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Ectomyelois  یفـ یو ک ین عامـل کـاهش کمـ   یتـر  مهـم 
بـا هـدف بررسـی     ن پژوهشیا .شود یمبهار  يدر ابتدا
در بـاغ انـار مرکـز     1389-1390 يهـا در سـال  این آفت بر کنتـرل آن، 

 + آنغـوزه ، کرم گلوگاه انـار  یعیطب یفرومون جنس
در هـزار   دو تا پنج يها گر تاثیر غلظتیش دیدر آزما

Ferula assa ســـم و تلفـــات زنبـــوریتیزان پارازیـــبـــر م 

 55±5 ینسـب  و رطوبـت  سلسـیوس درجـه   2±25

درصـد   ،ر درختـان یـ شـده از ز  يآورجمع يج نشان داد درصد انارها
در سـطح   ي مطالعه شدهدر تیمارها زدهآفتخورده 
 %5در سـطح   الرو يخـورده محتـو   تـرك  يخـورده و انارهـا  

گر در کاهش ینسبت به دو روش د راندن و ربودنمار 
راهبرد رانـدن و ربـودن   در  آنغوزهاستفاده از عصاره صمغ 

تـأثیر منفـی   ک کـرم گلوگـاه انـار    یولویکنترل ب يکوگراما برا
بـا جلـب    نـد توان یمـ  که، شدکرم گلوگاه انار  خسارت

 .دهندرا کاهش  یی
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Ectomyelois ceratoniae Zell. (Lep.: Pyralidae) کرم گلوگاه انـار، 

در ابتدابوده و خسارت آن سبب ریزش گل و میوه انار  درختان
این آفت بر کنتـرل آن،  صمغ آنغوزه و فرومون جنسی طبیعی

فرومون جنستله ، یپاشآنغوزه تأثیر سه تیمار و  تحقیقات کشاورزي یزد انجام شد
در آزما. روي میزان خسارت آفت مطالعه شد )راندن و ربودن

Ferula assa-foetida L. (Apiaceae)آنغـــوزهعصـــاره صـــمغ 

(Hym.:Trichogrammidae) Tricograma brassicae  2 يدر دمـا
ج نشان داد درصد انارهاینتا. شد یبررس 8:16 یکیتار:يو دوره نور

خورده ده و تركیپوس يدرصد مجموع انارها و خوردهتركزده 
خـورده و انارهـا   تـرك  يصد انار هادراختالف . داشتنددار یاختالف معن

مار یت دادج نشان ینتا .ها داراي شاهد بودند تمام آزمایش
استفاده از عصاره صمغ  دست آمده  بهج ینتاهمچنین طبق  .مؤثرتر بود 

کوگراما برایرت دیتوئیت زنبور پارازیکرم گلوگاه انار بر فعال
خسارتو آنغوره در کنار هم باعث کاهش  یاستفاده از فرومون جنس

ییایمیاستفاده از مواد شو  کنترلهزینه شده  ینیش بیک نقطه پ

 ceratoniaeکرم گلوگاه انار، ،ی، فرومون جنسآنغوزهانار،  :ي

نامه نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدارویژه
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Abstract 
Carob moth Ectomyelois ceratoniae Zell. (Lep.: Pyralidae) is the most important pest 

reducing the quality and the quantity of pomegranate trees products. Damage at the beginning of the 
spring causes shedding of the pomegranate flowers and fruits. In this study the effects of the gum 
extract of Ferula assa-foetida L. (Apiaceae) and natural sex pheromone of Carob moth was studied 
in 2010-2011 in the pomegranate orchard of Agricultural Research Center of Yazd. Three 
treatments including gum extract spray, natural sex pheromone traps and pheromone traps + gum 
extract (push-pull) were studied. In another experiment the effects of four concentrations of gum 
extract including 2, 3, 4 and 5 ml/l were studied on parasitism and mortality rate of Tricograma 
brasica (Hym. Trichogrammidae) at 25 ±20C, 55±5 RH and 16 h: 8 h L:D. All Experiments had 
control. The results showed that there were significant differences at 1% probability level between 
percent of pomegranates collected from under the trees, percent of pomegranates cracked due to 
carob moth damage and percent of cracked and rotten pomegranates in treatments studied. There 
were significant differences between percent of pomegranates cracked and the pomegranates 
cracked containing larvae at 5% probability level. The results showed that push pull treatment were 
more effective in reducing pest damage compared to the other methods. According to the results, 
use of gum extract in the push-pull strategy for controlling carob moth has no negative effect on 
parasitism activity of Trichogramma. Use of sex pheromones and gum extract decreased the carob 
moth population and it can reduce the control costs and the chemicals usage with attracting the pest 
to a predicted area  
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 مقدمه
از . Punica granatum L. 1758 انار

 يریوه گرمسیاز جمله درختان م   Punicacaeخانواده
ران یم درایقد ياه است که از زمان يریمه گرمسیو ن

است که  یاهیانار گ). 1366 ییوزرا(شده است  یکشت م
فرسا،  مانند گرماي طاقتر یکو ي هیط سخت حاشیبا شرا

آبی، خشکی هوا و تا حدي شوري سازگاري دارد  کم
در بین معدود آفاتی که به ). 1383و دانشور  يشاکر(

 Ectomyelois،کرم گلوگاه انار ،کند انار حمله می

ceratoniae Zell. (Lep.: Pyralidae) ن عامل یتر مهم
شود  یمحصول انار محسوب م یفیو ک یکاهش کم

ن آفت سبب ریزش گل و یاخسارت ). 1387 يشاکر(
در ادامه  شده و در ابتداي فصلبه ویژه  میوه انار

هاي ساپروفیت و  و نفوذ قارچ میوه موجب پوسیدگی
خوار به داخل میوه در باغ و انبار  حشرات گندیده

ل گذراندن ین آفت، به دلیا ییایمیکنترل ش. شود می
ها درون  وه، گذاشتن تخمیمراحل رشد درون م یتمام

و تداخل  نسل بودن تعدادو زیاد  ها پرچم يتاج و رو
و  یکشکول(باشد  ینم یچندان یکارائ ي، داراها نسل

ن یاکنترل  يها کدام از روش چیتاکنون ه). 1975اقتدار 
 داشته باشد یمناسب یینتوانسته است کارآآفت 

  ). 1387فرازمند و همکاران (
از تیره  .Ferula assa-foetida L 1آنغوزه

هاي  در استان آنغوزه). 1368 یفااشر(است  2چتریان
خراسان، یزد، سمنان، اصفهان، لرستان، بلوچستان و 

روید  نواحی مختلف جنوب ایران به ویژه کرمان می
، اسانس یآزمایشگاهط یدر شرا). 1381 يرمرادیپ(

و ها شده  در ماده فرومونتواند مانع ترشح  یم آنغوزه
کامل ( ها منحرف کند ماده يا نرها را در جستجوی

 آنغوزهصمغ  یالکل ي عصاره ).1389 و همکاران یشاه
اثر آرد  ي حشرات کامل شپشه يا هیتغذ يها بر شاخص

