وزن ميوه حاكي از آن است كه پوشش.ن تحقيق مطابقت داردآمده در اي

هاي مختلف، موجب كاهش وزن داري روي وزن ميوه ندارد و به عبارت ديگر كاربرد پوشش تاج ميوه در زمانتاثير معني

  . گرددميوه و در نهايت عملكرد نمي

هاي ارديبشهت، در ماه(گذاري گذاري شامل سه مرحله پوششترين زمان پوششضر، مناسببراساس نتايج تحقيق حا

بوده و بهترين نتيجه را در كاهش خسارت كرم گلوگاه ) هاي خرداد و تيردر ماه(گذاري و دو مرحله پوشش) خرداد و تير

 4، 2، 1هاي شامل زمان( مرحله 4اي در پارچههاي انار با توري گذاري تاج تمام ميوهرفيعي و همكاران، پوشش. انار دارد

كه تقريبا مصادف با اواسط ارديبهشت لغايت اوايل تيرماه مي باشد، را بهترين روش )  هفته پس از ظهور اولين گل انار8و 

لف براي ميركريمي نيز بهترين زمان را جهت پركردن گلوي انار با مواد مخت. (Rafiei et al, 2011)دانند گذاري ميپوشش

چنين بهترين زمان مناسب جهت اجراي  هم).Mirkarimi, 2002(كاهش خسارت آفت اواسط خرداد اعالم كرده است 

           هاي انار در خرداد استحذف پرچم ميوههاي انار براي كاهش خسارت كرم گلوگاه،  زدايي ميوهروش پرچم

(Sheikhali et al., 2009).  
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٤٣

داري از لحاظ خسارت گذاري اختالف معنيكه، بين دو تيمار سه مرحله و دو مرحله پوششنبنابراين با توجه به اي

كرم گلوگاه وجود ندارد، و از سوي ديگر، به جهت كاربردي بودن، اجراي آسان، محفوظ ماندن شكل طبيعي ميوه و نيز 

 هفته 8 و 4هاي اي در زمان ا توري پارچههاي انار بگذاري تاج ميوهتر بودن روش، لذا انجام دو مرحله پوششكم هزينه

  .باشدهاي مناسب جهت كاهش خسارت كرم گلوگاه انار قابل توصيه ميدهي، به عنوان يكي از روشپس از گل
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Abstract 
 

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

important pest of pomegranate in Iran. The larvae of PFM damage pomegranate fruits. 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 crown covering time of pomegranate by fabric net, including 

different times of covering (2, 4 & 8 weeks after flowering) and number of covering stages on fruit 

infection rate were cpmpared in Kashmar and Garmsar regions,Iran in 2009. The result showed that 

the mean percentages of infection were 11.70 in control and 3.50 and 2.80 for two and three stages 

of crown-covering, respectively. So the two and three stages of crown-covering reduced the fruit 

damage by 70 and 76%, respectively. Comparison of flower and fruit drop, cover stability and PFM 

infection indices among the treatments indicated that using two stages crown-covering with a cop 

made by fabric net, at 4 & 8 weeks after flowering (in early May to early July) can be 

recommended for PFM control.   
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