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  چکیده

 Lobesia botrana ،خـوار انگـور   خوشه) به منظور تعیین تعداد نسل و تغییرات جمعیت حشرات کامل 1392و  1391( دو سال این تحقیق طی
Den. & Schiff.، ي فرمونی  انتخاب و در هر باغ، سه تله بویراحمد) انجام شد. سه باغ انگور و  سخت (استان کهگیلویه آفت انگور در سی ترین مخرب

هاي به دام  پره ها هر پانزده روز یک بار جایگزین شده، هر پنج روز یک بار بازدید و تعداد شب تله نصب شدند.متري  5/1در ارتفاع تاج درختان انگور در 
اواخر  روز)، از 60ها به ترتیب از اواسط فروردین تا اوایل خرداد ( هاي آن پره شدند. نتایج بیانگر وجود سه نسل در منطقه بود که شب افتاده یادداشت می

ها به ترتیب اواسط اردیبهشت، اواسط تیر و اواخر  روز) پدیدار شدند. اوج پرواز نسل 45روز) و از اواسط مرداد تا اواخر شهریور ( 45خرداد تا اوایل مرداد (
ي  د. علیرغم چنـدین نوبـت مبـارزه   تر بو هاي نسل اول نسبت به دو نسل دوم و سوم طوالنی پره ي زمانی ظهور شب مرداد تا اوایل شهریور رخ داد. بازه

اطالعی باغداران نسبت به زمان مناسب مبارزه و مرحله و  ها به ویژه در نسل اول همواره باال بود که این امر بیشتر ناشی از بی پره شیمیایی، جمعیت شب
ها را به همراه داشـت.   اول، کاهش شدید شکار تله نسل هاي بهاره در زمان ظهور حشرات کامل گذرانی آفت بود. در هر دو سال، بارندگی محل زمستان

کشی که باید در مبارزه علیه آفت به کار گرفته  توان با توجه به اوج پروازهاي یافته شده و نوع آفت ي شیمیایی در این منطقه را می زمان مناسب مبارزه
  بینی کرد.  شود، پیش

  
  سخت، نوسانات جمعیت سی ،ي پرواز دوره، خوار انگور وشه، خاوج پرواز :کلیدي هاي واژه

  
  1مقدمه

از ي سـازمان خواروبـار جهـانی، ایـران      هاي سالیانه بنابر گزارش
 3تـا   2به طور میانگین بـا تولیـد   میالدي  2013تا  2000هاي  سال

کشـور برتـر تولیـد     10میلیون تن انگور در سـال، همـواره در میـان    
ــده ــان    کنن ــن می ــت. در ای ــته اس ــاي داش ــا ج ــور دنی ــتان ي انگ اس

غیربارور و اعم از  کتار سطح زیر کشته 3800 بابویراحمد  و کهگیلویه
تن در هکتار عملکرد، براي تولید ایـن   12و تولید  هزار تن 36بارور، 

محصول از جایگاه و پتانسیل خوبی برخوردار است. این محصـول در  
این استان از نظر سطح زیر کشت پس از گردو و سیب در جایگاه سوم 

کستان، قطب تولیـد انگـور   هکتار تا 1100قرار دارد. شهرستان دنا با 
باشد و بیشتر مردم این شهرستان در این زمینه مشغول بـه   استان می
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 .Lobesia botrana Den ،خوار انگـور  خوشهکرم ). 5باشند ( کار می
& Schiff. 1775،    زاي  به عنوان یکی از مهمتـرین عوامـل خسـارت
و  5، 9، 2نقاط دنیا و ایران شناخته شـده اسـت (   انگور در بسیاري از

جانبـه بررسـی    به خوبی و همه). این آفت در این استان نیز اگرچه 16
ات انجام شده ماننـد  عنشده است اما بنا بر شواهد و تعداد معدود مطال

 ي کمیـت و کیفیـت انگـور    مـل کاهنـده  امهمتـرین ع )، 23سعیدي (
از ي انگـور (  رشـدي خوشـه  راحل راسر مدر ساین آفت الرو . باشد می

از  تغذیـه ه طور مستقیم بـا  بتا زمان برداشت)  گلزمان شکل گرفتن 
تنیدن تار، آلوده کـردن محصـول بـه     غیرمستقیم باو ي انگور  خوشه