  . )1383پور و همکاران  یمحرم(باشد  میگذار 
                                                      
1 Stinking assa  
2 Apiaceae 

هر نوع ماده شیمیایی که  يبرا) 1971( نیرو ر ال
کنش بین موجودات زنده دخالت داشته باشد  در بر هم
و بر اساس  ندکردشنهاد یرا پ 3سمیوکمیکالاصطالح 

را سبب  يا ن گونهیا بیو  يا درون گونه واکنشکه  نیا
م یها تقس کالیها و آللوکم شوند به دو گروه فرومون

  .کردند
هاي جنسی، ژه فرمونیبه وحشرات  يها فرومون

زمان ظهور  یابی، ارز4حشرات دگاه ردیابی جمعیتیاز د
ت آفات یجمعنسبی تراکم  آگاهی ازحشرات کامل، 

 کنترلآنها در کاربرد و ) 1379و همکاران  يجعفر(
. )1998هویز و همکاران ( دارند يا ژهیگاه ویجا ،آفات

ها  واسطه رفتارهایی هستند که زوج ي جنسیها فرومون
رسانند و یا به عبارت دیگر احتمال  را به همدیگر می

از . دهند آمیز را افزایش می گیري موفقیت جفت
و ردیابی جمعیت آفاتی  کنترلهاي جنسی، در  فرومون

آنجلی و ( ، کرم هلو)1995تریمبل ( بیمانند کرم س
باربیري و ( خوار انگور ، کرم خوشه)1997همکاران 
باف ناجور،  شمیخوار کاج، ابر ، جوانه)1996همکاران 

بارتلس و ( ، ساقه خوار اروپایی ذرت5کرم مرکبات
، )1995چاندرمن ( ، بید سیب زمینی)1997همکاران 

و ) 1995داونهام و همکاران (پروانه پشت الماسی 
دامنه  .شده استهاي مختلف در دنیا استفاده  سوسک

د شده توسط افراد ماده که یتول يها استفاده از فرومون
شوند در حال گسترش است و  یباعث جلب افراد نر م

گل و همکاران یسپ(شوند  یکنترل استفاده م يشتر برایب
زبان یاه میگ يبو). 2006هوپر و همکاران  ،2005

به خواران  گیاه  د جلبیا تشدیش یتواند باعث افزا یم
 ت و همکارانیبال(شود  یو تجمع یجنس يها فرومون

و  2004و گوررو  يرد ،1993 بوردنن و یندگریل، 1991
رفتارهاي تولیدمثلی و ساختار . )2002 و همکاران کنزید

ک گونه ی هاي جغرافیاییجمعیت ترکیبات فرومونی در
                                                      
3 Semiochemicals 
4 Pest Monitoring 
5 Navel orange worm 
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 ،نیافزون بر ا .)1388 ینیاءالدیض(تواند  تغییر کند یم
شتر از فرومون یب يدار یبه طور معن یعیفرومون طب

گلدانساز و (کند  ینرها را جلب و شکار م یمصنوع
فرومون جنسی کرم گلوگاه انار، ). 1387 همکاران

-9,11.13-(Z,E)ترکیبی از سه آلدئید 

tetradecatrienal (trinal) عنوان ترکیب اصلی و دو  به
و  9,11-tetradecatrienal(dienal)-(Z,E)ترکیب 

(Z)-9-tetradecatrienal(monoenal)  8:1:1به نسبت  
ناپایداري ترکیب اصلی در شرایط طبیعی و . باشد می

از  ي باالي سنتز، باعث محدودیت در استفاده هزینه
 بیکر و همکاران(شده است  ن جنسی این آفتفرومو
  ).1992تود و همکاران ،1991

ی غیر شیمیایی از کنترلهاي  استفاده از روش
آفات در مناطق مختلف دنیا در حال  یمهار زیستجمله 

تعامل  يبرقرار به معنی یمهار زیست ،گسترش است
 یواگ( باشد میهاي شکارگر و طعمه  میان جمعیت

 ين زنبورهایاول 1366در سال  یشجاع. )1985
. کرم گلوگاه مشاهده کرد تخم يکوگراما را رویتر

مهار کرم گلوگاه  يبراکارایی الزم را کوگراما یزنبور تر
و ) 1379 یوسفی(کاهش آلودگی میوه انار دارد  و انار

شود یوه میم یآلودگ يدرصد 50تا  28سبب کاهش 
   ).1372 انیاحمد(

هـا، آنغـوزه تنهــا   از پــژوهش ياپـاره  اسـاس بـر  
در کـاهش   يتوانـد اثـر   یدارد و نمـ  یت دورکنندگیخاص
کـه   يگـر یت آفت داشته باشد و آفت را به مکـان د یجمع

 1989کاجیمـاتو  (فرسـتد   یآنغوزه استفاده نشده است م
 یممکن است آفت پس از مدت یو حت) 1385و برخوردار 

. )2008وانـگ و همکـاران   (آنغوزه سازگار شود  يبه بو
 یعـ یا طبی یمصنوع ین استفاده از فرومون جنسیبنابرا

 ي لهیوسـ  حشـرات رانـده شـده بـه     يگردآور يآفت، برا
در راهبرد راندن . کند یها را جبران م ین کاستیآنغوزه، ا

ت و کنتــرل، یــحما یی، توانـا یی، کــارایو ربـودن، بــازده 
ژه یـ و بـه ( یطیمح ین اثرات منفیتر باالست که کم یزمان
در ایـن پـژوهش از   . داشـته باشـد  ) یعیدشمنان طب يرو

جلـب  عنـوان   آنغوزه براي راندن و فرومـون جنسـی بـه   
ن پـژوهش اثـر   یـ ن اسـاس در ا یـ بر ا. استفاده شدکننده 

 تلفـــات زنبـــورســـم و یتیزان پارازیـــآنغـــوره بـــر م
Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: 

(Trichogrammatidae)  قــرار گرفــت یمــورد بررســ .
   :ر دنبال شدین پژوهش اهداف زین در ایبنابرا

ــیتع. 1 ــدگیــن می ــر آن  یزان دورکنن آنغــوزه و اث
   خسارت کرم گلوگاه انار يرو

در  یفرومـون  يهـا  ر شکار تلهیثأزان تین مییتع. 2
  کاهش خسارت کرم گلوگاه انار

خسـارت   ير هـر دو روش بـاال رو  یثأن تییتع. 3 
  کرم گلوگاه انار

ــأث -4  ــوزه روي میت ــر آنغ ــم و یتیزان پارازی س
  .در شرایط آزمایشگاهی T. brassicaeتلفات

  
  ها مواد و روش

کلکسـیون  ایـن پـژوهش در محـل    : مکان آزمایش
و منـابع  کشـاورزي  ذخایر توارثی انار مرکـز تحقیقـات   

روي درختـان  ) .N- 31° 55'  E '16 °15(طبیعـی یـزد   
 4درختان سه تـا   ساله رقم ملس یزدي با ارتفاع 18انار 

آزمـایش در قالـب طـرح    . متـر بـود   6×4متر بـا فاصـله   
هـر بلـوك یـک    (کامل تصادفی در سـه بلـوك     يهابلوك

و چهـار تیمـار شـامل پاشـش     ) متـر  60هکتار با فاصله 
عصــاره صــمغ آنغــوزه، فرومــون جنســی طبیعــی کــرم 

