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  چکیده
هاي فرمـونی یکـی از   تله و هاي انار در ایران است، مهمترین آفت باغEctomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae)کرم گلوگاه انار، 

ارتفاع تله، نوع تله، رنگ تله، جهت نصب تله، دز پاسـخ،   ی مانندعوامل ثیرأتدر این پژوهش، . روند به شمار می آنابزارهاي مطمئن براي پایش جمعیت 
 ، در استان لرستان مورد بررسی قرارتکرار 4کامل تصادفی با  بلوك طرحیک در قالب ي فرمونی  شکار یک نوع تله بر میزان گیاهی دوام فرمون و میزبان

تر بودن ارتفاع نیز حاکی از مناسب ها مقایسه ارتفاع تله. بودشب پره نر عدد  38/0تله با شکار روزانه شکل که تله دلتا، بهترین  ندنتایج نشان داد. گرفت
فرمـونی   هـاي  بررسی رنگ و جهت نصب تله. بود) شب پره نرعدد  20/0(طوري که این ارتفاع داراي بیشترین میانگین شکار روزانه ود، بهمتري ب 5/1

 هاي که میانگین میزان شکار روزانه تله طوريباشد، بهمی ها نصب تله سمتدرختان، بهترین  یترین رنگ و جهت جنوبسفید، مناسب رنگنشان داد که 
با توجه به اطالعات . آمددست بهشب پره نر عدد  25/0درختان  یجنوب جهت هاي نصب شده درشب پره نر و میانگین شکار روزانه تلهعدد  28/0ید سف

 چوبی  ایهو روي پ متري 5/1ارتفاع  در و نوع دلتا هاي سفیدرنگ سنتتیک کرم گلوگاه انار، تله یهاي فرمونترین شرایط نصب تلهمناسب ،به دست آمده
این اطالعات . دست آمدبهفرمون، دو هفته کننده شبهتعویض پخشي زمانی  دورهبهترین  و عددکننده شبه فرمون، دو ترین تعداد پخشمناسب .باشدمی
  .مورد استفاده قرار گیرندپایش جمعیت کرم گلوگاه انار توانند در می

 
  ردیابیجنسی، فرمون ، تله فرمونیانار، آفات  :هاي کلیديواژه

 

  1مقدمه
هاي بومی ایران است که با توجه به سازگاري انار یکی از درختچه

آن با شرایط آب و هوایی ایران و کشـت در اکثـر منـاطق کشـور، از     
از مهمترین آفـات انـار،   . باشدلحاظ صادراتی داراي ارزش باالیی می

 :.Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lepشب پره کرم گلوگاه انار،
Pyrallidae)، ضمن تغذیه از میوه و کاهش کمـی و کیفـی    که است

  ).24( شودمینیز  آن محصول، باعث کاهش بازارپسندي
هـاي   کرم گلوگاه انار، آفتی با گسترش جهانی است کـه از قـاره  

عالوه بر ایران ایـن  . آسیا، اروپا، آمریکا و اقیانوسیه گزارش شده است
، عـراق، لبنـان، الجزیـره، یونـان، لیبـی،      آفت از فرانسه، قبرس، هند

هاي استقالل یافتـه آسـیاي    آمریکا، اسپانیا، فرانسه، آلمان، جمهوري

                                                        
دانشگاه  استادیارو  شناسی کشاورزيفارغ التحصیل کارشناسی ارشد حشره -4و  1

  واحد اراك ،آزاد اسالمی
پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و دانشیاران موسسه تحقیقات گیاه -3و  2

  ترویج کشاورزي تهران
  )Email: paper@farazmand.ir                         :نویسنده مسئول -(*

 نیـز  و اسـترالیا  فلسـطین  مرکزي، افغانستان، سوریه، عـراق، لبنـان،  
   ).26(گزارش شده است 

هاي متعددي است و عالوه در ایران داراي میزبانکرم گلوگاه انار 
در مورد  ).24( کند بات، انجیر، گردو و سیب نیز حمله میبر انار به مرک

ن و میزا آمار و ارقام متفاوتی ارائه شده است این آفت،میزان خسارت 
درصـد گـزارش شـده     90تا  15در ارقام مختلف انار بین  آن خسارت

