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 چکیده

وه های که باعث افت کیفیت می استانار در ایران عارضه آفتاب سوختگی از مهمترین عوامل خسارتزای           

صادرات و در نتیجه کاهش درآمد باغداران می گردد. سندی ،  تاثیر منفی در  هت جتاکنون  انار ، کاهش بازارپ

شده یک ترکیب  ست. کائولین فرآوری  شده ا سبی ارائه ن سوختگی ترکیب منا ضه آفتاب  شدن عار برطرف 

ست که می تو ضرر ا ستفاده قرار معدنی و بی  اند به عنوان یک روش جایگزین جهت کنترل این عامل مورد ا

شمر  شاورزی و منابع طبیعی کا ستگاه تحقیقات و آموزش ک گیرد. به همین منظور یک پروژه تحقیقاتی در ای

ر ( بر روی درختان انار به صورت محلول پاشی مورد استفاده قراWP ®انجام و کائولین فرآوری شده )سپیدان

 درصتتد، از 5و  3فت. چهار مرحله محلول پاشتتی کامل درختان انار با کائولین فرآوری شتتده با غلظت های گر

صل  شهریور با فوا سط خرداد لغایت  ست آمده، میزان آفت 5تا  4اوا ساس نتایج بد اب هفته، انجام گرفت. بر ا

شده با کائولین،  شی  ص  42سوختگی میوه های انار  و در درختان محلول پا  د کاهش یافت. همچنین نتایجدر

وسنتز بیانگر کاهش ترکیدگی میوه و افزایش میانگین وزن میوه ها بود. نتایج بررسی میزان کلروفیل برگ و فت

ش سوء کائولین بر روی درختان بود. لذا چهار بار محلول پا شده حاکی از عدم تاثیر  شی  ی درختان محلول پا

شده ) صل  5(، با غلظت WP ®سپیداندرختان انار با  کائولین فرآوری  صد، به فوا د هفته، می توان 5تا  4در

بطور موفقیت آمیزی خستتارت عوامل زنده و غیرزنده مضتتر را در باغ های انار کاهش دهد و ضتتمن اقزایش 

 .بازارپسندی و صادرات این میوه ارزشمند، باعث افزایش درآمد باغداران گردد

 کائولین فرآوری شده، صادراتبازارپسندی، انار،  واژه های کلیدی: 
 مقدمه -1

سال، صل  شخص بودن چهار ف شرايط آب و هوائي و م شور ايران بدليل  صوالت زراعي و باغي  ك سياري از مح داراي ب

شد.  شته با شورمان دا صوالت باغي مي تواند ارزآوري خوبي براي ك صوص مح صوالت بخ شد. هركدام از اين مح دنيا مي با

ــوالت ا ــت. انار با نام علمي يكي از اين محص يكي از درختچه  Punicaceaeاز خانواده   .Punica granatum Lنار اس

هاي  بومي ايران است. اين درختچه به طور طبيعي در بسياري از نقاط كشور رشد مي كند و از نظر صنايع غذايي، داروئي، 
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ستفاده قرار مي گيرد )زماني،  شكي و زينتي مورد ا شور  (.1369پز صول ارگانيک ك با توجه به اينكه انار به عنوان يک مح

مي باشد و هيچگونه حشره كش در آن مصرف نمي شود و كشاورزان ترجيح مي دهند از روشهاي غير شيميايي و كودهاي 

ستفاده كنند. اين امر با شت آن ا ستفاده از علف كش براي علفهاي هرز( براي مديريت دا شخم زدن )بجاي ا عث حيواني و 

(. انار از 1383شده كه انار به عنوان مهمترين اقالم صادراتي كشور به كشورهاي آسيايي و اروپايي محسوب شود )محسني، 

