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 چکیده
 آفت و کماين شيميايي  کنترلبه منظور موفقيت در  .استباغات سيب ايران کليدی آفت  L.  Cydia pomonella،کرم سيب

-قيقد .برخوردار است زيادی اهميتاز  آگاهي،پيش های نوين و دقيق، استفاده از روشنکردن دفعات سمپاشي عليه آ

ر تامين مجموع گرمای موث تعييناستفاده از  ،آفاتبيني رخداد مراحل مختلف فنولژيک برای پيشآگاهي روش پيشترين 
 کرم سيب آگاهيی مدل پيشر تهيهمنظوبه  در همين راستا،. باشدمي(  Degree- Daysدرجه ) -روز شده از محيط بر اساس

قز در دو شهرستان کامياران و س (، اين پژوهشGDH)ز محيط ساعتي تامين شده اگرمای موثر  مجموع نعييتبرمبنای 
ساس کرم سيب بر ا  (Biofix) یزيست پايهتعيين با ، گرمای موثر یمحاسبه ط وتاريخ آغاز ثبت دمای محي .انجام شد
باغ  رتغييرات دمای محيط به طور ساعتي د ،از اين تاريخ تا زمان برداشت سيب. گرديدمشخص  های فرمونيشکار تله

بر  .کرم سيب در هرساعت محاسبه شد ایونمنشو های دمايي و گرمای موثر تامين شده از محيط بر مبنای شاخص ثبت
و نسل  کاملاوج پرواز ديده شد که بيانگر وجود دو نسل  سهی مورد بررسي، اساس نتايج بدست آمده، در هر دو منطقه

ب، در توجه به اينکه بهترين زمان انجام کنترل شيميايي کرم سيبا  .بودمناطق مورد بررسي کرم سيب در سوم ناقص 
ر هر دو تحقيق د یباشد، نتايج دو سالهها ميهنگام اوج جمعيت الروهای سن اول و قبل از ورود آنها به داخل ميوه

نسل و رجه د-ساعت 6634±430در  اولکامياران و سقز نشان داد که اوج جمعيت الروهای سن اول نسل  یمنطقه
 باشد.ميدرجه -ساعت 23700± 846در تابستانه 

 .ساعتي ، گرمای موثرکنترل شيميايي کرم سيب،، آگاهيپيش های کلیدی:واژه
 

   مقدمه
تمام نقاط ايران  در  .Cydia pomonella L،کرم سيب     

سردسيری رواج دارد، حضور  یکه کشت درختان ميوه
آور درختان انزي یحشرهترين مهم عنوانداشته و به 

 .(1365)رجبي،  سردسيری کشور ما مطرح است یميوه
 يک درجه آفات جزو ،اهميت ميزان نظر از سيب کرم

 آفات از گروه اين .گرددمي محسوب کليدی يا ساليانه

مبارزه  و رسدمي اقتصای زيان سطح به تراکمشان مرتباً
 درختان (Tyson et al., 2007). است الزامي هاآن عليه

 ،گالبيو  به سيب، از عبارتند سيب کرم یمورد حمله

-ميديده  هم انار و گردو آلو، زرد رویاين آفت  گاهي

 به ورود از پس آفت الروهای.  (Judd et al., 2005)شود

 ريزش موجب و تغذيه نموده هادانه از سيب یميوه داخل

 هاميوه پسندی بازار و اقتصادی ارزش کاهش و هاميوه

کنترل شيميايي اين آفت  .(Hansen et al., 2004) دگردنمي
ها بسيار به علت زندگي مخفي الروی آن در داخل ميوه

هنوز هم نقاطي در کشور  مشکل است و به همين علت
عليه اين آفت  سمپاشي بربار  هشتوجود دارند که تا 

صرف  یهزينهاز معموالً در حاليکه  ،گيردصورت مي
 یاين شيوه آيد وبه دست نمييز نمطلوب  ینتيجهشده، 

جبران ناپذيری به موجودات  یبرخورد با آفت، لطمه
تواند موجب بروز آفات ميده و ورمفيد باغات وارد آ

اگرچه سمپاشي به عنوان آخرين گام در  .جديد شود
آگاهي در پيش باشد، اما مديريت تلفيقي آفات مطرح مي
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ردن منطقي دفعات کم ک به منظور شيميايي یامر مبارزه
های اساسي مديريت به عنوان پايهسمپاشي عليه آفت 

يعني با حداقل دفعات سمپاشي،  گردندتلفيقي مطرح مي
چنين است و اين حداکثر تلفات را به اين آفت وارد آوريم

تر که تعيين معيارهايي در جهت انجام هر چه درست
ميايي شي یمبارزه. گيردآگاهي در اولويت قرار ميپيش

عليه اين آفت بايد موقعي صورت گيرد که الروها از تخم 
)رجبي،  اندخارج شده ولي هنوز به داخل ميوه راه نيافته

1365).  
آگاهي که امروزه در سطح ترين روش پيشمهم

های دمايي آفات جهان کاربرد دارد، استفاده از شاخص
هدف با تعيين گرمای موثر تامين شده از محيط برای 

با هدف کاهش  1درجه -آن در قالب روز ایو نمو نش
-تعداد دفعات سمپاشي و محدود ساختن آنها به حساس

. (1388)رنجبر رقدم،  باشدزندگي آفت مي یترين مرحله
 اینمو  نشودما مهمترين عامل محيطي است که روی 

موجودات خونسردی مثل حشرات اثر مي گذارد و 
به دريافت مقدار  خود نياز ایو نم نشوحشرات برای 

درجه  -مشخصي گرما از محيط بر اساس واحد روز
اين مقدار  .باشندسلسيوس يا ساعت درجه سلسيوس مي

و  نشوهای دمايي پايين و باالی گرما بايد بين آستانه
 شودهر يک از مراحل رشدی حشرات محاسبه  اینم

مايي و دمای صفر گرنياز تعيين  .(1388)رنجبر رقدم، 
بيني تغييرات فنولژيک کرم سيب پيش ه منظورب ،رشدی

مايي، مقدار گرنياز  .ار مهم استميزبان، بسيدر باغات 
درجه برای تکميل رشد  –واحدهای دما را بر اساس روز 

)رنجبر اقدم و  کندهر يک از مراحل رشدی مشخص مي
که دما  است ها نشان دادهبررسي .(1387همکاران، 

سيب را به شدت متاثر  جدول زندگي کرم هایشاخص
لذا با تعيين گرمای موثر مورد نياز برای آفت،  .سازدمي
توان زمان دقيق سمپاشي عليه آفت را مشخص کرد و مي

سمپاشي به موقع موجب  .دفعات سمپاشي را کاهش داد
کاهش خسارت آفت، صرفه جويي در مصرف سم و 

های بدست داده .شودپرهيز از آلودگي محيط زيست مي
برآورد و  او نم نشودمايي  یمده بر اساس آستانهآ

