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  چكيده

كـارايي روش اخـالل در    .اسـت در ايـران  گـردو   ترين آفتمهم، Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)كرم خراط، 

در دو  ®Zeumat Universeو Isonet® Zز دو محصول تجاري با اسامي با استفاده اگيري براي كنترل خسارت كرم خراط جفت

راط در هر هكتار قبل از ظهور نخستين پروانه كرم خ .مورد بررسي قرار گرفت 1390استان آذربايجان شرقي و كرمان در سال 

يابي ل در جهتي اخالدر هر كرت سه تله فروموني براي بررس. كننده فرومون به درختان نصب گرديدندعدد پخش 300- 600

گيري يشي كه در آنها روش اخالل در جفتهاي فروموني در قطعات آزماتلهعدم شكار . هاي نر كرم خراط قرار داده شدپروانه

كار رفته هاي بهكنندهت با اين محصوالت و با تعداد پخشگيري حشرات كامل آفؤيد موفقيت اخالل در جفتانجام شده بود م

و  Isonet® Z تيمارهاي ساله درختان گردو درهاي يكهاي الروي بر روي شاخهميانگين تعداد سوراخ .بوديشي در قطعات آزما

Zeumat Universe® و در استان آذربايجـان   45/0 ± 04/0و  13/0 ± 02/0، 18/0 ± 03/0ترتيب در استان كرمان و شاهد به

و  2/0 ± 02/0، 18/0 ± 02/0در هر دو محل اجراي تحقيـق   وعاًو مجم 63/0 ± 07/0و  33/0 ± 04/0، 18/0 ± 03/0شرقي 

دهنـده كـارايي روش اخـالل در    نشـان  و داشتند% 1دار در سطح بود كه تفاوت معني) ميانگين ±معيار  خطاي( 52/0 ± 04/0

وش اخالل در كه ر هاييكرتدر  ميزان خسارت. در كنترل خسارت كرم خراط بودوسيله هر دو محصول تجاري بهگيري جفت

- نشان داد كه تكنيك اخـالل در جفـت   نتايج آزمايش .كاهش داشتدرصد  60- 70انجام شده بود نسبت به شاهد گيري جفت

 هايراي كنترل خسارت كرم خراط در باغب در هكتارهاي فرومون محصوالت آزمايش شده پخش كنندهعدد  300تعداد گيري با 

  .بودثر ؤمگردو 

  يري، گردوگ، اخالل در جفت، فرومون.Zeuzera pyrina L، ه كرم خراطپروان :كليدي گانواژ
Abstract 

Leopard moth, Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae), is a key pest of walnut in Iran. The efficiency of 

mating disruption by two commercial products including Isonet® Z and Zeumat Universe® was evaluated in 

2011 in East Azerbaijan and Kerman provinces. In each hectar, 300-600 pheromone dispensers for mating 

disruption were attached to the trees before the emergence of adults. Three pheromone traps were also 

installed in each plot to evaluate the orientation disruption before the adults' emergence. The pheromone 

traps did not capture any adult in the plots where mating disruption was performed during the experiment 

in both provinces while the traps caught the adults in the control plots. This result confirmed the efficiency 

of the used number of products for orientation disruption of the males. The averages of the number of 

larval entrances on the branches of plots where mating disruption was conducted by Isonet® Z, Zeumat 

Universe® and control were respectively 0.18 ± 0.03, 0.13 ± 0.02 and 0.45 ± 0.04 in Kerman province, 0.18 

± 0.03, 0.33 ± 0.04 and 0.63 ± 0.07 in East Azarbaiejan province and 0.18 ± 0.02, 0.2 ± 0.02 and 0.52 ± 

0.04 (average ± S. E.) for the pooled data of both regions. There was a significant difference among the 

averages (P < 0.01). The results showed the efficiency of mating disruption technique by both products for 

reducing the damage of the pest even after one year. The number of larval entrances on the branches of the 

trees in mating disruption plots was 60-70% less than control plots. The results confirmed that the mating 

disruption with 300 pheromone dispensers of each product is efficient for reducing the damage of the pest 

in the walnut orchards. 
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  مقدمه

،  Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)كرم خراط، 

مـان ظهـور   ز كـه  اسـت ترين آفت گردو در ايران مهم

- مـي  اواسط بهار تا پايان تابسـتان از ن حشرات كامل آ

راحتـي  تر بـه حشرات نر با توجه به جثه كوچك .باشد

شـوند ولـي حشـرات    كنند و به نور جلب ميز مياپرو

كننـد و  تر هستند خيلي كـم پـرواز مـي   ماده كه سنگين

رختي كه از آن از شفيره خارج بر روي همان د ترجيحاً

هاي تنه و ها در شكافتخم .كنندريزي مياند تخمشده

هـاي  تنـه و بيشـتر بـر روي شـاخه     هاييا زير پوستك

- ن است بر روي شـاخه مكو همچنين م باالتر درخت

 .شوندگذاشته مي تر و يا تنه درختان جوانهاي ضخيم

ــا ــه الروه ــاالي جوان ــريخ شــده در ب ــازه تف ــاي ت   و ه

هـر حشـره مـاده     .شـوند هاي جوان مشاهده مـي شاخه

 10ها پس از تخم .تخم بگذارد 400- 800ممكن است 

قسـمت اعظـم الروهـا تابسـتان      .شـوند روز تفريخ مي

 .شـوند رسد شفيره ميا به دو سال مينهديگر كه سن آ

   انجامـــدطـــول مـــيهفتـــه بـــه 4- 6دوره شـــفيرگي 

)Britton & Cromie, 1911(.  

هـاي  اين آفت در تمام باغبر مطالعات پيشين بنا

به درختان بيمار يـا ضـعيف   گاهي و ايران وجود دارد

 .توانـد يـك آفـت ثانويـه باشـد     كنـد و مـي  حمله مي

بسته بـه شـرايط آب و    دوره يك نسل آفت همچنين

   طـول انجامـد  توانـد يـك يـا دو سـال بـه     هوايي مـي 

)Féron & Audemard, 1966( .  

