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 چکیده
مناطق گردو در چوبخوار است که خسارت زيادي به ت اآف نيمهمتريکی از  .Zeuzera pyrina L، کرم خراط اي يپروانه فر

کارايی دو نوع فرومون )فرومون پروانه  پژوهش،در اين  ند.کارد میو ياریاستان چهارمحال و بختمختلف ايران به ويژه 

ه دلتا و سطلی( و پنج ارتفاع مختلف نصب تلزنبورمانند انگور فرنگی و فرومون پروانه کرم خراط(، دو نوع تله فرومونی )

دهه سوم ارديبهشت  هاي فرومونی دربررسی شدند. تلهکرم خراط نر  هايپرهشبشکار  روي میزانمتر(،  70و  76، 1، 0، 4)

در نهايت  و شد ثبتبه صورت هفتگی ها تلهشکار تعداد هاي گردو نصب شدند. )قبل از شروع پرواز حشرات کامل(، در باغ

اري وجود دها اختالف معنیمون. نتايج نشان داد که بین فروندمقايسه شد ي مورد بررسی از نظر آماريشکار تیمارهامیانگین 

هاي نر داشت. اما بین دو نوع تله از نظر کارايی باالتري در شکار پروانه، Z. pyrinaانه کرم خراط، داشت و فرومون پرو

نتايج به دست آمده در هر دو سال آزمايش نشان داد که ارتفاع داري مشاهده نشد. هاي نر اختالف معنیپرهمیزان شکار شب

، برداري با افرايش ارتفاع نصبهاي نمونهر داشت و در تمام زمانهاي نر تاثیپرهداري بر شکار شبنصب تله به طور معنی

 70و  76، 1، 0، 4هاي ها در ارتفاعتلههفتگی داري افزايش يافت. میانگین شکار هاي نر نیز به طور معنیپرهمیزان شکار شب

های نصب شده گر میزان شکار تلهبه عبارت دیپره در هر تله بود، شب 67/70و  01/76، 11/1، 49/0، 91/7به ترتیب  يمتر

نوع  ،نشان داداين پژوهش نتايج  متر بود. 0و  4های ها در ارتفاعبرابر شکار تله  95/0و  06/22متری به ترتیب  21در ارتفاع 

 .اردد داريمعنی تاثیر هاي فرمونیتله بوسیلههاي نر کرم خراط پرهشبشکار  روي میزانفرومون و ارتفاع نصب تله 

 فرومون، ، تله، شکار، پروانه کرم خراطارتفاع نصب های کلیدی:ژهوا
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Abstract  
Leopard moth, Zeuzera pyrina L. is one of the most important wood borers which causes heavy damage 

on walnut in different parts of Iran, especially in Chaharmahal va Bakhtiari province. In this research, 

efficiency of two pheromones (Synanthedon tipuliformis Clerk and Z. pyrina), two forms of pheromone 

traps (Delta and Funnel) and five installing height (4, 6, 8, 10 and 12 m above the ground), to catch 

male leopard moths were studied. Pheromone traps were installed in the walnut orchards at the second 

decade of May (before the adult emergence). Number of caught moth were recorded weekly and finally 

mean number of caught moths per trap were compared statistically among treatments. Results showed 

significant difference between pheromones and the pheromone of Z. pyrina was captured more number 
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of the moths, whereas there was no significantly difference between traps (delta and funnel traps). Re-

sults of both years of the experiment showed installing height had a significant effect on the capturing 

of the male moths, and with increasing the height of installation, number of captured moths increased 

significantly. Mean number of caught moths per week were 1.38, 2.43, 7.77, 10.68 and 16.17 at the 

height of 4, 6, 8, 10 and 12 meters, respectively. In other words, the number of caught moths at the 

heights of 12 and 6 meters (above ground level) were11.6 and 6.59 folded of the 4 meter height, re-

spectively. Based on the obtained results, trap form and installation height of the traps have significant 

effect on number of the caught leopard male moths by pheromone traps. 
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 مقدمه
شود. میوه گردو از ارزش گردو يکی از درختان میوه ارزشمند است که در بسیاري از نقاط کشور کاشت می

رود. عالوه مهم مصرفی و صادراتی کشور به شمار می محصوالت کشاورزيغذايی بااليی برخوردار است و از 

رم ــراوانی دارد. کــاربرد فـوب کــع چاي آن در صنايــگ زيبـل دوام و رنــردو نیز به دلیـبر میوه، چوب گ

و از  گردودر حال حاضر به عنوان مهمترين آفت  ،Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Zeuzeridae) راط، ــخ

هاي اين محصول در استان چهارمحال و بختیاري و ساير نقاط کشور  کننده توسعه باغ عوامل اصلی محدود

 ندکر درختان گردو به تعداد ديگري از درختان مثمر و غیر مثمر نیز حمله میاين آفت عالوه بشود. محسوب می

(Saeidi & Amini, 2019.) اما مهمترين روشی ،هاي مختلفی پیشنهاد شده استاگرچه براي کنترل اين آفت روش 

 ست. فرمون ا شود استفاده ازکه در حال حاضر در ايران و ساير نقاط دنیا علیه آن به کار گرفته می

اي شکار برها در مديريت کنترل انبوهی برخی آفات است. هاي فرومونی يکی از مهمترين روشاستفاده از تله

ت ت و برخی با هدف کنترل جمعیاآف پايشها براي هاي مختلفی بکار برده می شود. بسیاري از تلهحشرات تله

اي، ههاي دلتا، سطلی، استوانتوان به تلهده که میها متفاوت بوگیرند. شکل اين تلهآفات مورد استفاده قرار می