                                                           
1 Degree-Days 

گرمای موثر مورد نياز برای هر يک از مراحل زيستي 
 سازدروز توانا مي دوتا  يکها را در حد بينيآفت، پيش

(Trottier, 1975). روی  انجام شدههای بر اساس بررسي
ی مراغه )استان آذربايجان کرم سيب مستقر در منطقه

ی پايين دمايي رشد و نمو مراحل زيستي هشرقي(، آستان
تخم، الرو، شفيره و کل مراحل نابالغ کرم سيب به ترتيب 

 .سلسيوس برآورد شد یدرجه 6/9و  8/9، 87/8، 45/9
نياز گرمايي مراحل رشدی برای جمعيت مورد  طورهمين

 69/597و  22/225، 91/304، 96/76مطالعه به ترتيب 
)رنجبر اقدم و ده بود درجه سلسيوس محاسبه ش -روز

های انجام شده در بر اساس بررسي .(1387همکاران، 
منطقه اوين )شميرانات(، مجموع حرارتي در زمان شروع 

 یو در زمان انجام اولين مبارزه 230اولين آلودگي 
آورد شده سلسيوس بر یدرجه 270شيميايي حدود 

دزيانيان و نادعلي  در مطالعات .(1365)رجبي، است 
مجموع گرمای مؤثر روزانه و زمان  یرابطه(، 1379)

شروع اولين آلودگي در مناطق بسطام، مجن و زيراستاق 
سلسيوس برای نسل  یدرجه 241و  200، 223به ترتيب 

بر اساس مطالعات انجام  .اول کرم سيب تعيين شده بود
نسل شده در استان چهارمحال و بختياری، نياز گرمايي 

 10 یروع فعاليت آفت با آستانهکرم سيب از شاول 
، سامان و آورگان به سلسيوس، در شهرکرد یدرجه
ی سلسيوس و نسل درجه -روز 266و  549، 199 ترتيب

ی درجه -روز 1102و  1435، 814دوم به ترتيب برابر 
و همکاران،  ي)قطره سامانسلسيوس برآورد شده بود 

آستانه  که با هها در دانمارك نشان دادبررسي .(1382
سلسيوس، اولين پرواز حشرات نسل  یدرجه 10

 حادثی سلسيوس درجه -روز 100در  گذرانزمستان
ی درجه -روز 200پرواز وقتي که به  %10 .شد

ی درجه -روز 300پرواز در   %50سلسيوس رسيد و 
 .(Ravn and Madsen, 1995) سلسيوس به وقوع پيوست
روی سيب در  C. pomonella پايش ظهور و پرواز فصلي

و ارتباط  1986الي  1983های مرکز عراق در طي سال
 10ی پايين دمايي باالتر از آستانهدماهای آن با مجموع 

 30ی باالی دمای ی سلسيوس و کمتر از آستانهدرجه
ها از اول تا ی سلسيوس، نشان داد که اولين پروانهدرجه

ی درجه -روز 195مارس با مجموع گرمای موثر  19
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ی درجه -روز 215و   1تارميا سلسيوس در منطقه
 .( ,1988Ahmad) شکار شدند  2مادين سلسيوس در منطقه

مجموع بررسي طول مدت نسل کرم سيب با استفاده از 
روزانه از شروع پرواز يک نسل تا نسل  دماهای موثر

ها در بعدی بر روی سيب، گردو و گالبي و ساير ميزبان
 1988تا  1978های نيا در طي سالچند منطقه در کاليفر

روزانه در طي نسل ی موثر هادمانشان داد که مجموع 
-ی سلسيوس( به طور معنيدرجه -روز 62/595اول ) 

نسل دوم   ی موثر روزانههادماتر از مجموع داری پايين
ی درجه -روز 06/685و  68/677و سوم بود )به ترتيب 

اری بين دبر همين اساس تفاوت معني .سلسيوس(
ها از نظر پرواز حشرات کامل کرم سيب وجود ميزبان

 دار بودنداشت اما بين مناطق مختلف، اختالف معني

(Pitcarin et al, 1992).  که سمپاشي تحقيقات نشان داد
آميز بر عليه کرم سيب به عنوان مهمترين آفت موفقيت

باغات سيب در عراق، بستگي به زمان سمپاشي دارد که 
بر اساس اين  .شوددرجه تعيين مي -مدل روز بوسيله

تحقيق، سمپاشي برعليه الروهای تازه تفريخ شده قبل از 
ها بسيار مؤثر است و اين زمان ورود آنها به داخل ميوه

 3زيست پايه ی سلسيوس پس ازدرجه -روز 200در 

در مديريت  .(Ahmad et al., 1995) تعيين شده است
ت ايووا در امريکا، تعيين زمان تلفيقي کرم سيب در ايال

کنترل شيميايي کرم سيب با استفاده از تله فرموني و 
سمپاشي در  یدرجه، موجب حذف دو مرحله -مدل روز

بر اساس سمپاشي کرم سيب )مقايسه با روش سنتي 
راهنمای ساالنه سمپاشي درختان ميوه دانشگاه ايالتي 

 (وتابستانبا فواصل زماني منظم در اواخر بهار آيووا 
شد و نتايج حاصله نشان داد که ميزان آلودگي به آفت 

های بيشتری به داری با زماني که سمپاشيتفاوت معني
-شد، نداشت ضمن اينکه هزينهصورت سنتي انجام مي

تر از پايين مديريت تلفيقي آفات های کنترل آفت در روش
بررسي  .(et al., 1994 Gleason) بود سنتي هایبرنامه

مؤثر روزانه برای  یهامادمکان استفاده از مجموع ا
های غرب اصفهان در طي آگاهي کرم سيب در باغپيش

                                                           
1 Tarmiya 
2 Madain 
3 Biofix 

نشان داد که بين اولين شکار 1983الي  1976های سال
، 145، 27شکار به ترتيب  %95و  50، 34، 5تله فرموني و 

مجموع درجه . بودسلسيوس  یدرجه -روز 758و  214
شکار در نسل دوم  %95و  50، 5 های مؤثر برایحرارت

درجه بود در حاليکه  -روز 1538و  994، 807به ترتيب 
و  1774، 1587اين مقادير برای نسل سوم به ترتيب 

بر اساس نتايج حاصله، استفاده  .درجه بود -روز 2318
های بسيار مؤثر از اين اطالعات موجب انجام سمپاشي

تا  921و  474ا ت 107گرديد بطوريکه انجام سمپاشي در 
درجه از اولين شکار تله  -روز 1765تا  1689و  967

درصد در ميزان  6/95تا  5/91فرموني موجب کاهش 
 .Dastgheyb Beheshti et al. (1987)) خسارت آفت گرديد

 که با تعيين هدف اصلي پژوهش حاضر اين است 
برای کنترل شيميايي کرم سيب ترين زمان مناسب

