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 Ectomyelois ceratoniae انار،تاثیر روش حذف پرچم در کاهش خسارت کرم گلوگاه

Zeller (Lep., Pyralidae)در منطقه ساوه ،  
  

 3 ، رضا وفایی شوشتری2، حسین فرازمند*1علیتقی شیخ

 
  واحد اراک،شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی ارشد حشرهآموختهدانش -1

  ، تهران بخش حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور-2
   اراک، واحد گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی-3

  

  چکیده

  که انار در ایران استهایغترین آفت با مهم،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyrallidae)کرم گلوگاه انار، 
های  روش.شود میل توجهی در بازارپسندی میوهبضمن تغذیه از میوه و افت کمی و کیفی محصول، باعث کاهش قا

گراما مورد آزمایش قرار گرفته، و مبارزه بیولوژیکی با استفاده از زنبور تریکو های آلودهآوری میوهمختلفی از قبیل جمع
ها، از آلودگی تواند ضمن حفظ ظاهر میوههایی که مییکی از روش. اند الزم را نداشتهییکارا هاکدام از این روشولی هیچ

طی . داخل میوه استپره و در نتیجه جلوگیری از ورود الروهای آفت بهگذاری شبری نماید، ممانعت از تخم جلوگیهاآن
، های مختلف در زمان)کنروش سنتی و روش حذف با دستگاه پرچم پاک(روش حذف پرچم تاثیر دو نوع ، 1387سال 

ها ان فصل هنگام برداشت محصول، میزان آلودگی میوهدر پای.  مورد مقایسه قرار گرفتساوه در منطقه ی واقعدر باغ انار
در مقایسه میانگین تیمارها، متوسط . داری را بین تیمارها نشان دادها اختالف معنیتحلیل داده در تیمارها تعیین، و تجزیه و

در سه نوبت حذف پرچم  در حالی که کمترین میزان آلودگی در تیمار ، درصد بود22ها در تیمار شاهد آلودگی میوه
 با مقایسه میزان ریزش .باشدمیدرصدی خسارت این آفت  16 کاهش  که بیانگر درصد مشاهده گردید6 به میزان متوالی

 روش حذف پرچم با دستگاه دستی در کاربردگل، میزان ترکیدگی میوه و مقدار آلودگی به آفت در تیمارهای مختلف، 
  . آفت کرم گلوگاه انار داردخردادماه بهترین کارایی را در کاهش خسارت
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  مقدمه
با توجه به . های بومی ایران است یکی از درختچهPunicaceaeنواده  از خا.Punica granatum Lانار با نام علمی 

خشک و همچنین سازگاری درخت انار با شرایط مناسب تولید انار در ایران و امکان گسترش آن در مناطق خشک و نیمه
کنندگان آن در مصرفدلیل رشد انار ایران به. شرایط آب و هوایی ایران، کشت و کار آن در اکثر مناطق کشور متداول است

شیمیایی آفات مهم و لذا شناسایی و کنترل غیر. باشدای میالعادهخارج از کشور، از لحاظ صادراتی دارای ارزش فوق
ل مهم درمناطق انارکاری، وجود آفت یترین مسا مهمیکی از. رسدنظر می ضروری بهکننده تولید این محصول امریمحدود

این آفت ضمن تغذیه از میوه .  است،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyrallidae)نار، پره کرم گلوگاه امهم شب
  (Shojaei et al., 1987). شودو افت کمی و کیفی محصول، باعث کاهش قابل توجهی در بازارپسندی میوه می

، اروپا، آمریکا و اقیانوسیه های آسیا پره خرنوب آفتی با گسترش جهانی است که از قارهکرم گلوگاه انار یا شب
 آمریکا، اسپانیا، ، لیبی،عالوه بر ایران این آفت از فرانسه، قبرس، هند، عراق، لبنان، الجزیره، یونان.  شده است آوریجمع

گزارش شده است  های استقالل یافته آسیای مرکزی، افغانستان، سوریه، عراق، لبنان و استرالیا فرانسه، آلمان، جمهوری
(Shojaei et al., 1987).  های متعددی است و عالوه بر انار به مرکبات، انجیر، گردو در ایران دارای میزبانکرم گلوگاه انار
 و  شده استارایهدر مورد میزان خسارت کرم گلوگاه انار آمار و ارقام متفاوتی  .(Shakeri, 2003) کند و سیب نیز حمله می