  )23 و 20، 13( است
را کـاهش ذخیـره    ایـن آفـت   بهترین روش کنتـرل  پژوهشگران

آوري و حذف الروهاي زمستانگذران که در عنی جمع، یآن ي زمستانه
برنـد،  مانده روي درختان و یا کف باغ به سر میانارهاي پوسیده باقی

هـا از طریـق تخمریـزي    با توجه به آلودگی میوه. )23 و 13( دانندمی
هاي واقع در تاج گل و میوه انـار، بهتـرین روش   شب پره روي پرچم

آلـوده شـدن میـوه، بـا اسـتفاده از       کاهش خسارت آفت، جلوگیري از
زدایـی میـوه،   تاج میوه، پـرچم  گذاريپوشش مانندهاي مختلف روش

شـده و شـکار حشـرات    ن فرآوريیکائول مانندکاربرد ترکیبات معدنی 
  ).25و  19، 18، 12( باشدهاي فرمونی میکامل با استفاده از تله

ه از هــاي ردیــابی و تخمــین جمعیــت آفــات اســتفاد یکــی از راه
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 گلوگاه کرم ي پره شبترکیب فرمون جنسی . هاي جنسی است فرمون
شناسایی شد و مشخص گردید که ترکیب میالدي  1991انار در سال  

و ترکیـب فرعـی آن    9,11,13-tetredecatrienal-(Z,E) اصـلی آن 
(Z,E)-9,11-tetradecadienal  و(Z)-9-tetradecenal که  باشدمی

 واکـنش رفتـاري و پـرواز    ،ترکیـب اصـلی  در صورت همراه بودن بـا  
   ). 2( بخشد را بهبود می هاي نر پره شب

هاي تهران، یزد و  کارایی فرمون جنسی کرم گلوگاه انار در استان
 ،فرمـونی  تلـه  از اسـتفاده  باهمچنین ). 1( اصفهان بررسی شده است

 هـاي انـار   بـاغ  در گلوگاه انار کرم پرهبش کامل حشرات ظهور تاریخ
). 8( شده اسـت اعالم  آبان 20 آن فعالیت پایان و اردیبهشت 5 ،ساوه

هاي حاوي فرمون طبیعـی کـرم گلوگـاه انـار، یکـی از      استفاده از تله
 .دینامیسم جمعیت این آفـت اسـت  ي  ههاي مناسب براي مطالعروش

با شکار حشره نر، نسبت جنسی را بـر هـم زده و بـا     ي فرمونیهاتله
گیري،  موجب کاهش جمعیت یابی و جفتتایجاد اختالل در روند جف

کرم  مصنوعیهاي کارایی انواع فرمون). 12( گردندو خسارت آفت می
ه است نتایج نشان دادهاي انار ایران بررسی شده و گلوگاه انار در باغ

فرمون هاي تجاري کـرم گلوگـاه انـار از کـارایی     طورکلی شبههکه ب
غرافیایی مختلف، نتایج متفاوتی باالیی برخوردار نبوده و در مناطق ج

  ).8 و 7( دارند
ترکیبـات  نوع عوامل مختلفی از قبیل شکل، رنگ، محل نصب و 

). 27(د نهاي فرمونی تاثیرگذار باشـ کارایی تلهبر د نتوانکننده میجلب
هـاي  شکل تله به جهت اثرگذاري مستقیم روي نحوه پخش مولکول

عـالوه بـر ایـن،    ). 5(اسـت  موثر  ات شکار شدهفرمون، بر تعداد حشر
شکار حشرات و در نتیجـه کـارایی تلـه اثـر      نیز میزان غلظت فرمون

  ).22 و 6( گذارد می
هـاي فرمـونی در پـایش    در این پژوهش، با توجه به نقـش تلـه  

در مدیریت تلفیقـی   ها جمعیت کرم گلوگاه انار و امکان استفاده از آن
نگ تله، ارتفاع، جهت شکل و رشامل  مهم هفت عاملثیر أتآفت، این 

 بـر  کننده و زمان تعویض مناسـب آن و محل نصب تله، تعداد پخش
در یک باغ انار در منطقـه کوهدشـت اسـتان     هاي فرمونیکارایی تله

  .مورد بررسی قرار گرفتلرستان 
  

  هامواد و روش
هاي با سن، رقم و مراقبت(براي انجام پروژه، یک باغ انار همگن  
سـیاب  بـا مسـاحت یـک هکتـار، در منطقـه تنـگ      ، )یکنواخت زراعی

