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Abstract
European grapevine moth, Lobesia botrana (Denis &
Schiffermüller) (Lep.: Tortricidae), is the main pest of grapes in
Iran. Several insecticide applications are necessary for the
chemical control of the pest causing severe hazards for
environment and human being health. Therefore, the efficiency
of mating disruption, at a rate of 500 dispensers per hectare
(Isonet® L dispensers, Shin Etsu, Japan), was compared with
insecticide treatment (control) during 2013 in the vineyards of
Qazvin province (Iran). The capture of monitoring traps and the
number of infested clusters were monitored in mating disruption
and control plots. The percentages of infestations in the plots
with different treatments were statistically compared by General
Linear Model, χ2 and binomial distribution tests. The
monitoring-trap capture rate and the percentage of infested
clusters in mating disruption plot were respectively 97% and
100% less than those in control plot. The percentage of infested
clusters in mating disruption plot (0%) was significantly less
than that in control plot (4%) where chemical insecticides were
used 2 times. The percentages of infested clusters in the centre
of maiting disruption plots were either significantly less than
those in the centre of control plots or there was not any
significant difference between them. But in some cases the
percentages of infested clusters in the borders of maiting
disruption plots were significantly more than that in the borders
of control plots. So mating disruption was more efficient in the
centre of plots than in the borders for controlling the pest
damage. The much lower population density of the pest was the
principal reason for the higher efficiency of mating disruption in
the region.
Keywords: European grapevine moth, Grapevine, Lobesia
botrana (Denis & Schiffermüller), Mating disruption

چكیده
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) کرر خوشره خروار انگرور
 روش کنترل شریییایی ایرن. آفت اصلی انگور در کشور است،(Lep.: Tortricidae)
آفت مستلز کاربرد سیو آفتکش در چندین نوبت بوده و در نتیجه مریتوانرد خررری
 از ایرن رو کرارایی.جدی برای محیط زیست و سالمت محصول و انسان ایجراد نیایرد
روش اخالل در جفتگیری برای کنترل خسارت این آفت بره وسریله پخرشکننردههرای
 پخرشکننرده055  ژاپن) برا ترراک،Shin Etsu  (ساخت شرکتIsonet®L فرومون
.در هکتار در تاکستانهای استان قزوین با روش کنترل شیییایی (شاهد) مقایسه گردیرد
برای این منظور شکار تلههای فرومونی ردیابی و فراوانی خوشرههرای آوروده بره آفرت
تعیین و درصد کاهش شکار تلههای ردیابی و درصرد خوشرههرای آوروده بره آفرت در
قرعات محل اجرای اخرالل در جفرت گیرری نسربت بره قرعرات شراهد محاسربه و برا
 و رگرسریون وجسرتیم مروردχ2 ،General Linear Model استفاده از آزمونهرای
- نتایج نشان داد که شکار تلههای ردیرابی و درصرد خوشره.مقایسه آماری قرار گرفتند
 درصرد کیترر از155  و99

های آووده به آفت در قرعه اخالل در جفتگیری بره ترتیر

 درصد خوشههای انگور آووده به کر خوشه خروار انگرور در قرعرات.قرعه شاهد بود
 درصرد برود و4 صرفر و

اخالل در جفتگیری و شاهد (دو نوبت سیپاشی) بره ترتیر

درصد خوشه های انگور آووده به آفت در قرعه اخالل در جفتگیری بره طرور معنریدار
.کیتر از شاهد بود
Lobesia botrana(Denis & ، کررر خوشرره خرروار انگررور:کلماااک کلیاادی
 انگور، اخالل در جفتگیری، فرومون،Schiffermüller)

فصلنامه زیست شناسی سلووی و مووکووی گیاهی

فصلنامه زیست شناسی سلووی و مووکووی گیاهی
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30- 44  صص،4  و3  شیاره،11  دوره،1390 سال

