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 چکیده

. باشد می آن هاي میزبان ترین مهم از گردو که است خوار چوب مهم آفات از یکی .Lepidoptera, Cossidae ()Zeuzera pyrina (L(فري  پره شب
 رنگ شکل، فرومون، نوع( عامل چهار تأثیر جداگانه، هاي آزمایش طی تحقیق این در. گذارند می تأثیر فرومونی هاي تله شکار میزان روي مختلف عوامل

. گرفت قرار ارزیابی مورد) اصفهان استان( آباد نجف منطقه گردوي هاي باغ در فري پره شب نر افراد کامل حشرات شکار میزان روي) تله نصب ارتفاع و
 پره شب هاي حاوي فرومون تله از بیشتر داري معنی طور به فرنگی انگور مانند زنبور پروانه هاي حاوي فرومون در تله نرها شکار میزان که داد نشان نتایج
 دلتـا،  تلـه  با رنگ 6آزمایش در. بود قیفی تله به دار متعلق معنی طور به شکار بیشترین) قیفی و بالدار دلتا، اي، استوانه( ها تله شکل در مقایسه .بود فري
 و حداکثر معمولی خاکستري رنگ اي، استوانه تله با رنگ 4آزمایش  که در در حالی. داشتند را شکار میزان حداقل و حداکثر ترتیب به زرد و سبز هاي رنگ
 ارتفاع در شکار حداکثر که داد نشان بالدار و دلتا تله نوع دو با) مختلف ارتفاع 3( تله نصب ارتفاع تأثیر بررسی. داشتند را شکار میانگین حداقل زرد رنگ
 نصب ارتفاع و رنگ تله شکل تله، فرومون، نوع جمله از مختلف تحقیق حاضر نشان داد که عوامل. دست آمد به  زمین سطح از متر شش از بیش نصب

  .باشد می ثرؤم فرومونی هاي تله کارایی نتیجه در و فري پره نر شب میزان شکار روي تله
  

  Zeuzera pyrina نوع فرومون، ، رنگ تله، شکل تله،ارتفاع نصب تله :ي کلیديها واژه
 

    1 مقدمه
تـرین گونـه گـردو در    مهم Juglans regia (L.)گردوي ایرانی 

هـاي البـرز و زاگـرس    دامنـه  به خصوصایران بوده و در اغلب نقاط 
کـه   میلیون تن اسـت  2/1تولید گردو در جهان حدود . شودکشت می

ي اول تا سوم بـه ترتیـب مربـوط بـه آمریکـا، چـین و ایـران        ها رتبه
سطح زیر کشت گـردو در   1390طبق نتایج آمارگیري سال . باشد یم

 باشـد  یمـ کیلوگرم در هکتـار   2379هکتار با عملکرد  195280ایران 
 90سطح زیر کشت و عملکرد گردو در استان اصفهان در سال ). 31(

کیلوگرم در هکتار برآورد شده است  1041هکتار و  5/6391به ترتیب 
)22.(  

 ,Zeuzera pyrina (L.) (Lepidopteraپره فري یا پلنگی  شب
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Cossidae) خوار است که با ایجاد کانال در شـاخه و تنـه    بآفتی چو
در اکثر اوقات پـس از حملـه   ). 33(شود  سبب ضعف شدید درخت می

آفت به سیب کـه میزبـان اصـلی ایـن آفـت اسـت راه بـراي حملـه         
، در نتیجـه درخـت   شـود  یمـ خوار باز  بخوار و چو تي پوسها سوسک

خسـارت ایـن آفـت روي برخـی از     ). 32(شـود   یمخیلی سریع نابود 
، در حالی کـه گـردو بـا وجـود     گردد یمسبب مرگ درخت  ها زبانیم

پره فـري   شب. دهد یمآلودگی شدید نسبت به این آفت تحمل نشان 
پنجـاه درصـد   . کنـد  یمیک نسل خود را طی یک تا دو سال تکمیل 

بقیه افراد طی دو سـال کامـل   افراد، یک نسل خود را در یک سال و 
ي خاص این آفت از نظر نحوه ها یژگیو). 34و  33، 17، 10( کنند یم

. خسارت، دامنه میزبانی و غیره سبب شده که کنترل آن مشکل باشد
ي مؤثر در کاهش جمعیت این آفت اسـتفاده از انـواع   ها روشیکی از 

ها سازگار بـوده و   شرو، که با سایر باشد یم) نوري و فرومونی( ها تله
 24(را به کار گرفت  ها آندر قالب یک برنامه مدیریت تلفیقی  توان یم

ي فرومونی با توجه به شرایط خاص خسارت آفت ها تلهکاربرد ). 25و 
ي برخوردار است، زیـرا اسـتفاده از   ا ژهیوروي درختان گردو از اهمیت 

این آفت روي براي کنترل ) نظیر مکانیکی و شیمیایی( ها روشسایر 
نتایج مطلوب  غالباً باو  طلبد یمدرختان گردو هزینه و زمان زیادي را 

 ).11(همراه نیست 

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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  1395 پاییز، 3 شماره، 30 ، جلد)کشاورزيعلوم و صنایع (نشریه حفاظت گیاهان     408

هاي جنسی در کنترل بسیاري از آفات از جملـه  امروزه از فرومون
بخشـی را در   که آینده امیـد ) 36و  16(شود پره فري استفاده می شب

