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 چکيده

زمان با ثبت تغييرات  در اين پژوهش، هم .  های کشور استآفت تاکستان   ترينهم م    Lobesia botrana Denis & Schiffermüller، انگور  خوارخوشه

مبتنی بر   یآگاهشيمدل پبر اساس آن    های قزوين و کردستان بررسی ودر استان  خوار انگورنات فصلی جمعيت خوشه ساعتی دمای محيط، نوسا

عنوان معيار های فرومونی به خوار انگور توسط تله های مستقر در اين دو استان تهيه شد. شکار اولين شب پرة خوشه جمعيتفنولوژی تابع دما، برای  

تغييرات دمای محيط در نسل اول در ماه ارديبهشت، نسل دوم در اواخر خرداد تا  به بسته    هاپرک شبرخداد بيوفيکس در نظرگرفته شد. اوج پرواز  

اوايل شهريور مشاهده و ثبت شد. همچنين ميانگين گرمای مؤثر ساعتی تجمعی )  اوايل تير و نسل تا  اواسط مرداد  از  ( برای رخداد GDHسوم 

به هانسل  مختلف  مناطق  در  بيوفيکس  تاريخ  از  بررسی  مورد  آفت  سوم  و  دوم  اول،     40801- 37179و    19866- 13014،  946-1045ترتيب  ی 

نی يبشيعنوان مدلی برای پها، بهگرمای مؤثر ساعتی تجمعی ارائه شده، بعد از اعتبارسنجی دقت دادهر يمقاددرجة سلسيوس بود.  -ساعت

 های آفت قابل استفاده خواهد بود. ک از نسليهای هر پرهزمان رخدادهای اوج پرواز شب 

 انگور  خوارخوشهکرم آگاهی، فنولوژی، پيش هاي کليدي:واژه
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Abstract 

The grape berry moth, Lobesia botrana Denis & Schiffermüller is the most important insect pest in the vineyards of Iran. In the present 

study at the same time as recording the hourly environmental temperature, seasonal population fluctuation of the grape berry moth was studied 

in Qazvin and Kurdistan provinces and accordingly its forecasting model developed based on temperature- dependent phenology. First capture 

of the male moth by the pheromone traps was considered as biofix. Moth flight peak in the first, second and third generations of the grape 

berry moth were observed in April-May, June, and August, respectively. Mean Growing Degree Hours  for incidence of the 1, 2, and 3 

generations were 945-1045, 1014-19866, and 37179-40801 Degree Hours from the date of biofix, respectively. Estimated values of Growing 

Degree Hours can be used as a forecasting model to determine physiological time of each generation after validating the accuracy of the data.  
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 مقدمه

 Lobesia botrana Denis & Schiffermüller ، خوار انگور خوشه 

(Lep.; Tortricidae)  ر جهان  در سرررراسررر  انگورترين آفت  مهم

آفت   در ايران دهد که اين حشرررهها نشرران میت. بررسرریاسرر 

بوده و در صرورت عدم    کشرورهای سرراسرر  کليدی تاکسرتان

ی، ميزان خسرارت خوشره خوار  يترياسرتفاده از راهکارهای مد

ز يدرصرد ن 90ش از يتواند تا بای کشرور میهانگور در تاکسرتان

ترين آفت . اين گونه، مهم(Akbarzadeh Shoukat, 2012) دبرسرر 

ميانه،  خاور قاره اروپا، جنوب روسيه، ژاپن،      سراسرهای تاکستان

( و در Venette et al., 2003نزديک و غرب آفريقا اسرت )خاور  

کشرورهای شريلی، کاليفرنيا  بههای اخير دامنه انتشرار خود را سرال

داده اسرررت  آرژانتين نيز گسرررترش   متحرده آمريکرا( و  )ايراتت

(Gonzalez, 2010 در ايران .)ر برای اولين خوار انگو کرم خوشره

های اروميه گزارش  توسط کوثری از تاکستان  1327سال   بار در

دهد که اين حشررره آفت کليدی  ها نشرران می. بررسرریشررد

 های تهرانخصرروا اسررتانهای سررراسررر ايران بهتاکسررتان

(Gharib, 1960, Rezvani, 1981)  غربی  ، آذربايجان (Gharib, 1960; 

Mostaan, 1991, Akbarzadeh Shoukat, 2012) شرقی   ، آذربايجان

(Saber et al, 1998, Pourhaji and Farazmand, 2012) کهکيلويه ،

( بررويررراحررمررد  فررارسSaeedy, 2007و   ،)(Eghtedar, 1996, 

Nassirzadeh and Bassiri, 1994)باشد.، نيز می 

شرايط آب و هوايی  بهخوار انگور با توجه پره خوشهشب 

کند و در منطقه تعداد نسل متفاوتی در سال توليد می  و منطقه،

نسل    یهاپرهشب مديترانه دو تا سه نسل در سال دارد. پرواز  

مدت چهار تا پنج  بهها شروع شده و  اول در زمان شکفتن جوانه

مانند، يابد. حشرات کامل، يک تا سه هفته زنده میهفته ادامه می

هنگام غروب پرواز نموده و حداقل دمای تزم برای    هاپرهشب 

ها معموتً در  درجه سلسيوس است. ماده  12فعاليت اين حشره  

ريزی کنند. تخم گيری میبار جفت   فقط يک    طول زندگی خود

  80شود و هر ماده  گيری شروع میعد از جفت يک تا دو روز ب

(. اگرچه خسارت اين آفت  CABI, 2015گذارد )تخم می   160تا  

محصول نيز باشد  درصد    90تواند تا  های شديد میدر آلودگی

 (Esmaeili, 1983  ولی خسارت آن در اروميه در چند دهه قبل تا ،)

ی کرم  اهميت اقتصاد (. Gharib, 1960درصدگزارش شده بود )   25

 ,Farahbakhsh) فرحبخش و    Abai, 1994))  عبايی   خوار انگور را خوشه 

خوار  اند. ميانگين درصد خسارت خوشه گزارش کرده   زياد   (1961

  and Farazmand ,2012)  (Pourhaji   پور حاجی و فرازمند انگور را  

ترتيب  به های دوم و سوم  پاشی در نسل در تيمار شاهد بدون سم 

 .اند درصد اعالم کرده   75/ 1و    56/ 6

ثير عوامل متعددی أ تعداد نسرل حشررات چند نسرلی تحت ت 

کيفيت غذا و   نظير دوره روشنائی، دمای محيط، رطوبت، ارتفاع، 

 گيرد. در اين بين دما وا قرار میهاثرات شررکارگرها و بيماری

زمان طور همبهترين عواملی هسررتند که دوره روشررنائی از مهم

  گذارند می     خوار انگور تأثير نمو کرم خوشررره  و  روی رشرررد 

(Karandinos, 2001 Roditakis and.) 

مطالعات انجام شده برای تعيين زمان دقيق کنترل شيميايی با  

اولين    چهار  که ظهور  است  داده  نشان  شيراز  در  آفت  اين  نسل 

های پرواز اول، دوم، سوم و چهارم  ه در اواخر اسفند و اوج پر شب 

ترتيب در اواخر دهه اول ارديبهشت، اواسط دهه سوم خرداد،  به 

اواسط دهه سوم تير و هفته اول شهريور با متوسط مجموع دماهای  

  باشد درجه می - روز   2313/ 4و   1614/ 8،  774/ 5، 186/ 1،  39/ 6مؤثر  

(Nassirzadeh and Bassiri, 1994)  تحقيقات طبق   رضوانی . 