بـه محصـول   هاي ساپروفیت در محـل تغذیـه    و رشد قارچفضوالت 
ن را سازد یا بازارپسندي آ و آن را غیرقابل مصرف میزند  خسارت می

  ). 16و  15دهد ( به شدت کاهش می
باشـد و عوامـل    این آفت داراي بیش از یک نسـل در سـال مـی   

باشند. یکـی از مهمتـرین عوامـل     بسیاري در تعداد نسل آن مؤثر می
باشد، بـه طـوري    هوایی منطقه می و آن شرایط آبتعداد نسل مؤثر در 

داراي لی هاي شما هاي جغرافیایی جنوبی نسبت به عرض ر عرضکه د
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تعداد نسل گزارش شده براي این آفت  .)8باشد ( میهاي بیشتري  نسل
و  17، 2( باشـد  سه تا چهار نسل در سال می مناطق مختلف ایراندر 
گوناگون از کشـورهاي مختلـف اروپـایی ماننـد      يها گزارشدر ). 19

و در  نسل سه )،24(اسپانیا  )،26( ، ایتالیا)30( قبرس )،16 و 15( یونان
بـراي آن آورده  تا چهار نسل ) 29اي ( هایی از مناطق مدیترانه گزارش

در شرایط بسیار ) آفت 21شده است. بنا بر رودیتاکیس و کاراندینوس (
کـه   داشـته باشـد  نسل پنجمی هم  تواند می حتی هوایی و آبي  بهینه

براساس تحقیقات انجام شده در اسـپانیا، تغییـرات    .نسلی ناقص است
ي زمین به ویژه گرم شـدن آن عامـل اصـلی     هوایی کره و آب شرایط

تغییر تعداد نسل آفت از حالت سه نسل در سال به حالت چهار نسـل  
). میزان خسارت آفت با تعداد 13شده است (درسال و یا بیشتر قلمداد 

نسل و جمعیت هر نسل ارتباط مستقیم دارد و کنترل آن در بسیاري از 
باشد. با توجه به این که الروهاي  ي شیمیایی می مواقع نیازمند مبارزه

شوند و  هاي انگور وارد می این آفت در نسل دوم و سوم به درون حبه
ي شـیمیایی بـا ایـن     گیرند، زمان مبارزه کمتر در معرض سم قرار می

هاي مـورد   کش آفتباشد. از سویی دیگر بیشتر  آفت بسیار حیاتی می
باشند  ي سموم وسیع الطیف می ، از دستهاستفاده در مبارزه با این آفت

ها عالوه بر عـدم کنتـرل قابـل     که مصرف غیراصولی و نابهنگام آن
تواند مشکالتی از قبیل آلودگی محیط زیست و پسماند  قبول آفت، می

،  به طور کلی لزوم مبارزهسموم روي محصول را به دنبال داشته باشد. 
از مـواردي هسـتند کـه در    دفعات آن و از همه مهمتر زمـان مبـارزه   

کنترل شیمیایی این آفت باید به دقت مورد توجه قرار گیرنـد. تعیـین   
ي  تعداد نسل، دامنهداشتن اطالعاتی در مورد دقیق این موارد مستلزم 

زمانی بروز هر نسل، زمان اوج پرواز هر نسـل، نوسـانات و تغییـرات    

ت در منطقه آگاهی آف شها و به طور کلی پایش و پی جمعیت در نسل
هاي  آگاهی آفات، ابزارها و روش ). براي پایش و پیش20 و 4باشد ( می

ي فرمـونی جنسـی بـه     اند که از این میان تله گوناگونی آزمایش شده
خاطر کاربرد آسان، عملکرد تخصصی و سازگاري بـا محـیط زیسـت    

توان زمـان   می ي فرمونی ). با کمک تله7باشد ( ها می یکی از برترین
در اتخـاذ تصـمیم     و از آن بررسـی را ، انبوهی و نوسانات آفـت  ظهور

استفاده  ي شیمیایی و زمان مناسب مبارزه نیاز به مبارزهآگاهانه براي 
در این تحقیق تالش شد تـا بـا   ). در همین راستا 28 و 20، 18کرد (

ي زمـانی   ي فرمونی مواردي از قبیل تعداد نسل، دامنـه  استفاده از تله
هاي هر نسل و به  پره هاي هر نسل، زمان اوج پرواز شب پره ظهور شب

در شـهر   خـوار انگـور   خوشـه طور کلی تغییـرات و نوسـانات جمعیـت    
ــی ــتان      س ــور در اس ــت انگ ــم کش ــهرهاي مه ــی از ش ــخت، یک س
هاي حاصل از  تعیین شود تا در گام بعدي از یافته ،وبویراحمد یلویهکهگ

ي شیمیایی در  بینی دفعات و زمان مناسب مبارزه این تحقیق، در پیش
  منطقه استفاده شود.