كه اين آفـت در   نشان داد  Radjabi )1986(مطالعات

تـا  ) مازنـدران سواحل درياي (طح درياي آزاد سنقاط هم 

، سيب، گالبي، بـه، گـيالس   و نمايدمتر فعاليت مي 2200

از دمشك، نارون و زبـان گنجشـك   گردو، فندوق، افرا، بي

  Abai )2009(اي جديـدتر در مطالعه .هستند هاي آنميزبان

هاي درختـان افـرا،   هاي اين آفت را در كشور گونهيزبانم

گـردو،  توسكا، زالزالك، زبان گنجشك، شاه بلوط هندي، 

هـاي  هاي بيد و گونههاي بلوط، گونهزيتون، صنوبر، گونه

  .گزارش نمودنارون 

ه اين آفت روي سيب اسـتقرار سـاير حشـرات    حمل

ــاً  اســـكوليت درختـــان ميـــوه، چوبخـــوار و مخصوصـ

Ruguloscolytus mediterraneus (Eggers)دنبـــال ، را بـــه

ملـه ايـن آفـت    دنبال حزيان ديگري كه به. خواهد داشت

ــي  ــيب م ــان س ــه متوجــه درخت ــب پروان ــود جل ــايش  ه

(Borkhausen) Synanthedon myopaeformis ــراي    بــــ

دهانــه  زيــراريــزي روي ايــن نــوع درختــان اســت تخــم

وي كرم خراط محل مناسبي بـراي  هاي الرخروجي داالن

باشـد  مي S. myopaeformisريزي و در نتيجه خسارتتخم

)Radjabi, 1986.(   

هاي انجام شده در اوين با ارتفـاع  براساس بررسي

متر ايـن حشـره يـك     1350متر و كرج با ارتفاع  1550

از % 50به اين معني كـه حـدود   .ال دارد س 1-2 نسل در

دهنـد  تاز را تشكيل مـي جمعيت اين آفت كه افراد پيش

كه % 50در يك سال طي نموده و بقيه  يك نسل خود را

  شـوند يـك نسـل را در دو سـال طـي      ديرتر خارج مـي 

هاي حاصل از آنهايي كه يـك نسـل در   پروانه. نمايندمي

 هاي حاصل از آنهايي كـه نهيك سال دارند ديرتر از پروا

شوند و لـذا نسـل   يك نسل در دو سال دارند خارج مي

كه گروه درحالي. را در دو سال طي خواهند نمودبعدي 

ميـزان   .سال خواهند گذرانـد ديگر نسل بعدي را در يك

تالف چنـداني  جمعيت اين دو گروه در اوين وكرج اخـ 

ر ايـن  كـه در ارتفاعـات بيشـت   با يكديگر ندارند درحالي

بـا   منـاطق كـه در  طـوري تدريج تغيير نموده بـه نسبت به

ت تمامي جمعيت اين آفـ  متر تقريباً 2000ارتفاع حدود 

 & Radjabi( نمايـد يك نسل خود را در دو سال طي مي

Daniali, 1970; Radjabi, 1986 .(  

و  2,13-Octadecadienyl acetate-(E,Z)دو مولكـــول 

(E,Z)-3,13-Octadecadienyl acetate هاي ترتيب با نسبتبه

كننـده  عنوان فرومون جنسي يـا تركيـب جلـب   به 5و  95



  ٣٩                                                                                                                 ۱۳۹۴، )۲: (۳۵شناسي ايران،  نامه انجمن حشره

 

 ,Natale & Pasqualini(انـد  پروانه كرم خراط معرفي شـده 

1999  ،Pasqualini et al., 1992  ، Pasqualini et al.,1999 .(

ازنده فرومـون  هـاي مختلـف سـ   بر همين اساس شـركت 

مون پروانه كرم خـراط  عنوان فرومحصول تجاري خود به

خي منـابع همـين   از سويي ديگر در بر. اندنموده را عرضه

عنـوان  بـه  3و  97هاي بسيار نزديك دو مولكول با نسبت

ــد،    ــور مانن ــه زنب ــي پروان ــون جنس  Synanthedonفروم

tipuliformis Clerk (Lep.: Sesiidae) انــد  معرفــي گرديــده

)James et al., 2001 ( ختلـف بـه  هـاي م و توسط شـركت -

برخـي  . شـود ومون پروانه زنبور مانند عرضه ميعنوان فر

منابع حاكي از آن است كه فرومون تجاري پروانـه زنبـور   

بـراي شـكار پروانـه كـرم خـراط از       S. tipuliformis مانند

ــت     ــوردار اس ــور برخ ــرايط كش ــتري در ش ــارايي بيش ك

)Besharatnejad, 2002 .(  

-فرومـون سيله وامكان مداخله در رفتار حشرات به

طـور  بـه بر روي گياهان منظور كنترل خسارت آنها ها به

نيم قرن گذشـته مـورد بررسـي قـرار     حدود گسترده در 

اخـالل در   براي اولين بـار موفقيـت روش   .گرفته است

ــت ــب   گيــريجف ــرل خســارت ش هــاي پــرهدر كنت

Trichoplusia ni (Hubner)  به اثبات رسيد)Gaston et al., 

زمان به بعد اين روش با موفقيـت بـراي    و از آن) 1967

 داراناز راسته بال پولك كنترل تعدادي از حشرات آفت

روش موفقيـت   ).Cadré & Minks, 1995(كار برده شد به

راي كنترل خسارت كـرم خـراط   گيري باخالل در جفت

مصـر  و ) Durán et al., 2004(اسـپانيا   هاي زيتـون در باغ

)Hegazi et al., 2010 (هاي سيب در اسپانيا اغو ب)Sarto i 

Monteys, 2001 (نشان داده شده است.  