(Rezvani ,1981)    اولين پرواز  شهريار  هوائی  و  آب  شرايط  در 

ها در ابتدای هفته چهارم فروردين و مصادف با شروع رشد  پره شب 

ها، دومين دوره پرواز از اواسط هفته سوم خرداد و سومين  جوانه 

  گستردگی اين آفت اعالم  دوره پرواز از اوايل مرداد بوده است. وی با  

و    غربی های آذربايجان در تمام مناطق ايران از اهميت ويژه آن در استان 

ذرانی  گ نسل فعال آن، زمستان   سه ضمن تشريح  و  تهران ياد نموده  

را   پوستک به آفت  زير  در  شفيره  تب شکل  مو،  بوته  تی  ه های 

  ، طور همين است.    اعالم کرده های زمين  های مرده يا شکاف برگ 

شفيره در زير پوست  شکل    به گذرانی اين آفت را  زمستان   يز ن  اقتدار 

نسل  چهار  نسل در مناطق سرد و  سه های مو دانسته و وجود بوته 

است  شده  يادآور  را  معتدل  مناطق    ر د  صابر   . ( Eghtedar  1996)   در 

اين    گذرانی زمستان انگور خوار خوشه  پره شب شناسی بررسی زيست 
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شکل شفيره داخل پيله ابريشمی در زير پوست ساقه  بهآفت را  

خلعت پوشان   وجود سه نسل کامل دراعالم نموده و  و تنه مو  

آذرشهر   سه نسل کامل و  و آن را در خانقاه  ناقص  يک نسل 

وجود ساليانه    سعيدی  .(Saber et al. ,1998 )   يادآور شده است 

سه نسل کامل و نسل چهارم ناقص در چرخه زندگی اين حشره  

سی منطقه  در  محرز  را  بويراحمد  و  کهکيلويه  استان  سخت 

گذرانی اين آفت  زمستاناسماعيلی  .  Saeedy, 2007)) دانسته است 

بوتهبهرا   پای  گياهی  بقايای  در  کامل  مو،    یهاشکل تروهای 

لزوم انجام تحقيق    و بر قيد کرده    ها وحتی داخل خاک زير پوستک 

جنبه  مورد  ت در  آفت  اين  زيستی  مختلف  است أ های  نموده    کيد 

((Esmaeili, 1983  . های اروميه بهترين زمان مبارزه در شرايط تاکستان  

روز بعد از اوج پرواز    10-7شيميايی عليه اين آفت در نسل اول  

  روز بعد از اوج پرواز بر اساس شکار   7- 5ی دوم و سوم  ها نسل و در  

 . (Hosseinzadeh et al, 2012)  شده است   های فرمونی تعيينتله

ن روش مورد استفاده برای  ي تر ج ي ن و را ي تر در حال حاضر مهم 

ن راستا،  ي ر هم ت. د ی اس ي ا ي م ي ی ش ها کش حشره ن آفت استفاده از  ي کنترل ا 

تع به  مناسب يي منظور  عل ي تر ن  زمان سمپاشی  ا ي ن  تله ي ه  از  آفت  های  ن 

استفاده   حالی  . شود می فرومونی  تله در  ضعف  در  که  فرومونی  های 

  ( Ranjbar Aghdam, 2015)   است   د بوده ي ک أ آگاهی مورد ت   ش ي پ   موضوع 

های  له تله ي وس ه ج ثبت شده ب ي ر نادرست نتا ي تفس ن اساس  ي و بر هم 

تصم  اتخاذ  و  زمان م ي فرومونی  در  نادرست  نامناسب های    ، های 

خوار انگور  ت خوشه ي ر ي برداران را در مد تی کاربران و بهره ي نارضا 

منظور کنترل جمعيت خوشه  به ن  ي عالوه بر ا  ت. دنبال داشته اس به 

های مديريتی، تزم است  روش خوار انگور با استفاده از هر يک از  

و   رخداد  زمانی  هر دوره  فنولوژ ي حضور  مراحل  از  آفت  ي ک  ک 

چون هر يک از ابزارهای کنترل   د، عت مشخص شو ي هدف در طب 

قی آفات در مرحله خاصی از دوره رشدی آفت هدف کارايی  ي تلف 

ن  ي تر عنوان مهم به که سمپاشی    حتی زمانی  ت. تزم را خواهند داش 

آگاهی از  شود، پيش هکار در کنترل آفت مطرح می ترين را و رايج 

د.  های اساسی برای کاربرد موفق اين روش در کنترل خواهد بو پايه 

عبارت ديگر در اين موارد اولين وظيفه ما کم کردن منطقی دفعات  به 

  سمپاشی عليه آفت خواهد بود و بر اين اساس تعيين معيارهايی برای 

  ن ي برهم  د. گير در اولويت قرار می   آگاهی پيش تر  انجام هر چه درست 

آگاهی از رخداد مراحل    های مراقبت و پيش اساس، توسعه شبکه 

های  مدل  ت. در طول زمان توسعه پيدا کرده اس   فنولوژيک آفات 

وابسته  پيش  فنولوژی  اساس  بر  نوين  تهيه  به آگاهی  آفات  دمای 

مستقر در  ها در کشورهای پيشرفته برای آفات  اين مدل  د. شون می 

های جديد علمی تهيه و مورد استفاده  هر منطقه با استفاده از روش 

  به های دمای محيط و محاس ها بر مبنای داده اين مدل  د. گيرن قرار می 

م  ت ؤ گرمای  از  ي م أ ثر  يک  هر  رشد  برای  محيط  از  شده  مراحل  ن 

ترين  اند و در حال حاضر در پيشرفته رشدی آفات هدف تهيه شده 

های  تصميم   آگاهی آفات در سطح دنيا، برای اتخاذ  پيش های  سيستم 

ها از  های مديريت انبوهی آفات و تنظيم جمعيت آن تزم در برنامه 

استفاده می  در حال شو اين روش  ا ی د.  در  در حال حاضر  ران  ي که 

آگاهی خوشه    ترين روش مورد استفاده برای پيش مهمترين و رايج 

های فرومونی است. از سوی ديگر با توجه  گيری تله کار به خوار انگور  

ها در  های فرومونی و تفسير نتايج آن کارگيری تله ه مشکالتی که ب به 

  راستای پيش آگاهی از حدوث مراحل مختلف فنولوژيک آفات دارند 

 (Ranjbar Aghdam, 2015, Ranjbar Aghdam, 2022 )  اين در   ،

نترل اين آفت  مناسب ک   های منظور تعيين زمان به پژوهش سعی شد  

آگاهی مبتنی بر تخمين گرمای مؤثر  ی مختلف، مدل پيش ها نسل در  

(  GDHمين شده از محيط بر مبنای مجموع گرمای مؤثر ساعتی ) أ ت 

آگاهی آفات،  تهيه شود. تجربيات مختلف توسط متخصصين پيش 

آگاهی از رخداد مراحل  کارايی و دقت باتی اين شيوه را در پيش 

 مختلف فنولوژيک آفات اثبات کرده است.  
 

 روش بررسي

 هاي هدفانتخاب مناطق و باغ   -الف

های دو اسررتان کردسررتان و  حاضررر در تاکسررتان تحقيق

 دوهای ذکر شرده،  اسرتان يناز ا  يکانجام شرد. در هر   ينقزو

 انتخاب شد: يرهای زیگ يژتاکستان با و

حد امکان خسارت تا  منطقه و    يجاقتصادی و رادارای ارقام    -1

 بود. گيرچشمها در سال قبل  آفت روی آن

 هکتار بود.   10و حداکثر    يک ها حداقل  از باغ   يک مساحت هر    -2
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 سال بودند. پنج  از    بيش درختان مورد کشت کاماًل مثمر و دارای عمر    -3

انتخاب شد که در ساليان قبل و در طول دوره    يی هاتاکستان  -4

 بررسی تحت فشار سمپاشی نامتعارف نبودند.

