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 چكيده

به دليل خسارت اين آفت در ارقـام مختلـف   . نمايد خوشه خوار انگور هر ساله خسارت زيادي را  به درختان انگور در ايران و استان كردستان وارد مي
. وسط دانشگاه كشاورزي سوئد انجام گرديـد انگور استان كردستان، تحقيقي در اين زمينه با استفاده از تله هاي دلتا و كپسول هاي فرموني طراحي شده ت

پيـك پـرواز در   . مورد بررسـي قـرار گرفـت    1390-91اوج پرواز حشرات كامل در سه نسل طي سال . نتايج نشان داد كه اين آفت سه نسل در سال دارد
 3مـرداد و در شهرسـتان سـرو آبـاد      28تيـر و   24ارديبهشت،  30 ،مرداد ماه، در شهرستان سقز 20تيرماه و  6ارديبهشت، 23ب شهرستان سنندج به ترتي

هـاي سـنندج، سـقز و     در شهرستان(، تراكم جمعيت حشرات كامل 1390و  1391همچنين در دو فصل زراعي  . شهريور ماه بود 29تير و  12ارديبهشت، 
روي ميزان جلب حشرات كامل آفت مـورد  ) ان سقزدر شهرست(و تاثير رقم انگور ) در شهرستان مريوان(هاي مختلف فرمون جنسي  ، تاثير غلظت)سروآباد

از . بين تراكم حشرات كامل آفت در مناطق تله گذاري شده سه شهرستان سنندج، سقز و مريـوان، تفـاوت معنـي داري مشـاهده شـد     . بررسي قرار گرفت
نشان  خوشه خوار انگورذابيت را روي حشرات كامل ميلي گرم بيشترين ج 1ميلي گرم بكار رفته در اين آزمايش، غلظت  1و  1/0، 01/0ي ها غلظتميان 
  .دادندنشان ارقام عسكري، رشه، فرخي و بيدانه قرمز از نظر ميزان جلب آفت، تفاوت معني داري را . داد

  
  ، كردستانرخوشه خوار انگور، غلظت فرمون، ارقام انگو :كليدي واژه هاي

  
  1مقدمه

كـه  آيد  يمبشمار  انگور يكي از محصوالت مهم و اقتصادي ايران
انگـور در  . گرفته استر هاي قديم مورد استفاده ساكنان آن قرا از زمان

ميان درختان ميوه از نظر سطح زير كشت و توليد در ايران رتبه دوم را 
رقم انگور ديم، بيشترين تعـداد   17استان كردستان با داشتن ). 1(دارد 

زير كشت انگور ديم و  سطح. را مي باشدارقام انگور ديم در كشور را دا
هكتار بوده و ميزان توليد ميـوه   13312آبي در استان كردستان حدود 

ايـن محصـول   ). 12( تن مـي باشـد   62000انگور در استان كردستان 
ين آنهـا، خوشـه خـوار    تـر  مهمباشد كه يكي از  يمداراي آفات زيادي 

ــور   :Lobesia botrana Den & Schiff Lepانگـ

Tortricidae) (ي كمي و كيفـي  ها خسارتباشد كه باعث ايجاد  يم

                                                            
به ترتيب دانشجوي كارشناسي ارشد و اسـتادياران گـروه گيـاه پزشـكي،      -4و  2، 1
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الروهاي نسل اول، دوم و سـوم آفـت بـه    . شود يمروي اين محصول 
هـاي رسـيده، خسـارت     يـوه مي گـل، غـوره و   ها جوانهترتيب بر روي 

 Botrytis   قـارچ در اثر فعاليت اين آفت زمينه براي فعاليت . زنند يم

cinera De Bary خوار انگور در جنوب خوشه ). 10(شود  فراهم مي
ي آن از هـا  نسل تعدادباشد اگرچه  يمنسل در سال  3تا  2اروپا داراي 

باشد  يمي متغير مركزيك نسل در شمال اروپا تا پنج نسل در آسياي 
با توجه بـه شـرايط   ن ي اين شب پره در ايراها نسلتعداد ). 20و  16(

ي ياسـوج،  ها شهرستانكه در  باشد به طوري آب و هوايي متفاوت مي
قزوين و تبريز سه نسل و در شيراز چهار نسل در سال گـزارش شـده   

