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 موثر حرارت درجه و فرموني تله از استفاده با سمپاشي مناسب زمان تعيين
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  چكيده

ترين آفت باغات سيب كشور ، مهمL. Cydia pomonella  (Lep., Tortricidae)خوار سيب)پره كرم سيب (دانهشب

 جهت،عنوان موثرترين روش به ،هاي فرمونيتله رويه، استفاده ازهاي بيپاشيبراي جلوگيري از سمشود. محسوب مي

منطقه  يروستا 4هاي فرموني در از تله اين پژوهش. در باشندمطرح ميآفت،  كنترلزمان بهترين تخمين و محاسبه 

شكار شده نر هاي هر هفته دو بار نسبت به شمارش شب پرهشد.  استفادهشهرستان اروميه با ارتفاعات مختلف بكشلوچاي 

و ظهور اولين كامل است ه نسل . نتايج نشان داد كه اين آفت در منطقه اروميه داراي سگرديدو تعيين تراكم حشره اقدام 

ترتيب، دهه سوم ارديبهشت، دهه دوم تير و دهه دوم ها در دهه سوم فروردين ماه، اوج پيك طي سه نسل متوالي بهپروانه

روز بعد از پيك  7-5دست آمده، بهترين زمان مبارزه شيميايي عليه اين آفت در نسل اول مرداد است. با توجه به نتايج به

  روز بعد پيك پروازي است.  5-4هاي دوم و سوم براي نسل پروازي و

 
  هاي فرموني جنسي، تغييرات جمعيت، تلهCydia pomonellaپره كرم سيب شبهاي كليدي: واژه
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 مقدمه

سيب يكي از محصوالت مهم و با ارزش كشور است كه در رتبه اول توليدي محصوالت باغي كشور قرار دارد  

(Asadi et al., 2009)خوار سيب)كرم سيب (تخمترين آفت اين محصول . مهم Cydia pomonella L. ،ام تم در كه است

غربي كه بزرگترين خصوص استان آذربايجانبه ايرانهمچنين باغات سيب  و؛  (Charmillot et al., 1996)باغات سيب دنيا

  . (Shojaei et al., 2000)فعاليت دارد  كننده سيب كشور است،توليد

 9/20وليد شد كه برابر با ميليون تن سيب ت 11/3، در كشور 1393سال  نامه سازمان جهاد كشاورزي دربا توجه به آمار

باغي كشور بود و باالترين ميزان توليد در بين محصوالت باغي به سيب اختصاص  محصوالت توليد ميزان كل از درصد

 تا اول هايدر رتبه درصد، 13 با درصد و فارس 14 با شرقيآذربايجان درصد، 23 با غربيهاي: آذربايجانيافت و استان

 اين در سيب كشور را توليد از كل درصد 50حدود  در جمعا استان سه اين و گرفتند قرار كشور سيب توليدكنندگان سوم

  .(Anonymous, 2014)نمودند  تامين سال

حمله نيز انار  ، بادام وآلبالو، گالبي، زردآلو، خرمالو، گردو، گوجه، آلو، به عالوه بر سيب به درختاني چوناين آفت 

كه  كندبراي رسيدن به دانه از بافت ميوه نيز تغذيه مي خوار است و. كرم سيب در واقع تخم(Rajabi et al., 2006) كندمي

                شودحمله آفت در مراحل اوليه رشد ميوه باعث ريزش آن مي كند، در اثرخسارت آن را دوچندان مي

(Fallahzadeh et al., 2000).   

، عالوه بر (Bush et al., 1993)ا، اين آفت به سموم شيميايي مقاوم شده است هكشدر اثر استفاده دراز مدت از حشره

گر بر محيط زيست شده كه خود تدوين يك پي باعث انهدام دشمنان طبيعي و تاثيرات ويراندراين در مبارزه شيميايي، پي

الزمه تكوين برنامه مديريت تلفيقي هر  .(Keliaie, 2009)سازد ناپذير ميبرنامه مديريت تلفيقي براي كنترل آن را اجتناب

باشد              ميآفتي داشتن آگاهي كامل از بيولوژي، اكولوژي، آستانه زيان اقتصادي و تغييرات جمعيت آن آفت 

(Hrdova, 2003) .  