 
  ها مواد و روش

شـهر   هـاي انگـور   بـاغ ) در 1392و  1391این تحقیق دو سـال ( 
وبویراحمـد   گیلویـه از توابع شهرستان دنا، واقع در استان که سخت سی

از اردوگاه و تل وولی ، بندان هاي نام در مناطقی به  باغسه انجام شد. 
نامگـذاري   3و  2، 1که به ترتیـب بـاغ   انتخاب شدندسخت  شهر سی

  ). 1شدند (جدول 

  
 سخت هاي انتخاب شده در شهر سی مشخصات جغرافیایی باغ -1جدول 

Table 1- Geographical profile of selected vineyards in Sisakht 
  عرض جغرافیایی

Latitude 
  طول جغرافیایی
Longitude  

  ارتفاع
Altitude  

  باغ
Vineyard   

30  51  35  N 51  28  59  E 2360 m بندان  
Bandan 1 

30  51  22  N 51  28  40  E 2270 m اردوگاه  
Ordogah 2 

30  51  40  N 51  28  58  E 2280 m تل وولی  
Tol Voli 3 

  
متر بـود. در هـر    1500از یکدیگر حداقل بیش از ها  باغ ي فاصله

ها از یکـدیگر بـیش از    باغ نیز سه نقطه انتخاب گردید که فواصل آن
از  1391در سـال  متر بود و در هر نقطه یک تله نصب گردیـد.   250
هـا فقـط در    ماهـه)، تلـه   ي دو فروردین تا آخر اردیبهشت (دورهآغاز 

ي بندان نصب شدند و در دو باغ دیگر در مناطق اردوگاه و تل  منطقه
اي نصب نشد. اما پس از این دو ماه یعنی از اواخر اردیبهشت  وولی تله

ي فرمـونی نصـب    تا اواسط مهر در هر سه باغ و در هر باغ سـه تلـه  

از آغاز فروردین تا اواسط مهر در هر سه بـاغ و   1392شدند. در سال 
رقم غالب این مناطق رقـم   ي فرمونی نصب شدند. در هر باغ سه تله

  عسکري بود اما البالي آن، ارقام متفاوت دیگري نیز وجود داشتند. 
خوار انگور ساخت شرکت  حاوي فرمون جنسی کرم خوشه  کپسول
ند، که هـر دو از  بود ي سفیدرنگلتااز نوع د ها تلهو کانادا  سنتوموس

بـدون    لـور شرکت زیست فناوري پارسیان در تهران تهیـه گردیدنـد.   
ي  کفپوش چسپناك نصب و کفپوش در قاعدهتماس با دست در وسط 
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از سـطح   متـر  5/1تـا   1ارتفاع ها در  شد. سپس تله تله جاي داده می
ا هر پنج روز ه بازدید از تله شدند. میزمین در تاج درختان انگور نصب 

ها  ها در تله پره شد. تعداد شکار شب یک بار مرتب در عصرها انجام می
ها براي هر باغ  گردید و همچنین میانگین آن شمارش و یادداشت می

گردید. با تقسیم میانگین بر عدد پنج، میزان شکار در تله  محاسبه می
هاي  هپر بود، شب شد. چنانچه میزان شکار کم می در شب محاسبه می

شـدند و   کفپـوش جـدا و دور انداختـه مـی     با یک پنس ازشکار شده، 
ها  شد ولی چنانچه میزان شکار تله کفپوش دوباره به تله برگردانده می

شد. هر پانزده روز یک بار لور حاوي  بود، کفپوش جایگزین می زیاد می
شـدند. ایـن رونـد دو سـال از آغـاز       فرمون و کفپوش جـایگزین مـی  

اي شکار نگردیـد،   پره دیگر هیچ شبا مهر یعنی زمانی که فروردین ت
 Kolmogrov-Smirnov ادامـه یافــت. سـپس در پایــان بــا روش  

ها، مقایسه  ها بررسی شد. با توجه به نرمال بودن داده نرمال بودن داده
هـاي   میانگین تراکم جمعیت حشرات کامـل شـکار شـده بـین نسـل     