 نيـ ا يبـرا  يمـؤثر  كنتـرل  روش كهبا توجه به آن

كشورها  ريدر سا نيو همچن ندارد وجود كشور در آفت

كنتـرل آن   يبرا يريگجفت در لروش اخال ييكارآ زين

 قيـ تحق نيـ در ا است، دهينگرد مطالعه گردو يهاباغدر 

 فرومـون  لهيوسـ بـه  يريگروش اخالل در جفت ييكارا

قـرار   يمورد بررس خراط كرم خسارت كنترل در يجنس

روش  نيـ مناسـب بتـوان از ا   ريتـأث گرفت تا در صورت 

   .آفت بهره برد نيكاهش خسارت ا يبرا

  

  هامواد و روش

 .Zهاي آلـوده بـه كـرم خـراط،    در باغ تحقيقاين 

pyrina  ، ي مجاور بركناندو روستا(دردو استان كرمان 

شرقي  56°،�42شمالي و طول  29°،�19 عرض واقع در

آبـاد  ابـراهيم و متر از سطح درياي آزاد  2600و ارتفاع 

شـرقي   56°،�41شمالي و طول  29°،�18واقع در عرض 

ــاع  ــاي آزاد   2600و ارتف ــطح دري ــر از س ــع مت از تواب

  روســتاي ( و آذربايجــان شــرقي ) شهرســتان بافــت 

واقـع در عـرض    وابع شهرستان شبسترالملك از تكافي

 1300شرقي و ارتفاع  50°،�49شمالي و طول  °42،�22

 –واقع در قطر جنوب شرقي ) متر از سطح درياي آزاد

هـاي  هـاي بـاغ  از ويژگي .دشانجام شمال غربي كشور 

محل اجراي تحقيق آلودگي متوسط به آفت كرم خراط 

 .تاني بودو قرار نداشتن آنها در شيب تند مناطق كوهس

كــرت و در اســتان  5در اســتان كرمــان هــر تيمــار در 

 ± 1734كــرت بــه مســاحت  3آذربايجــان شــرقي در 

 ± 11بـا  ) ميـانگين  ±انحراف معيـار  (مربع  متر 9121

 ± 21درخت كه غالب آنها درختان گردو با تعـداد   95

 هـا در كـرت  سـاير درختـان  . بودند، اعمال گرديـد  84

  دار بــه تعــداد و دانــهدار شــامل انــواع درختــان هســته

در استان  35 ± 8و به تعداد  در استان كرمان 2 ± 6/1

ين تعـداد كـل درختـان    ميـانگ . ندبودآذربايجان شرقي 

گيـري  هايي كه روش اخالل در جفتموجود در كرت

هـاي كرمـان و آذربايجـان    در آنها انجام شد در اسـتان 

ن در اسـتا . بـود  91 ± 8و  100 ± 12ترتيـب  شرقي به

ساله و ارتفاع آنها حـدود   10- 18كرمان درختان گردو 

متر و در استان آذربايجان شرقي درختان گـردو   6- 10

  . متر بودند 15ساله به ارتفاع حدود  30
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مـورد مقايسـه قـرار    سـه تيمـار زيـر     استاندر هر 