واند تها نیز میکرد. از طرف ديگر عامل جلب کننده حشرات به طرف تلهاي و  غیره اشاره اي، استوانهاي، ورقهلوله

هاي فرومونی (. شکار انبوه پروانه کرم خراط به کمک تلهCork, 2004شامل رنگ، فرومون و مواد غذايی باشد )

 و گردو (Isart, et al., 1997) زيتون(، Almanoufi et al., 2012) هاي سیبهاي موثر در باغيکی از روش

(Patanita & Vargas, 2005 )هاي فرومونی خسارت آفت گزارش شده است. موفقیت کاربرد تله جهت کاهش

نصب آن  و ب صحیح نوع تلهدر مديريت کنترل آفت عالوه بر به کارگیري فرومون اختصاصی، بستگی به انتخا

در محل مناسب دارد. نوع، اندازه، رنگ، ارتفاع و محل مناسب نصب تله و غیره از  عوامل مهمی هستند که تاثیر 

 ,.Kutinkova et al., 2009; Ardeh et al., 2014; Besharatnejad et al) ها گزارش شده استآنها در کارايی تله

2016.) 

 Synanthedon tipuliformis (Clerk)ن شامل فرومون پروانه زنبور مانند انگور فرنگی تا کنون دو نوع فرومو

رديابی و شکار انبوه کرم خراط گردو در ايران به کار گرفته شده است. به منظور  Z. pyrinaو فرومون پروانه فري 

 هايهاي نر آفت در باغپرهبوه شب، در شکار انS. tipuliformisکاربرد فرومون  پروانه زنبور مانند انگور فرنگی، 

 ,Sajadiتواند در کاهش جمعیت آفت موثر باشد )اين فرومون می به کارگیرياراک نشان داد که  تکی و جدا در

فرومون پروانه زنبور مانند در مقايسه با فرومون پروانه فري در  (Besharatnejad, 2002) (. طبق مطالعات1992

 Ardeh et al., (2014)آباد اصفهان داشت. همچنین هاي منطقه نجفشتري را در باغمتري شکار بی 5/7-0ارتفاع 

هاي خود به منظور بررسی اثر اندازه و رنگ تله در شکار فرومون پروانه زنبور مانند انگور فرنگی را در آزمايش

، استفاده Kolyaee & Hassani (2014)انبوه کرم خراط گردو در منطقه کرج مورد استفاده قرار دادند. طبق گزارش  

شکار انبوه و کاهش خسارت کرم خراط در  به منظورتله دلتا در هکتار حاوي فرومون پروانه زنبور مانند  70از 

 باشد.     هاي کرج موثر میباغ
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له تشکار انبوه کرم خراط مورد استفاده قرار گرفته است. مقايسه تاثیر چهار نوع  به منظورهاي متفاوتی نیز تله

ا همتري نشان داد که تله سطلی شکاري بهتري نسبت به ديگر تله 5/7-0اي، دلتا، بالدار و سطلی در ارتفاع استوانه

متري نشانگر کارايی  9اي در ارتفاع همچنین مقايسه دو نوع تله دلتا و ذوذنقه(. Besharatnejad, 2002) داشت

ارزيابی دو نوع تله شامل تله دلتا با (. Ardeh et al., 2014)بود اي در شکار پروانه کرم خراط باالتر تله ذوذنقه

اي هنشان داد که تله قیفی کارايی باالتري در شکار پروانه ب،کف چسب دار و قابل تعويض و تله قیفی بدون چس

تاثیر رنگ تله در جلب حشرات نر نیز متفاوت گزارش شده است. طبق . (Kutinkova et al., 2009) نر داشت

رنگ تله نیز نقش مؤثري در جلب حشرات نر پروانه کرم خراط دارد به  (Besharatnejad et al., 2016) گزارش

ار هاي سفید، سبز و زرد حشره نر شکداري بیشتر از رنگطوري که رنگ خاکستري معمولی تله دلتا به طور معنی

سبز، زرد، سفید و خاکستري در دو نوع تله  روي چهارنوع رنگ Ardeh et al., (2014)که مطالعات کرد، در حالی

 در خصوصداري در شکار حشرات نر پروانه کرم خراط نداشت. اي نشان داد که رنگ تاثیر معنیدلتا و ذوذنقه

 0و  9، 5/7هاي نصب ارتفاع در Besharatnejad, (2002)هاي نر کرم خراط مطالعات تاثیر ارتفاع بر شکار پروانه

حشره در هر  4/6متري  0ها بود. به طوري که در متري بیش از ساير ارتفاع 0ه شکار در ارتفاع متري  نشان داد ک

 حشره در هر شب شکار شد.  65/6متري   5/7حشره و در ارتفاع  60/6متري  9شب و در ارتفاع  

یل و به دلرود آفت گردو در کشور به شمار می پره کرم خراط در حال حاضر مهمترينبا توجه به اينکه شب

ن آشیمیايی و مکانیکی  نترلکهاي هاي اصلی و فرعی درختان، کاربرد روشفعالیت الروها درون تنه و شاخه

ارگیري بکترين روش کنترل اين آفت، مبارزه با حشرات کامل با مناسب بر اين اساسباشد. بسیار مشکل می

ه هاي نر، الزم است کپرههاي فرومونی در شکار شبرايی تلهافزايش کا به منظورباشد. از آنجايی که فرومون می

ابی به با هدف دستی حاضرپژوهش  بر اين اساسد، شونوع فرومون، نوع تله و ارتفاع نصب تله به دقت تعیین 

 . شداجرا  اد شدهيموارد 

 

 هامواد و روش
ه شد گردو موثر گزارشبراي شکار انبوه کرم خراط در گذشته ابتدا تاثیر دو نوع فرومون که  هش،در اين پرو