 ر سال بـا تجزیـه واریـانس   هاي متفاوت در ه مختلف و بین ایستگاه
)Anova( و بین دو ) سال با آزمون تیT- Test( افزار  در نرمSpss 

هاي در طی زمان براي  پره نمودار جمعیت شبانجام شد.  20ویراست 
هر باغ و هر سال رسم گردید تا روند تغییرات و نوسـانات آن آشـکار   

شـدن   ي زمـانی پدیـدار   گردد و براساس آن تعداد نسـل آفـت، بـازه   
هاي هر نسل (شامل فراز، اوج و فرود) تخمین و تعیین گردد.  پره شب

هاي هر  پره ي زمانی پدیدار شدن شب سپس بر مبناي تعداد نسل، بازه
بینی و  ها، دفعات و زمان مناسب سمپاشی پیش نسل و اوج پرواز نسل

  بحث شد.
  
  نتایج

  1391الف) سال 
وردین تـا اواخـر مهرمـاه    هاي شکار شده از اوایل فر پره تعداد شب

پره در تله  شب 12تا  1بین  براي هر باغ به طور میانگین 1391سال 
 20پـره در   ). نخسـتین شـب  3و  1هـاي   در هر شب متغیر بود (شکل

ــد. از  ــا  20فــروردین شــکار گردی اردیبهشــت تعــداد  10فــروردین ت
 8هـا در اوج بـه    هاي شکار شـده افـزایش یافـت و تعـداد آن     پره شب
اردیبهشت، به جز یـک   30تا  10پره در تله در هر شب رسید. از  شب

 12تا  4هاي شکار شده با همین روند (بین  پره مورد استثنا، تعداد شب
 20تـا   15پره در تله در هـر شـب) ادامـه یافـت. مـورد اسـتثنا،        شب

شـکار از آنچـه بیـان     اردیبهشت بود که در طی آن پنج شب، تعـداد 
ها از اوایل خرداد بـه   پره . سپس تعداد شکار شبگردید بسیار کمتر شد

طرز چشمگیري رو به کاهش گذاشت و سراسر خـرداد مـاه میـانگین    
از اواخـر خـرداد و    پره در هر تله در هر شب بود. شب 1شکار کمتر از 

ها بـه سـرعت افـزایش یافـت و تعـداد       پره اوایل تیر دوباره شکار شب
پره در تله  شب 8به اوج (بیش از هاي شکار شده در اواسط تیر  پره شب

در هر شب) رسید و پس از این اوج، کاهش یافت تا این که در اواخـر  
ي  پره در تله در هر شب رسید. نیمه شب 1تیر تا اوایل مرداد به تعداد 

ي دوم مرداد به بعد دوباره  اول مرداد هیچ شکاري ثبت نگردید. از نیمه
دت افزایش یافت تـا ایـن کـه در    ها آغاز گردید و به ش پره شکار شب

هـاي شـکار شـده بـه اوج      پـره  اواخر مرداد تا اوایل شهریور تعداد شب
پره در تله در هر شب) رسید. سپس براي سومین بـار   شب 8(بیش از 

 در طی فصل تعداد شکار سیر نزولی پیدا کـرد و در اواسـط شـهریور،   
تـر کـاهش   پره در هر تله در هر شب یـا کم  شب 1میانگین شکار به 

یافت. این روند تا آخر شهریور ادامه یافت و پس از این تـاریخ هـیچ   
میانگین تراکم جمعیت حشـرات   1391در سال  شکاري ثبت نگردید.
ــین نســل  ــل ب ــاوت( کام ــاي متف و  ) F  ،2=df  ،45/0=p= 80/0ه

)  F ،2 =df ،452/0 =p= 804/0هاي متفاوت ( همچنین بین ایستگاه
  داري نبود.  عنیداراي تفاوت آماري م

 
  1392ب) سال 

از آغـاز   1392براساس تجربیات حاصل از سال گذشته، در سـال  
گردیدند. تعـداد  هاي سال قبل نصب   ها در همان ایستگاه فروردین تله

ها از اوایل فـروردین تـا اواخـر مهرمـاه      هاي شکار شده در تله پره شب
پره در تله  شب 30تا  1براي هر باغ به طور میانگین بین  1392سال 