های منتخب، اطالعات جغرافيايی  در هر يک از تاکستان

مکان شامل، طول و عرض جغرافيايی و ارتفاع از سطح دريا  

 ثبت شد. GPS توسط دستگاه 
 کردستان هاي منتخب در استان تاکستان یي موقعيت جغرافيا

تاکستان از  جوار  يکی  در  استان،  اين  در  منتخب  های 

تقريبی  ارتفاع  با  سنندج،  شهر  در جنوب  واقع  گزنه  روستای 

درجه و   35متر از سطح دريا و با مختصات جغرافيايی    1360

طور عمده بهدقيقة شرقی و    57درجه و    46 دقيقة شمالی و  9

يد، قرمز، فرخی،  ارقام انگور مورد کشت در اين روستا شامل سف

صحنه و  ياقوتی  پرورش  عسکری،  تاکستان  اين  در  بود.  ای 

انگور  درختچه آبياری  بههای  و  روسيمی  روش  بهصورت 

آباد در شرق  ای بود. تاکستان دوم در جوار روستای صلواتقطره

ارتفاع   با مختصات    1710شهر سنندج و  از سطح دريا و  متر 

دقيقة    7درجه و    47لی و  دقيقة شما  18درجه و    35جغرافيايی  

فرخی،   سفيد،  شامل  آن  در  شده  کشت  انگور  ارقام  و  شرقی 

روش  بهآبياری درختان اين تاکستان    قلی بود.عسکری و ويس

 ها روی پشته بود.سنتی و کشت آن
 هاي منتخب در استان قزوین موقعيت جغرافيایي تاکستان

  روستای نودهک در استان قزوين نيز دو تاکستان واقع در دو  

(Nodahak اک و   ) (Ak)   جغرافيايی موقعيت  شدند.  انتخاب 

دقيقة شمالی    57درجه و    35تاکستان واقع در روستای نودهک،  

متر از سطح دريا    1328دقيقة شرقی با ارتفاع    35درجه و    49و  

در استان    1  یعنوان تاکستان شمارهبهبود، که در اين مقاله از آن  

تاکستان دوم در اين استان در روستای اک،  .  شودمیقزوين ياد  

درجه    49درجه و صفر دقيقة شمالی،    36با موقعيت جغرافيايی  

متر از سطح دريا واقع شده    1257دقيقة شرقی و ارتفاع    45و  

در استان    2عنوان تاکستان شمارة  به بود، که در اين مقاله از آن  

ر اين دو قزوين ياد خواهد شد. ارقام رايج انگور کشت شده د

 ترتيب انگور بيدانه، سفيد و قرمز بود. بهروستا نيز 

 ثبت دما  -ب

  صورت ساعتی با در نظر گرفتن استاندارهای به  محيط دمای  

ثبات   از  استفاده  با  از سطح زمين  ارتفاع يک متر  ثبت دما در 

تاکستان از  يک  هر  در  دما  در  الکترونيکی  بررسی  مورد  های 

دليل  در استان قزوين، از يک سو بهاستان کردستان ثبت شد ولی  

متر( بين دو روستا از نظر    100گير )بيشتر از  عدم تفاوت چشم

  های ام و از سوی ديگر محدوديت ارق   به ارتفاع از سطح دريا و تشا 

در   دماسنجکاربهموجود  متعدد، گيری  الکترونيکی  ثبات  های 

منظور ثبت دما، صرفًا از يک دماسنج الکترونيکی که در تاکستان به 

 منتخب در روستای نودهک نصب شده بود، استفاده شد. 

 بررسي روند زیستي و تغييرات جمعيت آفت  -ج

های  ی بالغ از تلههاپرهبرای ثبت تغييرات جمعيت شب  

فرومونی نوع دلتا و کپسول فرمون جنسی خوشه خوار انگور  

فروردين ماه تا زمان برداشت    15تلة از    3شد. تعداد    استفاده

تاکستان در  حداقل  محصول  فاصله  با  هدف  از   30های  متر 

روزه    7-5ها هر هفته با فواصل زمانی  يکديگر نصب و شکار آن

ها يک متر از سطح زمين بود. چسب  ثبت شد. ارتفاع نصب تله

ها در صورت خاک گرفتن يا کثيف شدن با گرد و خاک و  تله

های  تجديد شد. عالوه بر اين فرمون  هاپرهبقايای اجساد شب  

که شکار   نيز هر ماه تعويض شد. در مواردی  جنسی مربوطه 

تتله تحت  فرمونی  محيطی  أهای  و  اقليمی  عوامل  طور  بهثير 

می نوسان  دچار  )کاذب  مقابهشد  که  اول  نسل  در  با ويژه  رن 

منظور تعيين اوج پرواز واقعی آفت،  بههای بهاره بود(، بارندگی

های گذاشته شده توسط آفت از زمان برداری از تخم از نمونه

تله پرواز  آغاز شکار  از رخداد اوج واقعی  اطمينان  تا زمان  ها 

پر )هاک شب  شد  استفاده  آفت  .  (Ranjbar Aghdam, 2015ی 

های  از ثبت اولين شکار در تله  بدين منظور، از هفته اول بعد

  ة در حال تشکيل خوش   30تصادفی تعداد  طور  به فرمونی، هر هفته  

جدا و در آزمايشگاه در زير   ،درختچه مو  10از  انگور در هر باغ  

خوار مورد بررسی دقيق قرار  از نظر وجود تخم خوشه  بينوکولر

و ثبت  هر خوشه شمارش  روی  های موجود  تعداد تخم گرفتند و  

صرفاً    انجاميد، طول نمی به هفته    3. اين دوره که معموًت بيش از  شد 
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های فرمونی و تفکيک  تفسير درست اطالعات ثبت شده توسط تله به 

اوج ها اوج  از  کاذب  در  ها پرک شب ی واقعی جمعيت  ها ی  بالغ  ی 

 کرد. نسل اول کمک می 

از محيط براي رشد و نمو  مين شده  أ ثر ساعتي ت مؤ محاسبة گرماي    -د

 خوار انگور خوشه 

مين شده  أ گرمای مؤثر ساعتی ت به منظور محاس به در اين تحقيق  

آستانة    (Caffarelli and Vita ,1988)کافارلی و ويتا   از محيط با اقتباس از 

درجه سلسيوس و    10پايين دمای رشد و نمو خوشه خوار انگور  

درجة سلسيوس در نظر گرفته    35آستانة باتی دمای رشد و نمو  

ی  ها نسل گرمای مؤثر مورد نياز برای رخداد هر يک از    شد. مقدار 

  (Ranjbar Aghdam ,2009)  رنجبر اقدم    بق روش خوشه خوار انگور ط 

برآورد شد. طبق اين روش،  درجة سلسيوس  -بر اساس ساعت

صورت ساعتی در نزديکترين نقطه بهبعد از ثبت دمای محيط  

  ای ريز زيستگاه گونة هدف، از آخرين نسخة برنامة رايانه به ممکن 

)منتشر نشده(    1399-01نوشته شده توسط رنجبر اقدم، نسخة  

تا   بيوفيکس  تاريخ  از  مؤثر ساعتی  گرمای  برای محاسبة مجموع 

. اساس  هر يک از مراحل فنولوژيک آفت استفاده شد   زمان رخداد 

 : شودمیکار در اين برنامه در چهار گام خالصه 

 های دمايی ثبت شده توسط ثبات الکترونيکی دما.  گام اول: خواندن داده 

گام دوم: تشخيص و حذف دماهای ساعتی کمتر از دمای آستانة  

نمودن   نمو و جايگزين  دمای    هاآن پايين رشد و  آستانة  با 

 های دمايی ثبت شده.   پايين رشد و نمو در بين کل داده

دمای   از  بيشتر  ساعتی  دماهای  حذف  و  تشخيص  سوم:  گام 

با دمای آستانة    هاآنآستانة باتی رشد و نمو و جايگزينی  

 های ثبت شده.  باتی رشد و نمو در بين کل داده 

تاريخ رخداد  گام چهارم: محاسبة مجموع گرمای مؤثر ساعتی از  

 بيوفيکس تا آخرين روز فعاليت آفت در محيط. 

آگاهی دست آمده مدل پيشبندی نتايج بهدر نهايت با جمع

های آفت، در هر يک از مناطق مورد  برای رخداد هر يک از نسل

های  گيری آن در برنامهکاربهمطالعه با ذکر مفروضات اوليه برای  

 .خوار، ارائه شدمديريت انبوهی خوشه

 

 نتایج  

 استان کردستان 

 (  1396روستاي گزنه )سال 

ثبت تغييرات جمعيت آفت در تاکستان منتخب، واقع در  

سال   ماه  ارديبهشت  ابتدای  از  گزنه،  نصب    1396روستای  با 

 های فرومونی خوشه خوار انگور آغاز شد. تله

خوار انگور  ک روند تغييرات جمعيت شب پرة خوشه ي شکل  

.  دهد می را نشان    1396در استان کردستان، روستای گزنه در سال  

تغييرات  به  ثبت  تاکستان،  در  آفت  جمعيت  تغييرات  ثبت  موازات 

ی  ها پره ساعتی دمای محيط نيز همزمان با ثبت اولين شکار شب  

داده  شد.  آغاز  مطالعه  مورد  تاکستان  در  انگور  خوار  های  خوشه 

دست آمده از ثبات الکترونيکی دما در طول دوره مورد بررسی از  به 

در    1396لغايت اوايل مهرماه سال  1396اوايل ارديبهشت ماه سال  

ی  ها پره شب نشان داده شده است. در اين باغ، اولين شکار   2شکل  

عنوان معيار  به های فرومونی نصب شده از تاريخ نصب  نر توسط تله 

دست  به مشاهده شد. بر اساس نتايج    1396/ 2/ 3بيوفيکس در تاريخ  

آمده از روند تغييرات جمعيت اين آفت، سه نسل مشخص برای  

خوشه خوار انگور در اين روستا تعيين شد. بر همين اساس، اوج  

در اين منطقه    1396/ 2/ 10ی نسل اول در تاريخ  ها پرک شب پرواز  

در نسل  ی خوشه خوار  ها پره طور اوج پرواز شب  مشاهده شد. همين 

ی نسل سوم از  ها پره و اوج پرواز شب    1396/ 3/ 28دوم در تاريخ  

 مشاهده و ثبت شد.   1396/ 5/ 15تا تاريخ    1396/ 5/ 8تاريخ  

 

 
   Lobesia botrana خوار انگورتغييرات جمعيت شب پرة خوشه -1شکل 

 . 1396 در استان کردستان، روستای گزنه، سال

Fig.1. Population fluctuation of grape berry moth, Lobesia botrana, 

in Kurdistan province, Gazaneh village, 2017. 
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تا تاريخ  4/2/1396تغييرات ساعتی دمای محيط از تاريخ  -2شکل 

در باغ انگور مورد بررسی واقع در استان کردستان، روستای  2/7/1396

تيره و قرمز بازة تغييرات دماهای مؤثر از  گزنه. خطوط افقی به رنگ آبی

خوار انگور را نشان ميان کل دماهای ثبت شده برای رشد و نمو خوشه

عنوان شاخص محدودة آستانة پايين دمای رشد و  . خط آبی تيره بهدهدمی

نمو و خط قرمز شاخص محدودة آستانة باتی دمای رشد و نمو خوشه  

 باشد. خوار انگور می

Fig. 2. Hourly fluctuation of temperature from 24 April, 2017 to 24 

September, 2017 in studied vineyard, located in Kurdistan province, 

Gazaneh village. Horizontal dark blue and red lines show thermal 

fluctuation range among total recorded temperature data for 

development of grape berry moth. Blue dark and red lines indicate 

the low and high temperature thresholds, respectively. 