 ).8و  4، 3، 2(است 
ساختار و فعاليت رفتاري فرمون جنسي شب پره خوشه خوار انگور 

و بـه كشـف تركيـب    د تشخيص داده شـ  1980و  1970در دهه هاي 
 7,9-dodecadienyl-(E,Z)اصلي فرمـون خوشـه خـوار انگـور،     

acetateپايش آفات، يكـي از اجـزاي اصـلي    ). 24و  15(نجر شد ، م
تواند زمان ظهور و روند فعاليت  يمپايش، . مديريت تلفيقي آفات است

ـ     ارزشـي در  ا اصلي آفات را تعيين كند و اگر دقيـق باشـد، اطالعـات ب

  )علوم و صنايع كشاورزي(حفاظت گياهان نشريه
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از ). 19(كنـد   جهت استفاده در پـيش آگـاهي از خسـارت آفـات ارائـه      
بايـد مـورد توجـه     ها فرموناستفاده از فاكتورهاي موثر ديگري كه در 

غلظت مناسب فرمون مورد اسـتفاده  ). 18(قرار گيرد، غلظت آنها است 
 ).22(ير بسـزايي دارد  تـأث ي فرموني، در شكار حشرات هدف، ها تلهدر 

ي زيادي در مـورد واكـنش خوشـه خـوار انگـور نسـبت بـه        ها گزارش
 ).23و  13(باشـد   يمـ هـا، موجـود    ي مختلـف فرموالسـيون  ها غلظت

توانـد   يمـ مطالعات انجام شده نشان داده اند كه ارقام مختلـف انگـور   
ير معني داري داشـته باشـد   تأث ها تلهروي ميزان جلب و شكار آفت در 

هـاي   تواند در روي انتخاب ميزبان توسط شب پـره  يمهمچنين، ارقام 
تـاثير   با توجه به اينكه تاكنون بررسـي ). 25(ير گذار باشند تأثماده نيز 

ويژگي هاي تله هاي فرموني در ميزان جلـب خوشـه خـوار انگـور در     
به دليل اهميت اقتصادي خسارت استان كردستان انجام نشده است و 

اين آفت و با توجه به اين كه اسـتان كردسـتان دومـين جايگـاه را در     
تعداد ارقام انگور ديم كشور دارد، اين تحقيق با هدف مطالعه تغييـرات  

راكم  و پراكنش جغرافيـايي آن در منـاطقي از ايـن اسـتان و     فصلي، ت
ي مختلف فرمون و ارقام مختلف انگور ها غلظتير تأثهمچنين بررسي 

  .ي فرموني صورت گرفتها تلهبر ميزان جلب آفت به طرف 
  

  ها روشمواد و 
تغييرات فصلي جمعيت حشرات كامل شب پره خوشه خوار 

  انگور
عيت حشرات كامل آفت، در هر كدام به منظور بررسي تغييرات جم

يـك  ي سنندج، سـقز و سـروآباد از اسـتان كردسـتان،     ها شهرستاناز 
تله گذاري در يك تاكستان از هـر منطقـه توسـط    . منطقه انتخاب شد

ي فرموني دلتا سفيد رنگ ساخت كشور سوئد و به تعداد سه عدد ها تله
و م ميلي گر 05/0ي استفاده شده ها فرمونغلظت . ، انجام شداتله دلت

تله گذاري  .ساخت شركت سهامي زيست فناوري فرمون پارسانيان بود
در ارتفـاع يـك    ها تله .انجام گرفت 28/1/90در اين مناطق در تاريخ 

متري از سطح زمين نصب شدند و فاصله آنها از يكديگر بيشتر از سي 
ارش و بار شم هاي به دام افتاده هر دو يا سه روز يك شب پره. متر بود

هر هفته بدليل پر شـدن صـفحه چسـبنده آن تعـويض      ها تلهبرچسب 
  .شدند روز يكبار تعويض مي 30ي استفاده شده هر ها فرمون. شدند يم

  
  بررسي تراكم جمعيت حشرات كامل در نسل دوم

به دليل خسارت زا بودن نسل دوم خوشه خوار انگور و اهميت اين 
ر آفـت در ايـن نسـل، در انگـو     نسل به منظور تعيين ميزان تراكم اين