  : گرفتند

وسـيله  گيري پروانه كـرم خـراط بـه   اخالل در جفت -1

ـ  پخش  ®Zeumat Universeا نـام  كننده تجاري فرومـون ب

  ).، اسپانياGREEN-NUIVERSساخت شركت (

وسـيله  گيري پروانه كـرم خـراط بـه   اخالل در جفت -2

 سـاخت ( Isonet® Zكننده تجاري فرومـون بـا نـام    پخش

  ).ژاپن ،Shin Etsuشركت 

 .شاهد بدون اجراي هيچ روش كنترل -3

ــش ــدهپخ ــالل در    كنن ــراي اخ ــون ب ــاي فروم   ه

  ت هر دو شـركت حـاوي دو مولكـول   گيري ساخجفت

(E,Z)-2,13-Octadecadienyl acetate  و(E,Z)-3,13-

Octadecadienyl acetate ــه و ــترتب ــاو بي  2 و 68 يح

 و Isonet® Zمحصـول   يبرا كنندهپخش هر در گرميليم

محصـول   يبـرا  كننـده پخـش  هـر  در گـرم يليم 4و  96

Zeumat Universe® كننـده  پخش .بودندIsonet® Z   شـامل

بود كـه در يـك لولـه     اتيلندو لوله موازي از جنس پلي

يك سيم آلومينيومي و در لوله ديگر تركيبـات فرومـون   

شـد ولـي   به دور شاخه درخت پيچيده مي قرار داشت و

و از جنس  Vialبه شكل  ®Zeumat Universeكننده پخش

يله يك حلقه به شـاخه درخـت   وسبودند كه بهاتيلن پلي

  .شدندنصب مي

ــدهپخــش ــراي اخــالل در هــاي فركنن ــون ب   وم

گيري قبل از ظهور حشرات كامل پروانه كـرم  جفت

در اسـتان  1/2/1390 – 30/1/1390خراط در تاريخ 

ــاريخ   ــان و در ت در  27/2/1390 – 26/2/1390كرم

 هـاي كـرت ختان راستان آذربايجان شرقي بر روي د

در اسـتان  طور ميـانگين  به. آزمايشي نصب گرديدند

 چهـار  هـا كرتمان بر روي هر درخت در حاشيه كر

 دو(كننده فرومون از هر دو محصول تجـاري  پخش

 دومتـري از سـطح زمـين و     5/1- 2عدد در ارتفـاع  

و بــر روي هــر ) عــدد در دو متــري پــايين كــاتوپي

 1(كننده فرومون پخش سه هاكرتدرخت در مركز 

عدد  2متري از سطح زمين و  5/1- 2عدد در ارتفاع 

 292 ± 13و در مجموع ) دو متري پايين كاتوپيدر 

عـدد بـر    Isonet® Z )4 ± 98كننـده فرومـون   پخش

ــيه و   ــان حاش ــر روي   194 ± 8روي درخت ــدد ب ع

 293 ± 10و ) آزمايشـي  هـاي كرتختان مركزي رد

 Zeumat Universe® )8 ± 92كننـده فرومـون   پخـش 

عـدد بـر    201 ± 7عدد بر روي درختـان حاشـيه و   

نصـب  ) آزمايشـي  هـاي كـرت مركزي  ختانرروي د

در حاشــيه در اســتان آذربايجــان شــرقي  .گرديدنــد

كننده فرومـون  پخش 12بر روي هر درخت ها كرت

نيمه بااليي عدد در  چهار(از هر دو محصول تجاري 

  در مركــز و ) تــاج درخــت يپــايين نيمــهدر  بقيــهو 

كننـده فرومـون   پخش 9بر روي هر درخت ها كرت

Isonet® Z )نيمه بااليي و بقيـه در نيمـه   عدد در  سه

كننـده فرومـون   پخـش  هشـت و ) پاييني تاج درخت

Zeumat Universe® )در نيمـه بـااليي و    عـدد در  سه

 600و در مجمـوع  ) بقيه در نيمه پاييني تاج درخت

عـدد بـر روي    Isonet® Z )250كننده فرومون پخش

ختان مركزي رعدد بر روي د 350درختان حاشيه و 

كننـده فرومـون   پخـش  500و ) آزمايشـي  يهاكرت

Zeumat Universe® )200   ــان ــر روي درخت ــدد ب ع

ــيه و  ــر روي د  300حاش   ختــان مركــزي  رعــدد ب

بنابراين تعـداد   .نصب گرديدند) آزمايشي هايكرت

گيري هاي فرومون براي اخالل در جفتكنندهپخش

 2 تقريبـاً در واحد سطح در استان آذربايجان شرقي 

 دو هـر  هيتوصـ . اسـتان كرمـان بـود   ر از بيشـت برابر 

 فرومـون  كنندهپخش 300شركت سازنده استفاده از 

ـ  باشـد يمـ  هكتار هر در  جـان يدر اسـتان آذربا  يول

- روش اخالل در جفت ريتأثاز  نانياطم يبرا يشرق

- پخـش  شـتر يب تعداد آفت خسارت كنترلدر  يريگ

  .شد استفاده هكتار هر در كننده



  �١                                                                                                                 ۱۳۹۴، )۲: (۳۵شناسي ايران،  نامه انجمن حشره

 

ـ  فتكارايي روش اخالل در ج دو روش  هگيـري ب

  :زير تعيين شد

تله فرومـوني بـا    3ايشي تعداد آزم كرتدر هر  - 1

، Russell IPMساخت شركت (دلتا سبز رنگ هاي تله

 S. tipuliformisحـاوي فرومـون جنسـي    ) انگلسـتان 

 بـا ) ، انگلستان.AgriSense BCS Ltdساخت شركت (

شـكار   ميـزان  پـايش منظور به متر 30 حدود فواصل

 اشــباع ييكــارآ جــهينت در و كامــل آفــت حشــرات

در قطعات شـاهد   يريگجفت در اختالل و فرومون

قبل از ظهور حشرات  رديابيهاي تله .دينصب گرد

و در  5/2/90در استان كرمان در تاريخ (كامل آفت 

در تمام ) 13/2/90استان آذربايجان شرقي در تاريخ 

ها در طـول مـدت   مام تلهت. نصب گرديدند هاكرت

كننده هـاي  پخش. فتندمورد بازديد قرار گرآزمايش 

تعـويض   1/4/90ها در كرمان در تاريخ فرومون تله

ــد   شــدند ــي در اســتان آذربايجــان شــرقي تجدي ول

  . نگرديدند

سـنين   الروهـاي  هاي ايجاد شده توسـط سوراخ - 2

همـان  شـاخه جـوان   سر 8نسل جديد بر روي  اوليه

مركز از دفي طور تصاهدرخت كه باصله  10 سال از

. شمارش قرار گرفتندمورد  ،انتخاب شدند كرتهر 

جهت جغرافيايي شمال،  4در هاي هر درخت شاخه

و در هر جهت جغرافيايي دو  غرب وشرق، جنوب 

متـر و ديگـري در    2شاخه يكي در ارتفاع كمتـر از  

عمليـات بـرآورد   . انتخاب شدندمتر  2ارتفاع باالي 

ــر  ــان ش ــتان آذربايج ــارت در اس ــاريخ خس قي در ت

ــاريخ    12/7/90 ــان در ت ــتان كرم  24/7/90و در اس

 .انجام شد

هاي الروي بر روي هاي تعداد سوراخميانگين

برداري شده از هر هاي جوان يك ساله نمونهشاخه

طور هدر هر يك از مناطق اجرا ب) تكرار(درخت 

طور و همچنين در هر دو محل اجرا بهجداگانه 

مورد تجزيه  LN (X + 1)پس از تبديل مركب 

تجزيه واريانس . قرار گرفتند) ANOVA(واريانس 

براي هر محل اجراي آزمايش با منابع تغيير ثابت 

، جهات جغرافيايي )سطح 3( تيمارهاي آزمايشي

و ) سطح 2(ها ارتفاع شاخه و) سطح 4(ها شاخه

تكرار  30(اثرات متقابل اين منابع تغيير ثابت و تكرار 

تكرار در استان  50يجان شرقي و در استان آذربا

و تجزيه واريانس  عنوان منبع تغيير تصادفيبه) كرمان

و اثرات متقابل اين  فوقمركب با فاكتورهاي ثابت 

 2( هاي اجراي آزمايشمنابع تغيير ثابت و محل

عنوان منابع تغيير به) تكرار 80( و تكرار )سطح

اده از هاي واريانس با استف تجزيه. انجام شد تصادفي

افزار  در نرم General Linear Modelروش 

MINITAB™ (13.20) بندي براي گروه. انجام گرديد

  .استفاده گرديد) Tukey )5% = αتيمارها از آزمون 

  