ي  پره در دهـه  نخستین شب ).3و  2هاي  در هر شب متغیر بود (شکل
اول فروردین شکار گردید که نسبت به سال گذشـته ده روز سـریعتر   

هـاي   پره اردیبهشت تعداد شب 10فروردین تا  10این اتفاق رخ داد. از 
پره در تلـه در هـر    شب 30ها در اوج به  شکار شده افزایش و تعداد آن

ثنا، میـانگین  اردیبهشت، به جز یک مورد است 30تا  10شب رسید. از 
پره در  شب 25تا  10هاي شکار شده با همین روند (بین  پره تعداد شب

اردیبهشت بود که  15تا  10تله در هر شب) ادامه یافت. مورد استثنا، 
 5در طی آن پنج شب، تعداد از آنچه بیـان گردیـد کمتـر شـد و بـه      

ر ها در آخـ  پره پره در تله در هر شب رسید. سپس تعداد شکار شب شب
اردیبهشت و اول خرداد به طرز چشمگیري رو به کـاهش گذاشـت و   

پره در تله در هر شب  شب 2سراسر خرداد ماه، میانگین شکار کمتر از 
ها به سرعت  پره بود. از اواخر خرداد و اوایل تیر دوباره تعداد شکار شب

پـره   شب 8ها به باالترین حد ( افزایش یافت و در اواسط تیر، تعداد آن
تله در هر شب) رسید. پس از این اوج دوباره شکار کاهش یافت تا در 

پره در تله در هر شب یـا   شب 1این که در اواخر تیر تا اوایل مرداد به 
ي اول مرداد تعداد شکار ثبت گردیـده بسـیار کـم و     کمتر رسید. نیمه

ي دوم مرداد به بعد دوباره شکار  بود. از نیمه 1ها کمتر از  میانگین آن
ي اول شـهریور تعـداد    ها افزایش یافت تا ایـن کـه در هفتـه    پره شب
پره در تله در هر شب)  شب 8هاي شکار شده به اوج (بیش از  پره شب

 رسید. 
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  1391در سال  سخت سه باغ به طور جداگانه در سیدر خوار انگور  هاي خوشه پره شبروند شکار  -1شکل 
Fig. 1- Grapevine moth catch trend at three different vineyard in Sisakht in year 2012 

  

  

  1392در سال  سخت سه باغ به طور جداگانه در سیدر خوار انگور هاي خوشه پره شبروند شکار  -2شکل 
Fig. 2- Grapevine moth catch trend at three different vineyard in Sisakht in year 2013 
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  به طور جداگانه 1392و  1391سال دو در سخت خوار انگور در سی هاي خوشه پره شبشکار  روند -3شکل 
Fig. 3- Grapevine moth catch trend in Sisakht during two different years (2012 and 2013) 

 

  

  سخت انگور در سیخوار  هاي خوشه پره شبي شکار  میانگین دوسالیانه -4شکل 
Fig. 4- Two-year average of Grapevine moth catch in Sisakht  
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اندکی پس از این ایام یعنی از اواسط شهریور، میانگین شکار بـه  

پره در تله در هر شب کاهش یافت. این روند تـا آخـر    شب 1کمتر از 
در  این تاریخ هیچ شکاري ثبت نگردیـد. شهریور ادامه یافت و پس از 

هـاي   میانگین تراکم جمعیت حشرات کامل بین ایسـتگاه  1392سال 
= F ،2 =df ،63/0= 53/0( داري نداشـت  متفاوت تفاوت آماري معنی

pدار بـود بـه طـور کـه      هاي مختلف این تفاوت معنـی  ) اما بین نسل
شـتر از دو  میانگین جمعیت در نسل اول همواره و در هر سـه بـاغ بی  

 ).3و  2هاي  (شکل نسل دیگر بود
 
  بحث

ي یکـدیگر   یید کننـده دست آمده در دو سال به خوبی تأ بهنتایج 
سـال بـا هـم     بودند به طوري که نمودار روند نوسانات جمعیت در دو

). با توجه به نتایج تحقیـق  3کامل همپوشانی و تطابق داشتند (شکل 
بسیار چشمگیر داشـت کـه بـر    جمعیت آفت سه بار افزایش و کاهش 

توان گفت آفت در این منطقه سه نسل در سال دارد که  اساس آن می
  باشند. به خوبی از هم قابل تفکیک می

ي دوم فـروردین پدیـدار شـدند.     هـا ازدهـه   پـره  شب -نسل اول) 
ها کم کم افزایش یافت، در اواسط اردیبهشت به اوج رسید  جمعیت آن