با بتوان ،  4ی مقدار گرمای موثر ساعتيبرمبنای محاسبه
آفت  جمعيتحداقل دفعات سمپاشي، حداکثر تلفات را به 

 کرد.وارد 
  

 هامواد و روش
 موقعیت جغرافیايی مناطق مورد مطالعه 

ه به اينکه بيشتر باغات استان کردستان در جبا تو
های قسمت در نظر گرفتن اينکهغرب استان قرار دارد و 

ي اين مناطق، از لحاظ ارتفاع از سطح دريا شمالي و جنوب
های کليمايي با همديگر متفاوت هستند، بر اين و ويژگي

عمليات اجرايي پروژه در باغات سيب مستقر در  ،اساس
 یهر دو منطقه .دو شهرستان کامياران و سقز انجام شد

هستند. در  خشک سردنيمه اقليم دارای کامياران و سقز
 در روزانه دمای یو کمينه بيشينه کامياران، یمنطقه

و  -4/17 و 42 به ترتيب سال ماه و سردترين  ترينگرم
 بارش ميانگين. سلسيوس است یدرجه 16ميانگين دما 

 یدر منطقه .است مترميلي 506 حدود در آن یساالنه
و  ترينگرم در روزانه دمای یو کمينه سقز، بيشينه

 یدرجه 12ا انگين دمو مي -36و  43 سال ماهسردترين 
 حدود در آن یساالنه بارش ميانگين. سلسيوس است

 .است مترميلي 474

                                                           
4 Growing Degree-Hours 
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ی باغات مورد نظر به نحوی انتخاب شد که نماينده     
باغات غالب منطقه از لحاظ ارتفاع از سطح دريا، رقم 

. باغ سيب های جغرافيايي باشندسيب و ساير ويژگي
وستای کوانه و به مساحت ی کامياران، در جوار رمنطقه

متر از سطح  1450هکتار و با ارتفاع تقريبي  16حدود 
 شمالي و º34و  58′04،″دريا و با مختصات جغرافيايي 

″02،′59 º46  و عمدتاً شامل ارقام گلدن، رد و دو شرقي
 یبود و باغ سيب مورد مطالعه در منطقهرنگ فرانسه 

هکتار و  2بي سقز، در جوار شهر سقز و به مساحت تقري
متر سطح دريا و با مختصات جغرافيايي  1580ارتفاع 

و ارقام شرقي  º46و  14″،29′شمالي و  º36و  ″13، ′51
سيب آن شامل گلدن، رد، استار کينگ، جونا گلد و رد 

زمان برداشت محصول در باغات مذکور،  بود.اسپار 
 يل مهر شروع و تا بيستم مهر ادامه داشت.احدوداً از او

-در سال ،مورد بررسيزم به توضيح است که باغات ال

همانند اغلب باغات ميوه استان، های قبل از انجام تحقيق، 
 یبه طور متداول برعليه آفاتي مانند کرم سيب و کنه

شدند اما با وجود اين ميزان ای سمپاشي ميدونقطه
خسارت کرم سيب به صورت کرم خوردگي و ريزش 

بود که به احتمال قريب به يقين ميوه بسيار قابل توجه 
آگاهي باغداران از ناشي از نادر درجه اول تواند مي

و ادوات  و همچنين نوع سم زمان مناسب سمپاشي
در باغات  مطالعهدو سال طي اما در  باشدسمپاشي 

برای جلوگيری از اختالل در کار پژوهش و ايجاد مذکور، 
ر قطعات دهای بدست آمده، تاثير نامطلوب در داده

 مپاشي داده نشد.س یآزمايشي اجازه
 

 سیب کرم جمعیت دمايی هایشاخص
 نمو و رشد مهم دمايي هایشاخصدر اين پژوهش،      

 مثل ،تحقيق انجام محل در سيب مستقر کرم جمعيت

 یهآستان و گرمايي نياز ،انم و نشودمای  پايين یهآستان
       هایافتهبر اساس ي سيب کرم نشو و نمای دمای باالی

( Ranjbar Aghdam, (2009  روی جمعيت های مستقر در
 استفاده مناطق هم ارتفاع و مشابه از نظر اقليمي مورد

 .قرار گرفت
 
 

  زيست پايهتعیین 
ط و به منظور تعيين تاريخ آغااز ثبات دماای محاي    

يب در باغاات هادف،   سا شروع ثبت تغييرات جمعيت کرم 
بارای ايان منظاور     .دمشاخص شاو   زيست پايهالزم بود 

همزمان با آغاز گلدهي درختان سيب در هار ياک از بااغ   
با از نوع دلتا موني وی  فرعدد تله سههای مورد مطالعه، 

متر از همديگر و در ارتفاع ميااني تااج    100فاصله حدود 
درخت و در سطح خارجي آنها، با توجه به مسير بادهای 

ول هاای  باار، کپسا  هار مااه ياک    .غالب محلي نصاب شاد  
هاا  ماون و)فرشد  تعويضها مون و سطح چسبنده تلهوفر

پزشاکي  تحقيقات گياه یدر موسسهساخت داخل بوده و 
حشرات  همچنين در هر بازديدکشور توليد شده بودند(.  

تاا  هاا  از نصاب تلاه  از روز بعاد  شکار شده حذف شدند. 
زماني که فعاليت پايدار کرم سيب در باغ تأيياد شاد، تلاه   

ماوني باه صاورت روزاناه ماورد بازدياد قارار        وهای فر
با تأييد شکار پايدار شب زيست پايهتاريخ حدوث  .گرفت

های کرم سيب، زماني در نظر گرفته شد که طبق نظار  پره
ی ماوني در فاصاله  وی فرتله سهدر  (1388)رنجبر اقدم، 

پره شکار شاده باشاد و   ساعت حداقل يک شب 24زماني 
روز متاوالي حاداقل ياک     ساه در ماوني  ويا در يک تله فر

اياان تاااريخ، مباادا تقااويمي . پااره شااکار شااده باشاادشااب
ی مجموع واحدهای گرمايي تامين شده از محيط محاسبه

 از اين تاريخ تا زمان. فنولژيکي بود یتا رخداد هر مرحله
برداشت سيب تغييرات دمای محيط باه طاور سااعتي در    

 .باغ ثبت شد
 

  ثبت دما
اين  در استفاده مورد آگاهيپيش مدل از آنجا که

در هر  ،بود سلسيوسی درجه  -ساعت مبنای بر بررسي
 1يک از باغات مورد بررسي، يک عدد دستگاه ديتاالگر

 تقريبي ارتفاع در174Hمدل  testo)دماسنج الکترونيکي( 

متر از  5/1تا  35/1)ارتفاع حدود  سيب درختان تاج مياني
ی دمايي در داده 24و  نصب شدسايه  در و سطح زمين(

ی مجموع گرمای محاسبه طول هر شبانه روز ثبت شد.
 رخداد تاريخ از ساعتيموثر تامين شده به صورت 