آن آبی و  29/1درصد به صرورت دیر اسرت .در سرال
 1395میانگین عیلکرد انگور درکشت آبی  12391و در
کشت دی  4694کیلوگر گزارش شده اسرت (آمارنامره

مقدمه و کلیاک
انگور یکی از توویدات مه باغی در سراسر جهان بروده
و حدود  6555سرال قبرل از مریالد اهلری شرده اسرت.
قدیییترین مناطق پرورش انگرور در دنیرا برین دریرای
خزر و دریای سیاه گرزارش شرده اسرت (

Reisch and

 .)Pratt, 1996از انگور فرآوردههای جانبی زیادی ماننرد
کنسانتره و آب انگور ،شیره انگور ،سرکه ،کشیش،
شیره کشیش ،پاستیل ،پوره کشیش و غیررررره تهیه می-
شود .با توجه به اهییت و مصارف گسترده انگور و
وررزو افررزایش صادرات غیرنفتی کشررور ،این محصول
پتانسیل خوبی برای صادرات و ارزآوری کشور دارد.
وذا با افزایش کیفیت و انتخرررررراب روش پرورش بهینه
انگور مرریترروان به افزایش صادرات این محصول کیم
نیود .بر اساس آمار سازمان خواروبار جهانی کل سرر
زیررر کشررت انگررور دنیررا در سررال  2512در حرردود
 6969393هکتار و میزان تووید آن نیرز  69میلیرون ترن
بوده است .انگور در بیش از  99کشور تووید میشود که
ده کشور اصلی توویدکننده انگور به ترتی

شامل ایتاویرا،

فرانسه ،ایاالت متحده امریکا ،اسپانیا ،چین ،ترکیه ،ایران،
آرژانتین ،استراویا و شیلی میباشند .ایران با سره چهرار
درصد تووید جهان مقا هفت را دارا میباشرد .میرانگین
جهانی راندمان انگور  9/6تن در هکتار بروده و ایراالت
متحده امریکا برا توویرد  19/35ترن در هکترار براالترین
رانررررررردمان توویرررررررد را داشرررررررته اسرررررررت
(.)WWW.FAOSTAT.COM
تووید انگور در کشور در سرال  1395معرادل 3109230
تن بوده که مقا اول تووید محصوالت باغی را بره خرود
اختصاص داده است .این محصول با سر زیرر کشرت
 329592هکتار بعد از پسرته دومرین محصرول براغی از
نظر مساحت کاشت است که  93/3درصد آن بارور و از
این سر  ،حدود  239هزار هکتار معرادل  92/9درصرد

جهاد کشاورزی .)1395 ،به جرات میتوان اظهرار کررد
که از بین تیا عوامل مؤثر در کاهش راندمان و کیفیرت
انگور در کشرور ،خسرارت کرر خوشره خروار انگرور،
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lep.:

) ،Tortricidaeبیشترین اهییت را دارا میباشرد .در ایرن
تحقیق با توجه به پیآمدهای نامرلوب استفاده از سیو
شیییایی برای کنترل خسارت ایرن آفرت ،برهخصروص
عوارض سوء ناشی از باقییانده سیو و برروز مقاومرت
به برخی سیو در کر خوشه خوار انگور (حسرینزاده
و هیکاران ،)1399 ،کارایی روش اخرالل در جفتگیرری
به وسیله فرومون جنسی در کنتررل خسرارت آن مرورد
بررسی قرار گرفت تا در صورت ترثثیر مناسر

از ایرن

روش برای کاهش خسارت این آفت بهره بررد .در ایرن
بررسی کارایی روش اخالل در جفتگیرری بررای کنتررل
خسارت کر خوشره خروار انگرور برا اسرتفاده از یرم
محصول تجاری با نا  Isonet-Lسراخت شررکت

Shin

(Etsuژاپن) مورد بررسی قرار گرفت.
فرآیند پژوهش
محل و زمان اجرای آزمایش :این بررسری در موسرتان
های آووده به کر خوشه خوار انگور،