هاي نر رهپمورد مطالعه قرار گرفت. سپس کارايی نوع تله و ارتفاع نصب تله در شکار شباز نظر کارايی ند، بود

آباد شهرستان سامان )استان هاي منطقه حسین( در باغ7937و 7936د. اين بررسی در مدت دو سال )شبررسی 

د. همچنین سعی شد شباشد، اجرا م آلودگی به کرم خراط گردو میهاي مهچهار محال و بختیاري( که از کانون

هاي باغبانی به ويژه سن، فاصله کاشت و ارتفاع همسان باشند. درختان تا درختان مورد مطالعه از نظر ويژگی

متر بودند. اين منطقه داراي مختصات  75تا  70سال و ارتفاع  96تا  05انتخاب شده در اين مطالعه داراي سن 

 باشد.متر از سطح دريا می 7356طول شرقی و ارتفاع   37 'و  56ͦ عرض شمالی و   41 'و  90 ͦجغرافیايی 

 نوع فرومون

 و فرومون پروانه فري S. tipuliformisدو نوع فرومون شامل فرمون پروانه زنبور مانند انگور فرنگی،   

 Z. pyrina مختلف براي شکار پروانه کرم پژوهشگراندر مطالعات . اين دو نوع فرومون مورد مقايسه قرار گرفتند 

اخت شرکت س ،هاي پروانه زنبور مانند انگور فرنگی و پروانه فري مورد استفادهخراط به کار گرفته شدند. فرومون

)قبل  ارديبهشت ماه 06راسل کشور انگلستان بودند. تله مورد استفاده تله دلتا به رنگ خاکستري بود که در تاريخ 

متري و در قسمت بیرونی تاج  0ز ظهور حشرات کامل( تا آخر تیرماه )پايان  پرواز حشرات کامل( در ارتفاع ا
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تکرار و در مساحت حدود دو  16و در هر سال در (7937و  7936سال )درخت نصب شد. آزمايش در مدت دو 

 متر در نظر گرفته شد.  56گر متر و فاصله تکرارها از همدي 96ها حدود هکتار به اجرا درآمد. فاصله تله

 نوع و ارتفاع نصب تله

تله  د. بدين منظور دو نوعشوالزم بود تا نوع تله و ارتفاع نصب آن نیز مشخص  ،پس از تعیین نوع فرومون

× متر عرضسانتی 71× متر طولسانتی 00شامل تله دلتا )به ابعاد ند، ه بودبراي شکار انبوه آفت معرفی شد که قبالً

مقايسه قرار گرفتند. فرومون مورد متر( مورد سانتی 05و ارتفاع  70متر ارتفاع( و سطلی )قطر حدود نتیسا 77

 خاکستريرنگ تله دلتا ساخت شرکت راسل کشور انگلستان بود.  Z. pyrinaاستفاده فرومون پروانه کرم خراط 

 رکت رهاانديش کاوان، ايران بودند.   هاي مورد استفاده ساخت شو رنگ تله سطلی، سبز در نظر گرفته شد. تله

هاي کامل تصادفی با پنج تکرار انجام شد. مطالعه به صورت آزمايش اسپلیت پالت در قالب طرح بلوک

تیمار  5فاکتور اصلی )نوع تله( داراي دوسطح )تله دلتا و تله سطلی( و فاکتور فرعی )ارتفاع نصب تله( شامل 

تر از نقطه انتهايی متر )يک متر پايین 70و  76،  1،  0،  4 بارت بودند از ارتفاعتیمارهاي ارتفاع نصب تله عبود. 

د و کل مساحت مورد استفاده پنج هکتار شتاج درخت(. هر تکرار در سطحی به مساحت تقريبی يک هکتار اجرا 

ها در گرفته شد. تلهمتر در نظر  766متر و فاصله تکرارها از همديگر  96ها حدود در نظر گرفته شد. فاصله تله

ها( نصب شدند و تا آخر تیرماه )پايان  پرواز حشرات کامل( پرهنیمه دوم ارديبهشت ماه )قبل از شروع پرواز شب

ها در قسمت بیرونی تاج درخت صورت گرفت تا هوا به راحتی درون آنها مورد بازديد قرار گرفتند. نصب تله

 خش شود. جريان پیدا کند و بوي فرومون در محیط پ

ها رهپها به صورت هفتگی از زمان شروع پرواز )نیمه دوم ارديبهشت ماه( تا تا پايان پرواز شببازديد از تله

د. در هر بازديد در صورت لزوم )کثیف شهاي شکار شده، شمارش )آخر تیرماه( صورت گرفت و تعداد شب پره

رومون نیز هاي فکنندهد. پخششتمیز يا تعويض  شدن سطح چسبنده يا افزايش میزان شکار( سطح چسبنده تله

 هر سه هفته يک بار تعويض شدند. 

 هاتجزيه وتحلیل داده

براي  .انجام شد SAS ver. 9.1 و  SPSS ver. 22نرم افزارهاياز با استفاده  هاداده آماري و تحلیل تجزيه

وجود  بررسیه منظور استفاده شد. ب درصد 5 در سطح  احتمال  t studentها از آزمون مقايسه میانگین فرومون

 تجزيه نوع تله و ارتفاع نصب تله، آزمايشهاي به دست آمده از دار آماري بین دادهتفاوت معنی

، مقايسه میانگین بین تیمارهاي آزمايشی دار معنی اختالف وجودتايید  صورت در انجام و  (ANOVA)واريانس

 Excel 2007براي رسم نمودارها از برنامه  .دشانجام  درصد 5 احتمال سطح درLSD  از آزمون استفاده با تیمارها

 استفاده شد.