 21/3/91خ ي سنندج، سقز و مريـوان در تـاري  ها شهرستانهاي  كاري
سـه   هـاي ايـن   يسـتگاه ادر هـر كـدام از   . تله گذاري صـورت گرفـت  

شهرستان، پنج عدد تله دلتا در ارتفاع يك متـري از سـطح زمـين بـا     
ي فرمـوني يـك   هـا  كپسولتقريبي سي متر از يكديگر، حاوي   فاصله

ي نصب شـده بعـد   ها تله. لي گرمي ساخت كشور سوئد، نصب شدندمي
جمع آوري  2/5/91 در تاريخ ها آناز شمارش حشرات به دام افتاده در 

  .شدند
در شهرستان سنندج، چهار منطقه آرندان، بابـاريز، صـلوات آبـاد و    

قزلـو، قيلسـتون و    ،كيالنه، در شهرستان سقز چهـار منطقـه كسـنزان   
هرسـتان مريـوان، روسـتاهاي سـرنژمار، لـنج آبـاد و       در ش و نپارسانيا

ر شهرسـتان  د .هاي تله گذاري انتخاب شـد  يستگاهامحمده، به عنوان 
، تله گذاري در نسل اول و دوم بـه  ها شهرستانبرخالف ديگر  ،مريوان

ي اول و دوم و تفـاوت  هـا  نسـل منظور تعيين تراكم جمعيت آفـت در  
اطق، براي تعيين تـراكم در نسـل   در اين من. انجام گرفت ها آنتراكم 

به عنوان  19/3/91نصب شدند و تاريخ   20/1/91در تاريخ  ها تلهاول 
ي فرمون گذاشته شده براي ها كپسولشروع نسل دوم با عوض كردن 

تعـويض   هـا  تلهروز سطح چسبي  25هر . شد در نظر گرفتهنسل اول، 
ن داده هـا بـه   قبل از تجزيه تحليل داده هـا از نرمـال بـود   . گرديد يم

ــد  Kolmogorov-Smirnovروش  ــل ش ــان حاص ــت . اطمين جه
 SPSSهـا در منـاطق مختلـف، از نـرم افـزار       مقايسه ميانگين تراكم

جهت مقايسـه  ) ANOVA(طرفه  و تحليل واريانس يك 16ويراست 
  .ها از آزمون دانكن استفاده شد يانگينمبه دو و د

  
مختلـف   ي مختلـف فرمـون و ارقـام   ها غلظتير تأثبررسي 

  انگور بر ميزان جلب آفت
كيلـومتري شـمال غربـي     15مريوان و منطقـه محمـده واقـع در    

ي مختلف انتخاب ها غلظتير تأثمريوان به عنوان محل انجام آزمايش 
 بـه صـورت  و  شدند كه رقم انگور كاشته شده در اين مناطق خوشـناو 

بل از شروع يباً چند روز قتقركه  19/3/91گذاري در تاريخ  تله. ديم بود
آزمـايش در  . نسل دوم خوشه خوار انگور در مريوان بود انجـام گرفـت  

تكرار و با چهـار تيمـار مختلـف     5قالب طرح بلوك كامل تصادفي در 
، )ميلي گرم و شاهد بدون كپسول فرمون 1و  1/0، 01/0ي ها غلظت(

عدد تله دلتـا سـفيد رنـگ سـاخت      20روي هم رفته تعداد . انجام شد
هاي چوبي  يهپابر روي ن در ارتفاع يك متري از سطح زمي كشور سوئد
 50بعـد از  . متري از هم، در اين تاكستان نصب گرديـد  30و با فاصله 

در تـاريخ  . روز، تعداد حشرات شـكار شـده شـمارش و يادداشـت شـد     
قبل از تجزيه تحليـل داده هـا از   . جمع آوري شدند ها تله، 9/5/1391

ن حاصل شـد و در صـورت نرمـال نبـودن     نرمال بودن داده ها اطمينا
ي  به دست آمده با ها داده. ها از تبديل داده مناسب استفاده گرديد داده

 .مورد ارزيابي قرار گرفت 12ويراست   SASاستفاده از نرم افزار 
ير ارقام انگور، انگورستان هاي آبي منطقـه  ش تأثبراي انجام آزماي

