
                                                                   Agricultural Pest Managementمدیریت آفات کشاورزي                    
  Autumn 2014, 1(2): 34-40                                                                                40-34. ، ص2، شماره 1جلد ، 1393 پاییز

  
 :Cydia pomonella L. (Lepidoptera کرم سیب، کنترلروز و تله فرمونی در تعیین زمان -کاربرد درجه

Olethreutidae)  
  

4، کریم زیبایی3نجمه معتضدیان، 2*1، محمد شجاع الدینی1رقیه امیري  
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            چکیده

، زمان ظهور حشرات کنترلتعیین زمان  به منظور. دار در کشور است کلیدي درختان میوه دانه یکی از آفاتکرم سیب
استان ( واقع در شهرستان بوانات یشیدر باغ آزما) 1390-1387(کامل و دوره فعالیت الروهاي این آفت طی چهار سال 

 ی هواشناسيهابا توجه به داده.  دلتا براي تعیین زمان ظهور حشرات کامل نر استفاده شدیاز تله فرمون. مطالعه شد) فارس
هاي نسل اسبه نشان داد که براي ظهور الرومح. ه شدیروز ته-ز بازدید زمان خروج الروها، مدل درجهی و نياستگاه منطقهیا

 کنترل زمان فرمونی، هاياساس نتایج حاصله از تلهبر. روز نیاز است- درجه1336 و 720، 155اول، دوم و سوم به ترتیب به 
 مرداد 12- 15 سوم نسل و خرداد 15-20 دوم نسل اردیبهشت، 20- 25 بین فاصله در 1387 سال در اول نسل الروهاي
 به. شد اعالم مرداد 20-25 سوم نسل و تیر 16- 20 دوم نسل خرداد، 12- 19 اول نسل دوم مطالعه، سال در شد و مشخص

ي  روزانه در منطقهين اساس، با داشتن میانگین دماهایبر ا. معین شد نیز بعد هايسال در الروها ظهور زمان ترتیب همین
 .  آفت تعیین شدکنترل  و به تبع آن زمان ظهور الروها و  مشخص شدروز مورد نیاز هر نسل-میزان درجه، مطالعهمورد 

  
  .کنترل زمان تعیین نی،فرمو تله روز،- درجه سیب، کرم: هاي کلیديواژه
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  مقدمه
 میوه درختان آفات ترینمخرب از کی یسیب کرم
 وجود اوراسیا منطقه در ابتدا در که شودمی محسوب

 پراکنده جهان سراسر در گذشته قرن دو طی اما ،داشت
 عنوان به گالبی، و سیب تجاري کشت به توجه با و شد

 Franck) است شده شناخته آفات ترینزاخسارت از کیی

et al. 2007, Thaler et al. 2008)  .اکثر در سیب کرم 
 سال در نسل سه داراي شودمی کشت سیب که مناطقی

 ،)Alston et al. 2010 ،1359 همکاران و رجبی (است
 در نسل دو گردو و سیب روي کوهستانی مناطق در ولی
 ایجاد به قادر سیب کرم اول نسل. است شده گزارش سال

 آفت سوم و دوم نسل الروهاي اما نیست میوه به خسارت
 و رجبی (کنندمی وارد محصول به را توجهی قابل خسارت

  ).1385 همکاران،
 با را داردانه میوه درختان ساله هر تقریبا سیب کرم      

 طوري به ،دهدمی قرار حمله مورد مالحظه قابل جمعیتی
 به. کندمی تجاوز اقتصادي زیان سطح از آن خسارت که

 .قرار دارد کلیدي آفات يزمره در حشره این دلیل همین
 از مدتدراز استفاده اثر در جهان مختلف مناطق در

-کشحشره به سیب کرم مقاومت افزایش ها،کشحشره
 Charmillot et) شده است گزارش مختلف شیمیایی هاي

al. 2005, Reyes et al. 2007, Stara and Kocourek 
2007) .   

