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چکیده
کرم خوشهخوار انگور ) Lobesia botrana )Lep., Tortricidaeیکی از مهمترین آفات باغهای انگور در ایران و
جهان است .فرمون جنسی نقش مهمی در ردیابی و کنترل این آفت داشته و برای بهدست آوردن بهترین زمان
سمپاشی و جلوگیری از سمپاشیهای بیرویه ،راهکاری اجتناب ناپذیر است .در این مطالعه ،تغییرات جمعیت کرم
خوشهخوار انگور و زمان اوج پرواز حشرات در نسلهای مختلف با نصب تله فرمونی در باغ مرکز تحقیقات شهرستان
کاشمر استان خراسان رضوی در سال  1399بررسی گردید .در این مطالعه ،چهار نقطه اوج پرواز حشرات کامل ثبت
گردید .اولین اوج پرواز در  24فروردین بهدست آمد و سپس با یک کاهش در  12خرداد به اوج پرواز دوم رسید و بعد
از این پیک در  16تیر ،اوج پرواز سوم اتفاق افتاد و سرانجام در  14شهریور ،چهارمین نقطه اوج پرواز مشاهده گردید.
بعد از آخرین پیک ،با توجه به کاهش تدریجی دما و پایین آمدن میانگین دما از حداقل آستانه حرارتی ،فعالیت پرواز
شبپرهها کاهش و از اواسط مهر ماه به بعد میزان شکار تلهها متوقف گردید .همچنین نتایج نشان داد که بیشترین
درصد خسارت مربوط به نسل سوم و کمترین درصد خسارت مربوط به نسل اول کرم خوشهخوار انگور  L. botranaبود.
بنابر نتایج توصیه میشـود اولین سمپاشی اختصاصی علیه کرم خوشهخوار انگور در منطقه برای نسلهای دوم و سوم،
 5-7روز بعد از تشکیل اوج پرواز باشد.
واژگان کلیدی :تغییرات دمایی ،تعداد نسل ،فرمون جنسی ،تله فرمونی ،پیک پرواز