Lobesia botrana

) ،(Denis & Schiffermullerدر سررال  1392در اسررتان
قزوین انجرا شرد .موسرتان محرل اجررای آزمرایش برا
مختصات جغرافیایی ˝ 36˚ 10́ 35شریاوی و ˝05˚ 9́ 25
شرقی و ارتفاع  1209متر از سر دریا متعلق به شرکت
دشت زر واقع در فاصلة  15کیلومتری شهرستان قزوین
متعلق به اراضی روستای چوبیندر بود که  32هکتار باغ
به شیوة داربسرتی روسرییی از نروع  Tشرکل ،برا ارقرا
بیدانه سفید وقرمز  6ساوه و آووده به کر خوشره خروار
انگور داشت .در این باغ در سالهرای  99و  95نیرز بره
ترتیر

در سرر  0و  12هکترار اخرالل در جفتگیررری

برعلیه پروانه خوشره خروار انگرور اجررا گردیرده برود.

سیست آبیاری باغ به صورت قرررهای و در شرعاع 055

موازی از جنس پلیاتیلن بود که در یم وووه یم مفتول

متری از حاشیة آن یم هکتار باغ انگور وجود داشت و

آوومینیومی و در وووه دیگر ترکی

فرومون قرار داشرت

تقریباً ایزووه بود .در اضالع شیاوی مزارع گند و ذرت،

و به دور شاخه درخت پیچیده میشد .دربرارة جرزء یرا

در شرق مزرعه کلزا ،در غرب مزارع گند و ذرت و در

اجزاء اصلی فرومون در پخشکنندههای تجاری فرومون

جنوب آن باغ سی

سرراخت شرررکت  Russellاطالعرری در دسررت نیسررت.

و اراضی آیش قرار داشت.

روش اجرای آزمایش :پروژه با دو تییار انجا گردیرد:

پخشکنندههای  Russellبه شکل اسفنج در داخرل یرم

 -اخالل در جفتگیری پروانه کر خوشه خوار انگور بره

پوشش پالستیکی بودند که به وسیله یم حلقه به شاخه

وسررریله پخرررشکننرررده تجررراری فرومرررون برررا نرررا

نص

(Isonet®Lساخت شرکت  ،Shin Etsuژاپرن) - .اخرالل

جفتگیری ه زمان با آغاز ظهور حشررات کامرل پروانره

در جفتگیری پروانه کر خوشه خوار انگرور بره وسریله

کر خوشه خروار انگرور برر روی درختران کررتهرای

Russell

شدند .بنابر پیشنهاد شرکتهرای

پخشکننده تجاری فرومرون سراخت شررکت

میشدند .پخشکنندههای فرومون برای اخالل در

آزمایشی مربوطه نص

 ،IPMانگلستان (این پخرشکننردههرای تجراری توسرط

سازنده تعرداد  055پخرشکننرده در هکترار برا فواصرل

سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تهیه و کرارآیی آن

مساوی بر روی شاخههای فرعی باالیی درختران مرو در

بنا به پیشنهاد مدیریت حفظ نباتات آن سرازمان در ایرن

ارتفاع حردود  1/0مترری نصر

گردیدنرد ووری تعرداد

پروژه بررسی گردید) .شاهد (کنترل شیییایی آفت) .هرر

پخشکنندههای فرومون بر روی درختان حاشیه قرعات

تییار در یم قرعه آزمایشری بره مسراحت حردود پرنج

آزمایشی دو برابر بود .شرر عیلیرات کنتررل شریییایی

Isonet®L

آفات در قرعات آزمایشری در جردول یرم اراشره شرده

هکتار انجا گردید .پخشکنندههای فرومرون
حاوی  192میلیگر مووکول

(E,Z)-7,9-Dodecadienyl

است.

 acetateبودنرد .پخررشکننررده  Isonet®Lشررامل دو ووورره
جدول  :1عملیاک کنترل شیمیایی در قطعاک آزمایشی
سال اجرا