هاي قبل آلودگی زیادي به کرم که در سال) استان لرستان(کوهدشت 
هـاي  در تابسـتان سـال  ها  آزمایش. گلوگاه انار داشت، انتخاب گردید

تکـرار   4هاي کامل تصـادفی بـا   در قالب طرح بلوك 1390و  1389
متر و  50ا در هر بلوك، هها، فاصله تلهدر تمام آزمایش. انجام گرفت

فرمون سنتتیک کرم متر بود و از شبه 100فاصله بین دو بلوك حداقل 
گرم ماده یک میلی، حاوي )ساخت شرکت راسل انگلستان(گلوگاه انار 

. اسـتفاده گردیـد   ،7,9,11-Dodecatrienyl formate(Z,E)،مـوثره  
هـاي شـکار    پـره انجام و شب) روز 3(ها به فواصل ثابت  بازدید از تله

بـراي   شـمارش  آوري و ضمن شده، توسط پنس از سطح چسب جمع
همچنـین طـول مـدت هـر     . گردیدشناسایی به آزمایشگاه منتقل می

  :ندآزمایش ها به شرح زیر انجام شد. آزمایش یک ماه بود
هاي مـورد اسـتفاده   ارتفاع: تعیین بهترین ارتفاع نصب تله -
تله مورد استفاده از  وسطح زمین  متر از 5/2و  2، 5/1، 1، 5/0شامل 

  . نوع دلتا بود
هـاي مـورد اسـتفاده    تلـه : ترین شکل تلهتعیین مناسب -
متري از سطح  5/1اي بود، که در ارتفاع ع دلتا، سطلی و لولهانواشامل 

 .زمین نصب گردیدند
و شکل این آزمایش با تله دلتا : رنگ تلهترین  مناسبتعیین  -

هاي مورد اسـتفاده شـامل   رنگ. تري انجام شدم 5/1نصب در ارتفاع 
  .ندشفاف، سفید، مشکی، زرد و سبز بود

دلتـا   این آزمایش با تلـه : تعیین جهت مناسب نصب تله -
 .نصب شده بودند انجام شـد متري  5/1در ارتفاع  که سفیدرنگشکل 
هاي مورد استفاده شامل شمال، جنوب، شرق و غـرب درختـان   جهت

  .ندانار بود
این آزمایش با تله  :فرمون جنسی سنتتیکن دوام شبهتعیی -

متري انجام  5/1سفیدرنگ، نصب در جهت جنوب و ارتفاع  ينوع دلتا
هاي فرمون در کنندهتیمارهاي مورد استفاده شامل تعویض پخش. شد

  .هفته بود 8و  4، 2، 1 هاي زمانی فاصله
تیمارهـاي   :فرمون جنسی سننتیکپاسخ شبه-بررسی دز -

تلـه   هر فرمون در کنندهپخش 8و  4، 2، 1د استفاده شامل تعداد مور
در جهـت  که سفیدرنگ بوده  يهاي مورد استفاده از نوع دلتاتله. بود

  .شده بودندمتري نصب  5/1جنوب و ارتفاع 
 :ثیر محل نصب تله در کارایی فرمون سنتتیکأبررسی ت -

متري انجـام   5/1 نصب در ارتفاع و آزمایش با تله نوع دلتا سفیدرنگ
درخـت انـار، انجیـر،    آزمایش شامل نصب تله بر روي  تیمارهاي. شد

  . بود چوبی پایهانگور و 
انجـام و   SASآنالیز آماري نتایج با استفاده از نرم افـزار آمـاري   

صورت  )α=0.05(اي دانکن ي با استفاده از آزمون چند دامنهبند گروه
  .استفاده شد Log(x)بدیل داده نرمال از ت غیرهاي براي داده. گرفت
  

  نتایج
نتایج تجزیه واریانس نشان داد کـه   :بهترین ارتفاع نصب تله

ــی   ــتالف معن ــا اخ ــین تیماره ــدارد  ب ــود ن  ;F4, 12=2.86)دار وج
P=0.0708)، . با شکار "متري 5/1نصب تله فرمونی در ارتفاع "تیمار 