ـــادرات، نظر فرآوري،  نار، ص گاه ا ـــت. كرم گلو يت ويژه اي برخوردار اس  (Lepdoptera: Pyralidae)ارزآوري از اهم
Ectomyelois ceratoniae  ـــول انار در ايران به عنوان آفت كليد ي و يكي از عوامل مهم كاهش كمي و كيفي محص

شره، سوب مي گردد. اين ح شار وسيعي دارد  مح ستوايي انت شورهاي حاره نيمه ا شتر ك يک آفت پلي فاژ ميوه است و در بي

(Balachowsky, 1972; Gothilf ,1969) ــتان ــان .  در ايران كرم گلوگاه اولين بار از روي درختان انار در اس خراس

شور،  ستانهاي ك شان داد كه مهمترين آفت انار ا شده و مطالعات بعدي ن سايي  شنا شمر(  ضوي )منطقه كا كرم گلوگاه انار ر

شاكري،  ست ) صول مي 1382ا سارتزاي اين مح سوختگي، مهمترين عوامل خ (. با توجه به اينكه، كرم گلوگاه انار و آفتاب 

 سارت آنها ضروري مي باشد.باشند، لذا بررسي روش هاي مختلف كاهش خ

 مواد و روش ها-2
 انتخاب آزمايش به شرح زير انجام گرفت:جهت انجام پروژه، يک باغ انار 

 تيمارها كه شد جامنا درخت 2و هر واحد آزمايشي با  تكرار 4تيمار و  3 با تصادفي كامل بلوكهايطرح  قالب در اين آزمايش
  : از بودند عبارت

 در چهار مرحله )خرداد + تير + مرداد + شهريور( %5با كائولين  محلول پاشي: Aتيمار  -1
 در چهار مرحله )خرداد + تير + مرداد + شهريور( %3 محلول پاشي با كائولين: Bتيمار  -2
 )شاهد( در چهار مرحله )خرداد + تير + مرداد + شهريور(: محلول پاشي با آب Cتيمار  -3

ناوري ف( ساخت شركت كيمياسبزآور بود. اين تركيب حاصل WP، ®)سپيدانتركيب مورد استفاده كائولين فرآوري شده 

پاشي  موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور بوده كه با مشاركت شركت كيمياسبزآور طراحي و توليد شده است. محلول

فوق بازديد و  توسط سم پاش فرقوني )مجهز به بهمزن ( انجام شد. همچنين در طي زمان انجام پروژه، بطور مرتب درختان

لودگي ميوه ها آميزان ميوه هاي آلوده ريخته شده شمارش و ثبت گرديد. در پايان فصل در هنگام برداشت، ميانگين درصد 

شد. درصد  به كرم گلوگاه انار، ميانگين درصد تركيدگي ميوه ها و ميانگين وزن ميوه ها در تيمارهاي مختلف مشخص

به گرديد. جهت عداد ميوه هاي تركيده و آلوده در طي فصل و در زمان برداشت، محاستركيدگي و درصد آلودگي با شمارش ت

ختگي تعيين درصد آفتاب سوختگي، در زمان برداشت، تعداد ميوه هاي آفتاب سوخته شمارش و سپس درصد آفتاب سو

رداشت ميوه، ميوميوه هاي هر درخت تعيين گرديد.  آفتاب سوختگي، در زمان ب تعيين شاخص  ي ه هاجهت 

به هر ميوه رتبه زير  ر  اساس معيا بر  ر گرفت و  را ررسي ق ب ه مورد  ن گا بطور جدا ر هر درخت  ا ن ده  ا دا

:  شد

آفتاب سوختگيدرجه صفر)       اقد  ،ف بين )1درجه ( ا  1آفتاب سوختگي كم،  (، هدرصد سطح ميو 25ت

بين  )2درجه د،  )3( درجهدرصد سطح ميوه 50تا  26آفتاب سوختگي متوسط،  ا زي آفتاب سوختگي 

بين )4(، درجهدرصد سطح ميوه 75تا  51بين   (درصد سطح ميوه 100تا  76آفتاب سوختگي شديد، 