فرومـون جنسـی و شـاهد انجـام     + گلوگاه انار، آنغوزه 
به این صورت انجام گرفت کـه یـک    انتخاب درختان. شد

رامـونش قـرار   یدرخـت دیگـر در پ   4درخت در وسـط و  
ک یـ مار راندن و ربودن روي درخت وسـط  یدر ت. گرفت

-نغـوزه آرامـون  ینصب شد و چهار درخت پ یتله فرمون

درخت  يرو یمون جنسومار کاربرد فریدر ت. شد یپاش
رامون ینصب شد و چهار درخت پ یک تله فرمونیوسط 

چهـار   يرو ینغـوزه پاشـ  آمـار  یمار بود و در تیون تبد
 یشـد و درخـت وسـط    ینغـوزه پاشـ  آرامـون  یدرخت پ
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غلظت روي میزان سوختگی و ریختن گل انار بررسی 
هر تکرار یک شاخه (این آزمایش در سه تکرار 

  .انجام شد) درخت
روي درختان انتخاب شده  آنغوزهپاشی  محلول

با  یفرومون ي تله+  آنغوزهو  آنغوزهتیمارهاي  
بار تکرار  انجام و هر پانزده روز یک غلظت سه در هزار

 يموتور یپاشی در صبح و با سمپاش پشت محلول
افزون بر این، روي درختان تیمارهاي . انجام گرفت

بطري  یک ،)نغوزهآ يش و دوام بویافزا يبرا(آنغوزه 
محلول سه تر یل 2/0حاوي ) نوشابه يبطر( يتری

بار  کیروز  15قرار داده شد و هر  آنغوزهدر هزار 
  .ض شد

  کرم گلوگاه انارپرورش 
ره و یشف يآلوده به آفت که محتو يانارها

 يآور رامون جمعیآلوده پ يها آفت بود از باغ يالروها
 يها رهیالروها و شف. نددیشگاه منتقل گردیو به آزما
به ابعاد  ییها در ظرف هرکدام وه خارج ویدرون هرم

تا حشرات کامل  ندشد متر قرار داده  یسانت 5×7
انجام  يبراحشرات کامل ماده باکره . رج شوند

انتهاي شکم  .قرار گرفتند ها مورد استفاده  ش
  .باشد اي شکل می حشرات ماده لوله

به قطر  ییها با استفاده از لوله يااستوانه يها تله
ساخته و  یس يو یمتر از جنس پ یسانت 25و طول 

. ده شدیپوش یومینیآلوم يها سطح داخل آن از ورقه
قرار داده  2فوت از چسب تنگل ینازک ي هیها ال ورقه

آنغوزه + در تیمارهاي فرومون جنسی و فرومون 
در ارتفاع ي سیم مفتول  با استفاده از یک رشتهها  ن تله
نصب انتخاب شده درختان انار  يرو يمتر میک و ن
ک ی يمحتو) پاش اندازه نمکبه (ک عدد ظرف ی. 

پخش فرومون در وسط هر  پروانه ماده باکره به عنوان
لوله  یط داخلیمح یو قسمت فوقان) یس يو یلوله پ

                                                      
2 Tanglefoot )شرکت زیست فناوري فرمون پارسیان(  
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پـنج  ن یـ ادر تمام موارد از  يداده بردار. مار بود
   .درخت انجام شد

  آنغوزهعصاره صمغ 
از دستگاه سوکسله استفاده   عصاره ي هیته
گرم از صمغ پودر شده  50ن منظور یبد. 

لیتر آب  میلی 350ساعت در  24به مدت 
 8خته و به مدت یخیسانده و داخل کارتوش دستگاه ر
که در آن صمغ  یساعت در دستگاه قرار داده شد و آب

سانده شده بود در بالن دستگاه، ریخته ی
ء عصاره استخراج شده در دستگاه تقطیر در خال

دور در دقیقه قرار  100و سرعت  ºC 40در دماي 
 ،یشازل( ي مورد نظر حاصل شود داده شد تا عصاره

  
  .يگیردستگاه سوکسله مورد استفاده در عصاره

غلظت  ،ي مورد نظر پاشی قطعه پیش از محلول
سوزي روي گیاهلحاظ عدم ایجاد از  آنغوزه
با این آزمایش در صبح و  .دست آمد هدرختان انار ب

عصاره صمغ آنغوزه و  در هزار سهیک تا 
انجام گرفت، و پس از یک هفته اثر هر ) آب مقطر

                                                      
1Rotary evaporator (Hahan shin, made in Korea Model: 
HS-2005V) 

غلظت روي میزان سوختگی و ریختن گل انار بررسی 
این آزمایش در سه تکرار  .شد

درخت

 يبرا
غلظت سه در هزار

محلول. شد
انجام گرفت

آنغوزه 
یل 5/0

در هزار 
ض شدیتعو

  
پرورش 

الروها
و به آزما
درون هرم

5/3×7
رج شوندخا

شیآزما
حشرات ماده لوله

و طول  11
سطح داخل آن از ورقه

ورقه يرو
در تیمارهاي فرومون جنسی و فرومون . شد
ن تلهیا
ک و نی

. ندشد
پروانه ماده باکره به عنوان

لوله پ(تله 

اثر آنغوزه و تله فرومونی جنسی طبیعی کرم گلوگاه انا

مار بودیبدون ت
درخت انجام شد

  
عصاره صمغ تیمار 

ته يبرا
. )1شکل ( شد

به مدت  آنغوزه
خیسانده و داخل کارتوش دستگاه ر
ساعت در دستگاه قرار داده شد و آب

سانده شده بود در بالن دستگاه، ریخته یپودر شده خ
عصاره استخراج شده در دستگاه تقطیر در خال. شد
در دماي  1دوار

داده شد تا عصاره
1999(.  

دستگاه سوکسله مورد استفاده در عصاره -1شکل 
  

پیش از محلول
آنغوزه مناسب

درختان انار ب
یک تا هاي  غلظت
آب مقطر(شاهد 

evaporator (Hahan shin, made in Korea Model: 
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ها در  ش، تلهین آزمایدر ا. )1379 يجعفر( داده شد يجا
و  يآور روز بعد جمع سهک جهت درختان گذاشته و ی

ها شمارش شد و  تعداد حشرات کامل شکار شده در تله
ن حشره یگزید جایبار حشرات ماده جد کیهر سه روز 

 .شد ن یشیپ

روز  10طول فصل، هر  مارها، دریسه تیمقا يبرا
 ين کـار، انارهـا  یـ ا يبرا. ندالزم ثبت شد يهاکبار دادهی
ده و یپوســـ يدرختـــان و انارهـــا يختـــه شـــده پـــایر

هـر   يدرختـان بـه طـور جداگانـه بـرا      يخورده رو ترك
ــه تفک  يآور درخــت جمــع ــشــده و ب ــا فراســنجهک ی  يه

مـار  یهـر ت  يبـرا  به شرح زیـر کننده خسارت آفت  نییتع
 . ده و ثبت شدیگرد جدا

 يکـل انارهـا  : خیکل انارها در هـر تـار  درصد -1
ا عوامـل  یـ ر درختان در اثر خسارت آفت یخته شده زیر
از عــدم  یزش ناشــیــا ریــ یعــیزش طبیــماننــد ر(گــر ید