مودن جهت مشخص ن ;هاي فرمون جنسي استهاي موثر براي يافتن بهترين زمان مبارزه استفاده از تلهيكي از روش

             هاي فرموني، فنولوژي گياه و مجموع درجهتله توان از سه شاخص كه عبارتند اززمان ظهور نسل اول آفت مي

هاي بر اساس شكار صورت گرفته توسط تله. (Asadi et al., 2001) هاي ثبت شده از سال قبل استفاده نمودحرارت

              شودكه از اين اطالعات براي تعيين بهترين زمان مبارزه استفاده ميآيد دست ميهاي پروازي آفت بهاوج فرموني،

(Keil et al., 2001) .شكار انبوهو  گيرياختالل در جفت، پيش آگاهي، منظور پايشها با طيف گسترده بهامروزه فرمون 

شورهاي اروپايي مثل ايتاليا و آلمان استفاده از در ك ،(Charmillot et al., 2002; Wang et al., 2002)شوند كار گرفته ميبه

-خصوص آفات كليدي مانند كرم سيب و مبارزه با آن مطرح مياي براي پايش انواع آفات بهها در سطح گستردهفرمون

نر هاي هاي مرتبط با بيواكولوژي حشرات بالغ، محققين دريافتند كه پروانهدر بررسي .(Potting & Knight, 2001)باشند 

. به همين جهت، (Hill & Gouraly, 2002) شوندهاي باكره جلب ميهاي حاوي فرمون جنسي مادهكرم سيب به طرف تله

 & Negri)شد صورت تجارتي به بازار عرضه ساخته و به، فرمون جنسي مصنوعي كرم سيب توسط محققين تعيين

Bernik, 2008) .  

منظور تعيين بهترين زمان تغييرات جمعيت كرم سيب را بهتوان ها ميط آنبرداري توسهاي فرموني و نمونهبا نصب تله

 ،رشد حشرات دارد بردما اثر مهمي  مختلف نشان دادند كهتحقيقات . (Alston et al., 2010) مبارزه تحت بررسي قرار داد

ستفاده از حرارت پايه، جانشين . اتوان بهره برددر آفات ميبيني ظهور يك مرحله رشدي از ميزان حرارت براي پيش لذا
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 آوري حرارت روزها، روزاين روش با جمع دراستفاده از سن براي تعيين مرحله رشدي حشرات و گياهان شده است. 

شود. روش روز درجه عبارت است از انجام مي )گذاردروزانه كه روي رشد حشره تاثير مي مجموع حرارت موثر( درجه

  شودكه به آن زمان فيزيولوژيك نيز گفته مي هر شبانه روزيك حشره در  طي عمر موثر دريافت شدهجمع حرارت 

(Seraj, 2011).  

 ه شدو نشان داد شده استهاي نر كرم سيب ثبت پروانهبراي  يپروازدو اوج هاستينگ در مينسوتاي آمريكا  در منطقه

 4ر كاليفرنيا كرم سيب در مناطق گرم داراي چنين دهم. (Hansen & Lewis, 2003) كه اين آفت دو نسل در سال دارد

و در زمان به  سيليسيوسدرجه  10در  ياد شدههاي نر در منطقه اولين شكار پروانه. نسل دارد 2نسل و در مناطق سردتر 

  .(Pitcarin et al., 1992)رفتن درختان سيب بوده است  شكوفه

 مجموع و 1381ششم فروردين  در منطقه اين بودن سردسير علت به سپيدان منطقه در گذرانزمستان نسل ظهور اولين

انجام  درجه روز 960به  حرارتي مجموع رسيدن با زمانهم پاشيسم دستور صدور و درجه بوده روز 27معادل  حرارتي

      و استفاده نموده جهت ثبت نمودن درجه حرارت از دماسنج ثابت است. اسدي و همكاران در اين پژوهش  گرديده

را         ها تاريخ اولين شكار در تلهنمودند و جدول تنظيم  صورتبهيادداشت و را صورت روزانه حداقل و حداكثر دما به