                                                           
1 Data logger 
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)رنجبر  طبق روش ها،ميوه زمان برداشت تا زيست پايه
-های دمايي جمعيتژگيبا در نظر گرفتن وي (1388اقدم، 

يه، پس از رخداد زيست پا) انجام شد ،های مورد بررسي
هر ساعت، يک داده دمايي ثبت گرديد، پس از برداشت 

 یدرجه 34 باالتر از و  6/9تر از محصول، دماهای پايين
های باقيمانده، سلسيوس حذف شد، از هر يک از داده

 یکسر گرديد و باقيمانده 8/9دمايي پايين يعني  یآستانه
آنها با همديگر جمع و به عنوان درجه حرارت موثر 

 .(محسوب شد ساعتي

 
   برداری از مراحل مختلف زيستی آفتنمونه

، تغييرات جمعيت مراحل زيست پايه از رخداد پس
از هفتگاي  بارداری  نموناه  باا مختلف فنولژيکي کرم سيب 

باه   .شاد  بررساي در هر دو منطقه  ،آنها تا برداشت سيب
های برداریمنظور ثبت تغييرات جمعيت کرم سيب، نمونه

کامال کارم سايب     یرو، شفيره و حشرههفتگي از تخم، ال
اصاله   10بارداری از تخام و الرو،   برای نمونه .انجام شد

درخاات بااارور و سااالم ساايب در هاار باااغ بااه صااورت   
عادد سايب باه     30تصادفي انتخاب و از هر درخت تعداد 

مختلف تاج آن، ماورد   جهاتارتفاعات و طور تصادفي از 
هاای نسال اول   خم)با توجه به اينکه ت .بررسي قرار گرفت

در  ،شاوند های مجاور دستجات گل گذاشته ميروی برگ
ها، اين برگهاا بررساي   اين مرحله برای برآورد تعداد تخم

ها به آزمايشاگاه منتقال و   شدند و در مراحل بعدی، ميوه
-بارای نموناه  در زير بينوکلر مورد بررسي قرار گرفتند(. 

لم باه  اصاله درخات باارور و ساا     30برداری از شافيره،  
صورت تصادفي انتخاب و همزمان با اوج جمعيت الروی 

دار ياک  در هر نسل به دور تنه آنهاا نوارهاای کاارتن آج   
 پانج ی بعد باه طاور تصاادفي    سويه نصب شد و از هفته

هاای کارم   های ياد شده باز و تعداد شافيره عدد از کارتن
 سيب تشکيل شده و يا در حال تشکيل روی آنها ثبت شد

 .ثبت تغييرات جمعيت حشرات کامال (. 1388قدم، )رنجبر ا
 .موني، انجام شدوهای فرنيز با بررسي هفتگي شکار تله

بررساي هاای   موني مورد استفاده بر اسااس  وهای فرتله
از ناوع دلتاا    Ranjbar Aghdam (2015)انجام يافته توساط  

مدل پايش آگااهي    ،های به دست آمدهبر اساس داده .بود

نياز گرماايي مراحال مختلاف زيساتي      فنولژيک بر مبنای
   .کرم سيب برای نسل های مختلف آفت تهيه شد

 
 و بحث يجانت

 ثبت دما  
تاااا  9/2/94کاميااااران از تااااريخ   یدر منطقاااه

تاااا  20/2/94ساااقز از  یو در منطقاااه 3887، 15/7/94
ی دمااايي ثباات شااد. کمتاارين دمااای داده 3589، 14/7/94

سلساايوس،  یدرجااه 5/3و  2/2شااده بااه ترتيااب  ثباات 
 یدرجاااه 2/39و  2/42بيشاااترين دماااای ثبااات شاااده،  

 یدرجاه  1/22و  9/22سلسيوس و ميانگين دمای محايط  
ی کاميااران و ساقز، در طاول    سلسيوس برای دو منطقاه 

 (.2و  1های ی ذکر شده بود )شکلدوره
تا  12/2/95کامياران از تاريخ  ی، در منطقه1395در سال 

تاااا  12/2/94ساااقز از  یهو در منطقااا 3806، 15/7/95
ی دمااايي ثباات شااد. کمتاارين دمااای داده 3878، 18/7/94

سلسيوس، بيشاترين   یدرجه 2و  2/6شده به ترتيب ثبت 
سلسيوس و ميانگين  یدرجه 1/38و  38دمای ثبت شده، 

سلسايوس بارای دو    یدرجاه  5/21و  1/23دمای محيط 
ود ی ذکر شده با ی کامياران و سقز، در طول دورهمنطقه
 (.4و  3های )شکل

 
  ی آفتتعیین زيست پايه

در اين مطالعه، فعاليت پروازی کرم سيب از اوايل 
ارديبهشت تا اواسط مهر ثبت شد. بار مبناای بازديادهای    

ت با هاا و ث های فرموني نصاب شاده در بااغ   ی تلهروزانه
ماوني در  وی فرتعداد حشرات کامل شکار شده در هر تله

-د زيست پايه در باغ سيب منطقه، تاريخ رخدا1394سال 

ی ارديبهشات مااه و در بااغ سايب منطقاه      9کامياران  ی
های فاوق، باه   ارديبهشت تعيين شد. بعد از تاريخ 20سقز 

منظور بررساي نوساانات جمعيتاي حشارات کامال کارم       
ماوني باه   وهای فرهای مورد نظر، بازديد تلهسيب در باغ

ه يافات. بار   صورت هفتگي تا زمان برداشات مياوه، اداما   
ماوني، در  وهاای فر های به دست آمده از تلاه اساس داده

ی مورد بررسي، دو اوج پارواز مشاخص و   هر دو منطقه
يک اوج خفيف ديده شد که بيانگر وجود دو نسل کامال و 
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 .1394سال در کامیاران  یفعالیت کرم سیب در باغ منطقه یتغییرات ساعتی دمای باغ در طول دوره -1شکل 
Fig. 1. Hourly changes in the temperature of the orchard during the period of activity of C. pomonella in Kamyaran 

region in 2015. 

 

 .1394سال در سقز  یفعالیت کرم سیب در باغ منطقه یتغییرات ساعتی دمای باغ در طول دوره -2شکل 
Fig. 2.  Hourly changes in the temperature of the orchard during the period of activity of C. pomonella in Saqez region 

in 2015. 
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 .1395سال در کامیاران  یفعالیت کرم سیب در باغ منطقه یتغییرات ساعتی دمای باغ در طول دوره -3شکل 
Fig. 3.  Hourly changes in the temperature of the orchard during the period of activity of C. pomonella in Kamyaran 

region in 2016. 

 

 

 .1395سال در سقز  یفعالیت کرم سیب در باغ منطقه یتغییرات ساعتی دمای باغ در طول دوره -4شکل 
Fig. 4.  Hourly changes in the temperature of the orchard during the period of activity of C. pomonella in Saqez region 

in 2016. 