گي ن : نسپس ميا زير محاسبه گرديد راساس فرمول  ب آفتاب سوختگي هر درخت  تبه   ر
ي= وختگ اب س ت ف آ ه  ب ت  ر

نج پ ( [ / رخت( د ه  و مي كل  د  دا ع ت وختگي ×) اب س ت ف آ ي  را ا د ه  و مي د  دا ع +)يکت . . . + د( دي ف×ش آ د  ق ا ف ه  و مي د  دا ع اب ت ت

] وختگي(  س

ند دامنه اي دانكن صورت چبندي با استفاده از آزمون  انجام و گروه SASآناليز آماري داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 

 استفاده شد. Log(x)و  Arcsin(xگرفت. جهت دادهاي فاقد توزيع نرمال از تبديل داده )
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 به. شدي يرگ اندازه زمان برداشت در درختان وزن ميوه نزامي ،عملكرد ميزاني رو بر كائولين تاثيري بررس براي

  .گرديد ثبت وي گير اندازه ، تعداد ميوه هاي برداشتي تمام درختان آزمايش شمارش و وزن آنها توسط ترازومنظور همين

 كائولين با شدهي پاش محلول مرحله چهار درختان برگ لكلروفي نزامي كلروفيل،ي رو بر كائولين تاثيري بررس جهت

 سنج كلروفيل تگاهدس از كلروفيلي گير اندازهي برا. شدي گير اندازه ماه شهريور در( شاهد) آب با شدهي پاش محلول نيز و

Minolta بطور برگ 10 تعداد آزمايش، بلوک 4 در شدهي پاش محلول درختان تمام از منظور همين به. شد استفاده 

 .گرديد ثبت وي گير اندازه كلروفيل ميزان و انتخاب درخت هر اطراف ازي تصادف

س به منظور          سنتز درختان ميزاني رو بر كائولين تاثيري برر سنتز نزامي ،فتو  محلول مرحله ارچه درختان برگ فتو

ش صد 5 و 3 كائولين با شدهي پا ش محلول نيز و در ي گير اندازهي ابر. شدي گير اندازه ماه مهر در( شاهد) آب با شدهي پا

سنتز ستگاه از فتو ستفاده ،CI-340 Hand-Heldمدل  ،Photosynthesis System د  تمام از منظور همين به. شد ا

 فتوسنتز انميز و انتخاب درخت هر اطراف ازي تصادف بطور برگ 10 تعداد آزمايش، بلوک 4 در شدهي پاش محلول درختان

ــپس  .گرديد ثبت وي گير اندازه ــله از س ــطداده هاي حاص ــنتز فرمول  توس ــب )زير ، ميزان فتوس ( цmol/m2/sبر حس

 .محاسبه گرديد

=(-C4)*(0.00831)*(273+21)/1000توسنتزف 
 نتایج و بحث-3

 یزان آفتاب سوختگی میوه هام-3-1
 تجزيه و تحليل آماري نشان مي دهد كه بين تيمارهاي آزمايش اختالف معني دار در سطح يک درصد وجود دارد.  

 . تجزيه واريانس ميانگين رتبه آفتاب سوختگي در تيمارهاي مختلف1جدول 

 سطح احتمال F ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منابع تغيير

 n.s  4658/0.97/0 0002/0 0008/0 3 بلوک

 0002/0 ** 82/45 013/0 026/0 2 تيمار

   0003/0 002/0 6 خطا

    029/0 11 كل

 درصد 45/1 :ضريب تغييرات     
.n.s  ،اختالف معني دار در سطح يک درصد،  **عدم اختالف معني دار 

  

 

مربوط به بر اساس نتايج بدست آمده، بيشترين ميانگين رتبه آفتاب سوختگي مربوط به تيمار شاهد و كمترين آن 