ترین شـکار و  پره نر کرم گلوگاه انار در روز داراي بیشـ شبعدد  2/0
 108/0بـا شـکار    "متـري  5/2نصب تلـه فرمـونی در ارتفـاع    "تیمار 
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 داشـتند پره نر کرم گلوگاه انار در روز، کمتـرین میـزان شـکار را     شب
   ). 1جدول (

  

  هاي مختلفدر ارتفاعنصب شده کرم گلوگاه انار  دلتاشکل یفرمونتله هاي  ي روزانه میانگین شکار - 1جدول 
Table 1- Daily capture mean of pheromone delta-trap for E. ceratoniae set in different heights  

  میانگین شکار روزانه
Trap capture mean per day (M±SE)  

 )مترسانتی(ارتفاع نصب تله 
Trap heighth (Centimeter)  

0.200±0.031 a  150 
0.193±0.030 a  100 
0.133±0.014 a 50 
0.118±0.021 a 200 
0.108±0.014 a 250 

Means in the column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05, DMRT) 
  

نتایج تجزیه واریانس نشان داد کـه  : ترین شکل تلهمناسب
 احتمـال  در سطح هاي مختلف تله میانگین روزانه شکار در شکلبین 

ــتالف معنــ    ــد اخ ــنج درص  ;F2, 6=5.83)داري وجــود دارد یپ
P=0.0392) .هاي دلتاشکل تلهنشان داد که  نتایج مقایسه میانگین 

پره نر در روز داراي بیشترین شکار و شبعدد  375/0شکار  میانگینبا 

پره شبعدد  125/0شکار  میانگینو با  اي شکل و سطلی هاي لوله تله
هاي  تله بنابراین). 2جدول ( داشتندنر در روز، کمترین میزان شکار را 

هـاي کـرم گلوگـاه انـار      پـره  در شکار شب بهترین کارایی را دلتاشکل
  .داشتند

    
 نصب شدهی کرم گلوگاه انار فرمونهاي تله هاي مختلف شکل ي انهزرو شکار میانگین - 2جدول 

Table 2- Daily capture mean of different types of pheromone traps for E. ceratoniae   
  میانگین شکار روزانه

Trap capture mean per day (M±SE)  
  شکل تله

Trap type  
0.375±0.171 a        تله دلتاDelta trap  
0.125±0.065 b اي    تله لولهTube trap 
0.125±0.065 b    تله قیفیFunnel trap 

Means in the column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05, DMRT) 
  

نتایج تجزیه واریـانس نشـان داد کـه بـین     : رنگ مناسب تله
داري وجـود دارد  تیمارهاي آزمایش در سطح پنج درصد اختالف معنی

(F4, 12=4.59; P=0.0177) .   هـا، بر اساس نتـایج مقایسـه میـانگین 
پـره نـر در روز   شـب عدد  283/0شکار  میانگین با هاي سفیدرنگ تله

-هاي زردرنگ اختالف معنی بودند و با تله شکار میزان داراي بیشترین
 083/0شکار  میانگینبا  هاي مشکی رنگدر مقابل، تله .داري نداشتند

بودند و با تله هاي کمترین میزان شکار  داراي پره نر در روزشبعدد 
   ). 3جدول (داري نداشتند سبز و شفاف تفاوت معنی

  
  مختلفهاي رنگدر کرم گلوگاه انار  یفرمونهاي تله ي روزانهشکار  میانگین - 3ل جدو

Table 3- Daily capture mean of pheromone traps for E. ceratoniae in trap different colores   
  میانگین شکار روزانه

Trap capture mean per day (M±SE)  
  رنگ تله

Trap color  
0.283±0.072 a               سفید White 

0.183±0.020 ab              زردYellow 
0.143±0.036 b   شفافTransparent 
0.108±0.014 b               سبزGreen 
0.100±0.012 b           مشکیBlack 

Means in the column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05, DMRT) 
  

نتایج تجزیه واریانس نشان : مناسب نصب تله جغرافیایی جهت
. (F3, 9=1.48; P=0.2847) دار وجود نداردداد که بین تیمارها اختالف معنی

 هاي نصب شده در سمت جنوبی درختان تله داد که  ها نتایج مقایسه میانگین

ترین شـکار و  پـره نـر در روز داراي بیشـ   شبعدد  250/0شکار  میانگینبا 
عـدد   115/0شکار  میانگینبا  هاي نصب شده در سمت شمالی درختان تله