ده تـرك خـورده و   یـ دخسـارت  يو انارهـا ) یافشان گرده
م برتعـداد کـل   یتقسـ خ یدرختان در هر تار يده رویپوس

ش ضـربدر عـدد   یشده در طول آزما يآورجمع يانارها
انارهـــاي ( خـــوردهتـــرك يدرصـــد انارهـــا -2صـــد 
درختان در  ير درختان و رویخته شده زیخورده ر ترك

 ين انارهـا یانگیـ م -3 گـر عوامـل  یو د اثر خسارت آفـت 
 يتعــداد الرو دورن انارهــا: الرو يخــورده محتــوتــرك
چنـد   یگـاه (درختـان   يو رو ر درختـان یـ خورده زترك

خورده ترك ين انارهایانگیم -4 )الرو درون هر انار بود
خـورده  ترك يره درون انارهایتعداد شف: رهیشف يمحتو

ره درون یچنـد شـف   یگـاه (درختان  يو رو ر درختانیز
 يخـورده محتـو  تـرك  ين انارهـا یانگیم -5 )هر انار بود
 يدورن انارهـا  یرگیتعداد پوسـته شـف  : یرگیپوسته شف

چنـد   یگـاه (درختـان   يو رو ر درختـان یـ خورده زترك
 درصـد  -6) درون هر انار وجود داشت یرگیپوسته شف

ر یــختــه شــده زیده ریانارهــاي پوســ: دهیپوســ يانارهــا
ا عوامـل  یـ درختان در اثر خسارت آفت  يدرختان و رو

تعـداد  : الرو يده محتـو یپوسـ  ين انارهایانگیم -7 گرید
ــا ــ يالرو دورن انارهـ ــده زیپوسـ ــانیـ  يو رو ر درختـ

 -8 )اشتد دچند الرو درون هر انار وجو یگاه(درختان 
ره یتعـداد شـف  : رهیشـف  يده محتویپوس ين انارهایانگیم

درختــان  يو رو ر درختــانیــده زیپوســ يدورن انارهــا
 -9 )ره درون هــر انــار وجــود داشــتیچنــد شــف یگــاه(
تعـداد  : یرگیپوسته شف يده محتویپوس ين انارهایانگیم

ر درختـان و  یـ ده زیپوس يدورن انارها یرگیپوسته شف
ره درون هـر انـار   یچند پوسته شـف  یگاه(درختان  يرو

  ) وجود داشت
بدسـت آمـده از مجمـوع     يهـا با اسـتفاده از داده 

ــا فراســنجه ــا   يه ــنج درصــد اناره ــا پ  يشــماره ســه ت
خـورده   تـرك  يتعداد کـل انارهـا  : (یخورده گلوگاه ترك
هـر دانـه انـار     الرو، شـفیره و پوسـته شـفیرگی    يمحتو

ــخســارت د ــف ی ــداد الرو، ش ــر تع ــا ه ــته ره و یده ب پوس
ک عـدد در نظـر گرفتـه شـد و عـدد      یبه عنوان  یرگیشف

 يمــار بــر تعــداد کــل انارهــایهــر ت يبدســت آمــده بــرا
ستفاده ا، با )م شدیش تقسیشده در طول آزما يآور جمع

ده یپوسـ  يهفت تـا نـه درصـد انارهـا     ياز مجموع بندها
الرو، شــفیره و  يمحتـو  يتعــداد کـل انارهــا : (یگلوگـاه 

، 4،5، 3 ياستفاده از مجموع بنـدها و با ) پوسته شفیرگی
خــورده   ده و تــرك یپوســ يدرصــد انارهــا ) 9و  8، 7

الرو، شــفیره و  يمحتـو  يتعــداد کـل انارهــا : (یگلوگـاه 
خــورده و  پوســته شــفیرگی موجــود در انارهــاي تــرك 

با استفاده از اعداد بدست آمده از . محاسبه شد) دهیپوس
محاسـبات   2و  1بنـد   يهـا محاسبات فـوق و فراسـنجه  

 .مارها انجام شدین تیسه بیمقا يالزم برا يآمار

  
سم تخم کرم یتیزان پارازیبر م آنغوزهر عصاره یتاث یبررس

  کوگرامایزنبور تر يلهیگلوگاه انار به وس
کوگراما از ید تریتوئیحشرات کامل زنبور پاراز

ن یزد تامیقات یتوده پرورش داده شده در مرکز تحق
 یکیتوان ژنتحفظ و  ییکارا شیافزا به منظور. شد

 يعت برایشده از طب يآور جمع يهازنبورها، از نمونه
، براي این منظور . توده مورد نظر استفاده شد یبانیپشت

ک روزه یهاي حاوي تخم کرم گلوگاه انار و تخم  کارت



   73                                                                                  ...                     راثر آنغوزه و تله فرومونی جنسی طبیعی کرم گلوگاه انا
 

 
 

 :.Ephestia kuehniella  Zell (Lepد آردیپروانه ب

Pyralidae)  در ) به عنوان تله(عنوان میزبان واسط به
آوري  روز نسبت به جمع سهباغ انار نصب و پس از 

ها در لوله آزمایش درون  این تخم. ها اقدام شد آن
نگهداري شدند پس از  ºC 2±25انکوباتور در دماي 

هاي  خارج شده از تخم يروز زنبورهایازده  یال هشت
سازي این  همسانبراي . ندشدجمع آوري سیاه شده 

هاي کرم گلوگاه انار  نسل روي تخمسه  زنبورها
انجام  يگونه مورد نظر برا و پرورش داده شدند

زنبورها توسط موسسه  ي گونه. دیها جدا گرد شیآزما
براي تکثیر زنبورهاي . شدتأیید کشور  یپزشک اهیگ

 .تریکوگراما، از میزبان واسط بید آرد استفاده شد
آرد آلوده محتوي الرو و شفیره (جمعیت اولیه بید آرد 

عصر  یولپزشکی دانشگاه از گروه گیاه) بید آرد
  ×10و در ظروف پالستیکی به ابعاد  شد تهیه رفسنجان

درصد  3گرم آرد،  300متر محتوي سانتی 23×  16
گرم تخم پروانه بید آرد پرورش داده  07/0مخمر و 

  .شد
ره و یشف يآلوده به آفت که محتو يانارها

و به  يآور جمعآلوده  يها از باغبودند آفت  يالروها
 يها وهیها از م رهیالروها و شف. ندشد شگاه منتقل یآزما

پسته خشک  يکه حاو ییها آلوده خارج و در ظرف
 ،ضیاءالدینی( ندقرار داده شد) به عنوان غذا(ند بود

به  ،ن تودهیحشرات کامل خارج شده از ا. )1388
که  متر یسانت 50×50×100به ابعاد  يریگ جفت يها قفس

مش پوشانده  12 يبا پارچه تور ها و سقف آنها دیواره
به یک روز بعد از این حشرات . ندشده بود منتقل شد

 منتقل متر یسانت 30×20×13به ابعاد  يزیر جعبه تخم
  .ندشد

عصـاره   در هـزار  سـه کـه غلظـت    نیبه اتوجه با 
 يبــرا) يســوزاهیــبــر اســاس تســت گ( آنغــوزهصــمغ 
ن غلظت به عنـوان  یا ،استفاده شد ییصحرا يهاشیآزما