دماهاي روز  و از آن تاريخنموده  ثبت (D.D) در تاريخ ثابت زيستي مقدار روز درجهند. ثابت زيستي در نظر گرفت عنوانبه

 سلسيوس          درجه  10 كرم سيب معادل آستانه حرارتي حداقل برايكردند، چون باهم جمع را روزانه صورت درجه به

كه در  كردندها مشخص با استفاده از شمارش تلهنمودند و استفاده  روش ميانگينبا محاسبه روز درجه ، براي باشدمي

س با استفاده از تعداد شكار انجام شده ها به دام افتاده است و سپدرجه حرارت ذكر شده چه تعداد پروانه كرم سيب در تله

با استفاده از تله فرموني و محاسبه درجه حرارت ها آنحرارت كردند و نتايج خود را بيان نمودند.  اقدام به تطبيق درجه

 يعنينسل سوم روي ميزبان دوم بيشتر فعاليت  كهمشخص نمودند كه كرم سيب در منطقه سپيدان سه نسل در سال دارد 

  .(Asadi et al., 2001) ردو استدرخت گ

و براي مناطق  2اي براي مناطق جلگه اين آفتتعداد نسل  شده وطي مطالعاتي كه روي كرم سيب در ايران انجام 

نسل و در منطقه  2طي مطالعات انجام شده كرم سيب در منطقه كرج چنين هماست.  شدهنسل گزارش  4مرتفع حداكثر تا 

 كه ارتفاع ايران از نقاطي يا و كاليفرنيا نقاط از بعضي مانند گرمتر مناطق در سيب كرم . برايباشدنسل مي 3شيروان داراي 

با توجه به نتايج تحقيقات مختلف انجام شده در است.  گرديده گزارش نيز سال در نسل 4 تا دارند دريا سطح از كمتري

تر بوده و خسارت آن پيك پروازي در اين آفت سريعزمينه آفت كرم سيب، در مناطق دشت و گرمسير ظهور و رسيدن به 

 نسل تعدادلذا ؛ شودسردسير زودتر شروع ميمناطق باشد، لذا زمان مبارزه در اين مناطق نسبت به كوهپايه و نيز زيادتر مي

 ;Rajabi, 1985; Rajabi et al., 2006)باشد مي روز روشنايي طول و حرارت شامل عمده عامل دو تاثير تحت كرم سيب

Asadi et al., 2009; Daneshnia et al., 2012) .در كننده تعيين عوامل مهمترين از منطقه ارتفاع و هوايي و آب شرايط 

 پرواز اوج سه آفت اين براي نيز در عراق شده انجام بررسي . طبق(Pitcarin et al., 1992)باشند مي كرم سيب نسل تعداد

 بوده خرداد اواخر در اوج سومين و ارديبهشت اواسط در آن اوج دوم و اسفند اواخر در آن اول اوج كه است شده تعيين

  . (Ahmad, 1988)است 

زنيان استان در منطقه خان؛ پاشي با استفاده از تله فرموني و درجه حرارت موثر روزانه براي كرم سيبزمان مناسب سم

چنين هموجود دارد. منطقه اين ناقص براي اين آفت در دو نسل كامل و يك نسل كه  ه شدو نتيجه گرفتبررسي  فارس

تعيين گرديد. مجموع درجه  درجه-روز 175روهاي سن اول و تجمع البا خروج  زمانهمبهترين زمان مبارزه شيميايي 
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          روز درجه 770و  5/766ترتيب به 90و  88هاي زم براي تكميل يك نسل كرم سيب براي سالالهاي روزانه حرارت

 Daneshnia et)كند ميرويه سموم و آلودگي محيط زيست جلوگيري بر اين اساس از مصرف بيپاشي سمدست آمد. هب

al., 2012).  