  ). 4جدول ( داشتندپره نر در روز، کمترین میزان شکار را شب
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 هاي مختلفکرم گلوگاه انار در جهت یفرمونهاي تله ي روزانهشکار  میانگین - 4جدول 

Table 4- Daily capture mean of pheromone trap for E. ceratoniae in different directions 
  میانگین شکار روزانه

Trap capture mean per day (M±SE)  
  جهت جغرافیایی نصب تله

Geogrophical direction of trap installation  
0.250±0.085 a    جنوبSouthern trees  
0.200±0.040 a           غربWest trees 
0.133±0.024 a            شرقEast trees 
0.115±0.009 a    شمالNorth of trees 

Means in the column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05, DMRT) 
  

نتایج تجزیـه واریـانس   : فرمون جنسی سنتتیکدوام شبه
هـاي مختلـف   هدور هاي شکارشده در پره تعداد شب نشان داد که بین

داري یک درصد اختالف معنی احتمال در سطح زمانی تعویض فرمون
 هـا  نتـایج مقایسـه میـانگین    .(F3, 9=12.79; P=0.0013)وجود دارد 

عـدد   3/00شـکار   میانگینبا  ها تعویض هفتگی فرموننشان داد که 

ي تعـویض دو   بود و بـا دوره  پره نر در روز داراي بیشترین شکارشب
تعـویض هشـت   ي  دوره مقابـل، در . داري نداشتندف معنیهفته اختال

پـره در روز، کمتـرین میـزان    شبعدد  088/0شکار میانگین با  هفته
هفته در یک سطح آماري قـرار   4ي زمانی  داشت که با دورهشکار را 

  .)5جدول ( گرفت
  

 يتله مختلف تعویض فرمون یزماني هادورهکرم گلوگاه انار در  هاي فرمونیتله ي روزانهشکار  میانگین - 5جدول 
Table 5- Daily capture mean of pheromone trap for E. ceratoniae in different intervals of pheromone dispenser replacement 

  میانگین شکار روزانه
Trap capture mean per day (M±SE)  

  کننده فرموندوره زمانی تعویض پخش
Intervals of pheromone dispenser replacement (days)  

0.300±0.025 a 7 7روز days         
0.258±0.040 a 14 14روز days     
0.123±0.015 b 28     28روز days 
0.088±0.015 b 56 56روز days     

Means in the column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05, DMRT) 
  
نتایج تجزیه واریانس نشـان  : )دز( کننده ثیر تعداد پخشأت

هـاي شـکار    پـره  بر تعداد شب) دز(ي فرمون  کننده تعداد پخشداد که 
ـ   نتـایج   .(F3, 9=14.21; P=0.0009) داشـت  داريثیر معنـی أشـده ت
بـا   کننـده  پخشهاي داراي دو  تلهنشان داد که  ها ي میانگین مقایسه

 پره نـر در روز داراي بیشـترین شـکار   شبعدد  478/0ار شک میانگین

شـکار   میـانگین با  )شاهد(کننده  هاي فاقد پخش تله در مقابل،. بودند
. برخـوردار بودنـد   کمترین میزان شکاراز پره در روز، شبعدد  043/0

کننـده   و یک پخـش  4هاي داراي  در تله شکار هاي میانگین همچنین
بـاال قـرار   و در بـین دو تیمـار    ر نداشـتند داري با یکدیگ تفاوت معنی

  ).6جدول ( گرفتند
  

  هاي مختلف کننده با تعداد پخشکرم گلوگاه انار  یفرمونهاي تله ي روزانهشکار  میانگین - 6جدول 
Table 6- Daily capture mean of pheromone trap for E. ceratoniae in different numbers of pheromone dispenser per trap  

  میانگین شکار روزانه
Trap capture mean per day (M±SE)  

  کننده فرمون در تلهتعداد پخش
Numbers of pheromone dispenser per trap  

0.478±0.089 a 2کنندهدو پخش dispensers           
0.200±0.036 b 4کنندهچهار پخش dispensers        
0.168±0.049 b 1ه        کنندیک پخش dispensers 
0.043±0.017 c  کنندهبدون پخش(شاهد ( Control (without  dispensers) 