ای کرم سيب در استان کردستان برنسل سوم ناقص 
الروهای که تعداد بسيار کمي از  بدين صورتاشد بمي

و  شفيره دوم )نسل تابستانه( تبديل بهسن آخر نسل 
و يک اوج پرواز سوم خفيف ند شدکامل  یحشرهنهايتاً 
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واند بيانگر نسل تر هر دو منطقه مشاهده شد که ميد
 (.6و  5های )شکل سوم ناقص در اين مناطق باشد

در کامياران از  گذرانحشرات کامل نسل زمستانفعاليت 
شروع شد و در ماه ارديبهشت  16و در سقز از  اول

موني افزايش يافت و وهای فرادامه ميزان شکار در تله
 بهماه  ارديبهشت 29و در سقز در  21در کامياران در 

در هر  زيست پايه، تاريخ رخداد 1395. درسال اوج رسيد
ماه ارديبهشت  12دو باغ سيب مناطق کامياران و سقز، 

های های به دست آمده از تلهبود. بر اساس داده
ی مورد موني، همانند سال قبل، در هر دو منطقهوفر

ديده و يک اوج خفيف بررسي، دو اوج پرواز مشخص 
از الروهای ا سال قبل تعداد بيشتری در مقايسه ب شد. اما

و  سن آخر نسل دوم )نسل تابستانه( تبديل به شفيره
و اوج پرواز سوم در سال  کامل شدند ینهايتاً حشره

و  7های )شکل مشهودتر بود، 1394نسبت به سال  1395
و در سقز از  چهار(. فعاليت نسل اول در کامياران از 8

در ادامه ميزان شکار در  شروع شد وماه ارديبهشت  10
 28موني افزايش يافت و در کامياران در وهای فرتله

به اوج ماه خرداد  چهارو در سقز در ماه ارديبهشت 
 Oloumi Sadeghi and Esmaili هایدر بررسي .رسيد

دارای سه نسل کرم سيب  ،در باغات اطراف کرج،  (1979)
 Radjabi et همچنين بر اساس مطالعات .باشدمي

al.(2006)  سرکان، کرج و سمنان دارای اين آفت در توي
کوهستاني سولقان و ميگون  یسه نسل اما در دو نقطه

 ،بودمتر در البرز مرکزی دارای دو نسل  1900با ارتفاع 
تعداد نسل  ، Daneshnia and Alichi (2012) کهحاليدر 

زنيان استان فارس، دو خان یکرم سيب را در منطقه
 اند. کامل و يک نسل ناقص ذکر کردهنسل 

وقوع رخدادهای مهم فيزيولژيک کرم سيب با برآورد      
-بين آستانه GDHبرمبنای کرم سيب زمان فيزيولژيک 

در اين تحقيق  د.شپايين و باالی رشد، تعيين  دمايي های
پايين دمای رشد و نمو و  یهای دمايي آستانهشاخص
 Ranjbarمطالعات نمو طبق باالی دمای رشد و  یآستانه

Aghdam et al. (2009)  ی درجه 34و  6/9به ترتيب
های زمانن يهمچن سلسيوس در نظر گرفته شد.

فيزيولژيک برای اوج پرواز نسل زمستانگذران و نسل 
           به ترتيب ،پيش آگاهيتابستانه بر اساس مدل 

بود. اما درجه -ساعت 19000± 250و 200  ±3100
، يک اوج پرواز 1394موني در سال وهای فرای تلههداده

ارديبهشت  29و  21دروغين برای نسل زمستانگذران در 
ی کامياران و سقز نشان دادند.در به ترتيب در منطقهماه 

حاليکه بر اساس مقادير برآورد شده برای زمان 
فيزيولژيک کرم سيب، اوج واقعي پرواز در کامياران در 

های بود. دادهماه خرداد  پنجمر سقز، ارديبهشت و د 28
، يک اوج پرواز دروغين 1395موني در سال وهای فرتله

-در منطقهماه ارديبهشت  28برای نسل زمستانگذران در 

در حاليکه بر اساس مقادير  ی کامياران نشان دادند
برآورد شده برای زمان فيزيولوژيک کرم سيب، اوج 

اما  بودماه ارديبهشت  31واقعي پرواز در کامياران در 
بر نسل اول،  ی سقز، اوج پرواز حشرات کاملدر منطقه

-های تلههای زمان فيزيولژيک و همچنين دادهاساس داده

 چهارموني با همديگر مطابقت داشت و در وهای فر
با توجه به اينکه در اين پژوهش از  بود.ماه خرداد 
ه مراغ یهای دمايي جمعيت کرم سيب منطقهشاخص

يکي از داليل اختالف در زمان اوج  استفاده شده است،
پرواز بر اساس مقادير برآورد شده برای زمان 

تواند مربوط ميهای فرموني های تلهدادهفيزيولژيک با 
 جمعيت های دمايي نامناسب برایبه استفاده از شاخص

   .باشد مطالعه مورد
جمعيت نسل های فرموني، اوج های تلهبر اساس داده      

در  1395و  1394 هایدر سالتابستانه در کامياران 
، (1388)رنجبر اقدم،  مدلبود که با  ماه تير 15تاريخ 

در در سقز اوج جمعيت نسل تابستانه  مطابقت داشت اما
تير  22در  1395سال  و در ماه تير 23در ، 1394سال 

ژيک، دير برآورد شده برای زمان فيزيولبود که با مقاماه 
های اطالعات به دست آمده توسط تلههماهنگ بود. 

های نر پرهفرموني هميشه ساده نيست زيرا تعداد شب
تواند توسط بعضي فاکتورها از ها ميشکار شده در تله
ها، مهاجرت، دما، نور ماه، سرعت پرهجمله: تراکم شب

ی نصب ها و محل و نحوهها و مادهباد، رقابت بين تله
 ;Ranjbar Aghdam, 2015). ها، تحت تاثير قرار گيردلهت

Blomefield and Knight, 2000)  هر يک از اين فاکتورها
های فرموني را های ثبت شده توسط تلهممکن است داده

تحت تاثير قرار داده و نهايتاً موجب تضاد در تفسير 
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نتايج شود. در بررسي حاضر نيز وضعيت مشابهي در 
موني بويژه در نسل اول بدست آمد و ای فرهنتايج تله

-تر دمايي، بارشاحتماالً اين امر به دليل نوسانات شديد

های مکرر باران و وزش بادهای شديد در اوايل فصل 

باشد. اما همانطور بهار و همزمان با نسل اول کرم سيب 
های بدست آمده در نسل داده تفسيرکه از نتايج پيداست، 

تر بوده و هماهنگي بيشتری با مدل ادهستابستانه آفت، 
   .شتداارائه شده آگاهي پيش

 

 
 1394سال  کامیاران یمنطقه ،تا زمان برداشت زیست پایهتغییرات جمعیت حشرات کامل کرم سیب از زمان وقوع   -5شکل

Fig. 5. Population fluctuation of the codling moth (CM) from the date of biofix to harvest in Kamyaran region in 2015. 