ن بر اساس تست ییباال و پا يها غلظت مبنا انتخاب شد و

 20ن تسـت،  یـ انجام ا يبرا. انتخاب شد یعدم دورکنندگ
هاي درون لوله ،نغوزهآصمغ براي هر غلظت تخم آلوده 

آزمایش به مدت دو ساعت در اختیار زنبور تریکوگرامـا  
هـا  گرفت در صورتی که حداقل یک زنیور بـه تخـم   قرار

داد به عنوان نزدیک شده و عمل پارازیتیسم را انجام می
ــت   ــرار گرف ــورد اســتفاده ق ــابی م ــدر ا. غلظــت انتخ ن ی

بـر اسـاس تسـت    در هزار پنج  تا هاي دوغلظتش یآزما
ش انتخـاب  یط آزمـا ی، در شـرا باال اولیه یدورکنندگعدم 
 ºC يشـرایط آزمایشـگاهی دمـا   در هـا  شیآزمـا  .شدند

ــت  2±25 ــور 55±5و رطوبـ ــاعت  16 يو دوره نـ سـ
ــنا ــار  8و  ییروش ــاعت ت ــام  یکیس ــدانج ــدر ا. ندش ن ی

کرم گلوگاه انـار بـه مـدت     ي ک روزهیتخم  20ش، یآزما
 آنغـوزه مـورد نظـر   هـاي   غلظت لیتر میلیده  ه دریثان 10

 دوقطــر  هبــ آزمــایش يهــا و در لولــه غوطــه ور شــدند
ک زنبـور مـاده   یار یاخت ساعت در 24به مدت متر  سانتی
به جـاي محلـول آنغـوزه، آب     در شاهد .داده شدندقرار 

در  .هر تیمار چهـار بـار تکـرار شـد    . خالص استفاده شد
بـا مشـاهدات    ،ي زنبـور ژطول آزمایش، بر اساس بیولو

تـه  یپاراز يهـا  تعـداد تخـم   ،)از روز سوم به بعد( روزانه
خـارج شـده،    يده شده، الروهـا ی، پالس)اه شدهیس(شده 

ته شده و نسبت یپاراز يها خارج شده از تخم يزنبورها
  .ثبت شدنر و ماده 

  
  هاداده ي تجزیه

ها تست نرمال بودن  قبل از تجزیه و تحلیل داده
ها با  در صورت نرمال نبودن داده. داده ها انجام شد
انجام  تبدیل دادهدر مینی تب،  CALCاستفاده از گزاره 

دست آمده از طریق آزمون چند  هاي به میانگین. گرفت
ها و نمودارها به  و منحنی نداي دانکن مقایسه شد دامنه

 Sigma plot 10 و  Excel 2007 هاي افزار کمک نرم
  .رسم شدند
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  ج و بحثینتا
 يکرم گلوگاه انار رو یعیطب یفرومونو تله  آنغوزهاثر 

  خسارت آفت 
 2ثبت شده در شکل  يهامتغیررات ییروند تغ

 ياز ابتدا ي متغیرها در مورد همه. نشان داده شده است
خرداد و اواخر وجود داشته و در  یشیفصل روند افزا

در دوم  اوج .است دهیرماه  به اوج خود رسیتاوایل 
 يصد انارهادر مورددر . شودیرماه مشاهده میتاواخر 
دوم در آخر فصل  اوج یخورده گلوگاهده و تركیپوس

، زش انارهایمارها بر ریاثر ت یدر بررس. شدمشاهده 
 يصد انارها، دریخورده گلوگاهترك يصد انارهادر

شود که یمشاهده م یخورده گلوگاهده و تركیپوس
ن سطح یمار کنترل در باالتریرات مربوط به تییتغ یمنحن
ن سطح قرار گرفته یترنییدر پاراندن و ربودن مار یو ت

راندن و مار یدهد که تین موضوع نشان میا. است
، اثر کاهنده بر شاهد توانسته است نسبت به  ربودن

  .باال داشته باشد يها فراسنجه
  

  
  

ــرداري  ــه ب ــاریخ نمون ت
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صد در -بآوري شده صد انارهاي جمعدر -الف برداري اندازه گیري شده بر اساس تاریخ نمونهمتغیرهاي روند تغییرات  -2شکل 
  .خورده گلوگاهیصد انارهاي پوسیده و تركدر -دخورده گلوگاهی صد انارهاي تركدر -ج یگلوگاه پوسیدهانارهاي 

 ب الف

 د
 ج
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بدون در نظر گرفتن اثر  یج بدست آمده کلینتا
فصل وابسته به  يابتدادر که خسارت داد مارها نشان یت
و در آخر فصل داشتند  یدگیکه ترکبود  ییزش انارهایر

که  نیبه اتوجه با . بود دهیپوس يوابسته به انارها
ره یالرو و شف يده حاویترک ين درصد انارهایشتریب

توان  می ثبت شدفصل  يز در ابتدایکرم گلوگاه انار ن
فصل سبب  يخسارت کرم گلوگاه انار در ابتدا گفت
ان یدر پا. شودیوه میهنگام م زش زودیو ر یدگیترک

شتر، زمان یو رشد ب یل بزرگیآلوده به دل يفصل انارها
به  یدرخت مانده و در اثر آلودگ يرو يشتریب

دچار خسارت دوگانه شده و  یدگیعامل پوس يها قارچ
فصل  يآفت در ابتدا کنترلن یبنابرا. کنندیزش میر
وه یزش میو ر یدگیاز ترک يریجلوگ يبرا) ان خردادیپا(

د ین نکته در خور نگرش است که نبایا. ت داردیانار اهم
شتر به صورت یان فصل که بیگمان برد که خسارت پا

کنترل قابل شود در همان زمان یان مینما یدگیپوس
رخ داده است  یطوالنن خسارت در زمان یرا ایز. است

ان نشده یدرخت نما يوه رویم يل ماندگاریاما به دل
باشد که ارزش  يازان خسارت به گونهین میاگر ا. است

در اوج و زودتر  کنترل یستیداشته باشد با ياقتصاد
گر بدست ینکته د. ردیپرواز نسل دوم و سوم صورت گ

است که در  راندن و ربودنمار یاثر ت ،ج باالیآمده از نتا
کاهش شاهد با مقایسه در ها را وهیزش میهمه موارد ر

گر مانند ید يمارهایت یان فصل گاهیاما در پا. داده است
در . است اند ن اثر را داشتهیشتریکننده ب دورکننده و جلب

ن اثر را در کاهش یشتریکننده ب مار جلبین راستا تیا
. ره داشته استیالرو و شف يده محتویپوس يانارها

اثر ن یب يآماري  مقایسهانس و یه واریجه تجزینت
بر مستقل  متغیربه عنوان کنترل  يها روش

. آورده شده است 1خسارت در جدول  يها فراسنجه
-صد اناردرکنترل بر  يهاج نشان داد که اثر روشینتا
 يصد انارهادر، ر درختانیشده از ز يآورجمع يها

ده و یپوس يصد مجموع انارهادر ،یخورده گلوگاهترك
 استدار یصد معندر 1در سطح  یخورده گلوگاهترك