 -1استادیار ،گروه گیاهپزشکی ،جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ،مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر ،کاشمر ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،حشرهشناسی کشاورزی ،جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ،مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر ،کاشمر ،ایران
 -3استادیار ،بخش تحقیقات زراعی و باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،مشهد ،ایران
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مقدمه
بررسی وضعیت کشور از لحاظ تولید انگور نشان میدهد که ایران با عملکرد  12/2تن در هکتار انگور آبی و 3/98
تن در هکتار انگور دیم در رتبه بیست و پنجم دنیا قرار دارد (بینام .)1399 ،استان خراسان رضوی در کشت و تولید
انگور ،دارای رتبه سوم از لحاظ سطح زیر کشت و رتبه چهارم از لحاظ میزان تولید در کشور است .خلیلآباد ،کاشمر و
بردسکن از جمله شهرستانهای مهم استان خراسان رضوی در زمینه تولید انگور و کشمش میباشند (بینام. )1399 ،
پایین بودن رتبه عملکرد در هکتار انگور ایران در مقایسه با دنیا میتواند حاکی از وجود چالشهایی در زنجیره ارزش
انگور باشد .دستهای از این چالشها به مراحل تولید یا قبل از تولید ارتباط پیدا میکنند ،مانند آفات و بیماریها انگور.
کرم خوشهخوار انگور ) Lobesia botrana Denis et Schiffermuller, 1775 (Lepidoptera: Tortricidaeمهمترین آفت
تاکستانهای ایران و بیشتر مناطق تاکداری دنیا است که هر ساله خسارت زیادی را به درختان انگور در ایران وارد
مینماید .خسارت وارده توسط این آفت بسیار چشمگیر است و در سالهایی که شرایط طغیانی بهوجود میآید،
خسارت این آفت تا  90درصد نیز بیان شده است و حتی در بعضی موارد در داخل انبار به حبههای کشمش نیز
خسارت وارد کرده است (رضوانی .)1360 ،اولین گزارش در مورد وجود آفت کرم خوشهخـوار انگـور در ایـران مربـوط
بـه سال  1324توسط کوثری از ارومیه میباشد (اسماعیلی1362 ،؛ اقتدار1373 ،؛ معرفی .)1398 ،الروهای این آفت با
تغذیه از جوانههای گل و حبه های انگور باعث کاهش کمی عملکرد شده و با ایجاد شرایط مساعد برای رشد و نمو
قارچهای عامل پوسیدگی میوه نظیر  Botrytis cinereaسبب افت کیفی محصول میشوند (اکبرزاده شوکت1391 ،؛
معرفی .)1398 ،این آفت بیش از یک نسـل در سـال داشته و عوام ـل بسیاری در تعداد نسل آن مؤثر میباشند .یکـی
از مهمتـرین عوامـل مؤثر در تعداد نسل آن ،شرایط آب و هوایی منطقه میباشد ،بـهطـوریکه در عرضهای جغرافیایی
جنوبی نسبت به عرضهای شمالی دارای نسلهای بیشتری میباشد .تعداد نسل گزارش شده برای این آفت در مناطق
مختلف ایران سه تا چهار نسل در سال میباشـد .در گزارشهای گوناگون از کشـورهای مختلـف اروپـایی ماننـد یونان،
قبرس ،ایتالیا و اسپانیا ،سه نسل و در گزارشهایی از مناطق مدیترانهای تا چهار نسل بـرای آن آورده شده است .آفت
در شرایط بسیار بهینـه آب و هـوایی حتـی میتواند نسـل پنجمی هم داشـته باشـد کـه نسلی ناقص است
( .)Roditakis and Karandinos, 2001بر اساس تحقیقات انجام شده در اسـپانیا ،تغییـرات شرایط آب و هوایی کره
زمین به ویژه گرم شـدن آن عامـل اصـلی تغییر تعداد نسل آفت از حالت سه نسل در سال به حالت چهار نسـل در
سال و یا بیشتر قلمداد شده است .میزان خسارت آفت با تعداد نسل و جمعیت هر نسل ارتباط مستقیم دارد .این آفت