هـاي  ها در برنامه ومونفر اصوالً. دهد یمزمینه کنترل این آفت نوید 
مدیریت تلفیقی بـه سـه منظـور ردیـابی، شـکار انبـوه و اخـتالل در        

ایـن روش بـراي کنتـرل    ). 28و  26( شـوند  یمـ گیري اسـتفاده   جفت
اولـین  ). 41و  27، 21، 14(بسیاري از آفات مهم استفاده شده اسـت  

و ) 4( گردد یمبر  1973پره فري به سال مطالعات در مورد رفتار شب
هاي سنتز شده جلب مطالعات بعدي نشان داد که این آفت به فرومون

در یک مطالعه سه ترکیب شیمیایی از عصاره بند آخـر  ). 19(شود  یم
یکـی از ایـن سـه    . پره فري اسـتخراج شـد  هاي باکره شبشکم ماده

پره فري در شرایط آزمایشگاهی ترکیب که در جلب حشرات ماده شب
 باشد یمثرتر بود، داراي فرمولی به شرح زیر ؤنسبت به دو ماده دیگر م

)40.(  
(E, Z)-2, 13-octadecadien-1-ol acetate  

همان فرومون جنسی پروانه ) 16(این ترکیب طبق نظر اسماعیلی 
  Synanthedon tipuliformis (Clerck)زنبور مانند انگور فرنگـی  

  . باشد یم
ي فرومونی در نظر گـرفتن  ها تلهجهت حصول حداکثر کارایی از 

ایـن   نیتـر  مهـم از جملـه  . ضرورت دارد ها تلهعوامل مؤثر بر کارایی 
به دز، نوع و جنس کپسول فرومونی، سطح چسـبنده،   توان یمعوامل 

استحکام تله، شکل تله، رنگ تله، ارتفاع و محل نصب تله و شـرایط  
، 29، 6(اقلیمی مانند سرعت وزش باد و شدت نور خورشید اشاره نمود 

کـه در خصـوص    دهد یممرور تحقیقات انجام شده نشان ). 38و  37
ي فرومـونی جهـت شـکار    هـا  تلـه عوامل مختلف روي کـارایی   ریتأث

ي هـا  تلـه پره فري به شب. پره فري کار جامعی انجام نشده است شب
در ). 16(شود حاوي فرومون پروانه زنبور مانند انگور فرنگی جلب می

هـاي حـاوي    هاي حاوي فرومون شب پـره فـري بـا تلـه     مقایسه تله
عـدد   196و  3فرومون پروانه زنبور مانند انگـور فرنگـی بـه ترتیـب     

  ).15(پره فري شکار شد  شب
  1Cنوع تله فرکونو ي فرومونی، مقایسه دها تلهدر بررسی شکل 

)Pherocne 1C (داري  و دلتاي پالستیکی نشان داد که اختالف معنی
 1Cدر میزان شکار حشرات نر کرم سیب وجود ندارد، ولی تله فرکون 

خـوار   ي سرشـاخه ها پروانهنسبت به تله دلتاي پالستیکی براي شکار 
براي کـرم سـیب، در اسـترالیا برتـري تلـه      ). 2و  1(هلو برتري دارد 

و در ) 39(نسبت به تله مثلثی فلـزي  ) 1CP)Zoecon 1 CP زوکون 
ثابت ) 18(ي ا استوانهي دلتا و ها تلهایران برتري تله زوکون نسبت به 

ي و سـینی حـاوي آب   ا اسـتوانه ي ها تلهدر منطقه کرمان . شده است
هاي سر پوشـیده جهـت    ي دلتا، بالدار، قیفی و تشتکها تلهنسبت به 

  ). 42(خوار پسته برتري داشت ب شکار انبوه پروانه چو
ثر بر میزان شـکار ایـن   ؤي فرومونی یکی از عوامل مها تلهرنگ 

 Synanthedon pictipes (Grote andمیـزان شـکار   . اسـت  ها تله

Robinson)  اه با نوارهاي زرد به ي قرمز، سبز، نارنجی و سیها تلهدر
داري بیشتر بوده و کمترین شکار مربوط به تله سفید رنـگ   طور معنی

ي کـرم سـیب   ها پروانهرنگ تله روي میزان شکار  ریتأثدر مورد . بود
هـاي تحـت   به طوري که بین رنگ. نتایج متفاوتی گزارش شده است

و در آزمـایش  ) 5(ي قهـوه اي و زرد  ها رنگبررسی در یک آزمایش 
در تحقیقی . برتري داشتند ها رنگنسبت به سایر ) 18(دیگر رنگ زرد 

ي قرمز، آبی، زرد، سبز، نارنجی و سـفید تفـاوت   ها رنگدیگر از بین 
  ). 35(دست نیامد  داري به  معنی

که محل قرار گرفتن تله از نظـر   دهد یممطالعات مختلف نشان 
یایی نصب و ارتفاع و موقعیت نصب نسبت به تاج درخت، جهت جغراف

در آزمایشی . دارد ریتأثموقعیت در حاشیه یا داخل باغ روي کارایی آن 
متري از سطح زمین بود،  2/2با چهار ارتفاع نصب تله که حداکثر آن 