 Kashkooli & Eghtedar, 1975; Rahmani)  درصد گزارش شده است90 تا 15بین میزان خسارت در ارقام مختلف انار 

et al., 1993; Shahrokhi & Zare, 1994).ماه الروهای  براساس مطالعات انجام شده در استان فارس در اواخر اردیبهشت
ترش تان انار به بزرگی یک لیموماه مصادف با زمانی که میوه درخگذران تبدیل به شفیره شده و در اوایل خردادزمستان

حشرات کامل نسل . گردندگذران از پوسته شفیرگی خارج گشته و در طبیعت ظاهر میهای نسل زمستانپرههستند شب
های پره شهریور و باالخره شب20 تا 16ماه، نسل سوم از ماه، نسل دوم از اواسط تا اواخر مرداداول در اواسط تا اواخر تیر

 & Kashkooli)گذران خواهد بود این نسل در واقع همان نسل زمستان. گردندماه ظاهر میمهر  در اواخرنسل چهارم

Eghtedar, 1975) .بسته به شرایط ،های انارزمان با ظهور جوانهگذران همدر استان قم، ظهور حشرات کامل نسل زمستان 
ها در اواخر اردیبهشت و اوایل پرهروند خروج شب. باشد میآب و هوایی در سال، از اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت

. (Farzaneh, 1987)رسد باشد به اوج خود میهای انار میهای گلشدن پرچمها و خشکخرداد که موعد ریزش گلبرگ
. شوندمیماه ظاهر های موسس نسل اول از دهه اول اردیبهشتپرهدر شرایط آب و هوایی ساوه، کن، کرج و ورامین، شب

گذران و موسس نسل اول آفت تدریجی است که از اوایل تا اواسط خرداد شروع و تا های نسل زمستانپرهظهور شب
شوند، گذران که در زمان گل ظاهر میهای نسل زمستانپرهشب .(Shojaei et al., 1987)انجامد طول میهماه باواسط تیر

ها و ریزی کرده و ضمن آلودگی گلهای میوه انار تخمهای بعدی روی پرچملهای نسپرههای انار و شبروی پرچم گل
  .(Farazmand, 2008) شوندها میهای انار موجب ریزش اکثر آنمیوه

آوری و حذف های مبارزه، محققین بهترین روش مبارزه را کاهش ذخیره زمستانه آفت، یعنی جمعدر ارتباط با روش
 & Kashkooli)دانند  میمانده روی درختان و یا کف باغ، انارهای پوسیده باقیود درموجگذران الروهای زمستان

Eghtedar, 1975; Shakeri, 1992; Shahrokhi & Zare, 1994). همچنین به همراه این روش، سوزاندن انارهای پوسیده و 
گوی ین روش مبارزه به تنهایی پاسخاما نتایج تحقیقات نشان داده است که ا. باشدهمگانی نمودن روش فوق ضروری می

  . (Farzaneh, 1987)  نیست انارکنترل کرم گلوگاه
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های واقع در تاج گل و میوه  روی پرچمپره کرم گلوگاه انار،ریزی شبها از طریق تخمبا توجه به نحوه آلودگی میوه
 انار را گاه روش پرکردن گلو میرکریمی.باشدانار، بهترین روش در کاهش خسارت آفت، جلوگیری از آلوده شدن میوه می

 ن و با صرفه اقتصادی برای کاهش جمعیت کرم گلوگاه انار معرفی نموده استیعنوان روشی مطمبا گل کف باغ به

)Mirkarimi, 2002 .(هایی در اطراف گل دلیل کاهش حجم آن، ترکهشدن گل، بولی در این روش معموال پس از خشک
پسندی میوه مخصوصا جهت  این روش باعث کاهش بازارهمچنین.  امکان آلودگی میوه وجود داردیجهایجاد شده و در نت

مقدار قابل ها، بهپره و حفظ ظاهر میوهگذاری شبهای انار، ضمن ممانعت از تخمکاربرد پوشش تاج گل. شودصادرات می
شود  درصدی خسارت این آفت می22که منجر به کاهش طوریهکند، بها جلوگیری میتوجهی از آلودگی میوه

(Farazmand et al., 2008) .  
 توصیه شدههای نسل زمستانه آفت در جلوگیری از آلودگی میوه پرهگذاری شب انار پس از اوج تخمهایحذف پرچم