بهصورت شفیره داخل پیله سفید ابریشمی زیر پوستکها و شکافهای تنه درختچههای مو زمستانگذرانی میکند.
تراکم جمعیت شفیرههای زمستانگذران در قسمتهای پایین تنه ،نزدیک به سطح خاک بیشتر از سایر نقاط است
(علوی و همکاران .)1391 ،این آفت در کلیه تاکستانهای کشور فعالیت داشته و در حال حاضر متداولترین روش
کنترل این آفت ،استفاده از حشرهکش های شیمیایی است (کرمی و همکاران1396 ،؛ معرفی1398 ،؛ سعیدی.(1386 ،
با توجه به این که الروهای این آفت در نسل دوم و سوم به درون حبههای انگور وارد میشوند و کمتر در معرض سم
قرار می گیرند ،زمان مبارزه شـیمیایی بـا ایـن آفت بسیار حیاتی میباشد .از سویی دیگر ،بیشتر آفتکشهای مـورد
استفاده در مبارزه با این آفت ،از دسته سموم وسیعالطیف میباشند که با توجه به استفاده بدون برنامه و همچنین
تقویمی از حشرهکش ها ،احتمال بروز مقاومت در آفت رو به گسترش میباشد و بهدلیل مشکالت دیگری ناشی از
کنترل شیمیایی ،مثل از بین بردن دشمنان طبیعی و تأثیرات ویرانگر سموم در محیط زیست ،استفاده از روشهای
غیرشیمیایی برای کنترل این آفت ،به ویژه تدوین یک برنامه مدیریت تلفیقی برای کنترل آن امری اجتناب ناپذیر است
)کرمی و همکاران1396 ،؛ معرفی1398 ،؛ سعیدی1386 ،؛  .(Hurtrel and Thiery, 1999بهطور کلی لزوم مبارزه
شیمیایی ،دفعات آن سمپاشی و از همه مهمتر زمـان سمپاشی از مـواردی هسـتند کـه در کنترل شیمیایی این آفت
باید به دقت مورد توجه قرار گیرنـد .تعیـین دقیق این موارد مستلزم داشتن اطالعاتی در مورد تعداد نسل ،دامنه زمانی
بروز هر نسل ،زمان اوج پرواز هر نسـل ،نوسـانات و تغییـرات جمعیت در نسلها و بهطور کلی پایش و پیشآگاهی آفت
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در منطقه میباشد (کرمی و همکاران1396 ،؛ معرفی1398 ،؛ سعیدی .(1386 ،الزمه تکوین برنامه مدیریت تلفیقی هر
آفـتی ،آگاهـی کامـل داشـتن از زیستشناسی ،اکولـوژی ،آستانه اقتصادی و تغییرات جمعیت آن میباشد
) .(Nagarkatti et al., 2001مؤثرترین روش برای کنترل هر چه بهتر ایـن آفت و یافتـن بهترین زمان مـبارزه با آن،
کمترین آثار زیانبار روی حشرات مفید و دشمنان طبیعی آفت ،استفاده از تله های فرمونی است ،که با توجه به شکار
صورت گرفته و اوجهای پروازی به دست آمده از آنها زمان کنترل محاسبه و در نتیجه باعث کاهش دفعات سمپاشی
شده و به لحاظ هزینههای اقتصادی نیز برای باغداران مقرون به صرفه خواهد بود ) .(Witzgal et al., 2000برای پایش
و پیشآگاهی آفات ،ابزارها و روشهای گوناگون آزمایش شدهاند .استفاده از فرمون جنسی حشرات یکی از روشهای
جدید از نظر حفاظت محیط زیست بوده و به دلیل کاربرد آسان و عملکرد تخصصی در کنترل آفات ،آیندهای درخشان
را نوید میدهد .با کمک تله فرمونی میتوان زمان ظهور  ،انبوهی و نوسانات آفت را بررسی و از آن در اتخاذ تصمیم
آگاهانه برای نیاز به مبارزه شیمیایی و زمان مناسب مبارزه استفاده کرد ) ،(Prasad and Prabhakar, 2015لذا در این
تحقیق نوسانات جمعیت کرم خوشهخوار انگور و اوج پرواز نسلها مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
این مطالعه در سال  1399در باغ مرکز تحقیقات کشاورزی واقع در جنوب شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی،