دسـت   متري به  8/1تا  4/1پره فري در ارتفاع  بیشترین شکار نر شب
در بیشترین میزان شکار کرم سیب و سر شاخه خـوار هلـو   ). 36(آمد 

ارتفاع سه متري از سطح زمین بدست آمد و براي آفات فوق به ترتیب 
در جهات شرقی و جنوبی درخت میزان شکار بیشـتر از سـایر جهـات    

ها روي کـرم سـیب در   بررسی. دار نبود بود، هرچند این اختالف معنی
ي مسـتقر در یـک سـوم    هـا  تلهاسترالیا نشان داد که میزان شکار در 

در بررسـی مشـابهی در کالیفرنیـاي    ). 39(ر است باالیی درخت بیشت
آمریکا مشخص گردید که با افزایش ارتفاع نصب تلـه، میـزان شـکار    

در تحقیق دیگـري بیشـترین شـکار    ). 29(یابد  کرم سیب افزایش می
دسـت آمـد    سه متري به  در ارتفاعي فرومونی براي کرم سیب ها تله

ومونی نصـب شـده در   هاي فر میزان شکار کرم سیب توسط تله). 20(
یـک متـري از    و ارتفـاع نوك تاج درخت نسبت به وسط تاج درخـت  

طـی مطالعـاتی در   ). 18(داري بیشـتر بـود    طور معنـی  سطح زمین به
و گردو در ) Carya illinoinensisگردوي آمریکایی، (ي پکان ها باغ

ي هـا  تلـه در  Cydia caryana (Fitch)آمریکا، شـکار حشـرات نـر    
طور چشمگیري بیشتر از  متري به 14/9شده در ارتفاع فرومونی نصب 

ي انجام ها یبررس). 30(متري بود  57/4ي نصب شده در ارتفاع ها تله
 Platynotaي نـر  هـا  پروانـه ي سیب ویرجینیا روي ها باغگرفته در 

flavedana Clemens  وP. idaeusalis (Walker)   نشان داد کـه
متري و گونه دوم  3و  1/2 ارتفاع هاي واقع در گونه اول بیشتر در تله

متـري شـکار شـدند     3و  1/2، 2/1ي واقع در ارتفـاع  ها تلهبیشتر در 
هـاي   هاي گردوي استان اصفهان و ایـران از تلـه   امروزه در باغ). 13(

ـ  پره فري استفاده می فرومونی جهت شکار شب ثیر عوامـل  أشود، اما ت
ه و ارتفاع نصب تله، مختلف، از جمله نوع فرومون، شکل تله، زنگ تل

. ها مشـخص نیسـت   پره فري توسط این تله روي میزان شکار نر شب
پژوهش حاضر به منظور بررسـی تـأثیر برخـی عوامـل، شـامل نـوع       

ي ها تلهفرومون، شکل تله، رنگ تله و ارتفاع نصب تله، روي کارایی 
  .پره فري انجام گرفت فرومونی مورد استفاده براي شکار  نر شب

  



  409     ي گردوها باغپره فري در ي فرومونی براي شکار شبها تلهتأثیر برخی عوامل بر کارایی 

  ها روشمواد و 
  ها شیآزماها و اجراي نحوه انتخاب باغ

واقـع در  ) رقم گردوي کاغذي(ي گردو ها باغدر  ها شیآزماکلیه 
طـی  ) استان اصـفهان (آباد  منطقه قلعه سفید از توابع شهرستان نجف

ي انتخاب شده سابقه طـوالنی  ها باغ .انجام شد 1380-81ي ها سال
سن درختان در این . ره فري داشتندپ آلودگی به شب) بیش از ده سال(

متـر و ارتفـاع    7تـا   3سال، فاصله بین درختان  25تا  20ها اکثراً باغ
-ي گردو در این منطقه هـم ها باغ. متر بود 7-8متوسط اکثر درختان 

باشند به طوري کـه درختـان حاشـیه یـک بـاغ در امتـداد و       جوار می
ي هـا  بـاغ مسـاحت  . ي مجاور قرار دارنـد ها باغنزدیک ردیف درختان 

بـر   هـا  شیآزمـا جهت اجراي . هکتار متغیر بود 5/3تا  5/0انتخابی از 
یی انتخاب شدند که بتوان همـه تکرارهـا را در   ها باغاساس مساحت، 

از نظـر  (یک باغ لحاظ کرد و در بعضی موارد بـه علـت وسـعت کـم     
جهـت  . جوار به عنوان تکرار در نظر گرفته شدندي همها باغ) مالکیت

هکتار در نظـر   5/0) تکرارها(ها  کنواختی مساحت تقریبی کلیه کرتی
  . برداري از قسمت وسط هر کرت انجام شد گرفته شد و نمونه

بررسی و مشاهدات اولیه در منطقه نشان داد که ظهـور حشـرات   
پره فري از نیمه دوم اردیبهشت ماه شروع شده و تا اواخـر  کامل شب

ي فرومـونی در نیمـه   ها تله ها شیآزماهمه  تیر ادامه دارد، بنابراین در
 مرداد بـه طـور  اول اردیبهشت ماه روي درختان نصب و تا نیمه اول 

هاي مختلف بسته به در آزمایش ها تلهفاصله بین . مرتب بازدید شدند
. متـر منظـور شـد    100تـا   65فاصله بین درختـان و وسـعت بـاغ از    