در  5خورده در سطح ترك يهاصد انارردریمتغبر و 
 يصد انارهادر ریمتغها بر اثر تیمار. استدار یصد معن

   .ندارد  دار وجودیاختالف معن یده گلوگاهیپوس

 
.خسارت يهاهاي کنترل بر فراسنجهي آماري بین اثر روش و مقایسه) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -1جدول   

 
 
يگیر اندازه يپارامترها  

 
 F میانگین مربعات منبع تغییرات

دار  سطح احتمال معنی
 بودن

 شده يآورجمع يدرصد انار ها
زیر درخت از  

  012/0 تیمار
 007/0٭٭ 06/4

  003/0 اشتباه

خوردهترك يدرصد انار ها  
  003/0 اشتباه 015/0٭ 5/3  011/0 تیمار

خورده ترك يدرصد انارها
یگلوگاه  

  001/0 تیمار
 008/0٭٭ 4

00001/0 اشتباه  
یپوسیده گلوگاه يدرصد انارها   00001/0 تیمار 

44/1 ns23/0 
  00001/0 اشتباه

پوسیده و  يدرصد مجموع انارها
 یخورده گلوگاه ترك

 001/0 تیمار
 002/0٭٭ 01/5

 0001/0 اشتباه

  .بود 836و  3درجه آزادي براي تیمار و اشتباه به ترتیب 
ns 1دار در سطح احتمال  معنی ٭٭%   5دار در سطح احتمال  معنی ٭دار   غیر معنی%   
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اي  استفاده از آزمون چند دامنهمیانگین متغیرها با 
 3شکل شده و نتایج بدست آمده در  بندي دانکن گروه

مقادیر  دهد کهیج نشان مینتا. شان داده شده استن
. باشد از تیمارها می شتریشاهد بمتغیرها در تمام 

خسارت آفت اند هر سه روش کنترل توانسته  بنابراین
 و ربودن راندنمار یت. دنکاهش ده نسبت به شاهدرا 

در کاهش  يشتریر بیثتأگر ینسبت به دو روش د
 آورده شده در جینتابا توجه به . خسارت آفت داشت

  : گیري کرد توان چنین نتیجه می 3شکل 
هاي روي فراسنجه) آنغوزه(تیمار دورکننده  -1

دار نداشت بنابراین در کل اثر معنی گیري شدهاندازه
بر . اثري در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار نداشت

با ) 2010(خالف نتایج این پژوهش، پیروي و همکاران 
استفاده از شیشه پنی سیلین و پارچه پشمی و تزریق 

لیتر از حجم مساوي  میلی 4روز یکبار با محلول  15
تعداد  اسانس آنغوزه و اتانول، مشاهده کرد که میانگین

فصل با شاهد  انارهاي پوسیده در طول و در انتهاي
و اسانس آنغوره باشند  داري می داراي اختالف معنی

در ) 1385( برخوردار. شود باعث کاهش جمعیت می
اولفکتومتر شرایط آزمایشگاهی، با استفاده از 

اسانس آنغوزه براي حشرات نشان داد که  اي استوانه
گیري نکرده کرم گلوگاه  جفتگیري کرده و  ماده جفت

بهترین دز دورکنندگی  .داردخاصیت دورکنندگی  انار
میکرولیتر بر  450گیري نکرده،  براي حشرات ماده جفت

 350گیري کرده  لیتر و براي حشرات ماده جفت میلی
با نگرش به نتایج برخوردار . لیتر بود میکرولیتر بر میلی

شود که ب میآنغوزه یک دورکننده است و سب) 1385(
هاي دیگر رفته و خسارتش کرم گلوگاه انار به مکان

سبب کاهش خسارت  ییتواند به تنهایادامه یابد و نم
ج یبنابراین نتایج پژوهش حاضر بر خالف نتا. شود

نغوزه سبب کاهش آکه استفاده از () 2010(پیروي 
) 1385(با پژوهش برخوردار ) شودیخسارت م

  .دارد یهماهنگ

درصد مجموع ) تله فرومونی(کننده تیمار جلب -2
خورده گلوگاهی را در مقایسه انارهاي پوسیده و ترك

خورده با شاهد کاهش داد اما روي درصد انارهاي ترك
گلوگاهی، درصد انارهاي پوسیده گلوگاهی و درصد 

 . انارهاي پوسیده غیرگلوگاهی اثر نداشت

) آنغوزه+تله فرومونی( راندن و ربودنتیمار  -3
ریزش انارهاي ترکیده حاوي الرو و شفیره را به 

داري کاهش داد اما ریزش انارهاي  صورت معنی
پوسیده حاوي الرو و شفیره آفت را در آخر فصل 

بنابراین استفاده از آنغوزه براي کنترل کرم . کاهش نداد
گلوگاه انار به تنهایی روش مناسبی نیست و استفاده از 

کننده  در در اوایل فصل و جلب راندن و ربودنش رو
 . تر خواهد بود اواخرفصل مناسب

ها گوناگونی در زمینه استفاده از راهبرد پژوهش
راندن و ربودن در کنترل آفات انجام شده است و اثرات 
مثبت این راهبرد در کاهش خسارت آفت بررسی شده 

نالیانیا و  ؛1990کاولز و همکاران، ؛  2004مارتل، (است  
  ).2005رگوپاتی،  دورایمورگان و؛ 2000همکاران، 

  
بررسی تاثیر عصاره آنغوزه بر میزان پارازیتیسم تخم کرم 

 T. brassicaeي زنبور تریکوگراما گلوگاه انار به وسیله
  در شرایط آزمایشگاهی

هاي مختلف  نتیجه تجزیه واریانس اثر غلظت
آنغوزه بر میزان پارازیتیسم تخم کرم گلوگاه انار نشان 

هاي پالسیده  هاي سیاه شده و تخم داد که درصد تخم
درصد اختالف  1شده در تیمارها با شاهد در سطح 

هاي  درصد زنبورهاي خارج شده از تخم. دار دارد معنی
هاي  ر خارج شده از تخمسیاه شده، درصد زنبورهاي ن

سیاه، الروهاي خارج شده از تخم و درصد زنبورهاي 
هاي سیاه در تیمارها با شاهد  ماده خارج شده از تخم

  ).2جدول (دار وجود ندارد  اختالف معنی
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  ر میزان پارازیتیسم  تخم کرم گلوگاه انارهاي مختلف آنغوزه  ب تجزیه واریانس و مقایسه آماري اثر غلظت -2جدول 

 دار بودن سطح احتمال معنی F میانگین مربعات منبع تغییرات گیري پارامترهاي اندازه

 هاي سیاه شده در صد زنبورهاي خارج شده از تخم
  64/367 تیمار

98/0 ns44/0 
  96/373 اشتباه

 هاي سیاه شده در صد زنبورهاي نر خارج شده از تخم
  53/655 تیمار

23/1 ns33/0 
  39/531 اشتباه

 الروهاي خارج شده از تخم
  1/522 تیمار

 07/0٭ 41/2
  47/214 اشتباه

  هاي سیاه شده درصد تخم
  تیمار
 اشتباه

55/3839  
77/4777  

 001/0٭٭  15/6

  پالسیده شدههاي  درصد تخم
  تیمار
 اشتباه

62/1728  
74/254  

 001/0٭٭  79/6

 هاي سیاه شده در صد زنبورهاي ماده خارج شده از تخم
 53/655 تیمار

23/1 ns33 /0 
 39/531 اشتباه

  %1دار در سطح احتمال  معنی ٭٭%   5دار در سطح احتمال  معنی ٭دار   غیر معنی.بود 16و  4درجه آزادي براي تیمار و اشتباه به ترتیب 
  