 

 
 ( 1396روستاي صلوات آباد )سال 

ثبت تغييرات جمعيت خوشرره خوار انگور در تاکسررتان  

ز زمان با روسررتای گزنه، امنتخب، واقع در اين روسررتا نيز هم

های فرومونی  با نصررب تله 1396ابتدای ارديبهشررت ماه سررال 

روند تغييرات جمعيت   3خوار انگور آغاز شررد. شررکل  خوشرره

خوار انگور در روسرتای صرلوات آباد در سرال شرب پرة خوشره

موازات ثبت تغييرات جمعيت آفت به.  دهدمیرا نشرران   1396

زمان با  در تاکسررتان، ثبت تغييرات سرراعتی دمای محيط نيز هم

خوار انگور در تاکسرتان  ی خوشرههاپرهثبت اولين شرکار شرب 

دسرت آمده از ثبات  بههای  مورد مطالعه آغاز شرد. همچنين داده

الکترونيکی دما در طول دوره مورد بررسری از اوايل ارديبهشرت  

 در شرررکل   1396لغايت اوايل مهرماه سرررال  1396ماه سرررال 

 

ه، اولرررين شرررکار  نشررران داده شرررده اسرررت. در ايرررن منطقررر   4

عنوان معيررار  برره های فرومررونی  ی نررر توسررط تلرره ها پره شررب 

مشرراهده شررد. براسرراس نتررايج    1396/ 2/ 3بيرروفيکس در ترراريخ  

دسررت آمررده از رونررد تغييرررات جمعيررت ايررن آفررت، در ايررن  به 

خوار انگررور رخررداد سرره نسررل در سررال  تاکسررتان، برررای خوشرره 

داده شررده  نشرران    3تعيررين شررد. ولرری همچنرران کرره در شررکل  

شررب  هررای اوليرره، اولررين اوج پرررواز برررای  است، طبررق بررسرری 

بررا يررک    1396/ 2/ 24ريخ  تررا خوار انگررور در  ی خوشرره هررا پره 

سرراير مراحررل آن مشرراهده شررد.  به اوج کرراماًل متمررايز نسرربت  

ولرری چيررزی کرره در اينجررا بايررد مررورد توجرره قرررار گيرررد ايررن  

اسررت کرره ايررن اوج يررک اوج کرراذب جمعيررت اسررت  و مقررارن  

ا اوج واقعرری جمعيررت در نسررل اول آفررت نيسررت. ولرری  برر 

؟  شررود می   تأييررد چگونرره ايجرراد شررده اسررت و کرراذب بررودن آن  

  1396/ 2/ 9اطالعات روزانررة ثبررت شررده نشرران داد کرره از ترراريخ 

ای کرره  گيری در منطقرره بارنرردگی چشررم   1396/ 2/ 13تررا ترراريخ  

ايررن تاکسررتان در آن واقررع شررده بررود، ر  داده بررود و در ادامرره  

نيررز بررا شرردت کمتررری تررداوم داشررت،    1396/ 2/ 16ا ترراريخ  نيز ت 

خير افتررادن اوج واقعرری جمعيررت  أ ت برره همين امر احتمرراًت باعرر   

 ی نسل اول شده بود. ها پره شب 

  3خوار در نسل دوم در شکل  ی خوشه ها پره شب اوج پرواز  

مشهود است که در    1396/ 11/4الی    1396/ 4/ 4ای  هدر تاريخ

نسل   1396/ 4/ 11تاريخ   در  بود.  برخوردار  بيشتری  شدت  از 

خوار انگور در روستای  ی خوشههاپرهشب سوم نيز اوج پرواز  

مشاهده    1396/ 5/ 29تا تاريخ    1396/ 5/ 22صلوات آباد از تاريخ  

يخ  و ثبت شد که در اينجا نيز اوج جمعيت مشاهده شده در تار

های قبل  تاريخبهاز ميانگين شکار باتتری نسبت    1396/ 5/ 29

  ارتفاع توجه به اختالف    و  تفاوت  اين  وجود  با برخوردار بود.  

  محيط   یدما  بودن  ترکمصلوات آباد و    و  گزنه  یدو روستا  بين

استناد     دليل   ،(4  و  2  یهاشکل)  شده  ثبت   یدماي  یهادادهبه 

 یمنطقه نسبت به روستا  اين  در  آفات  جمعيت   اوج  ديرتر  رخداد

 . کندیم توجيه راگزنه 
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خوار انگور در استان کردستان،  تغييرات جمعيت شب پرة خوشه -3شکل 

 .1396روستای صلوات آباد، سال 

Fig.3. Population fluctuation of grape berry moth, Lobesia botrana, 

in Kurdistan province, Salavat abad village, 2017. 

 

 
  1396/ 7/ 2تا تاريخ    1396/ 2/ 4تغييرات ساعتی دمای محيط از تاريخ    - 4شکل  

در باغ انگور مورد بررسی واقع در استان کردستان، روستای صلوات آباد.  

خطوط افقی به رنگ آبی تيره و قرمز بازة تغييرات دماهای مؤثر از ميان کل  

. خط  دهد می دماهای ثبت شده برای رشد و نمو خوشه خوار انگور را نشان  

آبی تيره به عنوان شاخص محدودة آستانة پايين دمای رشد و نمو و خط قرمز  

 . باشد خوار انگور می شاخص محدودة آستانة باتی دمای رشد و نمو خوشه 
Fig. 4. Hourly fluctuation of air temperature from 24 April, 2017 to 

24 September, 2017 in studied vineyard, located in Kurdistan 

province, Salavat abad village. Horizontal dark blue and red lines 

show thermal fluctuation range among total recorded temperature 

data for development of grape berry moth. Blue dark and red lines 

indicate the low and high temperature thresholds, respectively. 

 

 (  1397روستاي گزنه )سال 

ای فرومونی در تاکستان هدف واقع در روستای نصب تله 

روند تغييرات    5انجام شد. شکل    1396/ 12/ 24گزنه در تاريخ  

خوار انگور در روستای گزنه در سال  جمعيت شب پرة خوشه

 . دهدمیرا نشان  1397

زمان  به خير نسبت  أ اندکی ت با    1397در روستای گزنه در سال  

  1397/ 1/ 5های فرومونی، ثبات الکترونيکی دما در تاريخ  نصب تله 

دمای محيط    در تاکستان مورد بررسی نصب و ثبت تغييرات ساعتی 

هم  دادهنيز  آغاز شد.  تاريخ  اين  از  از بههای  زمان  آمده  دست 

اوايل   از  بررسی  مورد  دوره  طول  در  دما  الکترونيکی  ثبات 

سال  فروردي ماه  سال    1397ن  مهرماه  اوايل  در    1397لغايت 

 نشان داده شده است.   6شکل 

دست آمده از روند تغييرات جمعيت اين  بر اساس نتايج به 

، سه نسل مشخص برای  1396نيز مانند سال   1397آفت در سال 

خوار انگور در اين روستا تعيين شد. در اين باغ، اولين شکار  خوشه 

عنوان معيار بيوفيکس(  به های فرومونی ) ی نر توسط تله ها پره شب 

مشاهده    5طور که در شکل  ثبت شد. همان   1397/ 1/ 6در تاريخ  

ی خوشه خوار انگور،  ها پره شب ، بر اساس ميانگين شکار شود می 

پرواز   اول ها پره شب اوج  نسل  تاريخ    ی  در  تاکستان  اين  در 

ثبت شده است و در روزهای بعد شاهد کاهش سريع    1397/ 1/ 19

   (. 5بوديم )شکل    1397/ 1/ 29ويژه در تاريخ  به های فرمونی  شکار تله 

 ی ها ی بارنرردگ   و   ی اقليمرر   تغييرررات   رونررد   برره   موضرروع   ايررن   علررت 