بـه طـور   ) پـره فـري   جنس نر شـب ( ها شکار تلهآماربرداري از میزان 

در هـر بازدیـد در   . بار در صـبح انجـام گرفـت   روز یک 5متوسط هر 
) کثیف شدن سطح چسبنده تله و یا افزایش میزان شکار(صورت لزوم 

ي فرومونی به ها کپسولشد و سطح چسبنده تله تمیز و یا تعویض می
هر تله  میانگین شکار تله در هر شب در .صورت ماهانه تعویض شدند

  :در طول فصل طبق فرمول زیر محاسبه شد
مجموع	شکار

تعداد	شب ∗ تعداد	تله =  	میانگین	شکار

  ثر بر میزان شکارؤبررسی عوامل م
دو نوع فرومون متعلق به پروانه زنبور مانند انگور : نوع فرومون

 هردو سـاخت ، )گرم در هر حامل میلی 2با دز (پره فري فرنگی و شب
ي دلتـاي  ها تلهآزمایش با این . تان مقایسه شدشرکت اگریسنز انگلس

چهار (متري سطح زمین با چهار تکرار  5/1سفید رنگ در ارتفاع نصب 
اجرا ) تله 8 جمعاًهکتار و  5/0باغ هم جوار با مساحت تقریبی هر کدام 

 .شد
بـا مسـاحت   (تکـرار در یـک بـاغ     3این آزمایش با : شکل تله

ي آزمـایش شـامل   مارهایت. اجرا شد) تله 12 جمعاًهکتار و  3تقریبی 
 (Delta)، دلتا (Cylindrical or Standard)يا استوانهچهار نوع تله 

ي مورد استفاده به رنگ ها تله. بود (Funnel)و قیفی  (Wing) ، بالدار
متر از سطح زمین و حـاوي فرومـون پروانـه     5/1سفید، ارتفاع نصب 

ي مورد اسـتفاده بـه   ها تلهمشخصات . زنبور مانند انگور فرنگی بودند
  ).1 شکل(اختصار به شرح زیر است 

  

    
 )اصل(ي، قیفی و بالدار ا استوانههاي دلتا،  از راست به چپ تله: ي مورد استفاده در این مطالعهها تلهي مختلف ها شکل -1شکل 

Figure 1- Different shapes of the traps used in the experiment, from right to left: delta, cylindrical, funnel and winged traps 
(original) 

  
 20و طول  10از جنس پولیکا، با قطر : ي یا استانداردا استوانهتله 

ط کاغذ سفید رنگ پوشیده شـده  متر، که سطح بیرونی آن توس سانتی
 پوشاند یمدر دو طرف استوانه درپوشی که نیمه پایینی استوانه را . بود

  . سطح داخلی استوانه به چسب فرومونی آغشته شده بود. قرار داده شد
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ي هـا  لبـه این تله داراي سه سطح مستطیلی با : تله دلتا یا مثلثی
متر و کف  سانتی 28×15مماس بر هم بود که دو سطح کناري به ابعاد 

کف (متر، به طوري که مستطیل زیرین آن  سانتی 28×20تله به ابعاد 
متر به طرف داخل تاخورده  ي خارجی به اندازه سه سانتیها لبهدر ) تله
سطح داخلی کف تله حاوي یک طلق همراه با چسـب فرومـونی   . بود
  . بود

رویی و زیـري   تله بالدار از دو صفحه مقوایی: تله بالدار یا زوکون
به طوري که تله در کل . متر تشکیل شده است سانتی 23×28به ابعاد 

که بین دو صفحه فضاي خـالی   دیآ یمبه صورت یک چند وجهی در 
  . صفحه زیري به چسب فرومونی آغشته شده بود. وجود دارد

این نوع تلـه از سـه قسـمت درپـوش، قیـف و سـطل       : تله قیفی
متـر و توسـط    با فاصله سـه سـانتی   تشکیل شده است که درپوش آن

ـ گ یمچهار پایه روي قیف قرار  قیـف در شـیار لبـه سـطل قـرار      . ردی
متر و قطر پـایینی   سانتی 15قطر قیف یا قطر باالیی سطل . ردیگ یم

و  5/9متر و ارتفاع نصب قیـف و سـطل بـه ترتیـب      سانتی 14سطل 
متر در نظر گرفته شد و سطح داخلـی سـطل بـه چسـب      سانتی 5/16

در این  ها تلهبه منظور یکنواخت بودن رنگ . فرومونی آغشته شده بود
ه به رنگ سبز بـود توسـط کاغـذ    ک ها تلهآزمایش، سطح خارجی این 

  .پوشانده شد A4سفید 
تأثیر رنگ در سه آزمایش جداگانـه بـا دو شـکل تلـه     : رنگ تله

در ارتفاع دو متري از سطح زمـین   ها تله. ي و دلتا بررسی شدا استوانه
بـا  . حاوي فرومون پروانه زنبور ماننـد انگـور فرنگـی بودنـد    و نصب 

ي مختلف مارهایت، ها تلهرونی مقواهاي رنگی روي سطح بی چسباندن
با سه تکـرار در   1380بررسی تله دلتا با سه رنگ در سال . ایجاد شد