های فيزيولژيک برای اوج جمعيت تخم زمان      
 آگاهيزمستانگذران و نسل تابستانه بر اساس مدل پيش

 21560± 380و 4570± 230ترتيب، به(1388رنجبر اقدم )
-بود و بر همين مبنا اوج جمعيت تخم نسلدرجه -ساعت

، به ترتيب در 1394ال های اول و دوم در کامياران در س
-باشد در حاليکه با دادهتير ماه مي 21يکم خرداد ماه و 

ها، اوج جمعيت تخم برداریهای به دست آمده از نمونه
 27به ترتيب در عدد(  8)و دوم عدد(  11)در نسل اول 

تير ماه مشاهده شد. در سقز نيز بر  21ارديبهشت ماه و 
مان فيزيولژيک، اوج اساس مقادير برآورد شده برای ز

خرداد  هفتهای اول و دوم به ترتيب جمعيت تخم نسل
های به دست باشد در حاليکه با دادهتير ماه مي 20ماه و 

و عدد(  9)ها، اوج تخم در نسل اول برداریآمده از نمونه

تير  18خرداد ماه و  چهاربه ترتيب در عدد(  )پنجدوم 
های اول عيت تخم نسل، اوج جم1395ماه بود. در سال 

های به در کامياران، با دادهعدد(  11) و دوم عدد(  هشت)
ها، به ترتيب در سوم خرداد برداریدست آمده از نمونه

آگاهي رنجبر اقدم تير ماه بود که با مدل پيش 21ماه و 
(، همخواني داشت. در سقز نيز بر اساس مقادير 1388)

، اوج جمعيت تخم برآورد شده برای زمان فيزيولژيک
خرداد ماه و يکم  هشتهای اول و دوم به ترتيب نسل

های به دست آمده از مرداد ماه بود در حاليکه با داده
و دوم عدد(  14) ها، اوج تخم در نسل اول بردارینمونه

تير ماه بود.  29خرداد ماه و  12به ترتيب در عدد(  9)
 (.2و  1های )جدول
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 1394سال  سقز یمنطقه ،تا زمان برداشت زیست پایهجمعیت حشرات کامل کرم سیب از زمان وقوع تغییرات   -6کلش
    Fig. 6. Population fluctuation of the codling moth (CM) from the date of biofix to harvest in Saqez region in 2015.  
  

 

 
 1395کامیاران سال  یتا زمان برداشت، منطقه زیست پایهان وقوع تغییرات جمعیت حشرات کامل کرم سیب از زم  -7شکل

Fig. 7. Population fluctuation of the codling moth (CM) from the date of biofix to harvest in Kamyaran region in 2016. 
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 1395رداشت، منطقه سقز سال تا زمان ب زیست پایهتغییرات جمعیت حشرات کامل کرم سیب از زمان وقوع   -8شکل

  Fig. 8. Population fluctuation of the codling moth (CM) from the date of biofix to harvest in Saqez region in 2016. 
    

های فيزيولژيک برای اوج جمعيت الروهای زمان     
 آگاهيپيشزمستانگذران و نسل تابستانه بر اساس مدل 

 480و  10290± 390به ترتيب (.1388)رنجبر اقدم 
حاصل اوج جمعيت الروهای بود.   ساعت درجه ±25120

های حاصل از برمبنای داده دومو  اولهای نسلاز 
 18به ترتيب  ،در کامياران 1394در سال برداری نمونه

 27و ماه خرداد  22 ،و در سقزماه تير  26و ماه خرداد 
ساس زمان فيزيولژيک، اوج بود در حاليکه بر اماه تير 

خرداد  22جمعيت الروهای نسل اول و دوم در کامياران 
ماه تير  26و ماه خرداد  24و در سقز ماه تير  29و ماه 
های ، اوج جمعيت الروهای نسل1395در سال  .باشدمي
برداری در های حاصل از نمونهبرمبنای داده دومو  اول

در  ،ماهمرداد  پنجمو ماه  خرداد 24کامياران، به ترتيب 
حاليکه بر اساس زمان فيزيولژيک، اوج جمعيت الروهای 

مرداد  سومو ماه خرداد  22نسل اول و دوم در کامياران 
 اولهای اوج جمعيت الروهای نسل در سقز  .باشدميماه 
 31 برداری،های حاصل از نمونهبرمبنای داده دومو 

مدل پيش آگاهي که با بود ماه مرداد  11و ماه خرداد 
، مطابقت (1388رنجبر اقدم ) کرم سيب ارائه شده توسط

مطالعات متعددی در رابطه با  .(2و  1های )جدول داشت

 بر اساس درجه حرارت موثر آگاهي کرم سيبپيش
گرمای  یمحاسبهبرای  اما در اغلب آنها ،انجام شده

 از روش ميانگين دمايي يا ،موثر تامين شده از محيط
)ميانگين حداقل و حداکثر دما در طول شبانه  مستطيلي

دستغيب بهشتي  ;1365استفاده شده است )رجبي،  روز(
قطره  ;1379دزيانيان و نادعلي،  ;1365و سيد االسالمي، 

 ,Pitcarin et al و Ahmad, 1988 ;1382ساماني و همکاران،

 ها قابل تعميم بهو به همين دليل نتايج اين پژوهش( 1992
 پژوهش حاضر نيست

های نتايج بدست آمده از اين تحقيق با داده یمقايسه     
دهد که در (، نشان مي1388آگاهي رنجبر اقدم )مدل پيش

بسياری از موارد نتايج با همديگر مطابقت داشته و در 
تواند ناشي از شود ميمواردی که ناهماهنگي ديده مي

نمو )به  های دمايي رشد وعدم تخمين دقيق شاخص
دمای پايين و باالی رشد و نمو( برای  یويژه آستانه

های مورد مطالعه در اين پژوهش باشد. در اغلب جمعيت
پايين دما برای نشو و نمای  یمنابع علمي موجود آستانه

سلسيوس با استفاده از مدل یدرجه 10کرم سيب 
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 .1394میاران و سقز در سال در مناطق کااوج جمعیت مراحل مختلف رشدی کرم سیب  -1جدول 
                 Table 1. Population peak of different stages of codling moth growth in Kamyaran and Saqez regions in 2015. 