 

 و بحث نتايج
   زمان ظهور و اوج پرواز آفت

هاي فرومونی نشان داد که فقط يک اوج پرواز در منطقه سامان استان چهارمحال و نتايج به دست آمده از تله

ته به شرايط آب و هوايی از پانزدهم ارديبهشت تا اول خردادماه شروع ها بسپرهبختیاري وجود داشت. پرواز شب

ها د. میزان شکار تلهشخرداد مشاهده  05تا  75هاي نر با توجه به شرايط آب و هوايی از پرهشد. اوج شکار شب

ج . دوره خروهاي شکار شده به صفر رسیدپرهتیرماه به بعد تعداد شب 06از اول تیرماه به شدت کاهش يافت و از 

روز   766تر گزارش شده است به طوري که گاهی بیشتر از حشرات کامل اين آفت در مناطق ديگر کشور طوالنی
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هاي کرم خراط گردو در کرج از ظهور پروانه Kolyaee & Hassani (2014)نیز گزارش شده است. طبق گزارش 

که نتايج اين تحقیق نشان داد که در استان چهارمحال لیدهه سوم ارديبهشت آغاز و تا شهريورماه ادامه دارد، در حا

و بختیاري ظهور حشرات کامل از نیمه دوم ارديبهشت شروع شده و تا اواسط تیرماه ادامه دارد بنابراين دوره 

 (.  7باشد )شکل خروج حشرات کامل در حدود دو ماه می

 

 
 

هر تله فرومونی نصب شده در به ازاي اط گردو هاي نر شکار شده کرم خرپرهتعداد شبمیانگین  -1شکل  

  7937و   7936هاي هاي گردو شهرستان سامان چهارمحال و بختیاري در سالباغ

Fig 1. Mean number of Leopard moth male captured per pheromone trap during 2011-2012 at walnut 

orchards in Saman region, Chaharmahal va Bakhtiari. 

 

 اثر نوع فرومون در شکار حشرات نر
مقايسه دو نوع فرومون پروانه زنبور مانند انگور فرنگی و پروانه کرم خراط نشان داد که فرومون سنتز شده 

اي هکه  به جز در تاريخ هاي نر داشت. نتايج نشان دادکارايی باالتري در شکار پروانه، Z. pyrinaپروانه کرم خراط، 

هاي حاوي فرومون پروانه کرم خراط برداري میزان شکار در تلههاي نمونهبرداري، در ساير زمانونهاول و دوم نم

هاي شکار شده پره(، تعداد شب70/9/7936(. به عنوان مثال در سال اول در زمان اوج پرواز )7)جدول  باالتر بود

حالی که در تیمار فرومون پروانه زنبور مانند  پره در هر تله بوده درشب 9/1کرم خراط  نهدر تیمار فرومون پروا

 ± 51/6و   31/9 ± 11/6پره شکار شده در هر هفته میانگین تعداد شب پره در هر تله بود.شب 0/5انگور فرنگی 

14/0  (F = 21.78   وP = 0.0001 به ترتیب )هاي حاوي فرومون پروانه کرم خراط و فرومون پروانه براي تله

هاي شکار شده در تیمار فرومون پروانه کرم خراط پرهبود. به همین صورت در سال دوم نیز تعداد شبزنبور مانند 

پره شکار شده میانگین تعداد شب (.7بوده است )جدول  7/0و  1/1و پروانه زنبور مانند انگور فرنگی به ترتیب 

براي فرومون پروانه کرم خراط به ترتیب ( P= 0.0001و  F=34.86) 53/0 ± 14/6و   79/4 ± 10/6در هر هفته نیز 

 Besharatnejad et al., (2016)با نتايج  به دست آمده در اين پژوهش نتايج و فرومون پروانه زنبور مانند بود.

ي پروانه هاپرهکارايی باالتري در شکار شب ،فرومون پروانه زنبورمانند بشارت نژادتفاوت داشت. طبق گزارش 
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که در مطالعه اخیر کارايی فرومون پروانه کرم خراط بیشتر بود. اگرچه تفاوت بین دو حالی کرم خراط داشت، در

هاي فرومون و سري تولید کنندههاي سازنده فرومون، نوع پخشبه علت اختالف شرکتمطالعه ممکن است 

طالعه در ماست.  اما ارتفاع نصب تله نیز در اين دو مطالعه با هم فرق داشته ،فرومون توسط يک شرکت باشد

Besharatnejad et al., (2016) ،متري  0ها در ارتفاع ها در ارتفاع يک و نیم متري در حالی که در مطالعه ما، تلهتله

نیز استفاده از  Ardeh et al. (2014)و  Kolyaee & Hassani (2014)همچنین باالتر از سطح زمین نصب شدند. 

هاي کرج گزارش کردند. در دو شکار انبوه و کاهش خسارت آفت در باغ فرومون پروانه زنبور مانند را جهت

اي بین فرومون پروانه کرم خراط گردو متر ذکر کردند، ضمن آنکه مقايسه 9ها را مطالعه اخیر نیز ارتفاع نصب تله

 و فرومون پروانه زنبور مانند انگور فرنگی صورت نگرفته بود.     