لغايت  1387 هايمنظور تعيين زمان كنترل، زمان ظهور حشرات كامل و دوره فعاليت الروهاي اين آفت طي سالبه

براي تعيين زمان ظهور حشرات كامل  يينات (استان فارس) از تله فرموني دلتادر باغ آزمايشي واقع در شهرستان بوا 1390

تهيه شد.  درجه-روزاي و نيز بازديد زمان خروج الروها، مدل هاي هواشناسي ايستگاه منطقه. با توجه به دادهشدنر استفاده 

          نياز است. درجه-روز 1336و  155 ،720ترتيب به محاسبه نشان داد كه براي ظهور الروهاي نسل اول، دوم و سوم به

ارديبهشت،  25- 20در فاصله بين  1387هاي فرموني، زمان كنترل الروهاي نسل اول در سال اساس نتايج حاصله از تلهبر

 19- 12نسل اول زمان كنترل در سال دوم مطالعه، . مرداد مشخص شد 15- 12خرداد و نسل سوم  20-15نسل دوم 

هاي بعد نيز همين ترتيب زمان ظهور الروها در سالمرداد اعالم شد. به 25-20تير و نسل سوم  20- 16دوم خرداد، نسل 

مورد نياز هر نسل  درجه-روزمعين شد. بر اين اساس، با داشتن ميانگين دماهاي روزانه در منطقه مورد مطالعه، ميزان 

 .(Amiri et al., 2014)گرديد ين مشخص شد و به تبع آن زمان ظهور الروها و كنترل آفت تعي

بر مبناي مدل پيش   Trichogramma embryophagum يديكنترل بيولوژيك كرم سيب با استفاده از زنبور پارازيتو

درصد  5كنترل شيميايي در سطح احتمال و كارايي روش كنترل بيولوژيك كه  ه شدبررسي نشان داد گاهي ساعت ـ درجهآ

. اين در حالي است كه شدت خسارت آفت در تيمار شاهد در مقايسه با هر دو تيمار ذكرشده دشتنداري نداف معنيالاخت

ها در خوردگي ميوه آمده در زمان برداشت سيب مشخص شد، خسارت كرم دستچنين، با توجه به نتايج بهبيشتر بود. هم

         اساستيمار شاهد بود. در نهايت، بر درصد كمتر از 73/50و  76/47ترتيب تيمارهاي كنترل بيولوژيك و شيميايي به

                           يديتوان گفت كه كنترل بيولوژيك مطلوب كرم سيب با استفاده از زنبور پارازيتوهاي اين پژوهش مييافته

T. embryophagumزمان سم و هم ثر تا كاربردوهاي بومي مانتخاب اكوتيپ هل فني، از مرحلي، در صورت رعايت مسا

  .(Ranjbar Aghdam & Ataran, 2015) پذير استو در نهايت، ارزيابي برنامه امكان زنبور

رنگ  هاي سفيدصورت الرو كامل داخل پيلهكرم سيب زمستان را بهبا توجه به تحقيقات مختلف صورت گرفته، 

دهي دوران شفيرگي به با پايان يافتن دوره گل زمانو هم شدهتبديل به شفيره  الرو درون پيله، در بهار، گذراندضخيم مي

روي  تغذيه كرده وها . حشرات بالغ از شهد گل(Epstein et al., 2006) شوندحشرات بالغ ظاهر مي و رسيدهاتمام 

. الروهاي (Fadamiro, 2004) گذارندتايي) تخم مي 3 تا 2( انفرادي صورتبهها كاسبرگ، گلبرگ، نهنج و حتي سرشاخه

نسل كرم سيب به دو عامل درجه  تعداد. شوندمي ميوه ميوه و الروهاي نسل بعد از هر جاي ديگر وارداول از دم نسل

ترين عوامل موثر جهت روزي، يكي از مهمحرارت شبانه .(Dorn & Gu, 1999)د حرارت و طول روشنايي روز بستگي دار

  .(Guarnieri et al., 2011)باشد شروع و خاتمه دياپوز در آفت كرم سيب مي

 خسارت از جلوگيري و كنترل امر در موضوع ترينحساس و سيب، اولين كرم با شيميايي مبارزه زمان بهترين تعيين

 در و هوايي آب اثرات مطالعه و گياه فنولوژي بررسي آفت، بيولوژي مطالعه اصل بر كه است به محصوالت آن حمله از ناشي

  .(Park & Foster, 1998)باشد مي استوار ميزبان گياه و آفت زيستي روند

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

با  (Rajabi et al., 2006)نسل دارد  3و گاهي  2نسل و در منطقه فارس  3غرب كشور داراي كرم سيب در منطقه شمال