دوز مصرف حشره کش ()‰

نا حشره کش
دیرررررازینون + %65 EC

1392

توپاز
دیازینون %65 EC

زمان مصرف

دفعات مصرف

آفت هدف

محدوده سیپاشی

5/120+1/0

1392/2/19

1

تریپس مو+سفیدک سرحی

شاهد و اخالل در جفتگیری

1/0

1392/3/10

1

کر خوشه خوار انگور

شاهد

کارایی روش اخالل در جفتگیرری بره دو روش زیرر

زمان با نص

تعیین شد:

اخالل در جفتگیری نص

 -در قرر هر قرعه آزمایشی تعداد  0تله فرومونی برا

روز مورد بازدید قرار گرفته و ش پرههای شکار شده

تلههای دوتا سبز رنگ (ساخت شرکت ،Russell IPM

بعد از شیارش و ثبت تعرداد آنهرا از تلرههرا خرار

انگلستان) حاوی پخشکننده فرومون جنسری پروانره

می گردیدند .پخشکنندههای فرومون تله ها هر چهرار

کر خوشه خوار انگور (ساخت شرکت AgriSense

هفته تعویض شدند و سرو چسبنده کف تلهها نیرز

 ،BCS Ltd.انگلستان) با فواصل مسراوی (حردود 05

در صورت وزو تعرویض گردیدنرد .درصرد کراهش

متر) و در ارتفاع حدود  1/0مترر بره منظرور بررسری

( )%REDدر شکار تلههای فرومونی قرعره اخرالل در

اشررباع فرومررون در قرعررات مربررول برره اخررالل در

جفتگیری نسبت به قرعه شاهد با فرمول زیر محاسبه

جفتگیری و بررسی نوسان شکار حشرات کامل آفرت

گردید (%RED = [1 – (MMD / :)Cocco et al., 2013

گردید .تلههای ردیرابی هر -

 MC)] × 100که در آن  MMDمجیوع شکار تلههرا در

در قرعات شاهد نص

پخش کننرده هرای فرومرون مخصروص
گردیدند .تلرههرا هرر 0-9

قرعه اخالل در جفتگیری و  MCمجیوع شکار تلههرا

مقایسه فراوانی خوشههای آووده و غیرآوروده بره الرو

در قرعه شاهد است .از زمان تشکیل خوشههای میوه

در تییارهای آزمایشی (قرعههای اخالل در جفتگیری

هر دو هفته  15خوشه از  15بوته انگور (جیعراً 155

و شاهد) و هیچنرین در محرلهرای مختلرف نیونره

خوشرره) در مرکررز و هیچنررین دو بخررش حاشرریهای

برداری در قرعههای آزمایشی (ردیفهرای حاشریه و

قرعات آزمایشی (در مجیوع  15خوشره از  35بوتره

مرکز قرعات) از آزمون  )PROC FREQ(χ2و آزمون

انگور) به دقت از نظر آوودگی به کرر خوشره خروار

رگرسیون وجستیم ( PROC GENMOD: binomial

انگور و هر چهار هفته به روش فوق از نظر آورودگی

 )distribution, logit link functionدر نررر افررزار

به قارچ عامرل پوسریدگی خوشره انگرور ( Botrytis

 SAS® 9.2اسررتفاده شررد ( SAS Institute, Cary,

 )cinerea Persoonبررسی و آوودگی یا عد آوودگی

 .)NYدر صورت معنیدار شدن تفاوت بین تییارهرا،

خوشهها به آفت و یا قارچ عامرل پوسریدگی خوشره

با استفاده از روش  CONTRASTمقایسره دو بره دو

انگور ثبت گردید .درصرد کراهش ( )%REDخسرارت

انجا شد.