 (.2درصد بود )جدول  5تيمار كائولين با غلظت 
 

 درصد آلودگی میوه ها به کرم گلوگاه انار-3-2

 .  ميانگين رتبه آفتاب سوختگي در تيمارهاي مختلف 2جدول 

 رتبه رتبه آفتاب سوختگيميانگين  تیمار

 A 23/1±010/0 شاهد

 B 15/1±010/0 %3كائولين 

 B 12/1±003/0 %5كائولين 

 حروف غيرمشابه بيانگر اختالف معني دار در سطح يک درصد است )آزمون دانكن(
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 ، تجزيه مركب ميانگين درصد آلودگي به كرم گلوگاه انار در تيمارهاي مختلف3جدول 

 سطح احتمال F ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منابع تغيير

 n.s  2616/0.72/1 094/0 282/0 3 بلوک

 0500/0 * 59/4 251/0 502/0 2 تيمار

   205/0 328/0 6 خطا

    112/1 11 كل

 درصد 04/8 :ضريب تغييرات     
.n.s ،اختالف معني دار در سطح پنج درصد *عدم اختالف معني دار 

 (.3)جدول  معني دار وجود دارددرصداختالف  5تجزيه و تحليل آماري نشان مي دهد كه بين تيمارهاي آزمايش در سطح 

 

  

بر اساس نتايج بدست آمده، بيشترين ميانگين درصد آلودگي به كرم گلوگاه انار مربوط به تيمار شاهد و كمترين آن 

 (.4درصد بود )جدول  5مربوط به تيمار كائولين با غلظت 

 درصد ترکیدگی میوه ها-3-3
 (.5معني دار وجود ندارد )جدول تجزيه و تحليل آماري نشان مي دهد كه بين تيمارهاي آزمايش اختالف 

 

 درصد تركيدگي ميوه انار در تيمارهاي مختلف  . تجزيه واريانس5جدول 

 سطح احتمال F ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منابع تغيير

 n.s  9574/0.10/0 001/0 002/0 3 بلوک

 n.s  7560/0.29/0 002/0 004/0 2 تيمار

   006/0 038/0 6 خطا

    044/0 11 كل

 درصد 82/4 :ضريب تغييرات     
.n.s  ،عدم اختالف معني دار 

  

 ، ميانگين درصد آلودگي به كرم گلوگاه انار در تيمارهاي مختلف 4جدول 

 رتبه میانگین آلودگی تیمار

 A 97/12±44/1 شاهد

 A 02/10±05/3 %3كائولين 

 B 35/4±91/1 %5كائولين 

 دانكن(حروف غيرمشابه بيانگر اختالف معني دار در سطح پنج درصد است )آزمون 

 .  ميانگين درصد تركيدگي ميوه انار در تيمارهاي مختلف 6جدول 

 رتبه میانگین ترکیدگی تیمار

 A 26/0±22/0 شاهد
 A 33/0±18/0 %3كائولين 

 A 11/0±10/0 %5كائولين 
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درصد  3بر اساس نتايج بدست آمده، بيشترين ميانگين درصد تركيدگي ميوه انار مربوط به تيمارهاي شاهد و  كائولين 

 (.6درصد بود )جدول  5و كمترين آن مربوط به تيمار كائولين با غلظت 

 میانگین وزن میوه ها-3-4
نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بين مكان ها آزمايش اختالف معني دار در سطح يک درصد وجود دارد ، ولي بين و       

 تيمارهاي آزمايش اختالف معني دار وجود ندارد.