  بحث و نتايج

در  يابيردمنظور هاي فروموني كه بهتله :يابيرد - 1

- يشي كه در آنها روش اخالل در جفتقطعات آزما

و يا  Isonet® Zخراط با محصوالت  گيري پروانه كرم

Zeumat Universe® در هر دو استان  ،انجام شده بود

در طول اجراي طرح هيچ پروانه كرم خراطي را 

هاي عدم شكار پروانه .شكار نكردندمدت آزمايش 

هاي اخالل در ها و در كرتنر كرم خراط در اين تله

دهنده اشباع مناسب محيط توسط گيري نشانجفت

ومون جنسي و عدم توانايي افراد نر در رديابي فر

ؤيد موفقيت اخالل در اين مطلب م. افراد ماده بود

ت با اين محصوالت و گيري حشرات كامل آفجفت

 هايكرتكار رفته در هاي بهكنندهبا تعداد پخش

 در يابيردهاي عدم شكار تله. آزمايشي است

 استان گيري درقطعات آزمايشي اخالل در جفت

كار رفته هاي فرومون بهكنندهكرمان كه تعداد پخش
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نصف آن در استان آذربايجان  در واحد سطح تقريباً

 300 تقريباً كه كاربرد كندأييد ميتشرقي بود 

كه مورد توصيه هر دو شركت  ،كننده در هكتارپخش

پروژه كننده محصوالت مورد بررسي در اين توليد

گيري آفت در تبراي اخالل در جف ،باشدنيز مي

در كشور كافي  هاي محل اجراي آزمايششرايط باغ

از سوي ديگر تداوم عدم شكار در طول  .باشدمي

مدت آزمايش نشان داد كه اين محصوالت تجاري 

قادر به رهاسازي كافي فرومون در طول مدت 

 تجديدفعاليت آفت در شرايط كشور بدون نياز به 

باشند كه مي گيري آفتآنها براي اخالل در جفت

ر شرايط كشور اين نيز كارايي اين محصوالت را د

ت كامل حشراحالي است كه اين در .دهدنشان مي

در تمام  يابيردهاي پروانه كرم خراط توسط تله

و در يكي از قطعات قطعات شاهد در استان كرمان 

شكل ( دندششاهد در استان آذربايجان شرقي شكار 

هد در استان شا كرتعدم شكار در دو  .)1

دليل مجاورت اين به آذربايجان شرقي احتماالً

است كه در آنها روش  هاييكرتشاهد با  هايكرت

در نتيجه اين . گيري انجام شده بوداخالل در جفت

تحت  نزديكي، فضاي اين قطعات شاهد احتماالً

ها كه با كنندهفرومون رهاسازي شده از پخش تأثير

ب شده بودند، قرار نصتراكم باالتري در حاشيه 

هاي الروها شمارش سوراخهمين دليل به. گرفته بود

در تجزيه آماري شاهد  كرتاز درختان اين دو 

ديگر با فاصله  كرتنشد و از درختان دو  منظور

- گيري نمونهاخالل در جفت هايكرتبيشتر از 

   .برداري گرديد
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در قطعـات شـاهد در    Monitoringهـاي  ¬وسيله تله¬، به.Zeuzera pyrina Lهاي كرم خراط، نوسان شكار پروانه -1شكل 

  .هاي كرمان و آذربايجان شرقياستان
Fig. 1. Capture flactuation of leopard moth, Zeuzera pyrina L., by pheromone-based traps in control plots in Kerman and 

East Azarbaiedjan provinces (Iran). 
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وسيله هاي كرم خراط بهنوسان شكار پروانه مطالعه