) تله 9هکتار و جمعاً  5/0با مساحت تقریبی هر کدام (جوار  سه باغ هم
در بررسـی  . شامل سه رنگ سـفید، زرد و سـبز بـود    مارهایت. اجرا شد

کستري براق، خاکستري رنگ سفید، زرد، سبز، خا 6دیگري تله دلتا با 
 1381این آزمایش در سال . و قرمز مقایسه شدند) غیر براق( معمولی

) تله 18با مساحت تقریبی سه هکتار و جمعاً (با سه تکرار در یک باغ 
بـا سـه    1380ي با چهار رنـگ در سـال   ا استوانهبررسی تله . اجرا شد

اجرا و ) تله 12هکتار و جمعاً  5/1با مساحت تقریبی (تکرار در یک باغ 
  . چهار رنگ سبز، زرد، سفید و خاکستري معمولی مقایسه شد

تأثیر ارتفاع نصب تله در دو آزمایش جداگانه با دو : ارتفاع نصب
. شکل تله دلتا و بالدار هر کدام با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفـت  

 هکتار 6/0با مساحت تقریبی هر کدام (جوار  براي تله دلتا سه باغ هم
با مساحت تقریبی هـر  (و براي تله بالدار سه باغ دیگر ) تله 9 جمعاًو 

شامل سه ارتفـاع   مارهایت. انتخاب شد) تله 9هکتار و جمعاً  7/0کدام 
به رنگ سفید  ها تله. متر از سطح زمین بود 6و بیشتر از  3، 5/1نصب 

و حاوي فرومون پروانه زنبور مانند انگور فرنگـی بودنـد و در جهـت    
  .جنوبی لبه بیرونی تاج درخت نصب شدند

 
  ها دادهتجزیه آماري 

تکرار  4یا  3ي کامل تصادفی با ها بلوكدر قالب  ها شیآزماکلیه 
نر شکار شده در هر تله در طول دوره  يها پره تعداد شب. انجام گرفت

، Log (X+1)هـا بـا فرمـول    آزمایش شمارش و پـس از تبـدیل داده  
با استفاده از آزمون توکی  ها نیانگیمعملیات تجزیه واریانس انجام و 

 tي نوع فرومون با استفاده از آزمون ها نیانگیممقایسه . مقایسه گردید
  .انجام شد

  
  نتایج و بحث

از  1380-81هـاي   شکار حشرات نر توسط تله فرومونی طی سال
مرداد ادامه داشت، در حالی کـه   5اردیبهشت ماه شروع شده و تا  15

ي ها سالعدد به ترتیب براي  12و  11(اوج ظهور آن نیمه اول خرداد 
این نتایج با مشاهدات قبلی در خصـوص زمـان   . بود) 1381و  1380

 ).2شکل (منطقه منطبق است ظهور حشرات بالغ آفت در 
 

 
تله دلتا (ي گردوي شهرستان نجف آباد ها باغدر  1380- 1381ي ها سالي فرومونی طی ها تلهپره فري توسط  روند تغییرات میانگین شکار افراد نر شب -2شکل 

   )متر از سطح زمین 6بیش از  در ارتفاعسفید حاوي فرومون پروانه زنبور مانند انگور فرنگی نصب شده 
Figure 2- Trend of mean changes of male leopard moth captured by pheromone traps during 2001-2 in walnut orchards of Najafabad county 

(white delta trap containing S. tipuliformis pheromone placed in 6 m above ground) 



  411     ي گردوها باغپره فري در ي فرومونی براي شکار شبها تلهتأثیر برخی عوامل بر کارایی 

  

  ثر بر میزان شکارؤبررسی عوامل م
هـاي   پره فـري در تلـه   مجموع شکار نر شب: اثر نوع فرومون

فري طی  پره شبو هاي پروانه زنبور مانند انگور فرنگی حاوي فرومون
عدد و میانگین شـکار در هـر    7و  77شب تله گذاري به ترتیب  105

تعداد نـر شـکار شـده در     .بود 01/0و  18/0ترتیب ر تله به شب در ه
بـا میـانگین   (هاي حاوي فرومون پروانه زنبور مانند انگور فرنگـی   تله
فـري بـا    پـره  شب هاي حاوي فرومون نسبت به تله) 25/19 ± 86/2

 ,t-value= 6.21, DF= 4.15(بیشتر بود ) 75/1 ± 62/0(میانگین 
P= 0.0030 .(ران در مطالعه عرفانی و همکا)هاي بـه   نیز در باغ) 15

هاي حاوي فرومون پروانه  پره فري در تله استان اصفهان شکار نر شب
فري  پره شب هاي حاوي فرومون زنبور مانند انگور فرنگی نسبت به تله

  .  بیشتر بود
شب  105مدت ر پره فري د مجموع شکار نر شب: اثر شکل تله

 22 و 32، 37، 151ي به ترتیب ا استوانهي قیفی، بالدار، دلتا و ها در تله
در تله قیفی  47/0عدد و میانگین شکار در هر شب در هر تله حداکثر 

ي هـا  تلـه این معیار براي . ي برآورد شدا استوانهدر تله  06/0و حداقل 
تجزیـه واریـانس   . دست آمـد   به 10/0و  11/0بالدار و دلتا به ترتیب 