اي  میانگین متغیرها با استفاده از آزمون چند دامنه
 3بندي شده و نتایج بدست آمده در جدول  دانکن گروه

هاي درصد تخم فراسنجه. نشان داده شده است
 لیتر بر لیتر میلیدو دهد تیمار شده نشان می سیاه
ترین مقدار را دارد و در مقایسه با تیمار چهار و پنج  کم

داري ندارد ولی با تیمار اختالف معنی لیتر بر لیتر میلی
دار مشاهده و کنترل اختالف معنی لیتر بر لیتر میلیسه 
هاي پالسیده شده نشان درصد تخم فراسنجه. شد
ترین مقدار را دارد  کم لیتر بر لیتر میلیدهد تیمار سه  می

داري ندارد و در مقایسه با تیمار کنترل اختالف معنی
. دار مشاهده شدولی با سایر تیمارها اختالف معنی

پارامتر درصد الروهاي خارج شده از تخم نشان 
کمترین مقدار را دارد  لیتر بر لیتر میلیدهد تیمار سه  می

 لیتر بر لیتر لیمیو در مقایسه با تیمارکنترل و دو و پنج 
لیتر بر  میلیداري ندارد ولی با تیمار چهار اختالف معنی

هاي درصد  فراسنجه. دار مشاهده شداختالف معنی لیتر
هاي سیاه و درصد زنبورهاي خارج شده از تخم

هاي سیاه نشان زنبورهاي نر و ماده خارج شده از تخم

دار مشاهده  بین تیمارها اختالف معنی دهد کهمی
  .شود ینم

نتایج نشان داد که استفاده از آنغوزه با غلضت 
 فراسنجهبیشترین اثر را روي  لیتر بر لیتر سه میلی

هاي سیاه شده از تخم کرم گلوگاه انار  درصد تخم
بر . داشته است و با تیمار شاهد اختالف معنی دار ندارد

راهبرد این اساس استفاده از عصاره صمغ آنغوزه در 
با کرم گلوگاه انار اثر منفی  براي کنترل راندن و ربودن

یکوگراما براي کنترل ربر فعالیت زنبور پارازیتوئید ت
نتایج نشان داد که . یک کرم گلوگاه انار نداردژبیولو

استفاده از یک غلظت متعادل مانند آنچه که در غلظت 
تواند خاصیت جلب سه در هزار رخ داده است می
ش بیشتر زنبورها به کنندگی داشته باشد و سبب کش

هاي بیشتر حالت  سوي میزبان شود در حالی که غلظت
هاي کمتر حالت گیج کنندگی  دورکنندگی داشته و غلظت

. کننددارند و در تشخیص بوي میزبان اختالل ایجاد می
براي . داوري مبتنی بر گمان استالبته این یک پیش

بیشتر یافتن دلیل قاطع براي این رخداد، نیاز به تکرار 
  .هاي بیشتر استآزمایش و استفاده از غلظت
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کرم گلوگاه انار در قالب راهبرد راندن و ربودن روي پارامترهاي مختلف دیاگرام مقایسه سه روش کنترل  -3شکل 
میانگین  -خورده ج درصد انارهاي ترك -آوري شده بدرصد انارهاي جمع -در مقایسه با شاهد الف خسارت آفت

میانگین الرو، شفیره و پوسته شفیرگی درون انارهاي  -د  خورده الرو، شفیره و پوسته شفیرگی درون انارهاي ترك
 خورده گلوگاهیركدرصد انارهاي پوسیده و ت -خورده گلوگاهی يدرصد انارهاي ترك -پوسیده ه
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  ي زنبور پارازیتوئیدهاي کرم گلوگاه انار به وسیلهآنغوزه بر میزان پارازیتیسم تخم اثر) SE±(هاي مقایسه میانگین -3جدول 
T. brassicae  

  هاي مختلف غلظت  تیمار
 ml/l2 ml/l3  4ml/l 5ml/l  شاهد

هاي سیاه شده درصد تخم  a35/3±47/69  b66/12±05/23 a5/7±11/76  b63/11±64/23  b87/9±19/26  

هاي پالسیده شده در صد تخم  b6/4±91/26  a35/8±69/62  b62/5±55/20 a49/7±98/50 a62/4±85/52 

  b83/1±61/3 ab97/5±35/15 b33/3±33/3 a99/4±37/25 ab46/8±14/17 الروهاي خارج شده از تخم
در صد زنبورهاي خارج شده 

هاي سیاه شده از تخم  
a21/9±75/97 a4/7±107 a9/11±82/89  a100 a82/10±25/81  

در صد زنبورهاي نر خارج 
هاي سیاه شده شده از تخم  

a62/3±86/26  a18/19±06/49  a54/11±03/44  a56/6±29/18  a76/17±96/41 

در صد زنبورهاي ماده خارج 
هاي سیاه شده شده از تخم  

a62/3±13/73  a18/19±93/50  ab54/11±97/55  a56/6±7/81  a76/17±03/58 

  
آگاهی از اثر ترکیبات دورکننده روي حشرات غیر هدف 
در راهبرد راندن و ربودن براي پشتیبانی از دشمنان 

در راهبرد راندن و ربودن نیز . طبیعی سودمند است
تحقیقات زیادي انجام گرفته تا از ترکیباتی به عنوان 
جلب کننده استفاده شود که عالوه بر جلب آفت باعث 

و از ترکیباتی نیز به عنوان راندن جلب دشمنان طبیعی 
. استفاده شود که مانع دورکنندگی دشمنان طبیعی شود

و  Kitaleدر دو منطقه  2006خان و همکاران در سال 
Mbita میزان پارازیتیسم زنبورCotesia sesameae 

Cameron خوار ذرت در چهار  روي الروهاي ساقه
، Maize:Melinis 1:1 ،Maize:Melinis 2:1تیمار 

Maize:Melinis 3:1  وMaize  بررسی کردند و
داراي  Maize:Melinis 2:1مشاهده کردند تیمار 

میدگا و همکاران . باشد بیشترین میزان پارازیتیسم می
میانگین شکارگري مورچه، عنکبوت و  2006در سال 

خوار ذرت در مراحل نابالغ،  گوشخیزك بر روي ساقه
یمار راندن و ربودن و دهی گیاه ذرت در دو ت بالغ و گل

ي  ذرت بررسی کردند و مشاهده کردند که در مرحله
دهی و بالغ ذرت میانگین شکارگري مورچه در  گل

دار و براي  سیستم راندن و ربودن نسبت به ذرت معنی
داري وجودنداشت و در   دیگر شکارگرها تفاوت معنی

ي نابالغ ذرت میانگین شکارگري مورچه و  مرحله
سیستم راندن و ربودن نسبت به ذرت عنکبوت در 