  دادنشان Gorzka and Olszak )2011(    تحقیقات    
 مقاوم يهاي گروه پیروتروئیدکشکه کرم سیب به حشره

 مداوم کاربرد از پس که دارد وجود نگرانی این. شده است
 بوجود سموم به آفت مقاوم هاياکوتیپ کش،حشره سموم
 کنترل از ناشی مهم مسایل سایر و مشکل این وجود. آیند

 سوء اثرات و طبیعی دشمنان انهدام قبیل از شیمیایی
-غیر کنترل هايروش از استفاده زیست، محیط روي

 مدیریت برنامه ک یتدوین ویژه به و آفت این شیمیایی
. کندمی ناپذیراجتناب امري را آن کنترل براي تلفیقی

 داشتن آفت، هر تلفیقی مدیریت برنامه ایجاد يالزمه
 زیان يآستانه شناسی، بوم شناسی، زیست از کامل آگاهی

 ردیابی. باشدمی آفت آن جمعیت تغییرات و اقتصادي
 که باشدمی آفات مدیریت برنامه در اساسی مولفه آفات،

 بینی پیش براي ارزشی با و اعتماد قابل  اطالعات تواندمی
 پایش برنامه براي. دهد ارایه آفات خسارت میزان و زمان

 براي که( فرمونی تله کاربرد جمله ازهایی راهکار

و روش ) گیردمی قرار استفاده مورد بیشتر بالپولکداران
 Durant et al. 1986, Knodel and)  وجود داردروز-درجه

Agnello 1990, Vincent et al. 1990, Delisle 1992).   
 باالتر از دماي بدست آمده در دماي مقدار روز،-درجه      

 براي. باشدمی  شبانه روزیک طول دررشد  پایین آستانه
 آستانه کمینه شامل پارامتر چهارروز -درجه محاسبه
دما در ي و بیشینه کمینه حرارتی، آستانه بیشینه حرارتی،

 آستانه کمینه ا یآستانه  دماي.است نیازمورد  ساعت 24
 زنده موجود آن از ترپایین در که است دمایی حرارتی،

 آستانه، از دما افزایش با قعوا در ،باشدمی نموورشد فاقد
 حرارتی آستانه بیشینه. گرددمی آغاز روز- درجه محاسبه

. شودمتوقف می نموورشد نرخ آن، از باالتر که است دمایی
-درجه یمشخص مقدار به نیاز حشره ک یرشد مرحله هر
 روز- درجهزدن  جمع با توانمی را نموورشد و دارد روز
-درجه. نمود برآورد فصل طول در ي دماییآستانه  دوبین
 بینیپیش به تواندمی شروع نقطه ک یاز شده انباشته روز

 آوريجمع شروع تاریخ. کند کمک آفت نموورشد مراحل
 در (Biofix "بیولوژیک ثابت نقطه" عنوان به روز-درجه
 در شکار اولین مانند بیولوژیک پدیده ک یوقوع زمان واقع
 آفات مختلف هايگونه براي) نآ تدوام و فرمونی هايتله

  .است متفاوت
 سه در سنتی طور به بوانات شهرستان باغداران      

 و هامیوه شدن فندقی زمان گلها، ریزش از بعد يمرحله
 کرم شیمیایی کنترل به اقدام میوه گرفتن رنگ مرحله
 مخرب اثرات و مقاومت مسئله به توجه با. کنندمی سیب

 مدیریت برنامه ک یوجود ،مسمو مصرف محیطیزیست
 به الزم آفت با کنترل دقیق زمان تعیین جهت مناسب

 تلفیقی مدیریت راهبرد آمیزموفقیت اجراي. رسدمی نظر
-می حشره این فنولوژي دقیق بینیپیش نیازمند آفت این

 از قبل آن زندگی از خاصی مرحله هر اینکه و باشد
 معینی مقدار تدریاف نیازمند بعدي، يمرحله به رسیدن
 و بیشینه دریافت با که است) روز–درجه (روزانه حرارت
 روز- درجه محاسبه حرارتی آستانه دماي و دما کمینه
  . شودمی انجام
 زمان ترینمناسب تعیین تحقیق این انجام از هدف     

 روش دو تلفیق از استفاده با سیب کرم شیمییایی کنترل
 روش به) روز-هدرج حسب بر (حرارتی ثابت محاسبه
. باشدمی فرمونی تله از استفاده و شده اصالح میانگین
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 زمان تعیین و آگاهیپیش در تواندمی مطالعه این نتایج
  .گیرد قرار استفاده مورد آفت شیمیایی کنترل دقیق

  
  ها مواد و روش

  آزمایشی باغ
 شمال در 1390- 1387 سال از سیب کرم فنولوژي

 موقعیت با باغی در ات،بوان شهرستان فارس، استان
"62/25 '27 º30 N  53 °28'  16/46 " و E متر 2190 و 

 مطالعه مورد هکتار دو مساحت به و دریا سطح از ارتفاع
 گلدن و رد گالب، ارقام شامل باغ درختان. گرفت قرار
 هايسال اطالعات طبق سیب کرم به آلودگی. ندبود

 قرار دلیل به نظر مورد آزمایشی باغ. گردید ثابت گذشته
مدل  شهرستان، گرمسیر و سردسیر مناطق بین گرفتن

  .شودمی محسوب منطقه باغات در بین مناسبی جغرافیایی
  

  هواشناسی اطالعات
 از دما بیشینه و کمینه آزمایش، سال چهار طی
ارتفاع از سطح دریا (بوانات  شهرستان هواشناسی ایستگاه
 اول نسل از روز-محاسبه درجه. شد دریافت)  متر2181

 گردید محاسبه ) درجه سلسیوس10 پایه دماي (اول سال
(Wildbolz 1962).   