کاهش % 10با انجام روش حذف پرچم در باغات انار استان خراسان رضوی، میزان آلودگی به حدود . Tufa, 1999) (است
 19تلفیق روش حذف پرچم با رهاسازی زنبور تریکوگراما در باغات انار کاهش حدود ). Kuroushnezhad, 2004(یافت 

   های کنترل وبا نگاهی اجمالی به تحقیقات انجام شده در ارتباط با روش). Karami, 2008(درصدی آلودگی را نشان داد 
دست هشود که هنوز روش عملی مناسبی جهت کاهش خسارت این آفت بکننده از آلودگی محصول مشاهده میگیریپیش

این عمل نیز مورد  میوه انار زمان مناسب پرچملذا در این تحقیق سعی شده است تا ضمن بررسی تاثیر حذف . نیامده است
 .بررسی قرار گیرد

  
  هامواد و روش

با یکنواختی سن، رقم ملس شیرین و (غ همگن در منطقه جعفرآباد ساوه یک با، 1386جهت انجام تحقیق، در سال 
 درخت برای هر تیمار بر اساس نقشه 9 درخت انار شامل 99سپس تعداد . انتخاب گردید)  متداولهای زراعیمراقبت

آوری های آلوده جمعپره، یک قفس توری حاوی میوهجهت مشخص شدن تاریخ خروج اولین شب. طرح انتخاب شد
عالوه بر آن . طور روزانه بازدید انجام گرفتهماه ب محل آزمایش قرار داده شد و از فروردینشده از سال قبل در باغ

  .ثبت شدندها نیز مورد بازدید قرار گرفته و نتایج درختان انار از لحاظ فنولوژی و ظهور گل
ل حذف پرچم به شام( سطح فاکتور اصلی دوهای کامل تصادفی با صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکآزمایش به

شامل یک نوبت حذف پرچم به ترتیب (و پنج سطح فاکتور فرعی ) کنروش سنتی، حذف پرچم توسط دستگاه پرچم پاک
، با سه تکرار صورت )در اردیبهشت، خرداد، تیر، شهریور و حذف پرچم در سه نوبت متوالی اردیبهشت، خرداد و تیر

  .گرفت و هر تکرار شامل سه درخت بود
نتی حذف پرچم توسط کارگر و با کمک یک چوب باریک انجام شده و در روش دوم، از دستگاه دستی در روش س

دستگاه مورد استفاده در . انجام عمل حذف پرچم با توجه به تیمارهای مورد نظر انجام گرفت. کن استفاده شدپرچم پاک
 گرم و 32 نیاز به برق، سبک و قابل حمل، به وزن بار مورد آزمایش قرار گرفت، مکانیکی، بدوناین تحقیق که برای اولین

  . بودمترانتی و قطر یک س12طول به
های اولیه، میزان ریزش گل و میوه شمارش صورت هفتگی درختان فوق بازدید و تعداد گلهدر طی زمان انجام طرح، ب

ها بازدید و ها و کنه آفات از قبیل شتهعالوه بر موارد فوق، کلیه درختان از لحاظ میزان آلودگی به سایر. و ثبت گردید
  ش گل و میوه، درصد آلودگی و ترکیدگیزنتایج ثبت شده و در پایان فصل نیز در هنگام برداشت، میانگین درصد ری
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 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار SASنتایج حاصل از این تحقیق با کمک نرم افزار . ها در هر تیمار مشخص شدمیوه
  .گرفت
 
  جنتای

   بررسی تاثیر حذف پرچم بر میزان آلودگی میوه به کرم گلوگاه انار- 1
 درصد 01/22نتایج آزمایش نشان داد که باالترین میزان درصد آلودگی میوه به کرم گلوگاه انار در تیمار شاهد به مقدار 

مقایسه آماری ). 1 جدول(باشد می%) 48/09(و روش حذف با دستگاه %) 26/10(بوده و پس از آن روش حذف سنتی 
   داردار بوده ولی با تیمار شاهد دارای اختالف معنیتیمارها نیز نشان داد که دو روش حذف پرچم فاقد اختالف معنی

های مختلف حذف پرچم نشان داد که حذف پرچم در شهریور دارای همچنین مقایسه زمان. (df=2, F=256.01)باشند می
 و 44/8 ماه به ترتیب به مقداربوده، و کمترین مقدار آلودگی نیز در تیر و خرداد%) 27/15(باالترین میزان آلودگی میوه 