در دو استان كرمان و آذربايجان شرقي  يابيردهاي تله

هاي كرم آغاز شكار پروانه كه داد نشان، )1 شكل(

ترتيب هاي كرمان و آذربايجان شرقي بهخراط در استان

. بود) ژوئن 15(خرداد  25و ) ژوئن 11(خرداد  21

هاي كرمان و آذربايجان ستاندر ا يابيردهاي شكار تله

يك هفته پس از آغاز ظهور حشرات ترتيب شرقي به

چهار هفته پس  تفريباً و) ژوئن 18(خرداد  28در كامل 

به ) ژوييه 11(تير  20 از آغاز ظهور حشرات كامل در

-شكار متراكم حشرات كامل در استان. اوج خود رسيد

هاي ريخدر تاترتيب هاي كرمان و آذربايجان شرقي به

 .پايان يافت) اوت 15(مرداد  24و ) ژوييه 18(تير  27

هاي كرم خراط راين طول مدت شكار متراكم پروانهبناب

و  37ترتيب هاي كرمان و آذربايجان شرقي بهدر استان

هاي كرمان در استان مجدداً يابيردهاي تله. روز بود 61

 19(د مردا 28هاي ترتيب در تاريخو آذربايجان شرقي به

-تعدادي كمي پروانه) سپتامبر 13( شهريور 22و ) اوت

براساس اطالعات موجود . هاي كرم خراط شكار كردند

شكار متراكم  احتماالً Z. pyrinaشناسي در باره زيست

هاي كرم خراط از اواخر بهار تا اواسط تابستان در پروانه

مربوط به جمعيتي از آفت است كه يك  1390سال 

-دو سال طي كرده و حاصل از پروانهنسل خود را در 

اند و ر تابستان دو سال قبل بودههاي ظاهر شده در اواخ

 1390شكار كم حشرات كامل آفت در اواخر تابستان 

ست كه يك نسل خود را در مربوط به جمعيتي از آفت ا

ه هاي ظاهر شدك سال طي نموده و حاصل از پروانهي

طوركه مالحظه همان .انددر اوايل تابستان سال قبل بوده

كه هدف اصلي براي ، عليرغم آنيابيردهاي شود تلهمي

ي ظهور هارد آنها در اين تحقيق پايش نوسانكارب

تواند اطالعات حشرات كامل نبوده است، مي

شناسي آفت در شرايط كشور ارزشمندي درباره زيست

هاي بنابراين با توجه به پيچيدگي. هددر اختيار قرار د

و اطالعات كم در اين زمينه  Z. pyrinaشناسي زيست

براي پايش نوسانات  يابيردهاي شود از تلهيپيشنهاد م

-كامل آفت در مناطق آلوده كشور بهظهور حشرات 

-به ت تاريك زندگي اين آفتمنظور روشن شدن نكا

دت طول م .گرددطور مستمر و چندين سال اقدام 

هاي كرمان و شكار حشرات كامل آفت در استان

تر نيطوال. روز بود 90و  69ترتيب آذربايجان شرقي به

بودن دوره ظهور حشرات كامل در استان آذربايجان 

هاي دليل تفاوتبه شرقي نسبت به استان كرمان احتماالً

هاي آزمايش در اثر اختالفشرايط اقليمي مناطق اجراي 

ارتفاع اين مناطق از سطح درياي آزاد و عرض 

زمان آغاز ظهور ) Radjabi )1986 .جغرافيايي است

 1356 و 1346هاي كرج در سال حشرات كامل آفت در

اسط ارديبهشت گزارش نموده است او را تقريباً

كامل آفت در شكار حشرات  1390كه در سال درحالي

هر دو استان كرمان و آذربايجان غربي از اواخر خرداد 

 ، احتماال1390ًبا توجه به بهار خنك سال . آغاز شد

خير ظهور حشرات كامل آفت در دماي هوا مسئول تأ

ست صحت اين فرضيه با اين سال بوده است كه الزم ا

در  1356و  1346هاي هاي هواشناسي سالمقايسه داده

-در مناطق اجراي آزمايش در استان 1390ل كرج و سا

  . هاي كرمان و آذربايجان شرقي بررسي گردد

گيري پروانه كرم بررسي كارايي اخالل در جفت

روش برآورد وسيله دو محصول تجاري بهخراط به

 :جوان همان سالهاي شاخهسرخسارت بر روي 

در استان هاي الروي هاي تعداد سوراخميانگين

 ± 03/0ترتيب رقي و در استان كرمان بهبايجان شآذر

 كهبود ) ميانگين ±معيار  خطاي( 25/0 ± 02/0و  38/0

 از شتريب يشرق جانيآذربا استان در داريمعن طوربه

   ).F1, 1817 = 8.63; P < 0.01( بود كرمان استان

هــاي تعــداد ســوراخ) ±خطــاي معيــار (ميــانگين 

گـردو در   سـاله درختـان  هاي يـك الروي بر روي شاخه
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وسـيله  گيـري بـه  ¬جفتكه روش اخالل در  هاييكرت