 

هاي مختلف نمونه برداري هاي جلب شده به دو نوع فرومون در تاريخپرهشب دادمقايسه میانگین تع -1جدول 

 7937-7936هاي در منطقه سامان چهارمحال و بختیاري در سال

Table 1. Mean comparison of moth number captured by two types of pheromone at different sampling 

time in Saman orchards, Chaharmahal va Bakhtiari during 2011-2012. 
 Sampling date 

Pheremone year 
Mean/week 

June 
28 

June 
21 

June 
14 

June 
6 

May 
29 

May 
22 

May 
15 

3.98±0.88 a 2.00 a 3.00 a 5.50 a 8.30 a 5.30 a 2.80 a 1.00 a Z. pyrina 
2011 

2.74±0.57 b 1.16 b 2.00 b 3.60  b 5.60 b 3.6 b 2.30 a 1.00 a S. tabaniformis 

4.13±0.86 a 2.30 a 4.50 a 3.60 b 8.8 a 5.10  a 3.60 a 1.00 a Z. pyrina 
2012 

2.59±0.74 b 0.83 b 0.50 b 5.50 a 5  b 3.80 b 1.50 b 1.00 a S. tabaniformis 

4.05±0.86 a 2.15  a 3.75 a 4.50 a 8.6 a 5.20 a 3.20 a 1.00 a Z. pyrina 
Mean 

2.65±0.63 b 0.95 b 1.25 b 4.50 a 5.3 b 3.70 b 1.90 b 1.00 a S. tabaniformis 

Means followed by the same letters in each column at each year are not significantly different using T-test, P < 0.05. 

 

 اثر نوع تله در شکار حشرات نر
هاي مختلف نشان داد که اگر چه میزان شکار در بعضی از دلتا و سطلی در ارتفاع نتايج کاربرد دو نوع تله

( اما در مجموع میزان شکار در هر 9و 0سطلی بوده است )جداول  هاي آماربرداري در تله دلتا بیشتر از تلهتاريخ

ل اول در تاريخ بیست و داري نداشت. باالترين میزان شکار در هر دو نوع تله در سادو نوع تله اختالف معنی

داري ديده نشد. در طول مدت چهارم خرداد ماه مشاهده شد. در اين تاريخ بین تله دلتا و تله سطلی اختالف معنی

 دشبرآورد  1/3 ± 44/0و  60/77 ± 4/0هاي دلتا و سطلی به ترتیب آماربرداري میانگین شکار در هفته براي تله

  (. 0)جدول 

اري ددر تاريخ شانزدهم خرداد ماه اتفاق افتاد که در اين تاريخ تله دلتا به طور معنی در سال دوم اوج شکار

ده داري مشاهشکار باالتري را داشت. اما از تاريخ سی و يکم خردادماه به بعد بین هر دو نوع تله اختالف معنی

هاي براي تله 50/4 ±30/6و   90/5 ± 05/7برداري به ترتیب نشد. میانگین شکار در هفته براي کل دوره نمونه

دار بین دو نوع تله است. مقايسه میانگین دو ساله تعداد دلتا و سطلی  بود که نشانگر عدم وجود اختالف معنی

هاي نر کرم خراط گردو پرههاي شکار شده نیز نشان داد که هر دو نوع تله کارايی مشابهی در شکار شبپرهشب

هاي پره براي تلهشب 03/1 ± 10/7و   66/1 ± 04/7انگین شکار در هفته به ترتیب داشتند. در مجموع دو سال، می

 (.  0)جدول  دشدلتا و سطلی محاسبه 

ها ذکر شده است. مطالعات نشان داده است که پرهنوع تله به عنوان يکی از فاکتورهاي مهم در شکار شب

همچنین  (.Roubos & Liburd, 2009) نداهر آفات داشتهاي مختلف با يک نوع فرومون، کارايی متفاوتی در شکاتله

داري در شکار پروانه نر کرم خراط گردو دارد. يک تله مناسب بايد اجاره ورود اندازه و شکل تله نیز اثر معنی
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 در مقايسه دو نوع تله دلتا و(. Ardeh et al., 2014) آسان به حشره را بدهد تا بتواند جمعیت بااليی را شکار کند

کر شده دار ذاي باالتر بوده است که علت آن بزرگتر بودن سطح چسباي، میزان شکار در تله ذوذنقهتله ذوذنقه

ارزيابی دو نوع تله دلتا و تله قیفی حاوي فرومون پروانه زنبورمانند نشان همچنین (. Ardeh et al., 2014) است

 Kutinkova et al. (2009) ياي ديگردر مطالعه .داشته است هاي نردادکه تله قیفی کارايی باالتري در شکار پروانه

قابل  دارهاي دلتا داراي کف چسبهاي سیب، تلهاز پنج نوع تله نصب شده براي شکار پروانه کرم خراط در باغ

 بررسی. (Almanoufi et al., 2012)داشتند تعويض از تله قیفی )داراي کف خشک و بدون چسب( کارايی باالتري 

هاي گردو نجف آباد اصفهان نیر نشان متر در باغ 5/7-0بالدار و سطلی در ارتفاع  اي، دلتا،تله استوانه اثر چهار

 (.Besharatnejad et al., 2016) ها داشته استداد که تله سطلی شکار بیشتري از ساير تله

کار کارايی مشابه در ش و سطلی( نتايج تحقیق حاضر نشان داد که  هر دو نوع تله به کار گرفته شده )دلتا

تفاوت داشت اما با نتايج  Kutinkova et al. (2009)و Besharatnejad et al. (2016) ها داشتند که با نتايج پرهشب

Almanoufi et al. (2012)  ا همطابقت داشت. علت اين اختالف را شايد بتوان به نوع فرومون و ارتفاع نصب تله

متري استفاده شد،  5/7-9مطالعه اول از فرومون پروانه زنبورمانند انگور فرنگی در ارتفاع   مربوط دانست. در دو

 ضرحاها را نیم متر باالتر از تاج درختان سیب نصب کردند. در مطالعه ، تله et al. (2012) Almanoufiکه در حالی

دند. ضمن آن که فرومون استفاده شده، نصب ش هاي گردوباالي سطح زمین در باغمتري  0ها در ارتفاع تله نیز

 فرومون پروانه کرم خراط بوده است.   
  