Means in the column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05, DMRT) 
  
 نتایج تجزیه واریـانس نشـان داد کـه   : ثیر محل نصب تلهأت

 داري داشـت  ي شکار شده تاثیر معنی پره عداد شبمحل نصب تله بر ت
(F3, 9=4.39; P=0.0366). نشان داد که  ها ي میانگین نتایج مقایسه

 668/0شـکار  میـانگین  بـا   هـاي چـوبی   شده روي پایههاي نصب تله



  485     ...هاي فرمونی کرم گلوگاه اناردر شکار تله ؤثرمطالعه عوامل م

روي  شـده هـاي نصـب   تلـه  پره نر در روز داراي بیشترین شکار و شب
پـره در روز،  شبعدد  143/0 شکار میانگینبا  درختان انار هاي شاخه

 هـاي نصـب شـده روي    تلـه  همچنین. داشتندکمترین میزان شکار را 

درختان انجیر و انگور از نظر میانگین شکار در حدواسط دو  هاي شاخه
 ).7جدول ( تیمار قبلی قرار گرفتند

    
  هاي مختلف نشده در مکانصبکرم گلوگاه انار  یفرمونهاي تله ي روزانهشکار  میانگین - 7جدول 

Table 7- Capture mean of pheromone trap for E. ceratoniae in different places of trap installation   
  میانگین شکار روزانه

Trap capture mean per day (M±SE)  
  محل نصب تله

Place of trap installation  
0.668±0.025 a پایه چوبی                 Wooden bace  

0.385±0.040 ab ي درخت انجیر شاخه            Figs tree 
0.298±0.015 ab ي درخت انگور  شاخه           Vitis tree 
0.143±0.015 b  ي درخت انار  شاخهPomegranate tree 

Means in the column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05, DMRT) 
  
  بحث

ی نشان داد که ارتفاع فرمونهاي مختلف نصب تله مقایسه ارتفاع
. داشـت  کرم گلوگـاه انـار   در شکاررا  تريمناسب متري، کارایی 5/1

پره شبعدد  2/0با میانگین شکار روزانه ارتفاع نصب بطوري که این 
ـ  . شکار بـود میزان نر، داراي بیشترین  دسـت آمـده در ایـن    هنتـایج ب

بهتـرین ارتفـاع نصـب     با نتایج تحقیقات انجـام شـده روي  پژوهش، 
 )3( و کرم سیب )14( ، کرم بـه)12( کرم گلوگاه انار هاي فرمونی تله

   .مطابقت داشت
هاي فرمونی حـاوي فرمـون   تله نصب هاي مختلفبررسی ارتفاع

مـاده بـاکره بـه    ( ي کرم گلوگاه انـار  ماده هاي پره شبجنسی طبیعی 
در منطقه یزد نشان داد که، ارتفـاع  ) فرمون جنسی عنوان تولیدکننده

همچنـین  ). 12(داشت پره  در شکار شبمتري بیشترین کارایی را  5/1
در  هـاي مختلـف   هاي فرمونی نصب شده در ارتفاع تله مطالعه کارایی

هـاي   در باغ ،Euzophera bigella Zeller، شکار شب پره کرم بـه
متري کارایی بهتري  5/1ارتفاع  نصب تله در نشان داد که اصفهان به

باشد که با افزایش ارتفـاع،   به این دلیل این امر ممکن استو  داشت
 تا مسافت دورتري منتقل هاي فرمون سرعت باد بیشتر شده و مولکول

گیرنـد   قـرار مـی   ها  آنمعرض  رتري د هاي بیش و شب پره شوند می
مورد برخی آفات دیگر باالتر در  هايبودن شکار در ارتفاع بیشتر ).14(

و ) 3(گزارش شده اسـت   ،Cydia pomonella (L.)، مثل کرم سیب
هـا بـراي فراخـوانی نرهـا در      است که ماده ، چنین بیان شدهعلت آن
و بنابراین احتمال  کنند می و پرواز هاي باالي تاج درخت تجمع قسمت

یـق  تحق ).4( تر می باشـد  هاي باالتر، بیش ارتفاع ها در شکارشدن آن
هاي مستقر در  انجام شده در استرالیا روي کرم سیب نشان داد که تله