ــوالت ــا  ®Zeumat Universe و Isonet® Z محص در آنه

 03/0در استان كرمـان   ترتيب بهانجام شده بود و شاهد 

 = F2, 1127( 45/0 ± 04/0و  13/0 ± 02/0، 18/0 ±

31.06; P < 0.001 ( 03/0و در استان آذربايجان شرقي ± 

 ;F2, 667 = 22.46( 63/0 ± 07/0و  33/0 ± 04/0، 18/0

P < 0.001 (ًدر هر دو محـل اجـراي تحقيـق    و مجموعا 

 = F2, 1817( 52/0 ± 04/0و  2/0 ± 02/0، 18/0 ± 02/0

50.83; P < 0.001( در سـطح   دار¬معنـي كه تفـاوت   بود

هـاي الروي بـر روي   ميانگين تعداد سـوراخ  .داشتند% 1

كه روش اخـالل در   يهايكرتساله در ي يكها¬شاخه

هر كدام از دو محصول  وسيله¬بهدر آنها  گيري¬جفت

تجاري انجام شده بود در هر دو محل اجراي تحقيـق و  

طـور  بـه هر دو اسـتان   هاي¬دادههمچنين براي مجموع 

-شاهد بود كه نشان هايكرتكمتر از آن در  دار¬معني

تـرل  در كن گيـري ¬جفتدهنده كارايي روش اخالل در 

هاي اجراي تحقيـق  رم خراط در شرايط محلخسارت ك

ــود ــوراخ  .ب ــداد س ــانگين تع ــر روي  مي ــاي الروي ب ه

كـه   هـايي كـرت ساله درختان گردو در ي يكها¬شاخه

 محصـوالت  وسـيله ¬بـه  گيـري ¬جفتروش اخالل در 

Isonet® Z  وZeumat Universe®     انجام شـده بـود نسـبت

و % 60 در اسـتان كرمـان   ترتيـب ¬بهشاهد  هايكرتبه 

ــرقي   % 70 ــان شـ ــتان آذربايجـ و % 49و % 72، در اسـ

در  .متــر بــودك% 60و % 65در هــر دو اســتان  مجموعــاً

هـاي  بايجـان شـرقي ميـانگين تعـداد سـوراخ     استان آذر

كـه   اييكرتاله درختان يكي ها¬شاخهالروي بر روي 

ــول  ــالل در   Isonet® Zاز محصــ ــراي اخــ در آن بــ

دار كمتـر از  طور معنـي استفاده شده بود به گيري¬جفت

ــرت ــان ك ــاييدرخت ــه از محصــول   ه ــود ك  Zeumatب

Universe® ولــي در اســتان  .در آنهــا اســتفاده شــده بــود

هـر دو اسـتان    هـاي ¬دادهكرمان و همچنين در مجموع 

هــاي ميــانگين تعــداد ســوراخي در دار¬معنــيتفــاوت 

 هاييكرتساله درختان ي يكها¬شاخهالروي بر روي 

در آنها اسـتفاده شـده بـود     كه از هر يك از دو محصول

تركيـب   كـه آن بـا توجـه بـه    .)1 جدول( وجود نداشت

يكسان بـود   تقريباً فرومون در دو محصول آزمايش شده

در  Isonet® Zتوان توجيهي براي كارايي بهتر تركيب نمي

استان  چند كه در هر. استان آذربايجان شرقي ارائه نمود

كـار رفتـه از   بـه هاي كنندهآذربايجان شرقي تعداد پخش

كمتـــر از ) عـــدد Zeumat Universe® )500محصـــول 

 كـرت در هر ) عدد Isonet® Z )600 هاي¬كننده¬پخش

هـا  كننـده عداد پخـش بود و ممكن است اين تفاوت در ت

ولـي نتـايج    .دليل اختالف كارايي اين دو محصول باشد

در  هـا ¬تلهو عدم شكار اين  يابيردي ها¬تلهحاصل از 

استفاده شده در آنها  ®Zeumat Universeز كه ا هاييكرت

-به هاي¬كننده¬پخشمناسب تعداد  تأثيرحاكي از  ،بود

ل اثـر  احتما و است گيري¬جفتكار رفته در اخالل در 

چنـين  اين .دهددست آمده كاهش ميدوز را در نتايج به

دست آمده در استان كرمان كه رسد كه نتايج بهنظر ميبه

تكرار  30ن و تكرار در كرما 50(تر آزمايش با تكرار بيش

و تعــــداد مســــاوي از   )در آذربايجــــان شــــرقي 

هر محصول انجام شده است بيشـتر   هاي¬كننده¬پخش

ي در كارايي ايـن  دار¬معنيقابل اطمينان باشد و تفاوت 

چه نتـايج حاصـل   چنان .دو محصول وجود نداشته باشد

يـد ايـن مطلـب    ؤهر دو استان با هم نيز م هاي¬دادهاز 

  .است

هــاي تعــداد ســوراخ) ±خطــاي معيــار (ميــانگين 

ساله در جهـات شـمال،   ي يكها¬شاخهالروي بر روي 

 در ترتيـب ¬بـه شرق، جنـوب و غـرب درختـان گـردو     

 ± 03/0، 27/0 ± 04/0، 25/0 ± 04/0 اســـتان كرمـــان

و در  )F3, 1127 = 0.46; P = 0.708( 28/0 ± 04/0و  22/0

، 36/0 ± 05/0، 32/0 ± 05/0استان آذربايجـان شـرقي   

 = F3, 667 = 1.15; P( 46/0 ± 06/0و  39/0 ± 07/0

 03/0، 28/0 ± 03/0در هر دو استان  مجموعاًو  )0.328
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 = F3, 1817( 35/0 ± 04/0و  28/0 ± 03/0، 30/0 ±

1.08; P = 0.356(  ي نداشتنددار¬معنيبود كه تفاوت.  