در محدوده طول جغرافیایی " 58° 23′ 50تا " 58° 26′ 14و عرض جغرافیایی " 35° 12′ 10تا " 35° 13′ 4و با
ارتفاع  1090متر از سطح دریا با شرایط آبیاری و کوددهی یکسان در باغات انگور ،انجام گرفت.
عملیات پایش حشرات کامل کرم خوشهخوار انگور در باغ مورد آزمایش با نصب تلههای فرمونی دلتا سفیدرنگ
(شرکت رها اندیشکاوان) ،با کپسول (دیسپنسر) شرکت کانادایی از نوع الستیکی ( )Rubber septaانجام شد و حاوی
 1میلیگرم فرمون خوشهخوار انگور و کارتهای چسبی زردرنگ به ابعاد  10×24سانتیمتر بود که در جهت جنوبی و
در ارتفاع یک متری از سطح زمین و در قسمت بیرونی تاج درختان و با فاصله بیش از  500متر از یکدیگرانجام شد .با
این روش در مجموع  27تله نصب گردید .تلهها قبل از ظهور شب پرهها در تاریخ  1398/12/23با ذکر شماره ،ساعت و
تاریخ نصب روی هر کدام از آنها ،نصب شد .در این زمان درختان از نظر مرحله رشدی در مرحله خواب زمستانه بودند.
تلهها هر پنج روز یک بار بازدید و تعداد حشرات شکار شده شمارش و اطالعات مربوطه ثبت گردید .سپس با استفاده از
پنس ،حشرات به دام افتاده از چسب تلهها جدا و دور ریخته میشدند .تعویض کپسول فرمون تلهها از زمان ظهور آفت
تا پایان آزمایش بدون تماس با دست و بهوسیله دستکش نایلونی هر چهار هفته یکبار و چسب تلهها هر  15روز ،یک
مرتبه و گاهی مواقع به جهت جلوگیری از کاهش کارایی و پر شدن از حشرات شکار شده یا خاک آلوده شدن در هر بار
نمونهبرداری تعویض میشدند .نمونهبرداری تا اطمینان از این نکتـه که دیـگر هیچ شـبپرهای داخـل تلهها به دام
نمیافتد ،ادامه پیدا کرد .دادههای مربوط به هواشناسی از ایستگاه هواشناسی شهر کاشمر دریافت شد.
درصد خسارت ،بر اساس نسبت تعداد خوشههای آفت زده به کل خوشههای بازبینی شده در هر درخت تعیین شد.
در این تحقیق خوشههایی که بیش از سه حبه آلوده داشتند ،به عنوان خوشه آلوده محسوب شدند (اکبرزاده شوکت،
 .)1391میانگین شکار تله های فرمونی در مناطق مورد بررسی محاسبه و نمودار تغییرات جمعیت آفـت در مقابل
زمانهای تقویمی با استفاده از نرمافزار اکسل رسم شد .جهت بررسی اختالف میانگین جمعیت و آنالیز دادهها با
استفاده از نرمافزار ) SAS (9.1.3به روش تجزیه واریانس یکطرفه انجام شد .مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون
توکی انجام گرفت.
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نتایج
مطالعه روند پرواز حشرات کامل در طول زمان آزمایش نشان داد که زمان ظهور حشرات بالغ این آفت در اواخر
اسفند ماه بود و تا اواسط مهرماه ادامه داشت .نتایج این بررسی چهار نقطه اوج پرواز حشرات کامل را نشان داد .اولین
اوج پرواز در  24فروردین  1399ماه نمایان گردید و سپس با یک کاهش در  12خرداد ماه  1399به اوج پرواز دوم
رسید .بعد از این پیک در  16تیر ماه  1399اوج پرواز سوم اتفاق افتاد و بعد از آن سرانجام در  14شهریور ماه
چهارمین نقطه اوج پرواز مشاهده گردید (شکل  .)1بعد از آخرین پیک با توجه به کاهش تدریجی دما و پایین آمدن
میانگین دما از حداقل آستانه حرارتی ،فعالیت پرواز شبپرهها کاهش و از اواسط مهرماه به بعد میزان شکار تلهها
متوقف گردید .در پژوهش حاضر رسم منحنی پرواز نشان داد که این آفت در منطقه کاشمر دارای  4پیک پرواز بود و
نشاندهنده این است که این آفت در منطقه دارای  4نسل بود که اولین اوج پرواز تلهها تقریباً در اواخر فروردین ماه
اتفاق افتاده است.