ط درصد و كمترين آن مربو 5بر اساس نتايج بدست آمده، بيشترين ميانگين وزن ميوه مربوط به تيمار كائولين با غلظت 

 (.7به تيمار شاهد بود )جدول 

 

 

 میانگین کلروفیل برگ -3-5
 (.8تجزيه و تحليل آماري نشان مي دهد كه بين تيمارهاي آزمايش اختالف معني دار وجود ندارد )جدول 

 

 

درصد و كمترين آن مربوط به  3بر اساس نتايج بدست آمده، بيشترين ميانگين كلروفيل برگ مربوط به تيمار كائولين 

( و اين در حالي است كه اختالف تيمارها بسيار ناچيز مي باشد. محلول پاشي 8درصد بود )جدول  5تيمار كائولين با غلظت 

وه و تنش هاي حرارتي وارده بر درخت به خصوص در ماه هاي گرم سال مي درختان با كائولين سبب كاهش آفتاب سوختگي

شده و به طبع بازار پسندي ميوه را افزايش و ميزان صادرات را باال مي برد، بطوري كه، محلول پاشي درختان انار با كائولين 

نتايج اين تحقيق با شد. آفتاب سوختگي ميوه هاي انار نسبت به شاهد  درصدي 42درصد، بطور ميانگين موجب كاهش  5

درصد و در چهار 15( مطابقت داشت. بر اساس آن تحقيق كه غلظتهاي مختلف كائولين تا 1390نتايج فرازمند و سيرجاني )

مرحله در ماه هاي ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد مورد استفاده قرار گرفت و مشخص شد كه با افزايش غلظت كائولين 

گي نيز كاهش مي يابد. آفتاب سوختگي در باغات انار در كشور اسپانيا در تابستانهايي كه دما به ميزان خسارت آفتاب سوخت

 اختالف معني دار در سطح يک درصد است )آزمون دانكن(حروف غيرمشابه بيانگر 

 .  ميانگين وزن ميوه انار در تيمارهاي مختلف 7جدول 

 رتبه میانگین وزن میوه )گرم( تیمار

 A 69/225±92/31 %5كائولين 

 A 52/183±51/14 %3كائولين 

 A 18/178±93/11 شاهد

 دانكن(حروف غيرمشابه بيانگر اختالف معني دار در سطح يک درصد است )آزمون 

 . ميانگين كلروفيل برگ در تيمارهاي مختلف 8جدول   

 رتبه میانگین کلروفیل تیمار

 A 37/61±19/2 %3كائولين 

 A 27/61±54/0 شاهد

 A 05/61±90/1 %5 كائولين

 حروف غيرمشابه بيانگر اختالف معني دار در سطح پنج درصد است )آزمون دانكن(
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درصدي محصول مي گردد. به همين منظور، چهار بار محلول پاشي كائولن از  40درجه مي رسد، منجر به كاهش  45باالي 

مطالعات در ارتباط  .(Melgareo et al., 2003)اواسط ژوئن تا اواخر آگوست منجر به كاهش آفتاب سوختگي مي گردد 

ميزان تركيدگي ميوه هاي انار را نيز نشان داد كه محلول پاشي درختان با كائولين  انار با میزان ترکیدگی میوه های

درصدی  54کاهش  درصد، بطور ميانگين موجب 5، بطوري كه، محلول پاشي درختان انار با كائولين كاهش مي دهد

(. مطابقت دارد. 1388( و شيخ علي و همكاران) 1390فرازمند) تركيدگي ميوه هاي انار نسبت به شاهد شد. كه با تحقيقات 

ها در جذب مواد غذايي توسط ريشهافزايش عملكرد در نتيجه كاربرد كائولين در ديگر محصوالت نيز مشاهده شده است. 

ها بيشتر از درختاني است كه از كائولين ها و افزايش وزن ميوهگ و سرشاخهو رشد سطح بر انگور درختان كائولين پاشي شده

شود تنش حرارتي كي از عواملي كه موجب كاهش محصول در نباتات ميي .(Rogiers et al., 2001) انداستفاده نكرده

نازک كه روي برگ و شاخه و ميوه ايجاد شود و به دليل پوشش است كه كائولين باعث برگشت و انعكاس نور خورشيد مي

كند و در نهايت موجب شود و فتوسنتز را زياد ميآورد، در نتيجه آب گياه حفظ ميكند درجه حرارت آنها را پايين ميمي