هــاي تعــداد ســوراخ) ±خطــاي معيــار (ميــانگين 

ســاله در دو ارتفــاع ي يــكهــا¬شــاخهروي  الروي بــر

متـر درختـان گـردو     2متر و بـاالي   2برداري زير نمونه

 ± 02/0و  27/0 ± 03/0اســتان كرمــان  در ترتيــب¬بــه

24/0 )F1, 1127 = 0.05; P = 0.826 ( و در استان آذربايجان

 F1, 667 = 0.38; P( 35/0 ± 04/0و  41/0 ± 04/0شرقي 

 و 32/0 ± 02/0 هـر دو اسـتان  در  و مجموعـاً ) 0.539 =

02/0 ± 28/0 )F1, 1817 = 0.338; P = 0.564 ( هـر   بود كـه

يشـتر  متر ب 2زير ارتفاع ها در چند هميشه تعداد سوراخ

بـا   .نبودي دار¬معنيتفاوت  متر بود ولي اين 2از باالي 

هـا در  ه الروهاي نوزاد پس از تفريخ تخـم كتوجه به آن

هاي ابع بيشتر همان داالنريزي كه براساس منمحل تخم

ي جـوان  هـا ¬شـاخه قديمي آفت بر روي تنه است بـه  

، طبيعـي  ) Britton & Cromie, 1911( كننـد مهاجرت مـي 

رسـد كـه الروهـاي نـوزاد مهـاجر ابتـدا بـه        نظـر مـي  به

ي جـوان در ارتفاعـات پـايين تـاج درخـت      هـا ¬شاخه

 ،رسـيده و آنهــا را آلــوده كننــد و بــا بــاال رفــتن ارتفــاع 

   .ندري جوان كمتري مورد حمله قرار گيها¬شاخه

اي تيمارهاي آزمايشي با هاثرات متقابل فاكتور

و  ها¬شاخهبا جهت  ها¬شاخهها، ارتفاع جهت شاخه

با ارتفاع  ها¬شاخههمچنين تيمارهاي آزمايشي با جهت 

 دار¬معنييك از مناطق اجراي تحقيق در هيچ ها¬شاخه

 هاي تيمار آزمايشي باچند اثر متقابل فاكتور هر .نبودند

 دار¬معنيدر استان آذربايجان شرقي  ها¬شاخهارتفاع 

ولي در استان كرمان  )F2, 667 = 0.21; P = 0.813( نبود

)F2, 1127 = 4.05; P = 0.018(  هر  هاي¬دادهو در مجموع

 .بود دار¬معني )F2, 1817 = 3.17; P = 0.042(دو استان 

م خراط بر روي هاي الرو كرميانگين تعداد سوراخ

متر درختان قطعاتي  2متر و باالي  2ي زير ها¬شاخه

با دو محصول  گيري¬جفتكه در آنها روش اخالل در 

ده بود و در قطعات شاهد در مورد آزمايش انجام ش

هم هاي كرمان، آذربايجان شرقي و هر دو استان با استان

كه در طورهمان .اند نشان داده شد 2 جدول درترتيب به

در هر يك از تيمارها، چه  شود¬ميمشاهده  2 دولج

ط به اجراي روش اخالل در ومرب هايكرت

يا  Isonet® Zمحصوالت با هر كدام از  گيري¬جفت

Zeumat Universe®  شاهد تفاوت  هايكرتو يا

هاي الروي بر اد سوراخي بين ميانگين تعددار¬معني

متر وجود  2متر و باالي  2ي زير ها¬شاخهروي 

مربوط به  هايدادهولي نكته جالب توجه كه در . شتاند

استان كرمان و مجموع اطالعات مربوط به هر دو استان 

-شاهد، همان هايكرتآن است كه در  شود¬ميديده 

هاي الروي در پيش نيز گفته شد، تعداد سوراخكه طور

ي باالتر ها¬شاخهتر بيشتر از ي پايينها¬شاخهدر 

كه روش اخالل در  ييهاكرتولي در  باشد¬مي

هاي آنها انجام شده است تعداد سوراخ در گيري¬جفت

تر كمتر يا مساوي ي پايينها¬شاخهالروي در 

 هاي¬دادهاين وضعيت در . باشد¬ميي باالتر ها¬شاخه

مربوط به استان آذربايجان شرقي نيز به استثناي تيمار 

 ®Zeumat Universe وسيله¬به گيري¬جفتاخالل در 

بيشتر روش  تأثيردهنده اين پديده نشان. شود¬ميديده 

ي ها¬شاخهدر كاهش آلودگي  گيري¬جفتاخالل در 

ي باالتر ها¬شاخهتر درختان گردو نسبت به پايين

ي پاييني ها¬شاخهبيشتر در  تأثيرعلت اين  .باشد¬مي

سنگين تر بودن فرومون نسبت به هوا و غلظت  احتماالً

علت نشست به اعات كمتربيشتر فرومون در ارتف

فرومون و در نتيجه اشباع بيشتر فرومون در ارتفاعات 

موفقيت  و در نهايت )Gut & Brunner, 1996( كمتر

اي است با افراد ماده گيري¬جفتبيشتر در اخالل در 

 گيري¬جفتتر افراد نر را براي كه در ارتفاعات پايين

دهد كه روش اخالل اين مطلب نشان مي .خوانندفرا مي

ر آنها بسيار هايي كه درختان ددر باغ گيري¬جفت در
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هاي تند هايي كه در شيبويژه در باغبلند مي باشند و به

فرومون در ارتفاعات علت نشست اند بهاحداث گرديده

  اد هاي با شيب زيتر باغژرفهاي كمتر يا قسمت

  مناسب را داشته باشد و توصيه  تواند كارايينمي

ها از اجراي روش اخالل گونه باغ گردد كه در اينمي

  .رددگخودداري  گيري¬جفتدر 

 

در تيمارهـاي  هاي درختان گـردو  ¬بر روي شاخه )ميانگين ± اريمع يخطا(هاي الرو كرم خراط تعداد سوراخ -1جدول 

   .آزمايشي
Table 1. Lepard moth, Zeuzera pyrina L., larval entrances (Mean ± Standard Error) on the young branches of walnut 

trees in different treatments. 

 
Pooled data of both regions East Azarbaiedjan province Kerman province Treatments 

0.18 ± 0.02B 0.18 ± 0.03C 0.18 ± 0.03B Isonet® Z 
0.20 ± 0.02B 0.33 ± 0.04B 0.13 ± 0.02B Zeumat Universe® 
0.52 ± 0.04A 0.63 ± 0.07A 0.45 ± 0.04A Control 

Means followed by the same letter are not significantly different (Tukey test, α = 5%). 

 

در تيمارهـاي  هاي درختان گـردو  ¬بر روي شاخه )ميانگين ± اريمع يخطا(هاي الرو كرم خراط تعداد سوراخ -2جدول 

  .فختلآزمايشي و در ارتفاعات م
Table 2. Lepard moth, Zeuzera pyrina L., larval entrances (Mean ± Standard Error) on the young branches of walnut 

trees in different treatments and different hights. 
 

Pooled data of both 

regions East Azarbaiedjan province Kerman province Hights of 

branches (m) 
Treatments 

0.15 ± 0.03B 0.18 ± 0.04 0.14 ± 0.04B < 2 Isonet® Z 
0.21 ± 0.03B 0.18 ± 0.04 0.22 ± 0.04AB > 2 
0.21 ± 0.3B 0.36 ± 0.06 0.12 ± 0.02B < 2 Zeumat Universe® 
0.20 ± 0.03B 0.29 ± 0.05 0.15 ± 0.03B > 2 
0.59 ± 0.06A 0.68 ± 0.10 0.54 ± 0.07A < 2 Control 
0.44 ± 0.05A 0.58 ± 0.09 0.36 ± 0.05A > 2 

Means followed by the same letter are not significantly different (Tukey test, α = 5%). 

  

طور مستمر بايد به گيري¬جفتروش اخالل در 

يش از در طي چندين سال انجام گردد تا موجب كنترل ب

با . هاي متوالي گرددراط در سالپيش خسارت كرم خ

يك نسل  Z. pyrina كه قسمتي از جمعيتتوجه به آن

هاي كند و در نتيجه پروانهخود را در دو سال كامل مي

بخشي از الروهاي موجود در هر سال دو سال بعد 

تداوم و استمرار اجراي روش اخالل  شوند¬ميظاهر 

ر تداوم روش اخالل د .ضروري است گيري¬جفتدر 

هاي فعال كرم نگيري موجب كاهش تعداد داالجفت

هاي زيتون كشور مصر گرديده است خراط در باغ

)Hegazi et al., 2010 .( همچنين استمرار چندين ساله

هاي سيب اسپانيا در باغ گيري¬جفتروش اخالل در 

موجب كاهش هر چه بيشتر خسارت آفت در هر سال 

وش اخالل در ر .)Sarto i Monteys, 2001(گرديد 

پروانه كرم خراط در سطوح با مساحت  گيري¬جفت

   .)Durán et al., 2004(حداقل يك هكتار قابل اجرا است 

دست آمده نشان داد كه توسعه روش نتايج به

از محصوالت تجاري  با استفاده گيري¬جفتاخالل در 

رل و كاهش خسارت تواند موجب كنتآزمايش شده مي

گردوي كشور كه شرايط مناسب هاي كرم خراط در باغ
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 الزم است مسلماً. براي كاربرد اين روش را دارند گردد

قالب برنامه كنترل در  گيري¬جفتروش اخالل در 

اي ويژه رعايت نيازهاي آبي و تغذيهتلفيقي آفت به

 .اجرا شودو مديريت صحيح باغ  گردودرختان 

  

  سپاسگزاري

ي پور، مهندس مهدآقايان مهندس علي محمدي

هاي گياه پزشكي كلنيك و كاركنانشناس يزدان ،ناصري

در مراحل اجراي اين فت و شبستر باهاي شهرستان

د كه از ايشان تشكر و تحقيق همكاري فعاالنه داشتن

 Isonet® Zفرومون  هاي¬كننده¬پخش. گرددقدرداني مي

طور رايگان توسط رد نياز براي اجراي اين تحقيق بهمو

ر ژاپن در اختيار اينجانب قرار د Shin-Etsuشركت 

گرفتند كه كمال امتنان را از اين شركت و نمايندگي آن 

  . در ايران دارد
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