دهد که از نظر زمانی عملیات حذف پرچم در های آماری نیز نشان میبررسی). 2جدول ( درصد مشاهده گردید 82/8
 . (df=4, F=21.27)باشنددار می اختالف معنیترین میزان آلودگی بوده و فاقدهای اردیبهشت، خرداد و تیر دارای پایینزمان

دهد که بیشترین میزان آلودگی میوه در تیمار شاهد بررسی اثر متقابل تیمارهای روش و زمان حذف پرچم نشان می
کمترین میزان آلودگی میوه نیز در تیمارهای حذف در . باشدماه میو سپس تیمارهای حذف پرچم در شهریور%) 01/22(

 درصد 44/6 و 29/6با دو روش با دستگاه و روش سنتی به ترتیب با مقدار ) اردیبهشت، خرداد و تیر(متوالی سه نوبت 
     آماری نشان داد که تیمارهای حذف با دستگاه و حذف سنتی در لتجزیه و تحلی). 3ل وجد(آلودگی مشاهده شد 

ترین میزان درصد آلودگی میوه دارای پایین) خرداد و تیراردیبهشت، (های خرداد و تیر و نیز تیمار سه نوبت متوالی زمان
 .(df=8, F=5.86)گیرند بوده و در یک گروه آماری قرار می

  
   بررسی تاثیر حذف پرچم روی میزان ترکیدگی میوه انار- 2

 و پس از  درصد بوده58/24نتایج آزمایش نشان داد که باالترین میزان درصد ترکیدگی میوه در تیمار شاهد به مقدار 
مقایسه آماری تیمارها نیز نشان ). 1جدول (باشد می%) 22/17(و روش حذف سنتی %) 07/20(آن روش حذف با دستگاه 

         باشنددار میدار بوده ولی با تیمار شاهد دارای اختالف معنیداد که دو روش حذف پرچم فاقد اختالف معنی
(df=2, F=6.98) .مختلف حذف پرچم نشان داد که حذف پرچم در اردیبهشت بیشترین تاثیر را های همچنین مقایسه زمان

 درصد بود و کمترین مقدار 93/24که میانگین میزان ترکیدگی میوه در این ماه طوریهروی ترکیدگی میوه انار داشته، ب
دهد که از ی نیز نشان میهای آماربررسی). 2جدول (مشاهده گردید درصد  28/11ماه به مقدار ترکیدگی نیز در شهریور

  . (df=4, F=3.86)باشند دار میهای اردیبهشت، خرداد و تیر فاقد اختالف معنینظر زمانی عملیات حذف پرچم زمان
دهد که باالترین میزان درصد ترکیدگی میوه همچنین بررسی اثر متقابل تیمارهای روش و زمان حذف پرچم نشان می

بوده و از لحاظ آماری در یک گروه %) 58/24(و تیمار شاهد %) 13/26( در اردیبهشت در تیمار حذف پرچم با دستگاه
%) 29/10(ترین میزان درصد ترکیدگی میوه نیز در تیمار حذف سنتی در سه نوبت متوالی پایین). 3ل وجد(گیرند می قرار

تگاه در سه نوبت متوالی دارای  آماری نشان داد که تیمارهای حذف سنتی و حذف با دسلتجزیه و تحلی. مشاهده شد
  .(df=8, F=1.09)گیرند ترین میزان درصد ترکیدگی میوه بوده و در یک گروه آماری قرار میپایین
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 ثیر روش حذف پرچم روی خسارت میوه و مقایسه آن با شاهدا ت-1جدول 
Table 1- Effects of Stamen-elimination methods on fruit damage comparing to the control 

 

PFM** infection (%) Fruit cracking (%) Flower & Fruit drop (%) Treatment 
10.26±3.86 b 17.22±6.47 b 19.11±4.79 c Customary method 
09.48±2.91 b 20.07±6.88 b 22.60±6.48 b hand-operating machine  
22.01±0.61 a 24.58±4.95 a 28.14±4.33 a Control 

* Means with same letter(s) in each column are not significantly different at P>0.05(DMRT)  
** Pomegranate Fruit Moth 