 یفرمررون یهاتلرره عمرردة ضررعف نقطرره و ايررام ايررن در بهرراره

 .گرددیبرم  یاقليم  یفاکتورهادر واکنش به 

شرراهد بارنرردگی    1397/ 1/ 18در ايررن منطقرره در ترراريخ  

-  1397/ 1/ 21ی  هررا بهرراره برروديم، کرره ايررن بارنرردگی در تاريخ 

نيز با شرردت بيشررتری تررداوم داشررت. در ادامرره نيررز    1397/ 1/ 22

بارنرردگی کمتررری در ايررن منطقرره اتفرراق    1397/ 1/ 25در ترراريخ  

لرری مشررکل عمررده کرره شررايد افررت شررديدتر شررکار  افتاده بود، و 

دنبال داشررت، سرررد شرردن هرروا در  برره ها را در ايررن روزهررا  تلرره 

و متعاقررب آن افررت شررديد دمررای محرريط    1397/ 1/ 26ترراريخ  

بررود،    1397/ 1/ 28الرری    1397/ 1/ 27هررای  زير صررفر در تاريخ برره 

نيررز کرراماًل مشررخص اسررت.    6کرره ايررن موضرروع در شررکل  

شرردت روی رونررد  به های اقليمرری  طبيعی است کرره ايررن رويررداد 

ثير  أ هررا ترر دنبال آن شررکار تلرره برره فعاليررت آفررت در منطقرره و  

نمايش  برره گذاشررته و نوسررانات غيرواقعرری از جمعيررت آفررت را  

تر  های دقيررق منظور بررسرری برره خواهررد گذاشررت. بررا ايررن حررال،  
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ريررزی آفررت در ايررن دوره  برداری از رونررد تخم موضرروع، نمونرره 

در دستور کار قرررار گرفترره بررود، تررا دورة زمررانی واقعرری رخررداد  

اوج جمعيررت آفررت در برراغ مشررخص و تعيررين شررود. طبررق  

ترتيب در ترراريخ  برره دسررت آمررده از ايررن بررسرری  به نتررايج  

عرررردد و در    16،  1397/ 1/ 26عرررردد؛ ترررراريخ    2،  1397/ 1/ 19

  30  عرررردد تخررررم در روی   2،  1397/ 2/ 2نهايررررت در ترررراريخ  

خوشة انگور مورد بررسرری ثبررت شررده بررود، ايررن در حررالی بررود  

هررای  هررا تعررداد تخم هررای قبررل و بعررد از ايررن ترراريخ کرره هفترره 

خوشررة انگررور صررفر بررود. ايررن موضرروع    30مشاهده شررده روی  

ريررزی آفررت در  ی بررالغ و تخم ها پره شررب نشررانگر اوج فعاليررت  

 چنررد  ريررزی معمرروًتاين بازة زمانی بررود. ولرری از آنجررا کرره تخم 

، در ايررن بررسرری اوج  شررود می گيری آغرراز  روز بعررد از جفررت 

ی بررالغ در نسررل اول از ترراريخ  هررا ک پر واقعرری پرررواز شررب  

دنبال  برره در نظررر گرفترره شررد.    1397/ 02/ 02لغايررت    1397/ 1/ 22

در نسررل دوم در    خوار ی خوشرره ها پره شررب نسررل اول، اوج پرررواز  

ی نسررل سرروم از  ها پره شررب و اوج پرررواز    1397/ 3/ 27ترراريخ  

مشرراهده و ثبررت شررد    1397/ 6/ 7تررا ترراريخ    1397/ 6/ 4ترراريخ  

   (. 5)شکل  

 

 
 تغييرات جمعيت شب پرة خوشه خوار انگور   -5شکل 

 . 1397در استان کردستان، روستای گزنه، سال 

Fig. 5. Population fluctuation of grape berry moth, Lobesia botrana, 

in Kurdistan province, Gazaneh village, 2018. 

 

 

 
تا تاريخ    1397/ 1/ 5نمودار تغييرات ساعتی دمای محيط از تاريخ   -6شکل 

در باغ انگور مورد بررسی واقع در استان کردستان، روستای گزنه،    1397/ 7/ 1

به رنگ آبی تيره و قرمز بازة تغييرات دماهای مؤثر از ميان کل    خطوط افقی 

. خط  دهد می دماهای ثبت شده برای رشد و نمو خوشه خوار انگور را نشان  

عنوان شاخص محدودة آستانة پايين دمای رشد و نمو و خط قرمز  آبی تيره به 

 باشد. خوار انگور می شاخص محدودة آستانة باتی دمای رشد و نمو خوشه 
Fig. 6. Hourly fluctuation of air temperature from 25 March, 2018 to 

23 September, 2018 in studied vineyard, located in Kurdistan 

province, Gazaneh village. Horizontal dark blue and red lines show 

thermal fluctuation range among total recorded temperature data for 

development of grape berry moth. Blue dark and red lines indicate 

the low and high temperature thresholds, respectively. 
 

 ( 1397روستاي صلوات آباد )سال 

خوار انگور  پرة خوشه روند تغييرات جمعيت شب   7شکل  

های  . داده دهد می را نشان   1397در روستای صلوات آباد در سال  

دست آمده از ثبات الکترونيکی دما در طول دوره مورد بررسی  به 

در    1397تا اول مهرماه سال    1397از تاريخ هفتم فروردين سال  

 نشان داده شده است.    8شکل  

يرات جمعيت اين آفت،  دست آمده از روند تغي بر اساس نتايج به 

  در اين تاکستان نيز برای خوشه خوار انگور وجود سه نسل در سال 

های  های نر توسط تله پره تعيين شد. در اين باغ، اولين شکار شب 

مشاهده و    1397/ 1/ 19عنوان معيار بيوفيکس در تاريخ  فرومونی به 

  لين نشان داده شده است، او   7ثبت شد. در ادامه، همچنان که در شکل  

  1397/ 2/ 2های نر خوشه خوار انگور در تاريخ  پره اوج پرواز شب 

ها و سرمای  مشاهده شده است. هر چند در اين منطقه نيز بارندگی 

گير جمعيت آفت را بعد از روند افزايشی ابتدای  بهاره، افت چشم 

دنبال داشت، ولی شدت اين موضوع در اين روستا کمتر  فصل به 



 123  1401، اسفند 1، شماره 90هاي گياهي: جلد آفات و بيماري 

  نحوی که جمعيت آفت، مجددًا ضمن بازيابی ه از روستای گزنه بود، ب 

  نمايش بگذارد، به   1397/ 2/ 2خود توانست اوج جمعيتی را در تاريخ  

های نسل اول آفت در اين منطقه در  پره عنوان اوج پرواز شب که به 

همين  شد.  گرفته  پرواز شب نظر  اوج  در  پره طور  دوم  نسل  های 

افزايش جمعيت کاماًل  ر  داد. در ادامه نيز يک    1397/ 4/ 10تاريخ  

به  شب مشخص  جمعيت  اوج  رخداد  شاخص  نر  پره عنوان  های 

 (. 7ثبت شد )شکل    1397/ 6/ 4نسل سوم در تاريخ  

 

خوار انگور در استان کردستان، پرة خوشهتغييرات جمعيت شب -7شکل 
 .1397روستای صلوات آباد، سال 

Fig. 7. Population fluctuation of grape berry moth, Lobesia botrana, 

in Kurdistan province, Salavat abad village, 2018 . 

 
  1397/ 7/ 1تا تاريخ    1397/ 1/ 7تغييرات ساعتی دمای محيط از تاريخ   -8شکل 

در باغ انگور مورد بررسی واقع در استان کردستان، روستای صلوات آباد.  

خطوط افقی به رنگ آبی تيره و قرمز بازة تغييرات دماهای مؤثر از ميان کل  

خط    . دهد می دماهای ثبت شده برای رشد و نمو خوشه خوار انگور را نشان  

عنوان شاخص محدودة آستانة پايين دمای رشد و نمو و خط قرمز  آبی تيره به 

 . باشد شاخص محدودة آستانة باتی دمای رشد و نمو خوشه خوار انگور می 
Fig. 8. Hourly fluctuation of air temperature from 27 March, 2018 to 

23 September, 2018 in studied vineyard, located in Kurdistan 

province, Salavat abad village. Horizontal dark blue and red lines 

show thermal fluctuation range among total recorded temperature 

data for development of grape berry moth. Blue dark and red lines 

indicate the low and high temperature thresholds, respectively. 