معیت شروع شد تا این که در اوایل خرداد و پس از این زمان کاهش ج
جمعیت به سرعت کاهش یافت. این روند بیانگر آغاز و پایـان ظهـور   

روزه (از اواسـط   60ي زمـانی   هـاي نسـل اول در یـک بـازه     پره شب
  باشد.  فروردین تا اوایل خرداد) می

روزه در خرداد، از  20تا  15ي رکود  پس از یک دوره -نسل دوم) 
ها به تدریج افزایش یافت، در اواسط تیر بـه   پره د شکار شباواخر خردا

ترین سطح رسید.  اوج رسید و سپس کاهش و در اوایل مرداد به پایین
هـاي نسـل دوم در یـک     پـره  این روند بیانگر آغاز و پایان ظهور شب

  روزه (از اواخر خرداد تا اوایل مرداد) بود.  45ي زمانی  بازه
روزه در اوایل مرداد، از  20تا  15ي  رهپس از یک دو -نسل سوم) 

ها به تدریج افزایش یافت، در اواخر مرداد و  پره اواسط مرداد شکار شب
اوایل شهریور به اوج رسید و متعاقب آن کاهش و از اواسـط تـا آخـر    

ها بسیار کم شد یا به صـفر رسـید. ایـن رونـد      پره شهریور شکار شب
ي زمانی  اي نسل سوم در یک بازهه پره بیانگر آغاز و پایان ظهور شب

  روزه (از اواسط مرداد تا اواخر شهریور)بود. 45
بیشتر تحقیقات داخلی نیز تعـداد نسـل ایـن آفـت را در جاهـاي      

بـر   ).  بنـا 19 و 10، 3انـد (  مختلف سه نسل در سال گـزارش کـرده  
تا  2تواند  مطالعات گسترده در کشورهاي اروپایی، این آفت اگرچه می

ر اروپا داشته باشد و حتی گاهی براي آن نسل ناقص پنجم نسل د 4
، 15، 9شـود (  نسلی قلمداد می 3هم گزارش شده است، اما یک آفت 

  ). 21 و 16

ي زمـانی پدیـدار شـدن     در این تحقیق در هر دو سـال، در بـازه  
هاي بهاره رخ داد. این رخداد در سال  هاي نسل اول، بارندگی پره شب

 15تـا   10اردیبهشت و در سال دوم در تاریخ  20 تا 15اول در تاریخ 
ها، میزان شـکار در   اردیبهشت رخ داد. در زمان رخ دادن این بارندگی

). باید دقت کرد 4و  3، 2، 1هاي  (شکل ها به شدت کاهش یافت تله
ها در محـیط   پره که این کاهش به معناي کاهش واقعی جمعیت شب

ها در زمـان بارنـدگی    لیت آننیست بلکه به خاطر کاهش یا عدم فعا
هـا   ها میزان شکار در تلـه  باشد، چون درست قبل و بعد از بارندگی می

ها با کاهش شدید روبرو شد.  باال بود و فقط در زمان بارندگی شکار تله
ها لحاظ  پره ي تغییرات جمعیت شب این نکته باید در بررسی و مطالعه

شـتباه نسـازد. بنـابراین در    شود تا تخمین و تغییرات جمعیت را دچار ا
هـاي قبـل و بعـد از     توان میانگین حاصل از جمعیت چنین مواقعی می

ي بارندگی لحاظ کرد. در این تحقیق نیز اگرچه  بارندگی را براي دوره
هـا آورده   ها براساس آمار شکار به دسـت آمـده در تلـه    نتایج و شکل

غییرات جمعیت با ها و ت اند اما قضاوت و بحث در مورد تعداد نسل شده
لحاظ کردن این حقیقت انجام شده اسـت. بایـد دانسـت کـه میـزان      
بارندگی سالیانه با روزهـاي بـارانی دو فـاکتور محیطـی جـدا از هـم       

ها با  باشند. با توجه به بسیاري از تحقیقات، اگرچه میزان شکار تله می
ی میزان بارندگی سالیانه همبستگی مثبت دارد امـا بـا روزهـاي بـاران    

  ). 22 و 11همبستگی منفی دارد (
روز و در  60هـا در نسـل اول    پـره  ي زمانی پدیدار شدن شب  بازه