سـتان ايـن منطقـه كـه داراي     چهـار تاك . پارسانيان سقز انتخاب شدند
 بـه طـور  ) چهار تيمار(ي فرخي، بيدانه قرمز، عسكري و خوشناو ها رقم

جدا از هم بودند و هركدام بيش از يك هكتار وسعت داشتند، براي تله 
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، مصادف با شروع نسـل دوم  27/3/90در تاريخ . گذاري انتخاب شدند
ي دلتا سفيد رنگ خوشه خوار انگور در سقز، تعداد چهار عدد تله فرمون

ساخت كشور سـوئد، در  ) چهار تكرار(با غلظت فرموني يك ميلي گرم 
قبـل از   .ي انگور نصب شـدند ها درختبر روي  ها هر كدام از تاكستان

ــه روش    ــا بـ ــودن داده هـ ــا از نرمـــال بـ ــه تحليـــل داده هـ تجزيـ
Kolmogorov-Smirnov آزمـايش در قالـب    .اطمينان حاصل شد

هاي حاصل با استفاده از نرم افزار  جام شد و دادهتصادفي ان كامالًطرح 
SAS  يبـاً  تقر، 22/4/90در تـاريخ  . تجزيه و تحليل شدند 12ويراست

روز  3هر  ها تلهتعداد حشرات شكار شده در  ،روز بعد از تله گذاري 25
  .تعويض گرديد چسب تله هاشمارش شدند و يكبار 
  

  نتايج 
پره خوشه خوار تغييرات فصلي جمعيت حشرات كامل شب 

  انگور
گـذران در سـنندج، از    هاي زمسـتان  يرهشفخروج حشرات كامل از 
اوج پرواز حشرات كامل سه نسل آفت در . اواخر فروردين ماه آغاز شد

 .مرداد ماه اتفاق افتـاد  20تيرماه و  6ارديبهشت، 23سنندج به ترتيب، 
وايـل  شكار حشرات كامل نسل سوم از اوايل مرداد مـاه شـروع و تـا ا   

هـاي اول تـا    اوج پرواز حشرات كامل در نسـل . دمهرماه ادامه پيدا كر

 24ارديبهشـت،   30هـاي،   يختارسوم در شهرستان سقز به ترتيب، در 
 3هـاي   مرداد و در شهرستان سـروآباد بـه ترتيـب در تـاريخ     28تير و 

   ).1شكل (شهريور ماه اتفاق افتاد  29تير و  12ارديبهشت، 
هاي  شدن زمان اوج پرواز حشرات كامل نسل با توجه به مشخص

مختلف در مناطق مختلف و نيز با توجه به اين كه اين آفـت در نسـل   
كند لـذا يـك    يمدوم خسارت زياد و اقتصادي به محصول انگور وارد 

ي اوج پرواز حشرات كامل در نسل دوم  مشاهده زهفته تا ده روز پس ا
  .ه شهرستان توصيه شدهر سن ي عليه آن به باغداراپاش سمآفت 

  
  بررسي تراكم جمعيت حشرات كامل در نسل دوم 

هاي متفـاوت در   نتايج اين مطالعه نشان داد كه اين آفت با تراكم
تمام مناطق تله گذاري شده وجود داشت بنابراين اين آفت، آفتي همه 

هـاي   مقـادير ميـانگين تـراكم آفـت در شهرسـتان      .باشد مي گسترا ج
نتايج تحليل واريـانس نشـان   . نشان داده شده اند 1مختلف در جدول 

هـاي مختلـف تفـاوت     داد كه بين ميانگين تراكم آفـت در شهرسـتان  
بـر   ).= p ; 43,2df=، 54/34F>001/0(داري وجـود داشـت    معنـي 

اساس نتايج آزمون دانكن ميانگين تراكم آفت در شهرستان مريوان به 
ولي بين ميانگين تـراكم   داري از شهرستان سقز باالتر بود شكل معني

  .داري مشاهده نشد هاي سقز و سنندج تفاوت معني آفت در شهرستان

  

 
هاي فرموني در باغات انگور سنندج، سقز و  نمودار تغييرات فصلي تعداد حشرات كامل شب پره خوشه خوار انگور به دام افتاده در تله - 1ل شك