  
  فرمونی تله

 پرواز اوج و ظهور ردیابی جهت دلتا فرمونی تله از
 قسمت در. شد استفاده سیب باغات در نر کامل حشرات

 ک یآن، مرکز در و دارچسب صفحه ک یتله، هر قاعده
. شد داده قرار ماده یجنس فرموني کنندهپخش عدد

 خاصیت دادن دست از محض به دارچسب صفحات
. شدند ضیتعو) مرتبه ک یروز 14 هر فاصله با (چسبندگی

 در دلتایی تله عدد دو اسفند 15 از مطالعه، مورد باغ در
 فاصله. گردید نصب زمین سطح از مترسانتی 150 ارتفاع

 هر رمون،ف يکنندهپخش. بود متر 200 کدیگر یاز تله دو
 شکار هايپروانه). 1386 سعیدي (شد تعویض یکبار ماه

 هفته هر شنبهسه و شنبه روزهاي ها،تله توسط شده
  . گردید ثبت همربوط جداول در اطالعات و شمارش

  
  روز-درجهي محاسبه

 دماهاي از استفاده با آفت نسل هر براي روز–درجه
 با و 1387-90 هايسال طی پایه دماي و کمینه و بیشینه
 گردید محاسبه زیر  با فرمول1"روش میانگین" از استفاده

)McMaster and Wilhelm 1997:(   
   

  روز-درجه                                                              =
  

حشرات کامل  شکار اولین تاریخ(هاي بیوفیکس تاریخ     
  . آمده است1ول در جد) ممتد شکار یک در نر
  

   و بحثنتایج
 خروج شود،می مشاهده 1 جدول در که همانطور

 هايسال در گذرانزمستان هايپیله از کامل حشرات
 هايسال و بود متفاوت دمایی شرایطبه  توجه با مختلف
 در 1388 سال،  فروردین دوم يدهه در 1389 و 1387

 سوم يدهه در 1390 سال و اردیبهشت سوم يدهه
  ).1 جدول (بود فروردین

 در شده شکار نر کامل حشرات خروج دما افزایش با
 دوره در روزانه دماي میانگین 1 شکل. افت یافزایش ها،تله

 شده انجام هايبررسی طبق. دهدمی نشان را آفت فعالیت
-15 به ي روزانهدما میانگین رسیدن از بعد آفت فعالیت

 دما، میانگین یشافزا با و شده شروع سلسیوس درجه 10
 تابستان، فصل در. است افته یافزایش هاتله شکار تعداد

 مختلف مراحل نمورشدو در اختالل باعث دما افزایش
 شکل. شودمی سوم و دوم هاينسل تداخل و آفت زندگی

-تله توسط شده شکار کامل حشرات جمعیت میانگین 1
  . دهدمی نشان را فرمونی هاي

 19تاریخ  در 1387 سال رد باغ در آفت فعالیت 
 در 1390 سال در و ؛ شهریور23در  1389 سال در ؛مرداد

. افت یخاتمه سوم نسل و شده متوقف  شهریور24تاریخ 
 در نسل سه مطالعه، مورد منطقه در سیب کرم بنابراین

 مانند مناطق سایر در که است حالی در این. دارد سال
 اوین در .است ناقص سوم نسل گرگان و اصفهان کرج،

 دماوند در ،ناقص سوم نسل و کامل نسل دو) تهران(
 آذربایجان در ،ناقص دوم نسل و کامل نسل کی) تهران(

 است ناقص گزارش شده دوم نسل وکامل  نسل ک یغربی
 .)1363 ، بهداد1359 رجبی(

                                                             
1 Average Mean Method 
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  .)فارس (بوانات منطقه رد آزمایشی باغ در سیب کرم کامل حشراتسه نسل  (Biofix)و بیوفیکس  ظهور تاریخ .1 جدول
  سال  سوم نسل  دوم نسل  اول نسل  
  بیوفیکس  تاریخ ظهور  بیوفیکس  تاریخ ظهور  بیوفیکس  تاریخ ظهور  