وجـود دارد  دار  معنـی  اخـتالف  هـا  تلـه ي هـا  شـکل نشان داد که بین 
)F=5.20, DF= 3,6, P= 0.0344, CV= 19.306 .( مقایســه
اخـتالف   هـا  تلـه هـاي مختلـف    نشان داد که بـین شـکل   ها نیانگیم

تله قیفی با کسـب حـداکثر میـانگین    ). 1جدول (وجود دارد ) دار معنی
ي تلـه شـکار بیشـتري را    هـا  شکلنسبت به سایر ) 23/50 49/14±(

  .  داشت
  
پره فري  خطاي معیار تعداد افراد نر شب ±مقایسه میانگین  - 1جدول 

 شکار شده توسط چهار شکل مختلف تله
Table 1- Comparison of means ± standard error for the 

numbers of leopard moth captured by four different 
shapes of traps 

خطاي معیار ±میانگین  شکل تله  
Trap shape Mean ± standard error 

Funnel 50.33 ±14.49 a1 

Winged 12.33 ±3.7 b 
Delta 10.67 ±6.17 b 

Cylindrical 7.33 ±0.88 b 
الف درصد فاقد اخت 5ي داراي حروف مشابه در سطح ها نیانگیمدر هر ستون  1

  )آزمون توکی(معنی دار هستند 
1 Means within columns followed by the same letter are not 

significantly  
(P < 0.05) different (Tukey's HSD) 

  
به ساختمان خـاص   توان یمقیفی را   تلهبیشتر بودن میزان شکار 

 ها پره وجود قیف که منفذ ورود شب. تله و سطح چسبنده آن نسبت داد

ـ از تله را کاهش  ها آن، امکان فرار باشد یمبه تله  از سـوي  . دهـد  یم
ي دیگـر بیشـتر بـوده و    هـا  تلهدیگر سطح چسبنده این تله نسبت به 

عالوه بر این . تعداد شکار بیشتري را در خود نگه دارد تواند یمبنابراین 
غبـار کمتـري بـه سـطح     و به واسطه ساختمان خاص این تله، گـرد  

کارایی چسب  ها تله چسبنده این تله نشسته و در نتیجه نسبت به سایر
  .ي شکار شده بهتر استها پره داري شب در نگه

در بررسی مشابهی در مورد اندازه تله، مشخص شـد کـه میـزان    
داشتن سطح چسبنده  به خاطراي  پره فري در تله ذوزنقه شکار نر شب

  ).3(دو برابر نسبت به تله دلتا، بیشتر است 
تـه دربـاره ارزیـابی    ي انجام گرفها یبررسنتایج تحقیق حاضر با 

و همچنین کرم سـرخ   Palpita unionalis ي فرومونی پروانه ها تله
نرهاي این آفـات در  ر شکا که يروطه بپنبه در یونان مطابقت دارد، 

 به طـور  IIو فروکون 1C ي دلتا و فروکون ها تلهتله قیفی نسبت به 
  ). 8و  7(داري بیشتر بود  معنی

پره فـري   میزان شکار نر شب: تله دلتا با سه رنگ: اثر رنگ تله
 15و  24، 83توسط تله دلتا با سه رنگ سبز، سفید و زرد بـه ترتیـب   

ي مذکور بـه  ها رنگعدد و میانگین شکار در هر شب در هر تله براي 
تجزیه واریانس نشان داد که . محاسبه شد 04/0و  07/0، 26/0ترتیب 

دار وجـود دارد   صد اختالف معنیدر 5ي مختلف در سطح ها رنگبین 
)F=4.51, DF= 2,4, P= 0.0870, CV= 19.707 .(   بـر اسـاس

 ±08/10(رنگ سـبز بیشـترین شـکار    ) 2جدول ( ها نیانگیممقایسه 
دار  هـا اخـتالف معنـی    را به خود اختصاص داد و با سایر رنگ) 66/27

  . داشت
ه فري پر مجموع میزان شکار نر شب: ي با چهار رنگا استوانهتله 
ي خاکستري معمولی، سفید، سبز و زرد به ها رنگي با ا استوانهدر تله 
عدد و میانگین شکار در هر شب در هـر تلـه    9و  16، 18، 35ترتیب 
محاسبه  02/0و  05/0، 05/0، 11/0ي مذکور به ترتیب ها رنگبراي 

دار وجود  ي مختلف در سطح یک درصد اختالف معنیها رنگبین . شد
بر اساس ). F=21.73, DF= 3,6, P= 0.00009, CV= 7.502(دارد 

ي خاکستري معمولی و زرد بـه ترتیـب بـا    ها رنگ ها نیانگیممقایسه 
حـائز حـداکثر و حـداقل     3 ± 57/0و  66/11 ± 33/2ي هـا  نیانگیم

  ). 2جدول (شکار بودند 
پره فري توسط تله دلتا بـا   میزان شکار نر شب: رنگ 6تله دلتا با 

ي سبز، خاکستري معمولی، سفید، خاکستري براق، قرمز و زرد ها رنگ
عدد و میـانگین شـکار در هـر     39، و 41، 54، 61، 62، 69به ترتیب 

، 19/0، 19/0، 21/0ي مذکور به ترتیـب  ها رنگشب در هر تله براي 
دار وجود داشـت   بین تیمارها اختالف معنی. بود 12/0و  13/0، 17/0