هاي فرموني هاي توليد سيب كشور است، استفاده از تلهخصوص اروميه يكي از قطبغربي بهه اينكه آذربايجانتوجه ب
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، لذا در (Fallahzadeh et al., 2000)ناپذير است پاشي عليه اين آفت امري اجتنابدست آوردن بهترين موعد سمبراي به

شهرستان اروميه و تعيين بهترين موعد مبارزه، تغييرات انبوهي پاشي عليه كرم سيب در راستاي كاهش تعداد دفعات سم

  روستاي اين شهرستان با ارتفاعات متفاوت، مورد مطالعه قرار گرفت. 4هاي فرموني در آفت با استفاده از تله

  

  هامواد و روش

حسنلو اريجوق، ريكان و قرههاي بيرالن، بروستا از توابع شهرستان اروميه با ارتفاعات مختلف با نام 4اين پژوهش در 

ها انتخاب شدند انجام گرفت. در هر روستا با توجه به گستردگي باغات سيب، تعداد باغات متفاوتي براي نصب تله

حسنلو هر كدام در يك باغ دو تله و در بيرالن در دو باغ از چهار تله، استفاده شد). در اين تحقيق (باريجوق، ريكان و قره

-به 1به شرح جدول شماره ها صورت گرفته بود تله در آنباغاتي كه نصب  ارتفاع از سطح دريا در GPSه وسيله دستگابه

 دست آمد. 

  

  مساحت، ارتفاع از سطح دريا و مختصات جغرافيايي باغات سيب مورد تحقيق -1جدول 
 Table 1- The area, altitude and the geographical coordinate’s investigation of apple orchards 

Latitude  Area (ha)  Elevation  Name of village  
N= 37 31 32.1 E= 045 09 36.9 2 h  1303 Barijogh 
N= 37 31 01.3 E= 045 11 00.8 2 h  1313 Rykan  
N= 37 31 47.8 E= 045 10 15.1 2 h  1304 Birllan 1 
N= 37 32 10.0 E= 045 09 57.9 1/95 h  1306 Birllan 2 
N= 37 32 58.6 E= 045 10 46.8 2 h  1308 Ghara Hasanloo 

  

 گيري انجام گرفت. با گذارني آفت در زير پوستك تنه و خاك پاي درختان سيب نمونههاي زمستاناز محل ابتدا

گذاران به شفيره تعيين وهاي زمستانالربار اولين تاريخ تبديل روز يك 3رو در فاصله زماني هر العدد  100آوري جمع

Codlemon) و فرمون جنسي يينسي از نوع دلتاتله فرموني ج دوهاي آفت، محض مشاهده شفيرهشد. به
R
به فاصله  (

ارتفاع نصب  .باغ نصب گرديدهر هاي آفت در محل نوسانات جمعيت پروانه منظور بررسيمتر از يكديگر به 100-85

تعويض بار ها هر پانزده روز يكبار و فرمون تلهها هر ماه يكچسب تلهند. در نظر گرفته شداز سطح زمين متر  5/1 هاتله

هاي هر نسل آفت و تعيين تعداد نسل ها در فصل بهار، تعيين اوج پرواز پروانه. بدين وسيله شروع اولين پرواز پروانهشدند

  . آفت در منطقه مورد مطالعه قرار گرفت

دار بسطح چسهاي نر شمارش شده، پرهبررسي و شب (روزهاي يكشنبه و چهارشنبه) هفته ازدو روز ثابت در ها تله

نيز در  )مرحله رشدي درختان( در جاي خود قرار داده شدند. براي اطمينان بيشتر، فنولوژي گياه او مجدد تميز شدهها تله

در باغات مورد آزمايش  1393سال مهرماه  12لغايت  1393سال  فروردين 20ها از تاريخ تله. ها يادداشت گرديدكنار آن

كار رفته از نوع هاي بهتله جكسون نيز معروفند، فرمونبودند كه به نام  ه از نوع دلتاييهاي استفاده شدتله قرار داشتند.