ي   تر بودن بازه روز بودکه بیانگرطوالنی 45نسل دوم و سوم یکسان و 
ها در نسل اول نسبت به دو نسـل بعـدي    پره زمانی پدیدار شدن شب

گـذران بیـرون    تانهاي زمس هاي نسل اول از شفیره پره باشد. شب می
ي بسـیار طـوالنی از    هـا دوره  آیند و با توجه به این که این شفیره می

)، 23 و 4، 3گذارنـد (  پاییز سال قبل تا بهار سال بعد را پشت سر مـی 
توان انتظار داشت که از نظر رشد و نمو تا حدودي همگن باشند و  می

پدیدار شـوند.   تري ي زمانی کوتاه ها در بازه هاي حاصل از آن پره شب
ي زمانی  هاي این نسل در این منطقه، بازه پره اما برخالف انتظار شب

ها در ایـن   پره ي ظهور شب ظهور طوالنی داشتند. طوالنی شدن دوره
نسل در حقیقت مبارزه با آفت را بسیار مشکل و بقـا آفـت را بیشـتر    

، شود کند. این که چگونه آفت موفق به انجام این مهم می تضمین می
ي بیولوژي و بیواکولوژي آفت در این  مستلزم مطالعات بیشتر در زمینه

هاي مختلف در این تحقیـق   ي زمانی ظهور نسل باشد. بازه منطقه می
) در کشـور پرتغـال   1با مطالعات انجام شده توسط آگویر و همکاران (

بسیار شبیه بود، اما در تحقیق حاضر جمعیت در نسل اول بسیار بـاال  
  بود. 
هـاي   هاي به دام افتاده در نسـل  پره شب ي مهم دیگر تعداد کتهن

جمعیت آفت به ویژه در نسل اول همواره باال بود. اقـدام   مختلف بود.
تفـاوتی   اطالعی و یا بـی  ي شیمیایی در زمان نامناسب و بی به مبارزه
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توان از دالیل افزایش  گذران را می باغداران نسبت به جمعیت زمستان
ت. با توجه به مشاهدات عینی در طـول ایـن دو سـال،    جمعیت دانس

ي کافی و اطالع الزم از  مبارزات شیمیایی در این منطقه بدون مطالعه
 اي از خرداد تا مرداد تعداد نسل و نوسانات جمعیت آفت، به طور سلیقه

همچنین با توجه به برداشت محصول در شهریور، در  شوند. انجام می
شود و همـین   ی علیه نسل سوم انجام نمیخاصي  بیشتر موارد مبارزه

تغذیـه خـود را کامـل     شود تا بیشتر الروهاي نسل سوم امر باعث می
گذران تبدیل شوند. از سویی دیگر هیچ  هاي زمستان کنند و به شفیره

گذران  ي زمستان گونه اطالعی یا دست کم حساسیتی نسبت به مرحله
هـایی دیـده    ها و بسته ها جعبه باشد و در بیشتر مواقع در باغ آفت نمی

گـذران   هاي زمسـتان  هاي بسیار خوبی براي شفیره شد که پناهگاه می
شد. بالطبع مـوارد   هاي زیادي پیدا می ها شفیره باشند و البالي آن می

گذران را به دنبال خواهند  هاي زمستان یاد شده افزایش جمعیت شفیره
ود افزایش جمعیت آفت، ي خ داشت. طبیعی است که این موارد به نوبه

به ویژه افزایش جمعیت نسل اول در سال آینده را بـه دنبـال خواهـد    
گذران آفت  داشت. بنابراین آگاه کردن باغداران نسبت به فرم زمستان

تواند در کـاهش   گذرانی می هاي زمستان آوري و انهدام پناهگاه و جمع
یل افـزایش  جمعیت آفت در منطقه مؤثر باشد. شاید یکی دیگر از دال

هاي انگور روي  تأثیر اندازه و تراکم برگ ها در نسل اول، پره شکار شب
تواننـد   ها می هاي فرمونی باشد. بنابر برخی تحقیقات برگ کارایی تله

فرمون را به خود جذب کنند و در پخـش فرمـون در فضـا و بـالطبع     
ن ). هنگام پدیدار شـد 25 و 12هاي فرمونی دخالت کنند ( کارایی تله

باشـد   هـا کمتـر مـی    نسل اول، با توجه به این که اندازه و تراکم برگ
هاي فرمونی کمتر خواهد بود که این امـر   ها در کارایی تله دخالت آن

ها را نسبت به دو نسل دیگر در پـی خواهـد    بالطبع افزایش شکار تله
  داشت.