نتايج حاصل از مقايسه ميزان ميزان كلروفيل و فتوسنتز در    .(Glenn and Puterka, 2005) شودافزايش محصول مي

شود پودر معدني سفيد رنگ كائولين باعث انعكاس نور خورشيد ميتحقيق، با ساير تحقيقات انجام شده مطابقت دارد.  اين

كي از عواملي كه موجب كاهش محصول در نباتات ي        .(Melgarejo et al., 2004) دهدو دماي گياه را كاهش مي

پوشش نازک كه روي برگ شود و به دليل شود تنش حرارتي است كه كائولين باعث برگشت و انعكاس نور خورشيد ميمي

كند شود و فتوسنتز را زياد ميآورد، در نتيجه آب گياه حفظ ميكند درجه حرارت آنها را پايين ميو شاخه و ميوه ايجاد مي

همچنين از خصوصيات مهم تركيب كائولين، . (Glenn and Puterka, 2005) شودو در نهايت موجب افزايش محصول مي

در ارتباط با تاثير كائولين بر روي  .(Glenn et al., 1999)پاک كردن آسان آن از روي ميوه انار پس از برداشت مي باشد 

شي شده با حشرات شكارگر و عنكبوت ها نيز، مشاهدات حاكي از فعاليت مناسب اين حشرات در روي درختان محلول پا

(. با توجه به نتايج بدست آمده از تحقيق انجام شده، مشخص شد كه تركيب كائولين 1390كائولين بود )فرازمند و سيرجاني، 

بر روي درختان انار فاقد هر گونه تاثير سوء بوده و با توجه به ويژگي هاي اين  %5با غلظت ( wp ®فرآوري شده )سپيدان

 تركيب )قرارگرفتن تركيب كائولين در فهرست تركيبات مجاز ارگانيک جهاني(، لذا مي توان توصيه هاي زير را اعمال نمود: 

 هت كاهش خسارت عارضه آفتاب سوختگي ميوه انارج -1

و شهريور به  ( در اواسط ماه هاي خرداد، تير، مردادwp ®)سپيدانچهار مرحله محلول پاشي با كائولين فرآوري شده 

 فواصل يک ماه

 فت كرم گلوگاه انارآجهت كاهش خسارت  -2

( wp ®ان)سپيدچهار مرحله محلول پاشي با كائولين فرآوري شده در مناطقي كه خسارت اين آفت پايين مي باشد، 

سارت ببر سابقه خ شب پره كرم گلوگاه انار و  صورت جمعيت باالي  صيه مي گردد. ولي در  سارت تو االي آفت اي كاهش خ

ــي با كائولين فرآوريدر منطقه، كاربرد توام روش پرچم زدائي ميوه هاي انار با  ــده  چهار مرحله محلول پاش ــپيدانش  ®)س

wp.توصيه مي گردد ) 

 

 فهرست منابع -4
رشد باغباني، . بررسي مهمترين خصوصيات و مشخصات انارهاي ساوه و مركزي، پايان نامه كارشناسي ا1369زماني، ذ. ]1[

 صفحه. 145دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران، 

ــني، ع. ]2[ ــتاورد1383محس ــي دس ــورهاي حوزه درياي مديترانه. گزارش همايش بررس ــعيت توليد انار در كش ها و . وض

 .  39اه انار. صفحهمشكالت مديريتي كرم گلوگ



 

394 

 

سه 1384شاكري، م. ]3[ سندي و ميزان آلود 12. مقاي ستان يزد از نظر عملكرد، بازارپ گي به كرم گلوگاه رقم انار تجارتي ا

قيقاتي. مركز انار، تركيدگي، آفتاب سوختگي و خشكيدگي تنه، سرماي بهاره و شته هاي آفت. گزارش نهايي پروژه تح

 صفحه. 55تحقيقات كشاورزي يزد. 