  . ، بودندRussell IPMساخت شركت  ،(C. pomonella, PH-548-1RR)از نوع فرمون جنسي 

و در صورت روزانه حداقل و حداكثر دما يادداشت جهت ثبت نمودن درجه حرارت با استفاده از دماسنج ثابت و به

در تاريخ ثابت زيستي . در نظر گرفته شد 1ثابت زيستي عنوانها بهقالب جداولي تنظيم شدند. تاريخ اولين شكار در تله

كه آستانه حرارتي روزانه باهم جمع گرديد. با توجه به اين D.D معادل صفر بوده و از آن تاريخ (D.D) مقدار روز درجه

                                                             
1- Biofix 
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روش « لذا جهت محاسبه روز درجه از، (Asadi et al., 2001) باشدمي سلسيوسدرجه  10 كرم سيب معادل حداقل براي

  :(McMaster & Wilhelm, 1997)استفاده شد با فرمول زير » 1ميانگين

  

درجه � روز �
بيشينه	دمايي	در	روز � كمينه	دمايي	در	روز

�
� �� 

  

 شكار شدهها داد پروانه كرم سيب در تلهها مشخص شد كه در درجه حرارت ذكر شده چه تعبا استفاده از شمارش تله

چهار پارامتر شامل  درجه-براي محاسبه روزحرارت گرديد.  اقدام به تطبيق درجه ،است و سپس با استفاده از تعداد شكار

ستانه ساعت مورد نياز است. دماي آستانه يا كمينه آ 24 كمينه آستانه حرارتي، بيشينه آستانه حرارتي، كمينه و بيشينه دما در

باشد، در واقع با افزايش دما از آستانه، محاسبه نمو مي و تر از آن موجود زنده فاقد رشدحرارتي، دمايي است كه در پايين

هر مرحله . شودنمو متوقف مي و گردد. بيشينه آستانه حرارتي دمايي است كه باالتر از آن، نرخ رشدآغاز مي درجه-روز

درجه بين دو آستانه دمايي -توان با جمع روزنمو را مي و دارد و رشد درجه-خصي روزرشد يك حشره نياز به مقدار مش

نمو آفت كمك  و بيني مراحل رشدتواند به پيشدرجه انباشته شده از يك نقطه شروع مي-در طول فصل برآورد نمود. روز

در واقع زمان وقوع يك پديده » (ستيثابت زييا  ثابت بيولوژيك نقطه« عنوانبه درجه-آوري روزكند. تاريخ شروع جمع

                       هاي مختلف آفات متفاوت استهاي فرموني و تدوام آن) براي گونهبيولوژيك مانند اولين شكار در تله

(Amiri er al., 2014).  

  

  نتايج و بحث

هاي فرموني جنسي حاوي  فرمون ههاي نر شكار شده توسط تلنشانگر فعاليت پروازي پروانه 4تا  1نمودارهاي شماره 

  روستا از توابع شهرستان اروميه هستند. 4در  10/07/1393تا تاريخ  20/01/1393هاي ماده از تاريخ مصنوعي پروانه

ها شروع شده باتوجه به نمودارها، فعاليت پروازي آفت در تمام روستاهاي مورد آزمايش از هفته سوم بعد از نصب تله

متر از سطح دريا پيك  1306پيك اول پروازي ايجاد شده كه در روستاي بيرالن در باغ شماره دو با ارتفاع و در هفته پنجم 

ها يك اوج پروازي ديگر رخ داده است كه با توجه پروازي آفت باالترين ميزان را داشت. در هفته هشتم بعد از نصب تله

ر شدن هوا بعد از آن، فعاليت آفت كاسته شده است. در هفته دليل گرمتدماي هوا، اين اوج به وجود آمده است و به هب

وجود آمده كه در باغ شماره دو بيرالن باالترين پيك را نشان داده و پيك چهارم سيزدهم پيك پروازي مرحله سوم به

پروازي را وجود آمده كه در اين پيك بر خالف سه پيك قبلي روستاي باريجوق باالترين رقم پروازي در هفته هفدهم به

  نشان داده است. 