 استان قزوین  

 1396سال 

خوار انگور در دو تاکستان ثبت تغييرات جمعيت خوشه

منتخب، واقع در روستاهای نودهک و اک در استان قزوين از  

سال   ماه  ارديبهشت  تله  1396اوايل  نصب  فرومونی  با  های 

تاريخ   تا  و  آغاز  انگور  خوار  يافت.    1396/ 7/ 14خوشه  ادامه 

خوار  روند تغييرات جمعيت شب پرة خوشه  10  و  9های  شکل

 .دهدمیرا نشان  1396انگور در استان قزوين در سال 

در طول  بههای  داده دما  الکترونيکی  ثبات  از  آمده  دست 

در    1396/ 7/ 8تا تاريخ    2/1396/ 3دوره مورد بررسی از تاريخ  

 نشان داده شده است.  11شکل 

غييرات جمعيت اين  دست آمده از روند ت بر اساس نتايج به 

آفت، در اين استان نيز برای خوشه خوار انگور وجود سه نسل در  

سال تعيين شد. در دو تاکستان تحت بررسی در اين استان، اولين  

تله ها پره شب شکار   توسط  نر  فرومونی  ی  معيار  عنوان  به های 

  1396/ 2/ 6  های ترتيب در تاريخ بيوفيکس در دو باغ مورد بررسی به 

شب   1396/ 2/ 8و   پرواز  اوج  اولين  شد.  نر  پره مشاهده  های 

ثبت    1396/ 2/ 11الی    1396/ 2/ 7های  خوار انگور در تاريخ خوشه 

خوار در نسل دوم در  های خوشه پره طور اوج پرواز شب شد. همين 

شکل گرفت. در ادامه نيز يک    1396/ 4/ 6الی    1396/ 4/ 2های  تاريخ 

مشخص   کاماًل  جمعيت  اوج  به افزايش  رخداد  شاخص  عنوان 

تا تاريخ    1396/ 5/ 10های نر نسل سوم از تاريخ  پره جمعيت شب 

 مشاهده شد.   1396/ 5/ 20
 

 
پرة خوشه خوار انگور در استان قزوين،  تغييرات جمعيت شب -9شکل 

 .1396تاکستان شماره يک )روستای نودهک( ، سال 

Fig. 9. Population fluctuation of grape berry moth, Lobesia botrana, 

in Qazvin province, Takestan No.1 (Nodahak village), 2017. 
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تغييرات جمعيت شب پرة خوشه خوار انگور در استان قزوين،  -10شکل 

1396)روستای اک(،  سال  2تاکستان شماره  . 

Fig. 10. Population fluctuation of grape berry moth, Lobesia botrana, 

in Qazvin province, Takestan No.2 (Ak village), 2017. 

 

 
تا تاريخ   3/2/1396تغييرات ساعتی دمای محيط از تاريخ  -11شکل 

در تاکستان مورد بررسی در استان قزوين. خطوط افقی به رنگ   8/7/1396
قرمز بازة تغييرات دماهای مؤثر از ميان کل دماهای ثبت شده آبی تيره و 

عنوان  دهد. خط آبی تيره بهبرای رشد و نمو خوشه خوار انگور را نشان می
شاخص محدودة آستانة پايين دمای رشد و نمو و خط قرمز شاخص  

 باشد. محدودة آستانة باتی دمای رشد و نمو خوشه خوار انگور می

Fig. 11. Hourly fluctuation of air temperature from 23 April, 2017 to 

30 September, 2017 in studied vineyard, located in Qazvin province. 

Horizontal dark blue and red lines show thermal fluctuation range 

among total recorded temperature data for development of grape 

berry moth. Blue dark and red lines indicate the low and high 

temperature thresholds, respectively. 

 
 1397سال 

  خوار خوشه   پرة روند تغييرات جمعيت شب   13و    12های  شکل 

 . دهد می را نشان    1397انگور در استان قزوين در سال  

الکترونيکی دما  دست آمده از ثبات  بههای  طور دادههمين

تاريخ   از  بررسی  مورد  دوره  طول  تاريخ    1397/ 1/ 14در  تا 

 نشان داده شده است.  14در شکل  1397/ 9/ 18

 
خوار انگور در استان قزوين، پرة خوشهتغييرات جمعيت شب -12شکل 

 .1397تاکستان شماره يک )روستای نودهک(، سال 

Fig. 12. Population fluctuation of grape berry moth, Lobesia botrana, 

in Qazvin province, Takestan No.1 (Nodahak village), 2018. 

 

خوار انگور در استان قزوين، پرة خوشهتغييرات جمعيت شب -13شکل 

 .1397)روستای اک(، سال  2تاکستان شماره 

Fig. 13. Population fluctuation of grape berry moth, Lobesia botrana, 

in Qazvin province, Takestan No.2 (Ak village), 2018. 

 

دست آمده از روند تغييرات جمعيت اين  بر اساس نتايج به 

در سال   به   1397آفت،  اين استان برای    1396مانند سال  نيز  در 

اًل مشخص در سال تعيين شد.  نسل کام   3خوار انگور وجود  خوشه 

عنوان معيار  های فرومونی به های نر توسط تله پره اولين شکار شب 

ترتيب در  بيوفيکس در دو تاکستان تحت بررسی در اين استان به 

اوج    1397/ 1/ 16و    1397/ 1/ 13های  تاريخ  اولين  شد.  مشاهده 

خوار انگور در هر دو تاکستان مورد  های نر خوشه پرک پرواز شب 

تاريخ  ب  در  همين   1397/ 2/ 27ررسی  شد.  پرواز  ثبت  اوج  طور 

های خوشه خوار در نسل دوم نيز در هر دو تاکستان مورد  پره شب 

شکل گرفت. در ادامه نيز يک افزايش    1397/ 4/ 6بررسی در تاريخ  
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به  مشخص  کاماًل  جمعيت  جمعيت  اوج  رخداد  شاخص  عنوان 

 شاهده شد. م   1397/ 5/ 12های نر نسل سوم در تاريخ  پره شب 

 

 
 

تا تاريخ    1397/ 1/ 24نمودار تغييرات ساعتی دمای محيط از تاريخ    - 14شکل  
در تاکستان مورد بررسی، استان قزوين، خطوط افقی به رنگ آبی    1397/ 9/ 18

تيره و قرمز بازة تغييرات دماهای مؤثر از ميان کل دماهای ثبت شده برای رشد  
عنوان شاخص  دهد. خط آبی تيره به و نمو خوشه خوار انگور را نشان می 

محدودة آستانة پايين دمای رشد و نمو و خط قرمز شاخص محدودة آستانة  
 باشد. باتی دمای رشد و نمو خوشه خوار انگور می 

Fig. 14. Hourly fluctuation of air temperature from 13 April, 2018 to 9 

December, 2018 in studied vineyard, located in Qazvin province. Horizontal 

dark blue and red lines show thermal fluctuation range among total recorded 

temperature data for development of grape berry moth. Blue dark and red 

lines indicate the low and high temperature thresholds, respectively. 

 

 آگاهي ( و ارائة مدل پيش GDHساعتي )   مؤثر محاسبة مجموع گرماي  

های انجام شده در کليه مناطق مورد بررسی حاکی از  بررسی 

خوار انگور در اين  وجود و رخداد سه نسل مشخص برای خوشه 

مهم    ، امر حاضر   تحقيق   اهداف مناطق بود. در هر حال در خصوا  

ساعتی مورد نياز برای رخداد هر  محاسبة دقيق مجموع گرمای مؤثر  

منظور امکان استفاده از راهکارهای  ها به ها و تفکيک آن يک از نسل 

 مختلف مديريتی در کنترل آفت بود. 

 ( ساعتی  مؤثر  گرمای  هر GDHمجموع  برای  نياز  مورد   )

آگاهی    عنوان مدل پيشبهی خوشه خوار انگور  ها نسليک از  

کيک هر يک از مناطق مورد تفبهاز فنولوژی تابع دمای آفت،  

، ها ارائه شده است. بر اساس اين داده   3- 1 ی ها جدول بررسی در  

عنوان معياری برای پيش بينی زمان  بههای ارائه شده  ميانگين داده

ی آفت در مناطق مورد بررسی قابل  هانسلرخداد هر يک از  

می انتظار  است.  شرايط  استفاده  در  بتواند  اطالعات  اين  رود 

مشابه، زمان رخداد رويدادهای فنولوژيک ذکر شده را در مناطق  

بينی نمايد. با اين حال تزم است قبل از توصيه  پيش اقليمی مشابه  

های اجرايی، ابتدا در چند منطقه با اقليم و نحوه  کارشناسان بخش به 

ها  بينی اين مدل پيش و حداقل در دو سال، توان  و نوع کشت مشابه 

 . آزمايش گذاشته شده و اعتبارسنجی شود در شرايط واقعی به 
 

 

های نسل اول خوشه خوار انگور.پرهشبدرجة سلسيوس( اوج پرواز -مجموع نياز گرمايی ساعتی )ساعت -1جدول   

Table. 1. Estimated Growing Degree-Hours (GDH) for the flight peak of the first generation of grape berry moth, Lobesia botrana Denis & Schiffermüller. 