   
 ثیر زمان حذف پرچم روی پارامترهای مختلف خسارت میوه انارات -2جدول 

Table 2- Effects of Stamen-elimination dates on Fruit damage 
 

PFM** infection (%) Fruit cracking (%) Flower & Fruit drop (%) Treatment 
10.39±0.71 b 24.93±4.99 a 23.80±4.99 a May 
08.82±2.65 b 18.84±3.31 a 22.58±4.51 a June 
08.44±1.18 bc 18.92±2.90 a 19.12±3.53 a July 
15.27±1.72 a 11.28±3.11 b 18.73±3.41 a September 
06.47±1.23 c 19.26±3.26 a 18.18±4.80 a May-June-July 

* Means with same letter(s) in each column are not significantly different at P>0.05(DMRT) 
** Pomegranate Fruit Moth 

  
  روی میزان ریزش گل و میوه انار بررسی تاثیر حذف پرچم - 3

 درصد بوده و پس از آن روش 14/28د ریزش گل در تیمار شاهد به مقدار نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین درص
مقایسه آماری تیمارها نیز نشان داد که ). 1جدول (باشد می%) 11/19(و روش حذف سنتی %) 60/22(حذف با دستگاه 

های سه زمانهمچنین مقای. (df=2, F=14.6)دار وجود دارد  دو روش حذف پرچم و نیز تیمار شاهد اختالف معنیبین
های مختلف عملیات حذف پرچم از نظر تاثیر روی میزان ریزش گل دهد که در بین زمانمختلف از لحاظ آماری نشان می

دست آمده مشخص شد که حذف هبا این حال با توجه به اطالعات ب.  (df=4, F=0.88)باشددار میفاقد اختالف معنی
 درصد 80/23که میانگین میزان ریزش گل در این ماه طوریهریزش گل داشته، بپرچم در اردیبهشت بیشترین تاثیر را روی 
 ).2جدول ( مشاهده گردید 73/18ماه به مقدار بود و کمترین مقدار ریزش نیز در شهریور

  

 اثر متقابل تاریخ و روش حذف پرچم -3جدول 
Table- Interaction of dates and methods of stamen-elimination on Fruit damage 

  

PFM** infection (%) Fruit cracking (%) Flower & Fruit drop (%) Treatment  
10.51±2.65 d 23.72±3.98 ab 15.59±3.22 c May 
08.83±2.43 de 15.36±3.20 bcd 23.25±3.94 bc June 
08.59±2.39 de 18.34±3.5 abcd 18.29±3.49 c July 
16.75±3.34 b 18.36±3.5 abcd 19.32±3.59 bc September 
06.64±2.10 e 10.29±2.62 d 15.41±3.21 c May-June-July 

Customary 
 method 

     
10.27±2.62 d 26.13±4.17 a 32.35±4.64 a May 
08.80±2.42 de 22.31±3.86 abc 21.90±3.82 bc June 
08.29±2.35 de 19.50±3.61 abcd 18.06±3.47 c July 
13.78±3.03 c 20.15±3.67 abcd 18.15±3.48 c September 
06.29±2.05 e 12.26±2.86 cd 22.83±3.90 bc May-June-July 

Hand- 
Operating 
 machine 

22.01±3.83 a 24.58±4.05 ab 28.14±4.33 ab Control 
14.82 10.51 22.42 CV 

* Means with same letter(s) in each column are not significantly different at P>0.05(DMRT) 
** Pomegranate Fruit Moth 

دهد که بیشترین میزان ریزش گل در تیمار همچنین بررسی اثر متقابل تیمارهای روش و زمان حذف پرچم نشان می
      روه قراربوده و از لحاظ آماری در یک گ%) 14/28(و تیمار شاهد %) 35/32(حذف پرچم با دستگاه در اردیبهشت 
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ولی ). 3ل وجد(مشاهده شد %) 06/18(گیرند و کمترین مقدار ریزش گل نیز در تیمار حذف با دستگاه در تیرماه می
و نیز حذف با ) اردیبهشت، خرداد و تیر( آماری نشان داد که تیمارهای حذف سنتی در سه نوبت متوالی لتجزیه و تحلی

 ,df=8)گیرند شت دارای کمترین مقدار ریزش گل بوده و در یک گروه آماری قرار میجز اردیبهها بهدستگاه در تمام زمان

F=2.15). 