Second generation  
 (دومنسل )

First generation  
 اول(نسل )

 
Phenological stage  

  (ژیکفنولمرحله )

 

ن(
ارا

امی
)ک

  
K

a
m

y
a
ra

n
 

Based on sampling 
 (برداریبر اساس نمونه)

Based on model  
 (بر اساس مدل)

 

Based on sampling 
 (برداریبر اساس نمونه)

 

Based on model  
 (بر اساس مدل)

Jul. 6 
GDH 19400 

Jul. 6 
GDH 250±19000 

May 11  
GDH 2100 

May 18 
GDH 200±3100 

peak flights of moth 
 (هاپرهاوج پرواز شب)

 
Jul. 12 

GDH 20163 
Jul. 13 

GDH 380±21560 
May 17 

GDH 3125 
May 22 

GDH 230±4570 
Peak of eggs  

 (هااوج جمعیت تخم) 

 
Jul. 17 

GDH 23694 - 

 

May 31 
GDH 5942 - 

 

instar larvae st1Peak of  
 (1اوج جمعیت الروهای سن )

 
Jul. 17 

GDH 24165 
Jul. 20 

GDH 480±25120 
Jun. 8 

GDH 8697 
Jun. 12 

GDH 390±10290 
Peak of larvae 

 (اوج جمعیت الروها) 

 
Peak of pupae 

- - Jun. 21 
11420 GDH - ها()اوج جمعیت شفیره 

Second generation  
 (دومنسل )

First generation  
 (اولنسل )

 
Phenological stage  

 (ژیکمرحله فنول)

 
ز( 

سق
(

S
a
q

ez
 

Based on sampling 
 (برداریبر اساس نمونه)

Based on model  
 (بر اساس مدل)

Based on sampling 
 (برداریبر اساس نمونه)

 

Based on model  
 (بر اساس مدل)

Jul. 14 
GDH 20993 

Jul. 7 
GDH 250±19000 

May. 19 
GDH 2200 

May. 26 
GDH 200±3100 

peak flights of moth  
 (هاپرهج پرواز شباو)

 
Jul. 9 

GDH 23564 
Jul. 11 

GDH 380±21560 
May. 25 

GDH 3610 
May. 28 

GDH 230±4570 
Peak of eggs  

 (هااوج جمعیت تخم)

 
Jul. 14 

GDH 24000 - Jun. 2 
GDH 5994 - instar larvae st1Peak of  

 (1اوج جمعیت الروهای سن )
Jul. 18 

GDH 25451 
Jul. 17 

GDH 480±25120 
Jun. 12 

GDH 9592 
Jun. 14 

GDH 390±10290 
Peak of larvae  

 (اوج جمعیت الروها)

 

- - Jun. 27 
GDH 13150 - Peak of pupae 

  ها()اوج جمعیت شفیره
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 .1395اوج جمعیت مراحل مختلف رشدی کرم سیب در مناطق کامیاران و سقز در سال  -2جدول 
Table 2. Population peak of different stages of codling moth growth in Kamyaran and Saqez regions in 2016. 

 (دومنسل )
Second generation 

 (اولنسل )
First generation 

 
Phenological stage 

  (ژیکمرحله فنول) 

)
  )

ان
ار

امی
ک

K
a
m

y
a

ra
n

  

Based on sampling 
 (برداریبر اساس نمونه)

Based on model 
 (بر اساس مدل)

Based on sampling 
 (برداریبر اساس نمونه)

Based on model  
 (بر اساس مدل)

Jul. 5 
GDH 18300 

Jul. 5 
GDH 250±19000 

May. 17 
GDH 2900 

May. 20 
GDH 200±3100 

peak flights of moth  
 (هاپرهاوج پرواز شب)

 
Jul. 11 

GDH 20539 
Jul. 12 

GDH 380±21560 
May. 23 

GDH 4354 
May. 23 

GDH 230±4570 
Peak of eggs  

 (هااوج جمعیت تخم)

 
Jul. 18 

GDH 24418 - 

 

May. 31 
GDH 6542 - instar larvae st1Peak of  

 (1اوج جمعیت الروهای سن )

 
Jul. 26 

GDH 27298 
Jul. 24 

GDH 480±25120 
Jun. 13 

GDH 11434 
Jun. 11 

GDH 390±10290 
Peak of larvae  

 (اوج جمعیت الروها)

 

- - Jun. 24 
13320 GDH 

- Peak of pupae 

 (ها)اوج جمعیت شقیره
 دومنسل 

Second generation 
 اولنسل 

First generation 
 

Phenological stage  
  (ژیکمرحله فنول)

ز( 
سق

(
S

a
q

ez
 

 

Based on sampling 
 (برداریبر اساس نمونه)

Based on model 
 (اس مدلبر اس)

 

Based on sampling 
 (برداریبر اساس نمونه)

 

Based on model  
 (بر اساس مدل)

Jul. 12 
GDH 17300 

Jul. 12 
GDH 250±19000 

May. 24 
GDH 3600 

May. 24 
GDH 200±3100 

peak flights of moth  
 (هاپرهاوج پرواز شب)

 
Jul. 19 

GDH 20213 
Jul. 22 

GDH 380±21560 
Jun. 1 

GDH 5417 
May. 28 

GDH 230±4570 
Peak of eggs  

 (هااوج جمعیت تخم)

 
Jul. 25 

GDH 22720 - Jun. 7 
GDH 6386 - instar larvae st1Peak of  

 (1اوج جمعیت الروهای سن )

 
Aug. 1 

GDH 25312 
Aug. 1 

GDH 480±25120 
Jul. 20 

GDH 10008 
Jul. 20 

GDH 390±10290 
Peak of larvae  

 (جمعیت الروها اوج)

 

- - Jun. 30 
12640 GDH 

- Peak of pupae 

 (هااوج جمعیت شفیره)

 

 ; Riedl, 1978)خطي نرخ رشد و نمو تعيين شده است 

Setyobudi, 1989 Pitcarin et al., 1992; Ravn and Madsen, 

1995; Howell and Neven, 2000;  قطره ساماني و
 Falcon جام شده توسط(.  در پژوهش ان1382همکاران، 

et al. (1976)پايين دما برای نشو و نمای کرم  ی، آستانه

سلسيوس گزارش شده  یدرجه 1/11و  هشتسيب بين 
 Rock and Shafferهای است. همينطور بر اساس بررسي

 یدمای ثابت، آستانه با استفاده از نتايج پنج (1983)
فاده از مدل پايين دما برای نشو و نمای کرم سيب با است

سلسيوس تخمين زده شده بود.  یدرجه 9/9خطي 
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 همانطور که قبالً ذکر شد به علت در دست نبودن
سيب  کرم جمعيت نمای و نشو مهم دمايي هایشاخص

 .Rangbar et alهای يافتهاز  انجام تحقيق، محل در مستقر

روی جمعيت های مستقر در مناطق هم ارتفاع و  (2009)
و بديهي است  شد استفاده)مراغه( اقليمي مشابه از نظر 

های دمايي های حتي جزيي در شاخصکه وجود تفاوت
تواند يکي از علل بروز اين های اين دو منطقه ميجمعيت

 اختالفات باشد. 
با توجه به اينکه بهترين زمان انجام کنترل 
شيميايي کرم سيب، در هنگام اوج جمعيت الروهای سن 