  )1390ال س(سروآباد 
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تراكم ) 1ها خطاي استاندارد ميانگين ±ميانگين(ي  مقايسه -1جدول 
حشرات كامل نسل دوم شب پره خوشه خوار انگور در سه  

  )روزه 50دوره ( 1391استان كردستان در سال   شهرستان
  
  

 شهرستان
 مريوان سقز  سنندج

  b55/9 ± 25/42  b28/4 ± 58/25  a6/25 ± 87/188  آفت تراكم
  .دارند 05/0داري در سطح ها با حروف كامالً متمايز تفاوت معني نميانگي

  
ميانگين تراكم آفت در مناطق مختلف اين سه شهرستان در شكل 

داد كـه    طرفه نشان نتايج تحليل واريانس يك. نشان داده شده است 2
داري وجـود   بين ميانگين تراكم آفت در مناطق مختلف تفـاوت معنـي  

مقايسه ميانگين تـراكم  ). = p ; 35,10df=، 60/25F>001/0(دارد  
آفت در منـاطق مختلـف سـه شهرسـتان نشـان داد كـه بيشـترين و        

ها در مناطق سـرنژمار در شهرسـتان مريـوان و     پره ترين تعداد شب كم
در سـه منطقـه شهرسـتان      .كسنزان در شهرستان سقز به دام افتادند

 ; p=015/0(حمـده  مريوان، ميانگين تراكم آفت درنسل اول مناطق م
4df=، 09/4t=  (  و ســرنژمار)042/0=p ; 4df=، 93/2t=  ( بــه

داري باالتر از نسل دوم بـود  ولـي در منطقـه لـنج آبـاد       صورتي معني
)130/0=p ; 4df=، 90/1t= (داري بين ميانگين تراكم  ، تفاوت معني

  ). 3شكل (آفت نسل اول و دوم مشاهده نشد 
  

تلف فرمـون و رقـم انگـور بـر     ي مخها غلظتير تأثبررسي 
  ميزان جلب آفت

قبل از انجام مقايسات آماري نرمال بودن داده هـا مـورد بررسـي    
نتايج تحليل واريانس نشان داد كـه بـين ميـانگين تعـداد     . قرار گرفت
هـاي مختلـف فرمـون تفـاوت      هـاي جلـب شـده در غلظـت     شب پره

يعنـي  ) = p ; 12,3df=، 24/43F>001/0(داري وجود داشـت   معني
. ثـر بـود  مؤداري بر شدت جلـب آفـت    غلظت فرمون به صورتي معني

هـاي جلـب    نتايج آزمون دانكن نشان داد كه ميانگين تعداد شـب پـره  
هـاي   داري از غلظـت  شده در غلظت يك ميلي گرم به صورتي معنـي 

گرم باالتر بوده همچنين، ميانگين جلب آفت  ميلي 1/0و  01/0شاهد، 
بـدون  (دار از گـروه شـاهد    م به صورتي معنيميلي گر 01/0در غلظت 

هـاي   باالتر بود ولي بين ميانگين جلب آفت در غلظت) كپسول فرمون
  .)4شكل (داري يافت نشد  ميلي گرم تفاوت معني 01/0و  1/0

بر اساس نتايج اين آزمايش از ميان سـه غلظـت آزمـايش شـده،     
ـ تر مناسبغلظت يك ميلي گرم،  ب آفـت  ين غلظت از لحاظ ميزان جل

نشـان داد كـه   ) 2جدول (همچنين نتايج تجزيه واريانس  . معرفي شد
تله هـاي فرمـوني تـاثير معنـي     رقم انگور بر ميزان جلب اين آفت به 

                                                            
1- SE 

رقم عسكري تفاوت معني . نشان دادند 05/0داري را در سطح احتمال 
داري را با رقم بي دانه قرمز نشان داد همچنين تفاوت معني داري بين 

 ،=12,3df(شـه، فرخـي و بـي دانـه قرمـز مشـاهده نگرديـد        ارقام ر
4/3=F( ) 2جدول.(  

  
  بحث

هاي سـنندج،   مطالعه در مناطق تله گذاري شده شهرستاندر اين 
سقز و مريوان، سه نسل از اين آفت مشاهده شـد كـه ايـن نتيجـه بـا      