 هاي مختلفهاي دلتا و سطلی در تاريخهاي نر به دام افتاده در تلهپرهمقايسه میانگین تعداد شب –2جدول 

 7937-7936در منطقه سامان چهارمحال و بختیاري در سال آماربرداري 

Table 2. Mean comparison of moth number captured by Delta and Funnel traps at different sampling 

time in Saman orchards, Chaharmahal va Bakhtiari during 2011-2012. 
 Sampling date 

Trap year 
Mean/week July 5 June 28 June 21 June 14 June 6 May 29 May 22 

11.02±1.91 a 2.60 a 8.33 a 10.47 a 15.13 a 23.53 a 11.53 a 5.60 a Delta 
2011 

9.70±1.70a 1.20 b 6.33 b 7.40  b 14 b 22.53 a 10.93 a 5.53 a Funnel 
5.32±1.25 a 1.07 a 2.80  a 8.13 a 9.33 a 9.26  a 4.93 a 1.73 a Delta 

2012 
4.56±0.96 a 0.87 a 2.80 a 8.06  a 7.00  b 6.93 b 3.80 b 2.46  b Funnel 
8.00±1.64 a 1.83 a 5.56 a 9.30 a 12.23 a 15.2 a 7.9 a 4.00 a Delta 

Mean 
7.29±1.72 a 1.03 b 4.56 b 7.73 b 10.50 b 15.9 a 7.67 a 3.66 b Funnel 

Means followed by the same letters in each column at each year are not significantly different using T-test, P < 0.05. 
 

 ثر ارتفاع نصب تله در شکار حشرات نرا

هاي نر تاثیر داشت. طبق نتايج سال پرهشکار شب ي روي میزاندارنتايج نشان داد که ارتفاع به طور معنی

اري دهاي نر نیز به طور معنیپرهبرداري با افرايش ارتفاع نصب، میزان شکار شبهاي نمونهدر تمام زمان 7936

 71/93متر مشاهده شد ) 70ها در تاريخ شانزدهم خردادماه در ارتفاع پرهافزايش يافت. باالترين میزان شکار شب

متر  4و  0، 1، 76هاي هاي نر در ارتفاعپرهپره در هر تله در هفته(. در همین تاريخ میانگین تعداد شکار شبشب

برداري هاي مختلف نمونهد. در سال اول میانگین شکار در زماندر هر تله بو 55/5و  70/1، 9/01، 94به ترتیب 

 ±10/6و  40/75 ±/ 00، 57/77 ±07/6، 50/9 ±05/6، 0 ±07/6متر به ترتیب  70و  76، 1، 0، 4هاي در ارتفاع

ت به عبار(. P= 0.0001و  F=198.42  ،df=4) دهدداري را نشان میپره در هر تله بود که اختالف معنیشب 90/73

برابر  5/5متر و  0ها در ارتفاع برابر شکار تله 01/3متر  70هاي نصب شده در ارتفاع ديگر میزان شکار در تله

 (.9متر بود )جدول  4شکار در ارتفاع 
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متر )يک  70مشابهی را نشان داد. در اين سال نیز بیشترين شکار در ارتفاع  نیز روند کامالً 7937نتايج سال 

متر قرار داشتند. اوج  4و  0، ، 1، 76هاي نقطه انتهايی تاج درخت( مشاهده شد و پس از آن ارتفاعمتر پايین تر از 

هاي نر شکار شده در پرهها در تاريخ بیست و چهارم خردادماه مشاهده شد که میانگین تعداد شبپرهشکار شب

حشره در هر تله بود. در سال دوم،  99/6 و 5/7، 5/5، 19/3، 9/09متر به ترتیب  4و  0،  و 1، 76، 70هاي ارتفاع

، 99/7 ±71/6، 10/6 ±77/6متر به ترتیب  70و  76، 1، 0، 4هاي نصب ها در هفته در ارتفاعمیانگین شکار تله

. به عبارت (P= 0.0001و  F=190.77  ،df=4) پره در هر تله بودشب 03/70 ±17/6و  33/5 74/6±، 30/9 73/6±

  54/3متري و  0ها در ارتفاع برابر شکار تله 036/70متري  70هاي نصب شده در ارتفاع لهديگر میزان شکار در ت

 (.4متري بود )جدول  4برابر شکار در ارتفاع 

اي ههاي مختلف نصب تله در زمانهاي شکارشده کرم خراط گردو در ارتفاعپرهمیانگین دو ساالنه تعداد شب

برداري با افزايش ارتفاع نصب تله، میزان شکار هاي نمونهدر تمام تاريخ مختلف نمونه برداري نیز نشان داد که

متر  70خردادماه )اوج پرواز( میانگین شکار در ارتفاع  70دار افرايش يافت. در تاريخ ها به طور معنیپرهشب

 30/0و  19/4، 30/70، 30/07متر به ترتیب با  4و  0، 1، 76هاي پره/تله( بود و پس از آن ارتفاع)شب 05/97

 (.5پره در هر تله( قرار داشتند )جدول )شب

، 49/0 ±73/6، 91/7 ±61/6متر به ترتیب  70و  76، 1، 0، 4هاي ها در هفته در ارتفاعمیانگین شکار تله

(. P= 0.0001و  F=218.51  ،df=4) پره در هر تله محاسبه شدشب 67/70 ±71/6و  01/76 90/6±، 11/1 94/6±

متري  4ها در ارتفاع برابر شکار تله 06/77متري  70هاي نصب شده در ارتفاع ديگر میزان شکار در تله به عبارت