آفت بر روی خوشهها در قرعات اخالل در جفتگیری

نتایج و بحث

نسبت به قرعات شاهد با فرمول زیر محاسبه گردیرد

ردیابی :تلههای فرومرونی کره بره منظرور ردیرابی در

(:)Cocco et al., 2013

قرعررات آزمایشرری کرره در آنهررا روش اخررالل در

 %RED = [1 – (DMD / DC)] × 100کره در آن DMD

جفتگیررری پروانرره کررر خوشرره خرروار انگررور بررا

فراوانی خوشههای خسارت دیده در قرعرات اخرالل

محصوالت  Isonet®Lو پخشکننده فرومون سراخت

در جفتگیری و  DCفراوانی خوشههای خسارت دیرده

9

در قرعات شاهد است.

شرکت  Russellانجا شده بود و شاهد به ترتیر
و  9و  291ش

پره نر آفت را در مدت  149روز (به

هنگا برداشت عیلکرد و کیفیت محصول در قرعات

ترتی

شراهد و اخرالل در جفتگیررری بره روش مشرراهدهای

و در هر تلره) شرکار کردنرد .درصرد کراهش شرکار

مورد بررسی فرار گرفتند.

حشرات نر پروانه کر خوشه خوار انگور در قرعات

تجزیههای آماری :میانگینهای شکار روزانره تلرههرا

اخالل در جفتگیری بره وسریله هرر دو محصرول در

پررس از تبرردیل ) LN(X+1مررورد تجزیرره واریررانس

مقایسه با قرعره شراهد در طرول مردت آزمرایش 99

( )ANOVAقرار گرفتند .تجزیه واریرانس دادههرا برا

درصررد بررود .نتررایج تجزیرره واریررانس نشرران داد کرره

منابع تغییر ثابت تییارهای آزمایشی ( 3سر ) و محل

شررکارهای تلررههررای ردیررابی در قرعررات اخررالل در

تلهها ( 0سر ) و اثرات متقابل این منابع تغییر

جفتگیری (برا میرانگین شرکار روزانره 5/51±5/550

ثابت و تاریخهرای جیرعآوری و شریارش حشررات

پروانه نر در هر تله و در هر بازدید) به طور معنریدار

شکار شده در تلهها به عنوان منبع تغییر تصادفی (21

کیتررر از قرعرره شرراهد (بررا میررانگین شررکار روزانرره

سر ) انجا شد .تجزیه های واریرانس برا اسرتفاده از

 5/39±5/59پروانه نر در هر تله و در هر بازدید) بود

روش  General Linear Modelدر نررررر افررررزار

( .)F(2,280)=56.19; P<0.001شکار تلههای ردیابی

) MINITAB™ (13.20انجا گردید .برای گروهبندی

در موقعیررتهررای مختلررف تفرراوت معنرریدار داشررت

تییارها از آزمون  )α=%0(Tukeyاستفاده گردید .برای

( )F(4,280)=5.76; P<0.001ووی اثر متقابل تییار و

نص

 5/51و  5/51و  5/39ش

پره نر در هرر روز

بررسي كارايي روش اخالل در93 ...

تلهها نشان داد که این وضرعیت تنهرا در

در قرعه شراهد بره دالیرل مختلرف توزیرع حشررات

محل نص

قرعه شراهد دیرده مریشرد و در قرعرات اخرالل در

ناهیگن بوده و باعث تفاوت شکار تلههای فرومرونی

جفتگیری شکار تلهها در محلهای مختلف معنریدار

در محلهای مختلف این قرعه گردیده اسرت .ترداو

نبود (()F(8,280)=7.17; P<0.001جردول  .)2نترایج

کاهش شکار تلههای ردیابی در طول مدت آزمایش و

به دست آمده حاکی از آن برود کره در قرعره شراهد

در قرعراتی کرره روش اخرالل در جفتگیررری در آنهررا

شکار تلههایی که در مرکز قرار داشتند بریش از تلره-

انجا شده بود در مقایسه با قرعات شراهد نشران داد

هایی بود که در حاشیه بودند .عد تفراوت در شرکار

که محصول تجاری آزمایش شده قادر بره رهاسرازی

شررده در قرعرره اخررالل در

کافی فرومون در طول مدت فعاویت آفرت در شررایط

جفتگیری احتیاالً به دویل مقدار باالی فرومون جنسی

منرقه بدون نیراز بره تعرویض آنهرا بررای اخرالل در

که در تیا فضای این قرعات وجود داشته بروده کره

جفتگیری آفت بودند.