Study location 
Year Date of observation 

Physiological time (GDH) 

Province Village Min Max Mean٭ 

Kurdistan 

Gazaneh 2017 30 April 859 1061 946 

Salavat abad 2017 30 April-3 May 881 1163 1045 

Gazaneh 2018 11 April-22 April 836 1143 989 

Salavat abad 2018 22 April 874 902 888 

Qazvin 

Nodahak 2017 1 May 730 1448 1028 

Ak 2017 1 May 730 1448 1028 

Nodahak 2018 17 May 867 1194 1042 

Ak 2018 17 May 867 1194 1042 

 ميانگين کل گرما مؤثر ساعتی محاسبه شده در تاريخ رخداد مرحله فنولوژيک مورد نظر است. ٭

 .Mean of estimated GDH (Growing Degree-Hours) for each phenological event٭
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 های نسل دوم خوشه خوار انگور. پرهدرجة سلسيوس( اوج پرواز شب-مجموع نياز گرمايی ساعتی )ساعت -2جدول 
Table. 2. Estimated Growing Degree-Hours (GDH) for the flight peak of the second generation of grape berry moth, Lobesia botrana Denis & Schiffermüller. 

Study location 
Year Date of observation 

Physiological time (GDH) 

Province Village Min Max Mean٭ 

Kurdistan 

Gazaneh 2017 18 June 12887 13206 13014 

Salavat abad 2017 25 June- 1 July 14590 17801 16180 

Gazaneh 2018 17 June 13629 13925 13744 

Salavat abad 2018 1 July 14590 15297 15074 

Qazvin 

Nodahak 2017 23 June 19664 20100 19866 

Ak 2017 23 June 19664 20100 19866 

Nodahak 2018 27 June 17114 17550 17317 

Ak 2018 27 June 17114 17550 17317 

 ميانگين کل گرما مؤثر ساعتی محاسبه شده در تاريخ رخداد مرحله فنولوژيک مورد نظر است. ٭

 .Mean of estimated GDH (Growing Degree-Hours) for each phenological event٭

 
 . خوار انگورهای نسل سوم خوشهپرهدرجة سلسيوس( اوج پرواز شب-مجموع نياز گرمايی ساعتی )ساعت -3جدول 

Table. 3. Estimated Growing Degree-Hours (GDH) for the flight peak of the third generation of grape berry moth, Lobesia botrana Denis & Schiffermüller. 

Study location 
Year Date of observation 

Physiological time (GDH) 

Province Village Min Max Mean٭ 

Kurdistan 

Gazaneh 2017 13 August-3 September 33594 33954 37317 

Salavat abad 2017 13-20 August 35537 38806 37179 

Gazaneh 2018 26-29 August 40127 41492 40801 

Salavat abad 2018 26 August 38346 38742 38542 

Qazvin 

Nodahak 2017 1 August 34999 35498 35236 

Ak 2017 6 August 35925 36424 36162 

Nodahak 2018 3 August 37549 38047 37785 

Ak 2018 3 August 37549 38047 37785 

 ميانگين کل گرما مؤثر ساعتی محاسبه شده در تاريخ رخداد مرحله فنولوژيک مورد نظر است. ٭

 .Mean of estimated GDH (Growing Degree-Hours) for each phenological event٭
 

 بحث

نظر از راهکار مورد ( صرفIPMمديريت تلفيقی آفات )

استفاده برای کنترل آفات، زمانی با موفقيت همراه خواهد بود،  

و   دقت تعيينبهکه زمان استفاده از راهکارهای مختلف کنترل  

تعيين عبارت ديگر مديريت تلفيقی آفات بدون  بهمشخص شود.  

تيری در    مثابة انداختن   به های کنترل  زمان مناسب اعمال روش 

اندک  بسيار  آن  بودن  بخش  نتيجه  احتمال  که  است،  تاريکی 

(. بر اين اساس از ارکان اصلی  Ranjbar Aghdam, 2022) است 

پيش آفات،  تلفيقی  مديريت  صحياجرای  رخداد بينی  زمان  ح 

ست.  هاآنی مختلف  هانسلخصوا  بهمراحل فنولوژيک آفت  

مصرف حشره مورد  در  حتی  رايجبهها،  کشچون  ترين  عنوان 

شوند، نه راهکار کنترل آفات، چنانچه در زمان نامناسب انجام  

کاهش جمعيت  به، بلکه منجر  شودنمیتنها باع  کنترل آفت  

اجتماعی و  زيست محيطی،  دشمنان طبيعی شده و تبعات منفی  

 ,Ranjbar Aghdam)  دنبال خواهد داشتبه اقتصادی بيشتری را  

های توليد، افزايش منظور کاهش هزينهبه(. بر اين اساس  2022

ها،  کشحداقل رساندن تعداد دفعات مصرف آفت بهو    وریبهره

  خصوا سمپاشی به کارهای مختلف مديريتی  کارگيری راه زمان به 
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دقت تعيين شود. از طرف ديگر با توجه  بهبايد    هاکشحشرهبا  