(، که اهمیت ارتفاع نصب تله را در میزان شکار پروانه کرم 4متر بود )جدول  0برابر شکار در ارتفاع   53/0و 

متري  0هاي نر در ارتفاع پرهداد که شکار شبمتر نشان  0و  9، 5/7هاي سازد. بررسی اثر ارتفاعخراط روشن می

با توجه به اين که حداکثر ارتفاع مطالعه شده (. Besharatnejad et al., 2016) ها بوده استبیش از ساير ارتفاع

 شوند انجام هاي تکمیلیعی آزمايشاظهار نظر قط به منظورپیشنهاد کردند که  ينمتر بوده است بنابرا 0ايشان 

(Besharatnejad et al., 2016)هاي نر پره. نتايج تحقیق حاضر مشخص نمود که با افزايش ارتفاع تله، شکار شب

متري )يک متري زير نقطه انتهايی تاج درخت(  70در ارتفاع  دار افرايش يافت و بیشترين شکارطور معنیبه 

 ,.Besharatnejad et alمتر )بهترين تیمار در گزارش  0تفاع مشاهده شد. شکار در اين ارتفاع در مقايسه با ار

هاي برابر افزايش داشته است. نصب تله 53/0و  54/3، 5/5 (، در سال اول، دوم و میانگین دو سال به ترتیب2016

ان در رختتله در هکتار( براي شکار انبوه کرم خراط در ارتفاع يک متر باالتر از تاج د  1و  5فرومونی )به  تعداد  

هاي نر شکار شده و تعداد پرهده ساله در پرتغال نشان داد که پس از دو سال جمعیت شب يباغ گردويک 

 Patanita) دار در مقايسه با شاهد کاهش داشته استهاي اصلی به طور معنیهاي فعال روي تنه و شاخهسوراخ

& Vargas, 2005) . 

هاي مختلف نصب تله در ي شکارشده کرم خراط گردو در ارتفاعهاپرهمقايسه میانگین تعداد شب –3جدول 

  7936هاي مختلف نمونه برداري در منطقه سامان چهارمحال و بختیاري در سال زمان
Table 3. Mean comparison of leopard moth captured at different installing height of trap and different 

sampling time in Saman orchards, Chaharmahal va Bakhtiari during 2011 
Sampling date Installing 

height of 

trap 
Mean/week July 5 June 28 June 21 June 14 June 6 May 29 May 22 

2.00±0.21 d 0.5 c 0.5 d 1.83 d 1.5  e 5.5  e 2.66 e 1.5 c 4 m 
3.52±0.25 d 0.83 bc 1.17 d 3 d 5.5 d 8.16 d 4.00 d 2.00 c 6 m 

11.51±0.61 c 1.33 bc 4.14 c 8.5 c 17.16  c 28.33 c 14.16 c 7.00 b 8 m 

15.42±0.62 b 1.66 b 12.5 b 12.83 b 21.83 b 34 b 16.66 b 8.50 a 10 m 
19.36±0.73 a 5.17  a 18.33a 18.5 a 26.83 a 39.17 e 18.66 a 8.83 a 12 m 

Means followed by the same letters in each column are not significantly different using LSD test (P<0.05). 
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هاي مختلف نصب تله در هاي شکارشده کرم خراط گردو در ارتفاعپرهتعداد شب مقايسه میانگین –4جدول 

 7937زمان هاي مختلف نمونه برداري در منطقه سامان چهارمحال و بختیاري در سال 
Table 4. Mean comparison of leopard moth captured at different installing height of trap and different 

sampling time in Saman orchards, Chaharmahal va Bakhtiari during 2012  
Sampling date Installation 

height of 
traps 

Mean/ 
week 

July 5 June 
28 

June 
21 

June 
14 

June 6 May 29 May 22 

0.7±0.11d 0.17 c 0.67 c 1.83 d 0.33  e 2.16  d 0.16 d 0.00 d 4 m 

1.33±0.17 d 0.17 c 1.33 c 2.83 d 1.5 d 2.33 d 0.83 d 0.33 d 6 m 

3.92±0.19 c 0.67 b 3.00 b 8.00 c 5.50 c 5.83  c 3.00 c 1.50 c 8 m 
5.99±0.14 b 1.83 a 3.33 b 10.50 b 9.83  b 8.66  b 5.33 b 2.50 b 10 m 

12.69±0.71a 2.00 a 5.67 a 17.33 a 23.33 a 21.83 a 12.50 a 6.17 a 12 m 

Means followed by the same letters in each column are not significantly different using LSD test (P<0.05). 

 

هاي مختلف نصب تله در ارشده کرم خراط گردو در ارتفاعهاي شکپرهمقايسه میانگین تعداد شب –5جدول 

 ( 7930و  7937در هر دو سال آزمايش ) هاي مختلف نمونه برداري در منطقه سامان چهارمحال و بختیاريزمان
Table 5. Mean comparison of leopard moth captured at different installing height of trap and different 

sampling time in Saman orchards, Chaharmahal va Bakhtiari during 2011-2012  
Sampling date Installation 

height of 

traps 

Mean/ 

week 

July 5 June 

28 

June 21 June 14 June 6 May 29 May 22 

1.38±0.08 e 0.33 c 0.58 d 1.83 e 1.83 e 2.92 e 1.42 e 0.75  d 4 m 

2.43±0.19 d 0.50 c 1.25 d 2.92 d 3.92 d 4.83 d 2.42 d 1.17  b 6 m 

7.77±0.34 c 1.17 b 3.75 c 8.25 c 11.5 c 16.92 c 8.58 c 4.25 c 8 m 
10.68±0.32 b 1.67 b 7.75 b 11.67 b 15.25 b 21.92 b 11.00 b 5.50 b 10 m 

16.01±0.18 a 3.50 a 12.00 a 17.92 a 24.33 a 31.25 a 15.58 a 7.50 a 12 m 

Means followed by the same letters in each column are not significantly different using LSD test (P<0.05). 
 