)F=34.98, DF= 5,10, P <0.0001, CV= 7.521) (  2جـدول .(
ي ها رنگدار بین  نشان دهنده وجود اختالف معنی ها نیانگیممقایسه 

حداکثر و رنگ زرد با  23 ± 69/10رنگ سبز با میانگین . مختلف بود
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ي خاکستري ها رنگبین . حداقل شکار را داشتند 13 ± 09/7میانگین 
در این . د نداشتمعمولی، خاکستري براق و سفید اختالف آماري وجو

بـه   تـوان  یمدار دیده شد که آن را  تفاوت معنی ها بلوكآزمایش بین 

واریانس موجود بین درختان حتی در یـک بـاغ، از نظـر حجـم تـاج،      
  . همپوشانی بین تاج درختان مجاور و ارتفاع درخت نسبت داد

  
  ي مختلفها رنگي با ا استوانهي دلتا و ها تلهار تعداد نر شب پره فري شکار شده توسط خطاي معی ±مقایسه میانگین  - 2جدول 

Table 2- Comparison of means ± standard error for the numbers of leopard moth captured by delta and cylindrical traps 
with different colors 

رنگ 3تله دلتا با  رنگ رنگ 4با  يا استوانهتله   رنگ 6تله دلتا با    
Colors Delta trap- with 3 colors Cylindrical trap- with 4 colors Delta trap- with 6 colors 

سبز  Green 27.66 ±10.08 a1 5.33 ±0.33 b 23.00 ±10.69 a 

سفید  White 8.00 ±1.52 ab 3.00 ± 0.57 c 20.33 ±13.86 ab 

زرد  Yellow 5.00 ±1.52 b 6.00 ±0.57 b 13.00 ±7.09 b 

خاکستري معمولی  Normal grey  11.66 ±2.33 a 20.66 ±10.36 ab 

خاکستري نقره اي  Silver grey   18.00 ±10.50 ab 

قرمز  Red   13.66 ±7.17 ab 
  )توکیآزمون (هستند   دار معنیالف درصد فاقد اخت 5ي داراي حروف مشابه در سطح ها نیانگیمدر هر ستون  1

1 Means within columns followed by the same letter are not significantly (P < 0.05) different (Tukey's HSD) 
  

 توانـد  یمـ در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که شـکل تلـه   
ي، ا اسـتوانه را تغییر دهد، به طوري که در تلـه   ها رنگترتیب برتري 

رنگ خاکستري معمولی و در تله دلتا در هر دو سال آزمـایش رنـگ   
در تحقیق حاضر در هر سـه آزمـایش،   . سبز بیشترین شکار را داشتند

بنابراین . رنگ زرد کمترین میزان شکار را به خود اختصاص داده است
ممکن است بین دو عامل رنگ و شکل تله اثر متقابـل وجـود داشـته    

ـ  جداگانـه ي ها شیآزماررسی این امر مستلزم باشد که ب در . باشـد  یم
تحقیق مشابهی روي کرم سیب مشخص شد که تله دلتاي سبز رنگ 

  ).23(بیشترین شکار را داشت 
آمده از مطالعه حاضر، در مقایسه چهـار   به دستبر خالف نتایج 

هاي گردوي اسـتان البـرز بـراي     رنگ با دو شکل مختلف تله در باغ
ها مشاهده  داري بین رنگ پره فري اختالف معنی ت نر شبشکار حشرا

در مورد آفات دیگر نیز در خصوص تأثیر رنگ تله در کارایی ). 3(نشد 
به عنوان مثال . ي فرومونی بین محققین اختالف نظر دیده شدها تله

ي قرمز، آبی، زرد، سبز، نارنجی و سفید براي شکار کـرم  ها رنگبین 
، در حالی کـه در آزمـایش دیگـري    )35(شد سیب اختالفی مشاهده ن

). 5(ي و زرد براي شکار کرم سـیب برتـري داشـتند    ا قهوهي ها رنگ
به شرایط متفاوت آزمـایش بـه خصـوص     توان یمچنین اختالفاتی را 

  . تفاوت در نوع شکل تله مورد استفاده نسبت داد
پـره فـري    مجموع میزان شکار نر شـب : اثر ارتفاع نصب تله

طول ر متر د 5/1متر و  3متر،  6دلتا در سه ارتفاع بیش از توسط تله 
عدد و میانگین شکار در هر شـب   18و  21، 124شب به ترتیب  105

. بود 05/0و  06/0، 39/0در هر تله براي تیمارهاي مذکور به ترتیب 
در سطح یک درصد اختالف  مارهایتتجزیه واریانس نشان داد که بین 

 =F=30.32, DF= 2,4, P= 0.0030, CV(دار وجـود دارد   معنـی 
و  3نشان داد که بـین ارتفـاع   ) 3جدول ( ها نیانگیممقایسه ). 8.830

متـر بـا    6دار وجود ندارد، ولی ارتفاع بـیش از   متر اختالف معنی 5/1
نسبت بـه دو ارتفـاع دیگـر    ) 33/41 ± 79/4(کسب حداکثر میانگین 
  .برتري محسوسی دارد

ره فري در سه ارتفاع فوق توسط تله پ مجموع میزان شکار نر شب
عـدد و میـانگین    14 و 35، 131شب به ترتیـب   105 در مدتبالدار 