توان با توجه  ي شیمیایی در این منطقه را می زمان مناسب مبارزه
ها (به ترتیب اواسط اردیبهشت، اواسط تیـر و اواخـر    اوج پرواز نسل به

کشی که باید در مبارزه علیه آفـت   مرداد تا اوایل شهریور) و نوع آفت
ي  هـا از دسـته   کـش  بینی کرد. چنانچه آفـت  به کار گرفته شود، پیش

هـا   ریزي یا تفریخ تخـم  هاي رشد باشند باید قبل از تخم تنظیم کننده
هاي مورد استفاده در منطقه عمدتاٌ از گروه  کش شوند. اما آفتاستفاده 

هـاي فسـفره، پایرتروئیـدي و     کـش  تماسی یا گوارشـی (ماننـد آفـت   
هـا اسـتفاده شـوند تـا      باشند که باید بعد از تفریخ تخم کاربامات) می

که چنـد روز بعـد از   را الروهاي تازه از تخم بیرون آمده و الروهایی 
تـرین زمـان    ). از همین رو مناسب4( از بین ببرند آیند تخم بیرون می
ها یعنی اواسـط اردیبهشـت،    توان زمان اوج پرواز نسل سمپاشی را می

  اواسط تیر و اواخر مرداد تا اوایل شهریور دانست. 
خـوار انگـور    بنابر بسیاري از مطالعات انجام شده، نسل اول خوشه

زمان گلـدهی اسـت و   نیاز به مبارزه ندارد چون خسارت نسل اول در 
به نوعی جبـران   هاي انگور این خسارت با افزایش کمی و کیفی حبه

مگر در مناطقی که جمعیت آفت بـاال و خسـارت آن بسـیار     شود، می
). با توجه به نتایج این تحقیق و باال 16 و 15، 11، 1باشد ( شدید می

رسـد کـه    جمعیت آفت در نسل اول در این منطقه، به نظر مـی  بودن
سخت از جمله مناطقی باشد که مبارزه علیه نسل اول در آن الزم  سی

هاي فرمـونی در   ) تله1باشد. از سویی دیگر بنا بر آگویر و همکاران (
بینی زمان مبارزه با نسل اول ابزار خیلی سودمندي نیستند. آگویر  پیش

خوشه انگور را به عنوان  100هاي الروي در  ) تعداد النه1و همکاران (
اند. بنابر این بـراي تعیـین دقیـق زمـان      وش جایگزین پیشنهاد دادهر

هاي فرمونی،  مبارزه با نسل اول در این منطقه بهتر است عالوه بر تله
بینی نیز استفاده شود. در هر حال بـا   هاي پایش و پیش از دیگر روش

توجه به باال بودن جمعیت آفت در نسل اول هرچـه زمـان نخسـتین    
هـاي بعـدي    ر تنظیم گردد نیاز به سمپاشی در نوبـت ت سمپاشی دقیق

  ي بسیار مهم در رابطـه بـا مبـارزه    مسلماً کمتر خواهد شد. البته نکته
باشد که به طـور معمـول در دو    هاي بهاره می شیمیایی اول، بارندگی

دهد و امري بسیار معمول  ي اول اردیبهشت در این منطقه رخ می دهه
ي شیمیایی باید با هماهنگی  ه اقدام به مبارزهباشد. بنابراین هر گون می

بینی وضعیت بارنـدگی در روزهـاي آینـده     سازمان هواشناسی و پیش
  انجام شود.

هایی انجام شد که حداقل دو، سه یـا   همچنین این تحقیق در باغ
 دش ي شیمیایی علیه این آفت در طول سال انجام می چهار بار مبارزه

ها بسیار قابل مالحظـه   ي نسل در همه ولی با این وجود جمعیت آفت
ي شیمیایی بـه   بود. این امر نشان دهنده این واقعیت است که مبارزه

تواند آفت را در این منطقه کنتـرل کنـد و بایـد از دیگـر      تنهایی نمی
از سویی با توجـه بـه     ها براي پایین آوردن جمعیت بهره جست. روش

هـا، بهتـر    کـش  ي آفت اندازهخطر بروز مقاومت در اثر کاربرد بیش از 
  است مقاومت آفت به سموم در منطقه نیز بررسی شود.
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