هاي تحقيقات گذشته در تهران، قزوين، ياسوج و تبريز مطابقـت   يافته
 4، 3، 2(داشت اما در شيراز چهار نسل از اين آفت گزارش شده است 

به عوامل مختلفـي ماننـد دمـا، درصـد      تعداد نسل اين شب پره). 8و 
بـه عنـوان   ). 21و  17(رطوبت نسبي و ميزان روشـنايي بسـتگي دارد   

مثال، شب پره خوشه خوار انگور در نواحي شمال اروپـا دو نسـل و در   
زمان ظهور شب پره در مناطق ). 14(نواحي جنوب اروپا سه نسل دارد 

ردسـير دهـه اول   گرمسيري اواسط فروردين ماه و در منـاطق نيمـه س  
بنابراين، اختالف تاريخ ظهور شـب  . ارديبهشت ماه گزارش شده است

  ). 11و  8(باشد  روز مي 25تا  20ها در مناطق ذكر شده حدود  پره
روند ظهور و به اوج رسيدن جمعيت حشرات كامل در منـاطق بـه   
آب و هواي منطقه و ساير عواملي كه ذكر شد متفاوت است به طوري 

ستان تاكستان، ظهور اولين پروانـه در اوايـل ارديبهشـت و    كه در شهر
ظهـور شـب   ج اوج ظهور شب پره نسل اول در اواسط ارديبهشت و او

پره نسل دوم در اواسط تير و اوج پرواز آفت در نسل سوم اواخر مرداد 
هاي  در منطقه شهريار اولين شكار شب پره توسط تله ).3(باشد  يمماه 

هشت و اوج ظهور سه نسل متوالي بـه ترتيـب،   فرموني دهه اول ارديب
دهه دوم ارديبهشت، دهه اول تير و دهه اول مرداد ماه بـود در حـالي   
كه در شهرستان تاكستان، آغاز ظهور حشرات كامل نسل اول در دهه 
سوم فروردين و اوج ظهور حشرات كامل سه نسل متوالي بـه ترتيـب،   

  ).5(اول مرداد ماه بود دهه اول ارديبهشت، دهه سوم خرداد و دهه 
هاي سـنندج،   در اين مطالعه در مناطق تله گذاري شده شهرستان

سقز و مريوان، سه نسل از اين آفت مشاهده شـد كـه ايـن نتيجـه بـا      
هاي تحقيقات گذشته در تهران، قزوين، ياسوج و تبريز مطابقـت   يافته

 4، 3، 2(داشت اما در شيراز چهار نسل از اين آفت گزارش شده است 
تعداد نسل اين شب پره به عوامل مختلفـي ماننـد دمـا، درصـد     ). 8و 

بـه عنـوان   ). 21و  17(رطوبت نسبي و ميزان روشـنايي بسـتگي دارد   
مثال، شب پره خوشه خوار انگور در نواحي شمال اروپـا دو نسـل و در   

زمان ظهور شب پره در مناطق ). 14(نواحي جنوب اروپا سه نسل دارد 
فروردين ماه و در منـاطق نيمـه سردسـير دهـه اول      گرمسيري اواسط

بنابراين، اختالف تاريخ ظهور شـب  . ارديبهشت ماه گزارش شده است
  ). 11و  8(باشد  روز مي 25تا  20ها در مناطق ذكر شده حدود  پره
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روند ظهور و به اوج رسيدن جمعيت حشرات كامل در منـاطق بـه   
د متفاوت است به طوري آب و هواي منطقه و ساير عواملي كه ذكر ش

كه در شهرستان تاكستان، ظهور اولين پروانـه در اوايـل ارديبهشـت و    
ظهـور شـب   ج اوج ظهور شب پره نسل اول در اواسط ارديبهشت و او

پره نسل دوم در اواسط تير و اوج پرواز آفت در نسل سوم اواخر مرداد 
هاي  ط تلهدر منطقه شهريار اولين شكار شب پره توس ).3(باشد  يمماه 

فرموني دهه اول ارديبهشت و اوج ظهور سه نسل متوالي بـه ترتيـب،   
دهه دوم ارديبهشت، دهه اول تير و دهه اول مرداد ماه بـود در حـالي   
كه در شهرستان تاكستان، آغاز ظهور حشرات كامل نسل اول در دهه 