   

                                                             
1- Average Mean Method 
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سيب در دو تله فرموني  كرم بالغين نر تغييرات انبوهي جمعيت -1 نمودار

  روستاي باريجوق
Fig. 1- Population dynamics of C. pomonella adult male in two 

pheromone traps installed in Barijogh 

سيب در چهار تله رم ك بالغين نر تغييرات انبوهي جمعيت -2 نمودار

  فرموني روستاي بيرالن
Fig. 2- Population dynamics of C. pomonella adult male in four 

pheromone traps installed in Birllan 

سيب در دو تله فرموني كرم  بالغين نر تغييرات انبوهي جمعيت -3 نمودار

 روستاي ريكان

Fig. 3- Population dynamics of C. pomonella adult male in two 

pheromone traps installed in Rykan 

سيب در دو تله فرموني كرم  بالغين نر تغييرات انبوهي جمعيت -4 نمودار

  حسنلوروستاي قره
Fig. 4- Population dynamics of C. pomonella adult males in two 

pheromone traps installed in Ghara Hassanlo 

 

  

ترين ميزان خود رسيده و بعد از آن به در تمام روستاهاي مورد آزمايش از هفته بيست و چهارم فعاليت آفت به پايين

گذراني هاي پايين تنه درخت رفته و در پاي درخت و اطراف تنه زمستانگذراني به قسمتفرم الرو كامل براي زمستان

ها به حشرات كامل از تغييرات دمايي موجود در دست آمده، تبديل شفيرههخود را شروع نموده است. با توجه به دماهاي ب

رغم متفاوت بودن مناطق مورد مطالعه از لحاظ جغرافيايي فرق زيادي بين شروع و منطقه كامال تبعيت كرده است. علي

هاي جغرافيايي بسيار يخاتمه فعاليت آفت و روند نوسانات حشرات كامل وجود ندارد، چرا كه مناطق مورد مطالعه ويژگ

  نزديك به هم داشتند.

در اين پژوهش اطالعات دمايي منطقه از ايستگاه هواشناسي شهرستان اروميه اخذ و حداكثر، حداقل و ميانگين دماي 

درجه حشره و مبارزه به موقع با -دست آوردن روزترتيب براي بهمورد نظر محاسبه گرديده و دماهاي زيستي كرم سيب به

  دست آمد.به 2، به شرح جدول شماره (McMaster & Wilhelm, 1997)ه روش ميانگين آن ب
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 دماهاي زيستي كرم سيب با توجه به دماهاي شهرستان اروميه -2جدول 

Table 2- Biological temperatures for C. pomonella with the temperatures in Urmia  
Different stages of life  
Minimum temperature of the insect pest activity 10 C 
Maximum temperature of the insect pest activity 31.1 C 
D.D. for maturity, mating and egg-laying 32.2 DD 
D.D. for hatching eggs 87.7 DD 
The total amount of DD for the larval stages 261.7 DD 
D.D. for the course of pupa 239.4 DD 
D.D. for the amount spent by the insect egg to adult 588.9 DD 
D.D. for the amount being passed from one generation to the next stage from egg to egg stage 621.1 DD 

  

ها در دهه سوم فروردين با توجه به نتايج، كرم سيب در منطقه اروميه داراي سه نسل كامل است و ظهور اولين پروانه

  ترتيب، دهه سوم ارديبهشت، دهه دوم تير و دهه دوم مرداد است.ماه، اوج پيك طي سه نسل متوالي به

ل آستانه حرارتي) شروع شده و الروهاي درجه سلسيوس (حداق 10فعاليت آفت بعد از رسيدن ميانگين دما به 

، در (Judd et al., 2005)گردند هاي كامل تبديل شده و در طبيعت ظاهر ميگذران به شفيره و سپس به پروانهزمستان

  اند.ها در طبيعت ظاهر شدهمنطقه اروميه حرارت موثر براي فعاليت آفت در دهه سوم فروردين شروع و پروانه

ان از حداكثر آستانه حرارتي آفت باالتر باشد در رشد و نمو آن اختالل ايجاد نموده و باعث استراحت اگر گرماي تابست

دليل باال رفتن درجه حرارت در فصل تابستان از حداكثر در منطقه اروميه نيز به ،(Hansen et al., 2004)شود تابستاني مي

هاي دوم و سوم ايجاد شد. بعد از هفته تداخل نسلي بين نسل آستانه حرارتي، در رشد و نمو آفت اختالل ايجاد شده و