  
  بحث

دنبال آن اولین ظهور هدست آمده اولین ظهور گل انار در روز دوم اردیبهشت مشاهده شده و بهبر اساس اطالعات ب
       وهای انارزمان گلدهنده ظهور تقریبا همپره کرم گلوگاه انار نیز ششم اردیبهشت به ثبت رسید که این نشانشب
های انار حدود همچنین مشاهدات نشان داد که اوج ظهور گل. باشدگذران کرم گلوگاه انار میهای نسل زمستانپرهشب
دهد که عملیات حذف مقایسه میانگین درصد ریزش گل و میوه نشان می. افتد روز پس از ظهور اولین گل اتفاق می20
دلیل هگردد و این نیز بشود، بلکه موجب کاهش مقدار ریزش میکلی نه تنها باعث ریزش گل و میوه نمیطورهچم بپر

میزان ریزش گل و میوه با مقدار آلودگی به آفت . باشدار و در نتیجه کاهش ریزش میکاهش آلودگی به کرم گلوگاه ان
. باشدترین عامل ریزش آفت کرم گلوگاه انار میهای انار، مهملارتباط مستقیم داشته و عالوه بر ریزش زیاد طبیعی گ

). r=152/0(دهنده وجود همبستگی مثبت میزان آلودگی با مقدار ریزش گل و میوه دارد بررسی ضریب همبستگی نیز نشان
باشد که اه میدست آمده در تیمار اردیبهشت حاکی از افزایش ریزش در روش حذف پرچم با دستگهالبته بررسی نتایج ب

مقایسه میانگین درصد ترکیدگی میوه نیز نشان داد که عملیات . باشددلیل حساس بودن گل در این زمان میاین هم به
گردد و علت آن نیز همانند ریزش گل و میوه ارتباط مستقیم آلودگی به حذف پرچم موجب کاهش مقدار ترکیدگی می

غیر از عوامل فیزیولوژیکی، آلودگی به کرم گلوگاه انار یکی از علل ترکیدگی میوه بهباشد و کرم گلوگاه انار با ترکیدگی می
مطالعه ضریب همبستگی نیز حاکی از وجود همبستگی مثبت میزان آلودگی با مقدار ترکیدگی میوه دارد . باشدمی

)661/0=r .(ریزش گل و میوه و نیز درصد های انار موجب کاهش درصد ها و میوهی گلیزدابنابراین انجام روش پرچم
  .گرددترکیدگی میوه می

 ،     باشدبودن روش حذف پرچم در کاهش آلودگی می مقایسه میزان آلودگی به کرم گلوگاه انار نیز حاکی از موثر
زدگی شدید دلیل سرماهالبته در سال آزمایش تحقیق، ب.  آلودگی شده استی درصد12که منجر به کاهش حدود طوریهب
همچنین . مستان سال گذشته، جمعیت آفت پایین بوده و لذا مقدار متوسط آلودگی در تیمارهای شاهد نیز کاهش یافته بودز

دهد، حاکی از موثر بودن روش مطالعه درصد تبدیل به میوه سالم که درحقیقت کلیه فاکتورهای دیگر را نیز پوشش می
  .دهدایش تولید میوه سالم را نشان می درصد افز14که حدود طوریه ب،باشدحذف پرچم می

دست آمده و مقایسه دو فاکتور ریزش گل و میوه و درصد ترکیدگی میوه، تیمارهای حذف پرچم هبا توجه به نتایج ب
های خرداد، تیر، شهریور و نیز تیمار سه نوبت متوالی حذف پرچم دارای بهترین نتیجه بوده، که در این بین تیمار در زمان
  دلیل فعالیتباشد و این بهدلیل باالبودن میزان آلودگی و نیز کاهش تعداد میوه سالم فاقد نتیجه مطلوب می بهشهریور

در بین سه تیمار باقیمانده تیمار . شودباشد که منجر به افزایش آلودگی میهای اول تا سوم آفت تا قبل از شهریور مینسل
جهت دار بود ولی بهبا دو تیمار دیگر فاقد اختالف معنی) هشت، خرداد و تیرحذف پرچم در سه زمان اردیب(ای سه مرحله