سوم فروردين و اوج ظهور حشرات كامل سه نسل متوالي بـه ترتيـب،   
  ).5(ارديبهشت، دهه سوم خرداد و دهه اول مرداد ماه بود دهه اول 

نتايج اين تحقيق نشان داد كه افزايش تدريجي غلظـت فرمـون،   
. باعث افزايش جلب كنندگي حشرات كامل خوشه خوار انگور مي شود

هاي  تعداد شب پره  فرمونقابل ذكر است كه هميشه با افزايش غلظت 
) دز(شـكار تـا يـك غلظـت      معموالًكه شود بل به دام افتاده بيشتر نمي

فرمون ميزان   غلظتيابد و از آن دز به بعد با افزايش  يمبهينه افزايش 
يـل خاصـيت   بـه دل مانـد و يـا آن كـه     يمـ ثابـت بـاقي    هـا  تلـه شكار 

  ).20(شود  يمدوركنندگي، باعث كاهش شكار 
  

 
روزه در مناطق مختلف  50ها تعداد حشرات كامل شب پره خوشه خوار انگور نسل دوم طي يك دوره  يانگينخطاي استاندارد م ±ميانگين - 2شكل 

  .دارند 05/0داري در سطح ها با حروف كامالً متمايز تفاوت معني ميانگين .1391در سال   نندج، سقز و مريوانهاي س شهرستان
  

  
ها تراكم حشرات كامل شب پره خوشه خوار انگور در در نسل اول و دوم در سه منطقه مختلف  خطاي استاندارد ميانگين ±نمقايسه ميانگي - 3شكل 

 .دارند 05/0داري در سطح ها با حروف كامالً متمايز تفاوت معني ميانگين .1391در سال  شهرستان مريوان



  321      ...مطالعه تغييرات فصلي شب پره خوشه خوار انگور

c

b

b

a

0

10

20

30

40

50

شاهد 0.01 0.1 1
ده
فتا
م ا
 دا
به

ی 
ھا

ه 
پر

ب 
ش

د 
عدا
ت

 
 )ميلی گرم(غلظت فرمون 

 
  هاي مختلف فرمون رموني حاوي غلظتهاي ف ات كامل شب پره هاي خوشه خوار انگور به دام افتاده در تلهميانگين تعداد حشر - 4شكل 

  
رسانيان انگور در منطقه پاف شكار حشرات كامل شب پره خوشه خوار انگور در ارقام مختل تعداد) خطاي استاندارد ±نميانگي(مقايسه  -2جدول 

  1391سقز در نسل دوم سال 
  
  

 رقم
  دانه قرمز بي  فرخي رشه يعسكر

  a 05/11 ± 00/47  ab 19/8 ± 50/27  ab 90/2 ± 50/29  b 87/3 ± 00/14  شكار آفت
 دارند 05/0داري در سطح ها با حروف كامالً متمايز تفاوت معني ميانگين           

  
تعدادي از سـخت  ر دميزان جلب ير منفي دزهاي باالي فرمون تأث

يابي  در يك آزمايش، براي دست). 18(است   شدهبالپوشان نيز گزارش 
به غلظت مناسب فرمون براي پايش جمعيت شـب پـره خوشـه خـوار     

ميلـي گـرم    10يكروگرم تا م هاي يك نشان داده شد كه غلظت، انگور
ايـن يافتـه بـا    ). 21(توانند در رديابي اين آفت به كار رونـد   يمفرمون 

غلظت بهينه بـه دسـت   يباً مطابقت داشت و تقرنتيجه پژوهش حاضر 
در اين محدوده قرار داشـت  ) يك ميلي گرم(آورده شده در پژوهش ما 

بـراي يـافتن واكـنش    . اين آفت پيشنهاد گرديد جمعيت شبراي پاي و
هـا مطالعـه اي روي شـب     به يك غلظت خـاص از فرمـون   ها   پره شب
انجام شد و نشان داده   Malacosoma disstria Hubnerي  پره

شب پره در يك غلظت باال از فرمون دچار اختالل رفتاري  شد كه اين
رسـد بـه همـين علـت      يمـ شده و از نظر فيزيولوژيكي به نقطه اشباع 