شکل  -1نوسانات جمعیت کرم خوشهخوار انگور ( L. botranaبا استفاده از توسط تله دلتا) ،روند تغییرات میانگین دمایی و
میزان ریزش ماهیانه باران در منطقه کاشمر خراسان رضوی ،در سال 1399
Fig. 1. Population fluctuations of L. botrana (using by Delta trap), the trend of average temperature
changes and the amount of monthly rainfall in the Kashmar region of Khorasan Razavi, in 2020

میزان درصد خسارت
نتایج تجزیه واریانس میانگین میزان درصد خسارت کرم خوشه خوار انگور  L. botranaدر نسلهای متفاوت کرم
خوشه خوار انگور  L. botranaنشان داد که اثر نسلهای متفاوت به تنهایی در سطح یک درصد معنیدار بود (جدول
.)1
جدول -1تجزیه واریانس میانگین درصد خسارت کرم خوشهخوار انگور  L. botranaدر نسلهای متفاوت کرم خوشهخوار
انگور L. botrana
Table 1. Analysis of variance of the average percentage of L. botrana damage in different generations

منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

Value source
Block
بلوک

Degree of freedom

Sum of squares

Mean squares

2

82.96

41.48

Generation

2

2288.84

1144.42

نسل

 :nsفاقد اختالف معنی دار :* ،اختالف معنیدار در سطح پنج درصد :** ،اختالف معنیدار در سطح یک درصد
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F

**

37.83

سطح احتمال
Prob.
0.0000
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دادههای شکل  2نشان داد که بیشترین درصد خسارت مربوط به نسل سوم و کمترین درصد خسارت مربوط به
نسل اول کرم خوشهخوار انگور  L. botranaمیباشد.

شکل  -2میانگین درصد خسارت نسلهای متفاوت کرم خوشهخوار انگور ( L. botranaحروف غیرمشابه در سطح پنج درصد
اختالف معنیدار دارند)
Fig. 2. Average percentage of damage of different generations of L. botrana (dissimilar letters have a
significant difference at the level of five percent).

بحث و نتیجهگیری
از مطالعه نوسانات کرم خوشهخوار انگور بهوسیله ترسیم منحنی پرواز شبپرهها منتج از تلههای فرمونی نصب شده
در باغ های مرکز تحقیقات کاشمر نتایج ذیل حاصل گردید :اولین پروانههای شکار شده تلهها در تاریخ 98/12/23
مشاهده گردید .رسم منحنی پرواز نشان داد که این آفت در شهرستان خلیلآباد دارای  4پیک پرواز میباشد و این
نشاندهنده این است که این آفت در این شهرستان دارای  4نسل میباشـد .طـول دوره پرواز پـروانههای حاصل از
الروهای زمستانگذران (نسل اول) طوالنیتر از پرواز نسلهای بعدی در این شهرستان بود .در طی نسل اول شکار
پروانهها از  23اسفند شروع شده و تا  28اردیبهشت ادامه داشت ،در حالیکه دوره پرواز در نسلهای بعدی از ابتدای
شکار تا انتها کوتاهتر بود .علیرغم اینکه شکار اولین پروانهها از  23اسفند  1398شروع شد ،اما بهرغم وقوع بارندگیها
و بادهای بهاره که شرایط ناپایدار و ناآرامی را ایجاد کرد ،تقریباً از  1399/1/10روند شکار پروانهها ،بهطور منظم رو به
افزایش گذارد؛ بهنحویکه در بازه زمانی  22-26فروردین ماه اولین اوج پرواز تلهها اتفاق افتاد .از تاریخ  8اردیبهشت به
بعد میزان شکار تلهها رو به کاهش رفت ،بهطوری که در تاریخ  28اردیبهشت شکار تلهها بسیار ناچیز بود .آنچه که در
بررسی نوسانات کرم خوشهخوار قابل مالحظه بود ،کاهش ناگهانی میزان شکاری بود که پس از نقطه پیک تلهها به
وقوع میپیوست .در پرواز دوم ،شکار تلهها تقریباً از تاریخ  2خرداد ماه رو به افزایش نهاد؛ بهطوریکه در بازه زمانی
 17-7خرداد ماه ،دومین نقطه اوج (پیک) پرواز تلهها به وقوع پیوست .در پرواز سوم میزان شکار پروانهها از  6تیرماه
روند افزایشی را نشان داد و پیک سوم در بازه زمانی  21-11تیر رخ داد .در نسل چهارم شکار تلهها از  25مردادماه رو
به افزایش نهاد بهطوریکه در  9-19شهریور ماه پیک چهارم تلهها اتـفاق افتاد .از تاریخ  99/ 7/15هیچ شکاری در
تلهها مشاهده نگردید .نسلهای چهارم از جمعیت باال تری در پیک نسبت به نسل دیگر برخوردار بودند .این نتیجه با
یافتههای سلطانی و همکاران ( ) 1394در استان خراسان رضوی شهرستان خلیلآباد و نصیرزاده و بصیری ( )1373و
معرفی ( )1398در استان فارس مطابقت داشته و نشان دهنده وضعیت دمایی و آب و هوایی مشابه این شهرستان با
شهرستان خلیلآباد و استان فارس است .نصیرزاده و بصیری ( )1373با استفاده از تلههای فرمونی تعداد نسل کرم
خوشهخوار انگور و بهترین زمان مبارزه برعلیه آفت را در نواحی مختلف استان فارس تعیین کردند ،بهطوریکه نامبردگان
در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدند که این آفت در شیراز دارای  4نسل میباشد .این در حالی است که تحقیقات
سایرین در ارومیه ،تبریز ،تاکستان ،کردستان،کهکیلویه و بویر احمد ،تهران و قزوین ،سه نسل را برای این آفت گزارش