که پايش مستمر آفات در مناطق مختلف بسيار مشکل و  اينبه

امر  هزينه متخصصين  است،  راهکارهای به بر  از  استفاده  دنبال 

زمان ساده  تعيين  برای  آفات    تری  فنولوژيک  مراحل  رخداد 

بودند. در بسياری از موارد    هاآنی مختلف  هانسلخصوا  به

  شود. ريزی می ها غالبًا بر اساس زمان تقويمی برنامه کش مصرف آفت 

های قابل توجهی بين شرايط آب و هوايی مناطق  ولی چون تفاوت 

مختلف  سال  و  موارد  های  از  بسياری  در  اين  بنابر  دارد،  وجود 

تقويمی نادرست بوده و کارايی تزم از    ريزی بندی و برنامه زمان 

  اکبرزاده شوکت   . برای مثال شود نمی اقدام کنترلی مورد استفاده عايد  

(Akbarzadeh Shoukat, 2016)   شروع ظهور و  ه است شان دادن ،

شب  خوشهپرهپرواز  سال  های  در  انگور  مدت  به  1394خوار 

بود. بنابراين اتکاء  شروع شده    1393روز زودتر از سال  هفت  

های مناسب کنترل کارآيی  بينی زمان ی تقويمی در پيش ها ن ا زم به 

نمی  را  پژوهش  تزم  در  اساس  اين  بر  باشد.  داشته  پی  در  تواند 

توصيه شده   علمی   کارهای دنبال استفاده از آخرين راه به حاضر نيز  

م و بر اين اساس سعی شد، برای تأمين هدف مورد نظر بودي

نوسانات   بررسی  مورد ضمن  مناطق  در  هدف  آفت  جمعيتی 

بررسی و تعيين تعداد نسل آن، با استفاده از فنولوژی تابع دمای  

زمان  خوشه تعيين  برای  مدلی  انگور  ی  ها نسل رخداد  خوار 

 ارائه شود.   ها آن مختلف آفت بر اساس نياز گرمايی  

جمعيت    مطالعه روند نوسانات طی دو سال اجرای تحقيق و  

خوار انگور، وجود سه دوره پروازی کامالً مشخص کرم خوشه

ر  خوا مناطق مورد مطالعه مسجل و مشخص شد که کرم خوشه در  

های کردستان و قزوين دارای سه نسل کامل در  انگور در استان

 ,Rezvani, 1981; Saber et alباشد. اين نتايج با مطالعات )سال می

.1998; Saeedy, 2007; Hosseinzadeh et al., 2012; Akbarzadeh 

Shoukat, 2016  ترتيب در مناطق شهريار )استان تهران(،  به(، که

شرقی(،   آذربايجان  )استان  خانقاه  قزوين(،  )استان  تاکستان 

)استان  سی اروميه  و  احمد(  بوير  و  کهکيلويه  )استان  سخت 

داده    را مورد مطالعه قرار  آذربايجان غربی( تغييرات جمعيت آفت 

 کند.  بودند، مطابقت می

ها نشان داده است که رشد و نمو حشرات و ساير  بررسی

بندپايان تابع دمای محيط است. بر اين اساس، محاسبة مجموع  

بينی رخدادهای بيولوژيک  گرمای مؤثر ابزار با ارزشی برای پيش

ر سرعت رشد و نمو  دليل تأثير بسيار زياد دما د به باشد.  حشرات می 

نمو حشرات را توصيف    و   هايی که رشد حشرات، بسياری از مدل 

 ,Damos and Savopoulou-Soultaniکنند برگرفته از دما هستند ) می 

-چه مهم است درک اين نکته است که روز جا آن(. در اين2012

کند. در مورد رجه فقط در ارتباط با دمای پايه مفهوم پيدا می د

خوار انگور نيز نياز گرمايی مراحل مختلف زيستی  خوشهکرم  

رشدی   از  مقادير  در صفر  متفاوتی  درجه   13/ 2تا    6/ 5بسيار 

سلسيوس توسط محققان مختلف، تخمين زده شده و مورد استفاده  

گرمای  مجموع  مقادير  اساس  برهمين  و  است  گرفته  مؤثر    قرار 

است. با    ( متفاوتی برای آن تعيين و اعالم شدهGDD)  تجمعی 

کافارلی و ويتا   اقتباس از  بر اساساين حال در اين پژوهش،  

(Caffarelli and Vita ,1988)  پژوهش به و اکبرزاده  های  دنبال 

  و   رشد  یدما  نييپا  ةآستان  (Akbarzadeh Shoukat ,2016)شوکت  

  ی دما  یو آستانة بات  وسيدرجه سلس  10خوار انگور  نمو خوشه

 در نظر گرفته شد. وسيدرجة سلس 35نمو  و رشد

  (Caffarelli and Vita ,1988)کافارلی و ويتا  برخی محققان مانند  

خوار انگور را بر اساس يک تاريخ تقويمی  بيوفيکس کرم خوشه

مفهوم بيوفيکس بهاند، ولی با توجه  ژانويه در نظر گرفته از اول  

بهتر است بر اساس معيارهای بيولوژيک تعيين شده و مقارن    که 

 های بيولوژيک محسوس آفت در طبيعت باشدبا آغاز فعاليت 

(Ranjbar Aghdam, 2009)  ،  از اقتباس  با  حاضر  بررسی  در 

معيار تعيين زمان   (Akbarzadeh Shoukat ,2016)اکبرزاده شوکت  

محاس برای  بيوفيکس  مؤ بهرخداد  دماهای  شروع  مجموع  ثر، 

های فرمونی منظور  خوار انگور در تلههای خوشهپرهشکار شب 

نيز    Nassirzadeh and Bassiri ,1994))نصيرزاده و بصيری  شد که  

های خود در شيراز اين معيار را برای تعيين تاريخ  در بررسی

 گرمای مؤثر روزانه استفاده کرده بودند.  بهآغاز محاس

مبتنی    آگاهی های پيش اختالفات در مدل بزرگترين خطاها و  

مربوط  -بر محاسبة روز های محاسبة  معيارها و روشبهدرجه 
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مجموع گرمای مؤثر روزانه يا ساعتی است. اين خطاها متاثر از  

عديده میفاکتورهای  روش ای  در  تفاوت  نظير  باشد،  تواند 

  محاسبة مجموع گرمای مؤثر ساعتی يا روزانه، تفاوت در معيارهای 

استفاده   و  بهمورد  ارقام  گونه،  در  تفاوت  بيوفيکس،  عنوان 

ميزبانواريته سازگاریهای  در  تفاوت  گياهی،  بوم های  های 

اقاليم مختلف،  شناختی جمعيت  در  آفات مستقر  های مختلف 

  هايی که مراحل مختلف زيستی تفاوت در دمای واقعی ريز زيستگاه 

می زندگی  آن  در  و  حشرات  ث کنند  توسط  دمای محل  دما  بت 

ی  ها مدل دماسنج و ... همگی دتيل وجود تفاوت در مقادير عددی  

  آگاهی ی پيش ها مدل اساس در تهيه    آگاهی ارائه شده است. براين پيش 

  دمای آفات بايد بسيار دقت نمود و تمامی به بر مبنای فنولوژی وابسته  

اين موارد بايد مشخصًا بيان شود تا کاربران نيز در زمان استفاده از  

ی تهيه شده، تمامی مفروضات و معيارهای مورد استفاده در  ها مدل 

 . (Ranjbar Aghdam, 2022) تهيه مدل را مد نظر قرار دهند 

محيط    های ثبات الکترونيکی دما در در اين بررسی دستگاه 

های انگور  ارتفاع و موقعيت مکانی خوشهباغ و در شرايط هم

قرار داده شد، ولی با اين حال ميکروکليماهای تاج درخت و  

توانند های آلودگی در نقاط مختلف خوشه نيز میحتی موقعيت 

اينکه  بهدر وضعيت رشد و نمو آفت تأثيرگذار باشند. با توجه  

ی دمای بيشينه و کمينة  هاهرشد و نمو حشرات فقط بين آستان

انجام می نمو  تهيه مدلرشد و  آگاهی اين  پيش های  شود، برای 

آزمايشگاهی    های های با دمای ثابت طی بررسی ها در محيط آستانه 

شوند. از طرف ديگر گزارشات متعددی وجود دارد تعيين می 

تواند نقش مهمی های دمای روزانه میدهد نوسانکه نشان می

(. بر Roltsch et al., 1990)  نمو حشرات داشته باشد  در رشد و

اين اساس، نياز مبرمی برای انجام آزمايشات در دماهای مختلف  

وجود دارد. از اين رو بسياری از محققان، مشاهدات صحرايی را  

  کارگيری ه منظور ب به های حشرات  برای تخمين فنولوژی جمعيت 

يا حتی در تجزيه و تحليل  مديريت تلفيقی آفات  ها در  اين تخمين

تحت شرايط تغييرات آب و هوايی مورد استفاده قرار    خطر آفت 

)داده  ;Satake et al., 2006; Martin-Vertedor et al., 2010اند 

Gutierrez et al., 2012  مربوط مطالعات  فصلی  نوسانات  به(. 

جمعيت، بر اساس مدل دمايی کرم خوشه خوار انگور در اروپا،  

دو يا سه نسل در سال برای اين آفت را با استفاده از رخداد  

های رشد و نمو پايين مختلفی برای اين آفت  بيوفيکس و آستانه

 ;del Tio et al., 2001; Milonas et al., 2001بينی کرده است )پيش

Armendariz et al., 2009; Gallardo et al., 2009  پرواز اوج   .)

در منطقه دل دوئروی اسپانيا با    L. botranaبينی شده برای  پيش

تاريخ  درجه سلسيوس و    10در نظر گرفتن آستانه دمايی حداقل  

 ( ميالدی  سال  اول  از  و    666،  144ترتيب  به ژانويه(    1بيوفيکس 

(.  Amo-Salas et al., 2011روز درجه اعالم شده است )  1216

دوم و سوم کرم خوشه ی اول،  هانياز گرمايی اوج پرواز نسل

( در  Akbarzadeh Shoukat, 2016خوار انگور توسط اکبرزاده شوکت ) 

شده بود.  بهدرجه محاس-روز  1682و    665،  153ترتيب  بهاروميه  

اين حشره   پرواز  نيز مجموع گرمای مؤثر برای اوج  ايتاليا  در 

های سه گانه با همان تاريخ بيوفيکس و دمای آستانه برای نسل

واحد دمايی ثبت شده بود    1462و    782،  236ترتيب  به  پايين،

(Caffarelli and Vita, 1988  .) 

برآوردها،   اين  تعيين بههمگی  معيار  در  اختالف  دليل 

بيوفيکس و يا روش محاسبة نياز گرمايی و در مواردی اختالف 

طور مستقيم با تحقيق حاضر  بههای دمايی مفروض،  در شاخص

قرابت   صورت  نزديکی  در  عدم بهو  يا  و  پژوهش  اين  نتايج 

عنوان معياری برای درستی و صحت نتايج ارائه  بهآن،  بهقرابت  

تواند مورد استفاده قرار گيرد و تنها  شده در پژوهش حاضر نمی

خواهند بود که   تأييد زمانی صحت اين نتايج با اطمينان مورد  

بينی  های متفاوت از نظر پيشهای مختلف و در مکاندر سال

آزمون گذاشته شده و دقت    بهی مختلف آفت  هانسلرخداد  

 برسد.  تأييدبههای ارائه شده داده

 

 سپاسگزاري

پزشکی کشور که در سسه تحقيقات گياهؤوسيله از مبدين

تحقيق مين  أت اين  اجرای  برای  نياز  مورد  امکانات  اعتبارات و 

. شودمساعدت کردند تشکر و قدردانی می
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