ير تـأث در يـك تحقيـق   ). 22(تواند منبع فرمون را شناسـايي كنـد    ينم
ي مختلف بـر روي جلـب پروانـه جوانـه خـوار بلـوط       ها فرمونغلظت 

اثير غلظت فرمون معنـي دار بـوده   بررسي شد كه نتايج نشان داد كه ت
). 6(ي باالتر ميزان شكار بيشتري داشتند ها غلظتاست به نحوي كه 

ير بعضي فاكتورها در جلب جوانـه خـوار   تأثدر آزمايش ديگر به منظور 

) نيم، يك و يك و نيم ميلي گرم(بين سه غلظت مورد آزمايش ، بلوط
بت به دو غلظـت  اختالف وجود داشت به نحوي كه نيم ميلي گرم نس

ديگر بهتر عمل كرده و از نظر كارايي در سطح بـاالتري قـرار داشـت    
)9(.  

كه تفاوت نشان دادند  ز نتايج بدست آمده در منطقه پارسانيان سق
در ميزان شكار حشرات كامل بـين ارقـام مختلـف انگـور     معني داري 
توانـد بـر روي    يمـ ي مختلف در يك تاكستان ها رقمتنوع . وجود دارد

ند كـه  ه ابرخي مطالعات نشان داد. يرگذار باشدتأثالگوي پراكنش آفت 
ي هـا  تلـه توانند بر ميزان جلب و شكار آفت در  يمارقام مختلف انگور 

تواننـد   يمـ همچنين ارقام مختلف  .دنير معني دار داشته باشتأثفرموني 
  ).24(د ير گذار باشنتأث  روي فرآيند انتخاب ميزبان توسط حشرات ماده

  
  سپاسگزاري

آقاي پيتر ويتزگال عضو هيات  از نگارندگان بر خود الزم مي دانند
غلظـت هـاي    علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه سوئد به خاطر تامين

  .جهت انجام اين پژوهش تشكر نمايند مختلف فرمون ها
 

  منابع
  .آمارنامه محصوالت باغي سازمان جهاد كشاورزي. 1388. بي نام -1
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 Lobesia botrana (Denبررسي تغييرات انبوهي جمعيت خوشه خوار انگور . 1383. و ايراندوست م. گلشن ف ،.ح.ظمي مكا ،.م.جعفرلو م -2

& Sch) (Lep: Tortricidae) خالصه مقاالت شـانزدهمين كنگـره گياهپزشـكي    . و تعيين مناسب ترين زمان سم پاشي عليه آن در تبريز
  .328، صفحه 1383ر شهريو 7-11آفات، تبريز : ايران، جلد اول

و تعيـين   Lobesia botrana (Den & Sch) (Lep: Tortricidae)بررسي تعداد نسل پروانه خوشـه خـوار انگـور    . 1377. جليل نواز م -3
آفـات، دانشـكده   : خالصه مقاالت سيزدهمين كنگره گياهپزشـكي ايـران، جلـد اول   . مناسب ترين زمان مبارزه عليه آن در شهرستان تاكستان

  .122، صفحه 1377شهريور  12-17ي كرج، كشاورز
در منطقـه بـوير    Lobesia botrana (Den & Sch) (Lep: Tortricidae)زيست شناسي كرم خوشه خـوار انگـور   . 1379. سعيدي ك -4

  .110، صفحه 1379شهريور  14-17آفات، دانشگاه صنعتي اصفهان ، : چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد اول. احمد
و شناسايي عوامل كنترل كننده طبيعي در استان تهران  Lobesia botranaبررسي بيولوژي شب پره خوشه خوار انگور “  .1384. صعودي ع -5

، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهـران،  ”و قزوين
  .صفحه 84

ي هـا  تلـه بررسي اثر غلظت فرمون و فاصـله  . 1389. مو منصور قاضي . ح.م، بريماني .ر.م ، زرگران.ح ، آل منصور.م جم حسني، ع.عسكري ح -6
خالصه مقـاالت نـوزدهمين كنگـره    . Tortrix viridana (L.) (Lep.: Tortricidae)ي نر جوانه خوار بلوط ها پروانهفرموني روي شكار 
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