ـــارت كرم گلوگاه انار. گ1390فرازمند، ح. ]4[ ـــي تاثير پودر ميكرونيزه معدني كائولن در كاهش خس زارش نهايي. . بررس

 صفحه. 86مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور ، 

. بررســـي تاثير پوشـــش تاج ميوه در كاهش خســـارت كرم گلوگاه انار، 1387فرازمند، ح.، ســـيرجاني، م. و ک. توفا. ]5[

Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae)خالصه مقاالت هيجدهمين كنگره ، در استان خراسان رضوي .

 .318گياه پزشگي ايران. دانشگاه بوعلي سينا همدان. صفحه 
ــتري.  ]6[ ــوش ــيخ علي ، ت. ، فرازمند ، ح. و ر. وفايي ش ــارت كرم گلو1388ش  گاه انار. تاثير حذف پرچم در كاهش خس

Ectomyelois ceratoniae zeller ( Lep., Pyralidae )  شگاه آزاد سي دان شنا شره  صلنامه تحقيقات ح . ف

  159     - 167اسالمي ، واحد اراک. جلد يک ، شماره دو ، صفحات 
[7] Melgarejo P., Martínez J. J., Hernández Fca, Martínez-Font R., Barrows P. and Erez A. 
2003. Kaolin treatment to reduce pomegranate sunburn. 

[8] Rogiers  S.Y., Smith, J.A., White, R., Keller, M., Holzapfel, B.P., Virgona, J.M., 
2001. Vascular function in berries of Vitis vinifera (L) cv. Shiraz. Australian Journal 
of Grape and Wine Research 7, 47-51. 
[9] Glenn, D. M, Puterka, G. J., 2005.- Particle films: A new technology for agriculture.- 
Horticultural Reviews, 31: 1-44. 
[10] Glenn, D. M., Puterka, G. J., Vanderzwet, T., Byers, R. E., Feldhake, C., 1999.- 
Hydrophobic particle films: a new paradigm for suppression of arthropod pests and 
plant diseases. Journal of Economic Entomology, 92: 759-771. 

 

 

 
ولين پاشي درختان1شكل ئ اصلي( . كا  ( 
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اصلي(2شكل   ( ز محلول پاشي  ا عد  ب  : درخت 

  
 ب الف  

ولي .3شكل  ئ ا كا ب برگ درختان در درختان محلول پاشي شده  روفيل  زه گيري ميزان كل ندا لف( و ) نا ا

ا آب )ب()اصلي( ب  محلول پاشي شده 

  
 ب الف  
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 ج

زه گيري ميزان  .4شكل  ندا زا ي فتوسنت ول ئ ا كا ب ل نبرگ درختان محلول پاشي شده  ا و  ف)

ه فتوسنتزمتر( و ب  )ب()اصلي( دستگا

  
 ب الف
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 ج
اشي با كائولين فرآوري .  الف( درخت انار قبل از محلول پاشي با كائولين فرآوري شده، ب( درخت انار بعد از محلول پ5شكل 

 شده ، ج( مقايسه درختان محلول پاشي شده با كائولين و ساير درختان انار )عكس اصلي(
 

 

  
 ب الف

ي شده با كائولين شاهد. ب( ميوه سالم در درختان محلول پاش.  الف( ميوه آفتاب سوخته انار در تيمار 6شكل 

 فرآوري شده )شكل اصلي(

  
 ب الف

شي شده با كائولين .  الف( ميوه آلوده به كرم گلوگاه انار در تيمار شاهد. ب( ميوه سالم در درختان محلول پا7شكل 

 فرآوري شده )شكل اصلي(

  
 ب الف
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شده  ولين فرآوريانار در تيمار شاهد. ب( ميوه سالم در درختان محلول پاشي شده با كائ .  الف( ميوه تركيده8شكل 

 )شكل اصلي(

 

 

 

 

  