27

مطالعه نوسانات جمعیت کرم خوشهخوار انگور )...Lobesia botrana (Lep., Tortricidae

کرده است (اکبرزاده شوکت1391 ،؛ حسینزاده و همکاران1390 ،؛ جعفرلو و همکاران1383 ،؛ جلیلنواز 1377 ،؛
رایگان و همکاران1392 ،؛ سعیدی1389 ،؛ صعودی )1384 ،و البته سعیدی ( )1389در سی سخت وجود سه نسل
کامل و یک نسل چهارم ناقص را برای  L. botranaگزارش کرد ،که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت ندارد .تعداد نسل
این شب پره به عوامل مختلفی مانند دما ،رطوبت نسبی و میزان روشنایی بستگی دارد ;(Gabel and Thiery, 1992
 Deseo et al., 1981).روند ظهور و به اوج رسیدن جمعیت حشرات کامل در مناطق مختلف بسته به آب و هوای
منطقه و سایر عواملی که در باال بیان شد ،متفاوت است .در مطالعه نصیرزاده و بصیری ( )1373ظهور اولین پروانه در
اوایل فروردین و اوج پرواز نسل اول آفت در اواخر فروردین ،اوج پرواز نسل دوم در دهه سوم خرداد و اوج پرواز نسل
سوم در اواخر تیر و اوج پرواز نسل چهارم در اوایل شهریور مشاهده گردید .تحقیق حاضر از لحاظ روند ظهور و به اوج
رسیدن حشرات کامل ،تقریباً با تحقیق انجام شده توسط نصیرزاده و بصیری ( )1373در شیراز و سلطانی و همکاران
( )1394در خلیلآباد مطابقت دارد؛ بهطوریکه ظهور اولین پروانه در روزهای آخر اسفندماه و اوج پرواز نسل اول در
دهه آخر فروردین ماه اوج پرواز نسل دوم در دهه دوم وسوم خرداد و اوج پرواز نسل سوم در دهه سوم تیر و اوج پرواز
نسل چهارم در اوایل شهریور بهوقوع پیوسته است .در نتایج حاصل ،شروع و ادامه روند فعالیتهای کرم خوشهخوار
انگور کمی با شهرستان خلیلآباد که خیلی نزدیک به کاشمر میباشد ،با هم تفاوت داشت که این مطلب با مطالعات
حسینزاده و همکاران ( ) 1390مطابقت دارد .مطالعات نامبردگان نشان داد که شروع و ادامه فعالیت آفت در روستاها و
حتی در باغات و ایستگاه های مختلف در سطح یک روستا متفاوت است .با توجه به بررسیهای صورت گرفته طی
مراحل زندگی و رسیدن به پیکهای پرواز در کرم خوشهخوار انگور در مناطق گرمسیرتر سریعتر و خسارت آن نیز
بیشتر است ) .(Fermaud, 1998نتایج تحقیق حاضر نیز این مطلب را نشان داد بهطوریکه وقوع پیک تله در شهر
کاشمر با چند روز اختالف با شهرستان خلیلآباد پیشی گرفته بهطوریکه در نسلهای سوم و چهارم با چند روز
اختالف با شهرستان خلیلآباد صورت میگیرد؛ که البته این مطلب کامالً با وضعیت دمایی و آب و هوایی حاکم بر این
شهرستانها و فنولوژی درخت سازگاری دارد؛ بهطوری که زمان رسیدن محصول انگور و وارد شدن به بازار مصرف
متفاوت میباشد .طول دوره پرواز پروانههای حاصل از الروهای زمستانگذران (نسل اول) طوالنیتر از پرواز نسلهای
بعدی در این شهرستان میباشد .شکار پروانهها در طی نسل اول شکار پروانهها از  23اسفند شروع شده و تا 28
اردیبهشت ادامه داشته است در حالیکه دوره پرواز در نسل های بعدی از ابتدای شکار تا انتها حداکثر  3هفته بوده