دار و در میانگین شکارگري گوشخیزك تفاوت  معنی
  . داري مشاهده نشد  معنی
راهبرد راندن و از ) 2001بنیسون و همکاران (       

استفاده  1براي کنترل با تریپس گل داوودي ربودن
با این روش تریپس از گیاه اصلی دور و روي . کردند

اند متمرکز  گیاه تله که شکارگرها بر روي آن رها شده
در نتیجه استفاده از شکارگرها نیز اقتصادي . شدند

این پژوهشگران از مواد فاز غیرمیزبان . خواهد شد
که داراي پتانسیل ) Rosmarinus officinalis(رزماري 
باشد به عنوان راندن  ی براي تریپس میدورکنندگ

اما این مواد فرار غیرمیزبان همچنین . استفاده کردند
 Oriusداراي خاصیت دورکنندگی براي شکاگرهاي 

laevigatus نتایج این پژوهش نشان داد که  بودند؛
هاي فرومونی طبیعی، سبب کاهش خسارت کرم  تله

اثر فرومون  مقایسه. شوندگلوگاه انار در پایان فصل می
محلول پاشی آنغوره، با اثر تکی این  جنسی همراه با

تیمارها و شاهد کاهش خسارت نسبت به تیمارهاي 
سازي راهبرد راندن و ربودن و دیگر را اثبات کرد بهینه

                                                      
1 Frankliniella occidentalis 
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تواند هزینه اقتصادي کنترل را از ها میکاربرد تله
استفاده از . دیدگاه مواد و نیروي انسانی کاهش دهد

راهبرد راندن و ربودن براي ه صمغ آنغوزه در عصار
فعالیت زنبور پارازیتوئید  رويبا کرم گلوگاه انار  کنترل

استفاده از فرومون . اثر منفی نشان ندادیکوگراما رت

جنسی و آنغوره در کنار هم عالوه بر اینکه باعث کاهش 
تواند یک ترکیب  شود، می جمعیت کرم گلوگاه انار می

تواند با جلب کردن آفت در  عت باشد و میایمن براي طبی
استفاده از مواد شیمیایی را بینی شده  یک نقطه پیش

  .کاهش داد
  

  منابع مورد استفاده 
رساله دوره دکتري . در ایران Trichogrammaجنس هاي  مطالعه مرفولوژیک و آنزیماتیک گونه .1378. ابراهیمی ا

   .صفحه 149. دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس. شناسی کشاورزي حشره

 یگـزارش پژوهشـ  . علیه کرم گلوگـاه انـار   Trichogramma sppبررسی کارائی زنبور پارازیتوئید . 1372 .ع ح احمدیان
 .صفحه 190. 72/179زد شماره یمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی 

 .صفحه 80 ،انتشارات اداره کل منابع طبیغی استان فارس. آنغوزهبرداري  بهره. 1368. اشرافی ع

 Ectomyelois ceratoniae: (Lep:Pyralidae)بررسی پاسخ هاي رفتاري حشرات کامل کرم گلوگـاه انـار  . 1385. برخوردار ب
پردیس کشـاوزري و منـابع    ،نامه کارشناسی ارشد پایان.  Ferula assa-foetidae (Apiaceae) آنغوزهبه اسانس صمغ 

 .صفحه 79. دانشگاه تهران ،پزشکی گروه گیاه. طبیعی

کـرد بقـاي گیـاه دارویـی      زنی ریشه و برخی فاکتورهاي دیگر بر عمل هاي مختلف تیغ بررسی روش. 1381. ر پیرمرادي م
 .صفحه 81لوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، نامه کارشناسی ارشد ع پایان. آنغوزه

استفاده از فرومون جنسی طبیعی کرم گلوگاه انار در بررسی نوسانات جمعیـت  . 1379. قیومی م ، عبداللهی ع و،عجعفري 
 . 171شهریور ماه، دانشگاه رازي کرمانشاه، صفحه 20تا  16پزشکی،  پانزدهمین کنگره گیاه. آفت

مرکـز تحقیقـات   . مدیریتی کرم گلوگـاه انـار  گزارش همایش بررسی دستاوردها و مشکالت  .1383. م شورنم و دا شاکري
  .صفحه 94، طبیعی استان یزدع کشاورزي و مناب

، 120مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي، شـماره . اصول فنی مدیریت باغ انار. 1387. شاکري م
  .صفحه 28

 .انتشارات دانشگاه تهران). 3جلد ( لوژیکبیو کنترلو  ی، دشمنان طبیعیاجتماع یزندگ: یشناسحشره. 1366. م یشجاع

. غرافیـایی کـرم گلوگـاه انـار    ي رفتارهاي تولیدمثلی و ترکیبات فرومـونی در سـه جمعیـت ج    مطالعه. 1388. ضیاءالدینی م
 .صفحه125پزشکی،  نامه دکتري،پردیس کشاوزري و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه گیاه پایان
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 Ectomyelois بررسی تاثیر پوشش تاج میوه در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار . 1387. و توفا ك فرازمند ح، سیرجانی م

ceratonia (Lep:pyralidae) شهریور ماه، دانشگاه بو  6تا  3پزشکی،  هجدهمین کنگره گیاه. در استان خراسان رضوي
 .318علی سینا همدان، صفحه 

روي برخـی رفتارهـاي    آنغـوزه تـأثیر اسـانس صـمغ    . 1389. ردادمهـر م و خ ، حسینی نـوه و کامل شاهی گ، گلدانساز ح
مـرداد،   12تـا   9پزشکی ایـران،   ي گیاه نوزدهمین کنگره. تولیدمثلی کرم گلوگاه انار در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی

 .309صفحه پزشکی کشور،  تهران موسسه تحقیقات گیاه

بررسی امکان کـاربرد فرومـون جنسـی سـنتتیک     . 1387. ، احمدیان ح و جعفري عر ج، سوف باف م، نفسیه پوگلدانساز ح
شهریور ماه، دانشگاه بو علـی   6تا  3پزشکی ایران،  ي گیاه هجدهمین کنگره. کرم گلوگاه انار در شرایط آزمایشگاهی

 . 211سینا همدان، صفحه 

 Tribolium castaneum واکـنش شپشـه آرد  . 1383. يوفتحـی پـور   . محرمی پور س، ناظمی رفیـع ج، مروتـی م، طـالبی ع   

Herbst شـهریور مـاه، دانشـگاه تبریـز،      11تـا   7پزشکی ایـران،   ي گیاه شانزدهمین کنگره. آنغوزهي صمغ  به عصاره
  .232صفحه 

گـزارش سـمینار بررسـی مسـائل     .شناسی، اکولوژي و گسترش جغرافیایی انار در ایران  تاریخچه، گیاه. 1366. ع وزرائی
  . 26-20صفحه . کرج جهاد دانشگاهی دانشکده ي کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران. انار در ایران

ر شــرایط اي کنتــرل آن دبررســی بیولــوژیکی کــرم گلــو گــاه انــار و کــارآیی زنبــور تریکــو گرامــا بــر. 1379. یوســفی م
  .صفحه 138. دانشکده کشاورزي دانشگاه گیالن.ارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزينامه ک پایان. آزمایشگاهی
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