1387    17/1/87  18/1/87  31/2/87  2/3/87  22/4/87  26/4/87  
1388    22/2/88  23/2/88  26/3/88  27/3/88  30/4/88  2/5/88  
1389    17/1/89  19/1/89  20/2/89  22/2/89  29/4/89  1/5/89  
1390    23/1/90  25/1/90  31/3/90  3/4/90  11/5/90  14/5/90  

  

  

  

  

 ایستگاه در شده ثبت روزانه دماي میانگین نوسانات و هاتله در شده شکار نر کامل حشرات جمعیت میانگین تغییرات .1 شکل
  .1387-90 هايسال در) فارس استان (بوانات منطقه هواشناسی

  
  

 به روش تعیین 1390 -1387 هايسال در سیب کرم مختلف هاينسل کنترلبراي انجام  شده تعیین یزمانحدود  .2 جدول
 .روز-درجه

  سوم نسل  دوم نسل  اول نسل  سال
1387  20/2/87-25/2/87  15/3/87-20/3/87  12/5/87- 15/5/87  
1388  12/3/88-19/3/88  16/4/88-20/4/88  20/5/88-25/5/88  
1389  15/2/89-20/2/89  20/3/89-25/3/89  9/5/89-14/5/89  
1390  21/2/90-25/2/90  3/4/90-8/4/90  15/5/90-20/5/90  
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 ، و کرواسیلهستان در جمله از کشورها سایر در آفت این
 Kovacevic 1952, Maceljski) دارد سال در نسل دو

1999, Ciglar 1998) .  
 و يانطقهستگاه می ای هواشناسيهاه دادهبا توجه ب 

. ه شدیروز ته- زمان خروج الروها، مدل درجهیز بررسین
-روز مشخص شد که براي ظهور الرو- درجهياز محاسبه

هاي سن اول در نسل اول، دوم و سوم کرم سیب به 
  .روز نیاز است- درجه1336 و 720، 155ترتیب به 

 کرم فنولوژي روي) 1386 (سعیدي که تحقیقی در 
 و کهگیلویه سیسخت استان منطقه در انگور خوارخوشه

 شکار از حاصل نتایج به توجه با داد، انجام بویراحمد

 نوسانات دامنه و فرمونی هايتله توسط نر کامل حشرات

 زمان روزانه، دماي میانگین همچنین و آنها جمعیت
 دست به کوهپایه و دشت منطقه دو در را آفت این کنترل

   .آورد
 و فرمونی هايتله از شده لحاص اطالعات به توجه با 
 که مطلب این به توجه همچنین و هواشناسی هايداده

 به اول سن الرو ورود از قبل آفت این کنترل زمان بهترین

 در مختلف هايسال درزمان مذکور  است، میوه درون
 که مواردي در است، ذکر به الزم. است ارائه شده 2 جدول
 از بخشی میاییشی ا یمکانیکی حذف (میوه کردن تنک
 شیمیایی کنترل شودمی در ابتداي فصل انجام) هامیوه

 هايتاریخ که گرددمی مشاهده. رسدنمی نظر به الزامی
 از متفاوت هايسال براي شده تعیین شیمیایی کنترل
 منطقه هر در بنابراین و کندمی تغییر دیگر سال به سالی
 بر ترلکن زمان تعیین و آگاهیپیش عملیات است الزم

 نیز و کنترل از قبل سال هواشناسی اطالعات اساس
  .شود مشخص آفت ظهور وضعیت
  

  سپاسگزاري
بدینوسیله از زحمات کارشناسان حفظ نباتات 
شهرستان بوانات جناب آقاي مهندس مستغنی، مهندس 
موسوي و خانم مهندس توسلی که امکانات الزم را براي 

  .شودردانی میانجام این آزمایشات فراهم کردند، قد
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Abstract 
Codling moth is a serious pest of pome fruits in Iran. In order to timing chemical control, male adult emergence 

along with the time of larval activity were studied during 2008-2011 at a research orchard in Bavanat strict (Fars 

province). Delta-shape pheromone traps were used to determine male adult moth emergence. According to the 

data obtained from regional weather station and larval activity data, degree-day model was prepared. 

Calculations showed that 155, 720 and 1336 degree-days are required for egg eclosion at first, second and third 

generations respectively. On the basis of the data available by pheromone traps the measurement time was 

determined to be 9-14 May, 4-9 June and 2-7 August 2008 and 2-9 June, 7-11 July, and 11-16 August 2009 for 

the three generations of those years respectively. . The larval emergence were determined in the same way for 

the next years as well. Based on this study, degree-days needed required for each event of codling moth life may 

be determined using daily reports of regional temperature data.   
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