ب شوند و باعث جلهايی هستند که به وسیله فرد نر يا ماده تولید و آزاد میهاي جنسی جلب کنندهفرومون

فرومونی به منظور رديابی و شکار انبوه حشرات نر و همچنین اخالل هاي شوند. استفاده از تلهجنس مخالف می

. در شودآفات تلقی میدر مديريت تلفیقی هاي موثر و کم خطر در روند جفتگیري حشرات کامل يکی از راه

ها را در هر سه مورد ذکر شده به کار گرفت که در توان فرومونپروانه کرم خراط میانبوهی خصوص مديريت 

برد ، کارپژوهشی و شکارانبوه انتخاب تله، نوع فرومون و محل نصب تله حائز اهمیت است. هدف از اين ردياب

گیري بوده است. موفقیت اين روش مستلزم داشتن يک جلب ها به منظور شکار انبوه حشرات نر قبل از جفتتله

  باشد.کننده قوي و يک تله با کارايی باال می

قش موثري ها نپرهضر، نوع فرومون، نوع تله و ارتفاع نصب تله بر میزان شکار شببر اساس نتايج مطالعه حا

هاي نر کرم خراط گردو به شمار مطالعه شده ارتفاع نصب موثرترين عامل در شکار پروانه عواملدارند. در بین 

هاي بااليی تاج رود. بر اساس نتايج به دست آمده ارتفاع پروازي حشرات نر پروانه کرم خراط در قسمتمی

دار افزايشی يافت. در خصوص ها، میزان شکار هم به طور معنیايش ارتفاع نصب تلهزدرخت است. زيرا  با اف

اده هاي متفاوتی ارايه شده است. تحقیقات نشان دارشزهاي فرومونی بر شکار حشرات نر گتاثیر ارتفاع نصب تله

االي فرومونی نصب شده در بهاي کرم سیب به دام افتاده در تلهداري بین تعداد حشرات نر است که اختالف معنی

که در حالی ،(Khattak et al., 2008) هاي نصب شده در ارتفاع يک ونیم متري وجود نداردتاج درخت با تله

اج تهاي نر کرم خراط نیم متر باالتر از هاي زيتون براي شکار پروانههاي فرومونی در باغبهترين ارتفاع نصب تله

هاي فرومونی تله  Kong et al. (2014). همچنین بر اساس مطالعه (Isart et al., 1997) درخت ذکر شده است

متر و نزديک  5/0، در ارتفاع باالتر از  Grapholitha molesta (Busck)پره میوه شرقی، نصب شده براي شکار شب

 تر داشتند.  شده در ارتفاع پايینهاي نصب تاج درختان هلو، شکار بیشتري در مقايسه با تله
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هاي پرهد شبتوان تعدانتايج اين تحقیق نشان داد که با انتخاب فرومون، تله و به ويژه ارتفاع نصب مناسب می

 70ترين ارتفاع نصب تله در اين تحقیق داري افزايش داد. مناسبهاي فرومونی را به طور معنیشکار شده در تله

فاع نصب ها ارتچه برخی گزارش تر از نقطه انتهايی تاج درخت( تعیین شد. اگرمتر پايین متر )حدود نیم تا يک

 ،(Isart et al., 1997)هاي زيتون را نیم متر باالتر از تاج درخت ذکر کردند تله براي شکار پروانه کرم خراط در باغ

رسد(، امکان متر می 06اردي به بیش از توجه به تاج بسیار بلند درختان گردو )در مو بااما در شرايط کشور ما 

هترين ارتفاع هاي کشور بهايی با اين ارتفاع وجود ندارد. بنابراين در بیشتر باغنصب تله هاي فرومونی بر روي پايه

تر از نقطه انتهايی تاج و در حاشیه بیرونی تاج درخت پیشنهاد همان نیم تا يک متر پايین ،نصب براي شکار

 (Saeidi, 2017) ايتوان به آسانی و به روش قرقرهها در چنین ارتفاعی را میله و بازديد از تلهشود. نصب تمی

در اين روش قطعه سنگ يا فلز کوچکی را به يک سر نخ پالستیکی بسته و سپس قطعه سنگ با کمک  انجام داد.

همراه نخ در اثر وزن خود از شود. سنگ به يک چوب بلند در ارتفاع مورد نظر روي شاخه درخت قرار داده می

تا در موقعیت  شودآيد. سپس هر دو سر نخ را به تله بسته و تله به طرف باال کشیده میطرف ديگر شاخه پايین می

مناسب قرار گیرد. قسمت پايین نخ را به تنه يا شاخه درخت متصل نموده و در هنگام بازديد، تعويض چسپ و 

هاي فرومونی )نوع به کارگیري صحیح تله (.Saeidi, 2017) شودی باال و پايین میکننده فرومون، تله براحتيا پخش

کانیکی م کنترلو  هاي زراعی، مراقبتمهار زيستیهاي تله، فرومون و ارتفاع نصب مناسب( و تلفیق آن با روش

 تواند جمعیت و خسارت آفت را در مناطق کنترل نمايد.  می
 

 سپاسگزاری
هارمحال چو مديريت حفظ نباتات استان ز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی بدين وسیله از مرک

 شود. تی تشکر و قدردانی میتدارکاهاي مالی و به جهت حمايت و بختیاري
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