 باشد، نتايجها ميآنها به داخل ميوه اول و قبل از ورود
کامياران و سقز نشان  یدو ساله تحقيق در هر دو منطقه

داد که اوج جمعيت الروهای سن اول نسل زمستانگذران 
 23700± 846و در نسل تابستانه  6634±430در 

اين های ي در يافتههايتفاوتالبته  باشدميدرجه -ساعت
-بررسيدر  .وجود دارد محققانبا کارهای ديگر  پژوهش

های انجام شده در منطقه اوين )شميرانات(، مجموع 
و در زمان  230حرارتي در زمان شروع اولين آلودگي 

 یدرجه 270انجام اولين مبارزه شيميايي حدود 
 در مطالعات .(1365)رجبي،  آورد شده استسلسيوس بر

مجموع گرمای مؤثر  یرابطه (،1379دزيانيان و ندعلي )
وزانه و زمان شروع اولين آلودگي در مناطق بسطام، ر

 یدرجه 241و  200، 223مجن و زيراستاق به ترتيب 
بر  .سلسيوس برای نسل اول کرم سيب تعيين شده بود

سمپاشي برعليه  ، Ahmad et al. (1995) اساس تحقيق
الروهای تازه تفريخ شده قبل از ورود آنها به داخل 

 -روز 200و اين زمان در  ها بسيار مؤثر استميوه
 .تعيين شده است زيست پايه ی سلسيوس پس ازدرجه

 ، Dastgheyb Beheshti et al. (1987) هایبر اساس بررسي
تا  1689و  967تا  921و  474تا  107انجام سمپاشي در 

 یز اولين شکار تلهاسلسيوس  یدرجه -روز 1765
زان درصد در مي 6/95تا  5/91فرموني موجب کاهش 

به شرح  هااين تفاوتبرخي از داليل  .خسارت آفت گرديد
 :زير است

پايين دمايي  یستفاده از يک شاخص دمايي )آستانها -1
-سلسيوس( برای کرم سيب بر اساس يافته یدرجه 10

 .های پژوهشگران قديمي
وش ميانگين دمايي يا مستطيلي برای راستفاده از  -2

مين شده از محيط در ( تاGDDگرمای موثر ) یمحاسبه
ترين روش برای محاسبه و از دقيق اين تحقيقحاليکه در 

( استفاده GDHتخمين گرمای موثر تامين شده از محيط )
رنجبر که برای اولين بار در مورد کرم سيب توسط  شده

  ارائه و استفاده شده بود.  (1388اقدم (
های مختلف های دمايي جمعيتاخصعدم توجه به ش -3

ميکروکليماها و ارتفاعات  ،سيب مستقر در مناطق کرم
  .مختلف

العه،  تکامل در طول زمان و تاثير آن سال مورد مط -4
  .های دماييبر شاخص

همزمان با  ،دار يک سويهنصب نوارهای کارتن آج      
درختان و  یاوج جمعيت الروی در هر نسل به دور تنه

بعد از اوج اول،  در نسلبررسي هفتگي آنها نشان داد که 
 تبديل به حشره کامل شدندی آنها هها، همجمعيت شفيره

در حاليکه در نسل دوم، الروهای سن آخر پس از تنيدن 
پيله به همان حالت وارد دياپوز شده و آماده 
زمستانگذراني شدند و فقط درصد بسيار کمي از آنها 

جمعيت  و کامل شدند یتبديل به شفيره ونهايتاً حشره
روهای زمستانگذران تا برداشت محصول، مرتباً در ال

دهد که حشراتي که و اين نشان مي حال افزايش بود
اند، مراحل رشدی زودتر و قبل از اوج پرواز ظاهر شده

اند نياز گرمايي را زودتر سپری کرده و نهايتاً توانسته
ی شفيرگي را کسب کرده و تبديل به جهت تکميل مرحله
های دو ساله بررسي .ل سوم شوندحشرات کامل نس

نشان داد که جمعيت قابل توجهي از آفت به منظور 
شدند لذا با  دارنوارهای کارتن آجزمستانگذراني وارد 

بستن اين نوارها به دور تنه درختان از اواسط مرداد ماه 
و باز کردن نوارها و معدوم کردن آنها در آبان ماه و 

تعداد زيادی  دتوانيزی، ميهای پايقبل از شروع بارندگي
دين برد و ببستانگذران آفت را از بين از الروهای زم

ترتيب جمعيت آفت را در بهار سال آينده به ميزان قابل 
 .دهتوجهي کاهش د
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 منابع

در باغات سيب  .Laspeyresia pomonella Lآگاهي از فنولوژی کرم سيب . پيش1365دستغيب بهشتي ن و سيد االسالمي ح. 
تا  25 هایهفحص 2و1های شماره 54 جلدهای گياهي، آفات و بيمارینشريه اصفهان بر اساس محاسبه درجه حرارت موثر. 

43. 

و امکان   Cydia pomonella بررسي تعداد نسل و تعيين زمان مبارزه با نسل اول کرم سيب .1379 ،دزيانيان ا و نادعلي ف
 یچهاردهمين کنگره 257 صفحه .در سه منطقه شاهرود IPM در غالب کنترل همزمان آن با شپشک واوی و کنه ها

  .ايران .اصفهان .گياهپزشکي ايران

سازمان تحقيقات کشاورزی و منابع  .هاآور درختان ميوه سردسيری ايران، )جلد دوم( پروانهحشرات زيان. 1365 ،ر رجبي غ
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Abstract 

     Codling moth, Cydiapomonella L. is the key pest of apple orchards in Iran. In order to succeed in 

chemical control of this pest and reduce the number of spraying, application of modern and accurate methods 

is very important. Nowadays, the total environmental efficient temperature based on Degree-Days is the 

most accurate forecasting method to forecast the development of different phenological stages of the pests. 

In this regard, this study was conducted to prepare a predictive model of Codling moth phenology based on 

the estimation of total efficient environmental temperature in two locations of Kamyaran and Saqez. In order 

to determine the start of recording environmental temperature and the calculation of efficient temperature, 

the biofix was determined based on the hunting of pheromone traps. From this date to the harvesting time, 

fluctuation of environment temperature was recorded in the garden hourly and the efficient temperature from 

the environment was calculated based on the hourly temperature indices of the growth and development of 

Codling moth. In the following to the apple harvesting, the population fluctuations of the different biological 

stages of the Codling moth were recorded in both regions weekly. Based on the results, in both of the studied 

areas, there were three flying peaks indicating two complete and one partial or incomplete generation of 

Codling moth in Kurdistan province. Considering that the best time to perform chemical control of Codling 

moth is at the peak of the larvae population of the first instar and before entering them into fruits, the results 

of two years of research in both Kamyaran and Saghez showed that the peak population of the first-

generation larvae of the winter-generations is 6634±430 GDH, and in the summer generation is 23700± 846 

GDH. 

Keywords: Codling moth, Cydia pomonella, Forecasting, Chemical control, GDH. 
 