بررسی ). 28(ترین میزان شکار را داشتند  بیش اندرخت سوم باالیییک
میـزان   ،که با افزایش ارتفـاع  ه استروي کرم سیب نشان داد مشابه

شود و عالوه بر آن، میزان شکار در قسمت خـارجی   تر می شکار بیش

  ).15(آن است  یداخلبخش تر از  بیشتاج درخت 
بهترین کارایی  هاي دلتاشکل تلهکه  نتایج این پژوهش نشان داد

دست آمده هنتایج باین نتیجه با . بودندکرم گلوگاه انار دارا  در شکاررا 
) 14(و کرم به ) Tortrix viridana  ،)10،خوار بلوطجوانه روي پروانه

ممکن است هاي مختلف تله شکلاختالف در کارایی . مطابقت داشت
هاي فضاي تحت پوشش مولکول(تونل فرمونی  متفاوت بودن علتبه 

باشـد،  ) کننده فرمون تحت تاثیر باد در اطراف تلهخارج شده از پخش
حشرات قرار گرفته در این تونل، جلب تله می گردند  فقط کهطوريبه
، هـاي دلتاشـکل   تلـه با توجه به امکان عبور جریان هوا از داخـل  ). 5(

طـول  نتیجه افـزایش   هاي فرمون و درامکان پراکنش بیشتر مولکول
هاي  در این شکل تله در مقایسه با شکل تونل فرمونی و جلب حشرات

  .باشد می تر دیگر تله بیش
بهترین کارایی  هاي سفیدرنگ تله نشان داد که نتایج این پژوهش

 وجود کهچنین مشخص شد هم. بودندکرم گلوگاه انار دارا  در شکاررا 
کرم گلوگاه  در شکار، بهترین کارایی را در هر تله کنندهتعداد دو پخش

تـا دو   فرمـون با افزایش تدریجی غلظت  ،به عبارت دیگر. داشتانار 
با فراتر  ، اماپره کرم گلوگاه انار بیشتر شدکننده، میزان جلب شبپخش

هـاي بـه    پره تعداد شب ،عدد در هر تله 2ها از  کننده رفتن تعداد پخش
هـاي  حشرات به تلـه میزان جلب طورکلی، به. دام افتاده کاهش یافت

از آن، بـا   پس یابد وافزایش می فرمونی، تا یک غلظت بهینه فرمون
تله ثابت باقی مانده و یا به  کنندگی قدرت جلب، فرمون تافزایش غلظ

). 9(خاصیت دورکنندگی، باعث کـاهش شـکار مـی شـود     بروز دلیل 
بـروز   طبیعی باعـث تغییـر رفتـار و    هاي باالتر از حدهمچنین غلظت
عدم شناسایی صـحیح   ،نر و در نتیجه هاي پرهشبدر اختالل رفتاري 

دست آمده در این تحقیق با هنتایج ب). 11(گردد می )تله( فرمونمنبع 
 در یزد طبیعی کرم گلوگاه انار فرمونروي  گرفته انجام مطالعاتنتایج 

دو یـزد، تعـداد    منطقهشده در انجام مطالعاتبراساس . بقت داشتمطا
بـه عنـوان   (جنسـی طبیعـی    فرمـون در هـر تلـه    حشره ماده بـاکره 
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مقایسه ). 12( ه استبهترین کارایی را داشت) جنسی فرمونتولیدکننده 
خوار انگور نیز نشان داد که بـا  کرم خوشه فرمونهاي مختلف غلظت

گـرم، میـزان شـکار نیـز افـزایش      ک میلیتا ی فرمونافزایش غلظت 
-جوانه فرمونهاي انجام شده روي همچنین در بررسی). 21(یابد  می

ترین غلظت تعیـین  گرم به عنوان مناسبمیلی 5/0خوار بلوط، غلظت 
  ).10(گردید 
نشان داد  هاي زمانی تعویض ي دوره نتایج این پژوهش در زمینه 

بهتـرین   فرمـون نـده شـبه   کنپخش هفتگی یا دوهفتگی که تعویض
این نتیجه نشـان دهنـده   . بودکرم گلوگاه انار دارا  در شکارکارایی را 

 باشد که با نتـایج سنتتیک کرم گلوگاه انار می فرموندوام پایین شبه 
 نتـایج ایـن محقـق   . روي کرم گلوگاه انار مطابقت دارد )1(آوندفقیه 