است و برای نسلهای سوم وچهارم تقریباً  15- 17روز به طول انجامید .از این یافته میتوان در مدیریت مبارزه و کنترل
این آفت استفاده نمود .زیرا نخست ،نصب تلهها در زمان مناسب در اسفند ماه نقش مؤثری در تقلیل جمعیت اولیه آفت
داشته و عالوه برکاهش جمعیت نسل های بعدی ازخسارت اولیه این آفت نیز به حد چشمگیری میکاهد؛ بهطوریکه
تلهگذاری بهعلت طوالنی بودن دوره پرواز میتوانـد از کنترل شیمـیایی موثرتر باشد؛ ثانیاً با توجـه به دوره زمانی
جفتگیری و تخمگذاری آفت ،سمپاشی  5- 7روز بعد از پیکها در کنترل آفت بسیار مؤثرتر از زمانهای دیگر خواهد
بود .آنالیز دادههای این بررسی نشان داد که بین زمانهای مختلف شکار تلههای لوبزیا در طول سال تفاوت معنیداری
در سطح  %1وجود دارد .این بدان معنی است که طی دوره فعالیت ساالنه  L. botranaدر منطقه ،از نیمه اول فروردین
ماه تا نیمه اول مهرماه میزان شکار تله ها دارای نوسانات زیادی بوده است .بر اساس نتایج حاصله بیشترین میزان شکار
تلههای کرم خوشهخوار انگور در نیمه دوم شهریور ماه و کمترین میزان شکار مربوط به دوره زمانی نیمه اول مهر ماه
بوده است .ظهور حشرات کامل تابع شرایط آب وهوایی میباشد .حشرات کامل نسل اول زمانی ظهور میکنند که دمای
هوا  10-12روز بیش از آستانه  10درجه سلسیوس باشد .شرایط مطلوب برای فعالیت شبپره در دمای باالی  10درجه
سلسیوس و رطوبت نسبی  40- 70درصد رخ میدهد ) .(Roehrich and Boller, 1991ظهور حشرات نسل اول در هفته
اول فروردین ماه صورت میگیرد .بـررسیها نشـان داد که شـروع تخمگذاری دو تا سـه هفته پـس از ظهور اولین
شبپرهها انجام گرفـت .دوره بیـن اولیـن شـکار و اولین تخمگذاری در پرواز اول  12- 8روز گزارش شده است
(.)Deseo et al., 1981
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با توجه دادههای این تحقیق بیشترین درصد خسارت ،مربوط به نسل دوم و سوم بود که با نتایج سایر محققین
مطابقت دارد .ظهور پروانههای نسل زمستانگذران خوشهخوار در زمانی انجـام میپذیرد که میزبان هنوز دارای
سبزینهای نبوده ،حتی جوانه های برگ هم متورم نشـده اسـت .نسـل اول خوشـهخوار چون در زمانی ظهور میکند که
کلیه واریتههای انگور فاقد سـبزینه هسـتند .احتماالً درصد کمی از پروانهها موفق میشـوند که به تاکستانها خسـارت
وارد آورند ،در نتیجه خسـارت خوشـهخوار در نسل اول روی کلیه واریتههای انگور قابل چشمپوشـی میباشد .ظهور
نسل چهارم چون مقارن با برداشـت میوه انگور میباشد ،عمالً خسـارت چندانی به تاکستانها وارد نمیسازد .بیشترین
خسارت وارده بر میوهها توسـط نسـل دوم و سوم صورت میگیرد .بنابر بسیاری از مطالعات انجام شده ،نسل اول
خوشهخـوار انگـور نیاز به مبارزه ندارد چون خسارت نسل اول در زمان گلدهی اسـت و این خسارت با افزایش کمی و
کیفی حبههای انگور به نوعی جبـران میشود ،مگر در مناطقی که جمعیت آفت بـاال و خسـارت آن بسـیار شدید