بيست و چهارم با توجه به كاهش دما و پايين آمدن ميانگين دما تا حداقل آستانه حرارتي و حتي گاهي كمتر از آن، فعاليت 

  يابد. آفت پايان مي

گذران به شفيره در نيمه اول زمستان هاي هواشناسي در منطقه شروع فعاليت آفت و تبديل الروهايبا توجه به داده

ها اوج باشد و در نيمه دوم فروردين به حشره كامل تبديل شده و از دهه سوم فروردين ماه پرواز پروانهفروردين ماه مي

  آيد. وجود ميگرفته و در دهه سوم ارديبهشت ماه پيك اول پروازي به

صورت كرم سيب در منطقه اروميه، در دهه اول مهر ماه به بعد بهبا توجه به بيواكولوژي و ديناميسم جمعيت، پروانه 

درجه سلسيوس و  10در منطقه اروميه، حداقل دماي فعاليتي آفت كند. گذراني ميالرو كامل به حالت دياپوز زمستان

         بلوغ، اي باشد. در اين منطقه با توجه به شرايط آب و هوايي بردرجه سلسيوس مي 1/31حداكثر دماي فعاليتي آن، 

درجه، براي سپري شدن سنين مختلف -روز 7/87ها درجه، براي تفريخ تخم-روز 2/32ريزي آفت و تخم يريگجفت

درجه، براي سپري شدن دوران تخم تا حشره -روز 4/239درجه، براي سپري شدن دوره شفيرگي -روز 7/261الروي 

درجه مورد -روز 1/621نسل بعدي تخم مرحله مرحله تخم تا  از نسل كدرجه و براي سپري شدن ي-روز 9/588كامل 

  ).2(جدول  نياز است

تحقيق حاضر نشان داد كه كرم سيب در منطقه اروميه سه نسل دارد و اين نتايج با نتايج تحقيق اسدي و همكاران در 

  ، همخواني و همپوشاني دارد.(Asadi et al., 2001)منطقه سپيدان 

دليل اينكه ، همخواني و همپوشاني دارد اما به(Ahmad, 1988)ق حاضر با نتايج تحقيق احمد نتايج حاصل براي تحقي

 اواخر در اوج سومين و ارديبهشت اواسط در آن اوج دوم و اسفند اواخر كرم سيب در اول اوج تر است،منطقه عراق گرم

  گردد.ايجاد مي خرداد
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ريزي آفت هاي مختلف (پيك پروازي مرحله تخمب در نسلريزي و خروج الروهاي جوان كرم سيهاي تخمتاريخ

كنند) در تدارك برنامه مبارزه است و يك هفته بعد از هر پيك پروازي، الروها از تخم خارج و فعاليت خود را شروع مي

ره           ، و بر اساس نتايج تحقيق حاضر محدوده زماني دو(Knight & Light, 2005)اي دارد شيميايي با آفت نقش عمده

  باشد. مرداد ماه مي 20 -15تير و در نسل سوم  20 -15ارديبهشت ماه، نسل دوم  30 -25گذاري نسل اول تخم

هاي فرموني و دامنه نوسانات جمعيت هاي كرم سيب توسط تلهپرهبا توجه به مشاهدات و نتايج حاصل از شكار شب

 5-4هاي دوم و سوم پيك اول و براي نسلاز روز بعد  7-5ت در نسل اول آنها، بهترين زمان مبارزه شيميايي عليه اين آف

  روز بعد از پيك پروازي است. 
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Abstract 

 
Codling moth Cydia pomonella L. (Lep., Tortricidae) is the most important pest in iranian apple 

orchards. In order to avoid the unnecessary usage of chemical pesticides, using pheromone traps is 

the most effective control way. We have used these traps in 4 areas of different altitudes in Urmia 

villages. We counted the trapped insects twice a week. The results showed that this pest has three 

full generations in Urmia and their maiden appearance is in late April, with each generation peak in 

late May, mid-July and mid-August. The results show the best time to counter the pest is in the first 

generation, 5 to 7 days after flight peak and the 2nd and 3rd generations 4 to 5 days after flight peak.  
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