 فرموندر مقایسه با  سنتتیک کرم گلوگاه انار فرمون دوام نشان داد که
سنتتیک در طول زمان و پس  فرمونکارایی و  باشدمی تر کمطبیعی 
 فرمـون مطالعـات روي دوام  ). 1( یابـد  ی کـاهش مـی  کوتـاه  از مدت

 ایـن  پره کرم بـه در باغات بـه نشـان داد کـه تعـویض    سنتتیک شب
در شـکار  تري به فواصل دو هفته و چهار هفته کارایی مطلوب فرمون

ي بـاالي تعـویض زودهنگـام     هزینـه  دارد و با توجه به پره  این شب
-مـی هر چهار هفته توصیه  در فرمونکننده ، تعویض پخشها فرمون
هاي سـنتتیک کـرم   فرمونپایین بودن میزان شکار دلیل  ).14( گردد

 آن چنین توجیه شده استطبیعی  هاي فرمونگلوگاه انار در مقایسه با 
گلوگاه انار به دلیل دارا بودن باند سه  جنسی سنتتیک کرم فرمونکه 

گانه در ترکیب خود، سریعا در محیط شکسته شده و کارایی شکار آن 
  ).1(یابد به سرعت در طبیعت کاهش می
هـاي مختلـف نصـب تلـه     محـل ي  نتایج این پژوهش در زمینـه 

بهتـرین  از چـوبی،   هـاي  روي پایه ها ی نشان داد که نصب تلهفرمون
دلیل باالتر بودن میزان . برخوردار بود کرم گلوگاه انار در شکارکارایی 

 هايشاخه چوبی در مقایسه با يهاي نصب شده روي پایهشکار در تله

شاخ و برگ درختان در  احتمالی اثر منفی ممکن است به دلیلدرختان 
ایـن نتیجـه بـا     .متصـاعد شـده از تلـه باشـد     فرمـون ساختن پراکنده

، سـرخرطومی حنـایی خرمـا    ي در زمینـه هاي بـه دسـت آمـده     یافته
Rhynchophorus ferrugineus Oliv.،  یک نتایج. داشتنمطابقت 

محـل   ی سرخرطومی حنـایی خرمـا در  فرموننصب تله  روي آزمایش
فرمـونی بـر روي درختـان     هاي هاي مختلف نشان داد که نصب تله

فلزي از نظر جلب و شکار سرخرطومی حنایی  هاي مختلف و نیز میله
ـ  ).17( نداشتند داري با یکدیگر اختالف معنیرما خ ه با توجه به نتایج ب

 هـاي  ، مشخص شد که احتماال شکل اندامپژوهشدست آمده در این 
متصـاعد   احتمـالی  هـاي و کایرومون ان محل نصب تلهمختلف درخت

پره کرم گلوگـاه  سزائی در جلب حشرات نر شببهثیر أ، تها آنشده از 
تـر و بررسـی و   توجه به کارایی بـاالتر، نصـب آسـان   انار ندارند و با 
چوبی قابل توصـیه   يبر روي یک پایه ها تر، نصب تلهشمارش ساده

  .باشدمی
هاي انجـام شـده در    به طورکلی، بر اساس نتایج مجموع آزمایش

هـاي انـار   ی در بـاغ فرمونکاربرد تله نیاز به در صورت  این پژوهش،
شکل ی دلتا فرمون هاي تلهنصب انار، پره کرم گلوگاه جهت شکار شب

 150 پایه چـوبی بر روي یک  درختان و  یدر جهت جنوب رنگ، سفید
، هـا  تلـه  جهت افزایش کارایی همچنین،. شود متري توصیه می سانتی

در هر ) گرم ماده موثرهحاوي یک میلی( کنندهقراردادن تعداد دو پخش
  .گرددمیصیه فاصله زمانی دو هفته تو بهو تعویض آنها  تله

    
    سپاسگزاري

پزشــکی کشــور و مرکــز سســه تحقیقــات گیــاهؤنگارنــدگان از م
کشـاورزي و منـابع طبیعـی لرسـتان بـه جهـت        و آموزش تحقیقات
  .دننمایدر انجام تحقیق تشکر و قدردانی می همکاري
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