بنابراین انجام عملیات حذف . باشدپذیر نبوده و قابل توصیه نمیافزایش هزینه اجرای عملیات از لحاظ اقتصادی توجیه
دار بوده، ولی با توجه به مقدار یپرچم در دو زمان خرداد و تیر از لحاظ کلیه فاکتورهای مطالعه شده فاقد اختالف معن
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ماه، که در صورت عملیات در تیرماه نتیجه بهتری داشته و با توجه به ایندرصد تبدیل به میوه سالم، حذف پرچم در خرداد
میرکریمی نیز بهترین زمان را . باشدتر میشود، لذا حذف پرچم در خردادماه مطلوبخسارت نسل اول به محصول وارد می

در . )Mirkarimi, 2002 (کندپرکردن گلوی انار با مواد مختلف برای کاهش خسارت آفت اواسط خرداد اعالم میجهت 
دار بوده، ولی با ارتباط با مقایسه دو روش حذف سنتی و نیز حذف با دستگاه، اگرچه از لحاظ آماری فاقد اختالف معنی

    حدود دو برابر بیشتر از حذف با دستگاه  )بر بودن آنل زماندلیبه(که هزینه انجام عملیات حذف سنتی توجه به این
  .باشدماه قابل توصیه میباشد، بنابراین انجام حذف پرچم با دستگاه در خردادمی

پره کرم گلوگاه انار و فاکتورهای مورد مطالعه، های انار، ظهور شبدست آمده از ظهور گلهبا بررسی اطالعات ب
  چرا،دهی درختان انار بهترین نتیجه را خواهد داشت هفته پس از اوج گل3 تا 2ف پرچم حدود شود که حذمشخص می

ی از یزداترین زمان انجام عملیات پرچمهای انار اتفاق افتاده و عالوه بر آن مناسبکه تا آن زمان، بیشتر ریزش طبیعی گل
  .شوندهای انار خشکیده لحاظ فنولوژی درخت انار زمانی است که پرچم

برداری های منظم در درختان آزمایش حاکی از عدم وجود آلودگی به شته و کنه انار بود و ها و نمونههمچنین بررسی
لذا فرضیه افزایش جمعیت شته و کنه در صورت اعمال حذف پرچم، اثبات نشد، اگرچه بررسی این فرضیه نیاز به 

های جدیدی در روی ت حذف پرچم انار در خرداد، بعد از آن گلصور همچنین در. تر داردقیقات اکولوژیکی طوالنیحت
میرکریمی . های دشمنان طبیعی محسوب شوندعنوان یکی از پناهگاهتوانند بهها میشود و این گلدرختان انار ظاهر می

 ت درخت و پوسهایی از قبیل زیرکند که حشرات مفید عالوه بر تاج میوه قادر به پناه گرفتن در مکانعنوان می
لذا وجود تاج انار برای پناه گرفتن عوامل زنده مفید مانند . )Mirkarimi, 2002 (ها هستندهای آن و پشت برگفرورفتگی
که درون تاج  محلی را برای پناهگاه خود پیدا کرده و یا ایناید تریکوگراما الزامی نیست و این عوامل نهایتیویتزنبور پاراز

  .کنندهای فوقانی درخت پناه گرفته و جمعیت خود را حفظ میهای شاخهلوده در قسمتانارهای عمل نشده و آ
  همکاری درهای فاقد پرچم جهتتر بودن میوهدست آمده از این پژوهش و نیز مطلوبهبنابراین با توجه به نتایج ب

طرف دیگر، انجام حذف پرچم در تر بودن روش از هزینهصادرات از یک طرف و کاربردی بودن و اجرای آسان و نیز کم
  .باشدهای مناسب جهت کاهش خسارت کرم گلوگاه انار میعنوان یکی از روشماه بهخرداد
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Abstract 
 

Pomegranate fruit moth (PFM), Ectomyelois ceratoniae (Lep., Pyralidae), is the most important 
pest of pomegranate in Iran and other pomegranate producing countries. Because larvae feed inside 
the fruits, chemical control is not applicable. Several different methods including collecting and 
burning of infected fruits and biological control have been examined to control the pest, but none 
of them was effective. It has been recommended to prevent moths to lay eggs among stamens. In 
the present study, the effect of two methods of stamens elimination customary and hand-operating 
machine and application time were investigated in Saveh, a city of Iran. The result showed that the 
mean infection rates were 22 and 6% for control and 3 times stamens elimination by hand-
operating machine, respectively. A comparison of flower and fruit dropping, fruit cracking and 
PFM infection indices indicated that using hand-operating machine could reduce fruit damage by 
16%. It is concluded that stamens elimination by hand-operating machine in early June can be 
recommended.  
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