باشد.
بر اساس نتایج این تحقیق و با توجه به مشاهدات و نتایج حاصل از شکار پروانههای نر توسط تلههای فرمونی،
دامنه نوسانات جمعیت پروانهها و بیشترین درصد خسارت وارده بر میوهها توسـط نسـل دوم و سوم صورت می گیرد و
اوج خروج الروهای نسـل دوم حدود  10روز پس از اوج پرواز پروانهها انجام میشـود و آفتکشهای مورد استفاده در
منطقه عمدتاٌ از گروه تماسی یا گوارشـی ماننـد آفـتکـشهـای فسـفره ،پایرتروئیـدی و کاربامات میباشند که باید
بعد از تفریخ تخمهـا اسـتفاده شـوند تـا الروهای تازه از تخم بیرون آمده و الروهایی را که چنـد روز بعـد از تخم
بیرون میآیند ،از بین ببرند .بر اسـاس نتایج حاصل از این تحقیق ،توصیه میشـود اولین سمپاشی اختصاصی علیه کرم
خوشهخوار انگور در منطقه برای نسلهای دوم و سوم  7-5روز بعد از تشکیل اوج پروازی آفت خوشهخوار انگور انجام
گردد.
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ABSTRACT
Lobesia botrana (Lep., Tortricidae) is one of the most important pests of vineyards in Iran and the world. Sex
pheromone plays an important role in tracking and controlling this pest and is inevitable to get the best time for
spraying and prevent indiscriminate spraying. In this study, changes in the population density of grape-eating larvae
and the peak time of insect flight in different generations of the species were investigated by installing pheromone
traps in the garden of Kashmar Research Center in Khorasan Razavi province through 2020. In this study, four peak
points of adult insect flight were recorded. The first flight peak was reached on April 15, and then reached the peak
of the second flight with a decrease on June 3, and after this peak on July 7, the peak of the third flight occurred, and
finally on September 5, the fourth peak of the flight was observed. After the last peak, due to the gradual decrease in
temperature and lowering of the average temperature from the minimum thermal threshold, the flight activity of moths
decreased and from mid-October onwards, the trap hunting stopped. The results also showed that the highest
percentage of damage was related to the third generation and the lowest percentage of damage was related to the first
generation L. botrana. It is recommended that the first specific spraying against grape clusters in the region for the
second and third generations could be 5-7 days after the formation of the flight peak.
Keywords: Temperature changes, Number of generations, Sex pheromone, Pheromone trap, Flight peak
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