محاسـبه   04/0و  11/0، 41/0شکار در هر شب در هر تله به ترتیـب  
در سطح یـک درصـد    مارهایتتجزیه واریانس نشان داد که بین . شد

 ,F=6.15, DF= 2,4, P= 0.0532(دار وجـود دارد   اخـتالف معنـی  
CV= 20.656 .( متر  6نشان داد که ارتفاع بیش از  ها نیانگیممقایسه
با دو ارتفاع دیگر ). 3جدول (را دارد ) 66/43 ± 17/11(حداکثر شکار 

کـه بـا افـزایش     شـود  یمدر مجموع مشخص . دارددار  معنیاختالف 
و به طـور کلـی میـزان     ابدی یمارتفاع نصب تله، میزان شکار افزایش 

یی که در زیر تاج تا نوك درخت نصب شوند نسـبت  ها تلهي شکار برا
  .بیشتر است تر نییپایی با ارتفاع نصب ها تلهبه 

هاي گردو که همگی در زیر تاج  مقایسه چهار ارتفاع نصب تله در باغ
بودند نشان داد که حداکثر شکار ) متري از سطح زمین 1-2/2(درخت 

متري  سانتی 180تا  140پره فري مربوط به ارتفاع  توسط فرومون شب
البته الزم به ذکر است که این آزمایش در قالب یک طـرح  ). 36(بود 

. زیر تاج درخت انجام شده است هاي ارتفاعو فقط در تصادفی ناقص 
هاي باالتر در مورد  هاي نصب شده در ارتفاع بیشتر بودن شکار در تله

  ).18و  9، 1(آفات دیگر مثل کرم سیب نیز گزارش شده است 
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 ي دلتا و بالدار نصب شده در سه ارتفاع مختلف ها تلهکار شده در پره فري ش خطاي معیار تعداد نر شب ±مقایسه میانگین  - 3جدول 
Table 3- Comparison of means ± standard errors for the numbers of leopard moth captured by delta and winged traps in 

three different heights 
)متر(ارتفاع   تله بالدار تله دلتا 

Height placement (m) Delta trap Winged trap 
> 6 41.33 ± 4.97 a1 43.66 ± 11.17 a 
3 7.00 ± 1.15 b 11.66 ± 5.69 b 

1.5 – 2 6.00 ± 1.00 b 4.66 ± 1.20 b 
  )آزمون توکی(الف معنی دار هستند درصد فاقد اخت 5ي داراي حروف مشابه در سطح ها نیانگیمدر هر ستون  1

1 Means within columns followed by the same letter are not significantly (P < 0.05) different (Tukey's HSD) 
  

ي کـرم  ها پروانهارتفاع نصب روي میزان شکار  ریتأثدر خصوص 
بـراي فراخـوانی نرهـا در     هـا  مـاده سیب مشـخص شـده اسـت کـه     

بنابراین پـرواز نرهـا در   . کنند یمي باالي تاج درخت تجمع ها قسمت
در بـاالي تـاج    ها تلهو میزان شکار  ردیگ یماین قسمت درخت انجام 

رسد که  پره فري به نظر می در خصوص شب). 12(درخت بیشتر است 
به علت درشتی بدن و شکم پر از تخم خود، قبل از تخم ریزي  ها ماده

ي محـل خـروج از جلـد    هـا  یکـ ینزددر  غالباًتحرك چندانی ندارند و 
و حال آنکه حشرات نر  کنند یمریزي گیري کرده و تخم شفیرگی جفت
ي فرومـونی  هـا  تلـه خوبی  داشـته و اغلـب جلـب     نسبتاًقدرت پرواز 

پـره فـري در    بیشتر بودن میزان شکار حشرات نر شب). 16( شوند یم
ـ ت را هاي باالي تاج درخـ  ارتفاعهاي نصب شده در  تله بـه   تـوان  یم

در ارتفـاع   ها آنباعث حضور بیشتر  احتماالًقدرت پرواز بهتر نرها که 
ارتفـاع   ریتـأث البته با عنایت به تفاوت نتایج . نسبت داد شود یمباالتر 

اظهار نظر قطعی در ) 36(هاي مشابه نصب در این مطالعه با آزمایش
  . این خصوص نیاز به بررسی بیشتر دارد

قیق حاضر نشان داد که عوامل مختلف از جمله نوع در مجموع تح
فرومون، شکل تله، رنگ تله و ارتفاع نصـب تلـه روي میـزان شـکار     

هاي فرومونی و در نتیجه کـارایی   پره فري توسط تله حشرات نر شب
بـه عنـوان یـک     هـا  تلهتوان از این هاي فرومونی موثر بوده و میتله

برنامه مـدیریت تلفیقـی بـراي    روش موثر به تنهایی یا در قالب یک 
از آنجایی که عوامل . کاهش جمعیت و خسارت این آفت استفاده نمود

هـاي احتمـالی   مختلف دیگر نظیر شرایط اقلیمی، دز فرومون، بیوتیپ
آفت، حجم تاج و همپوشانی بین تاج درختان مجاور ممکن است روي 

تحقیقـات   شـود  یمـ ي فرومونی تأثیرگذارنـد، پیشـنهاد   ها تلهکارایی 
پره فري  عوامل فوق روي میزان شکار شب ریتأثتکمیلی در خصوص 

  .ي فرومونی صورت گیردها تلهتوسط 
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