تلررههررای ردیررابی نص ر

منجر به توزیع یکنواخت افراد نر گردیده است .ووری
جدول  :2تجزیه واریانس میانگین شكار روزانه تلههای ردیابی در قطعه های های اخالل در جفتگیری پروانه کرم خوشه خوار انگور و شاهد
درجه آزادی

مجیوع مربعات

میانگین مربعات

F

P

2

3/99913

1/99906

06/19

<5/551

منابع تغییر

4

5/99943

5/19461

0/96

<5/551

9

1/93999

5/24222

9/19

<5/551

25

2/09915

5/12996

3/91

<5/551

اشتباه

295

9/46019

جیع کل

314

19/00909

تییار
محل نص

تله

تییار×محل نص
زمان بازدید از تله

تله

5/53395

سه او شکار حشرات نر کر خوشه خوار انگور بره

بررسی کارایی اخاالل در جفتگیاری پرواناه کارم

وسیله تلههای ردیابی در قرعات شاهد مشراهده شرد

خوشه خوار انگور به روش برآورد خسارک :درصد

که او اول مربول به ظهور حشرات کامل نسرل اول

خوشههای انگور آووده به کر خوشه خوار انگرور در

از شفیرههای زمستان گذران و او هرای دو و سرو

قرعات اخالل در جفتگیرری بره وسریله محصروالت

مربول به ظهور حشررات کامرل نسرلهرای

 Isonet®Lو پخررشکننررده فرومررون سرراخت شرررکت

به ترتی

دو و سو بودند .آغاز شکار پروانرههرای نسرل اول

 Russellو شاهد بره ترتیر

صرفر 2/9 ،و  4درصرد

اوایل اردیبهشت (قبل از پایان آوریل) ،زمانهای او

بودند .درصد خوشههرای انگرور آوروده بره آفرت در

شکار حشرات نر نسلهای اول ،دو و سو به ترتی

قرعات اخالل در جفتگیری به وسیله هر دو محصول

 16اردیبهشت (شش می) ،چهرار تیرر ( 20ژوشرن) و

 )χ21=101.28; P<0.001( Isonet®Lو پخررشکننررده

چهار شهریور ( 26اوت) بود .هیان طور که مالحظره

فرومرررون سررراخت شررررکت χ21=4.55; ( Russell

میشود تلههای ردیابی ،علیررغ آنکره هردف اصرلی

 )P<0.05برره طررور معنرریدار کیتررر از شرراهد بررود.

برای کاربرد آنها در ایرن تحقیرق پرایش نوسرانهرای

هیچنین درصد خوشههای انگور آوروده بره آفرت در

ظهور حشرات کامل نبوده است ،میتوانرد اطالعرات

قرعه اخالل در جفتگیری به وسیله  Isonet®Lبه طور

ارزشیندی دربارة زیستشناسی آفت و زمان مناسر

معنی دار کیتر از قرعه اخالل در جفتگیری به وسریله

کنترل آنها در شرایط مختلف کشرور در اختیرار قررار

پخش کننده فرومرون سراخت شررکت  Russellبرود

دهد.

( .)χ21=68.60; P<0.001درصد خوشههای آووده بره

کررر خوشرره خرروار انگررور در قرعررات اخررالل در

مقایسررههررای آمرراری دو برره دو درصرردهای آوررودگی

جفتگیری و شاهد در زمانهرا و محرلهرای مختلرف

خوشه های انگرور بره آفرت در جردول چهرار اراشره

نیونهبرداری در جدول سه اراشه گردیده است .درصد

شدهاند.

خوشههای آووده در مرکز قرعات آزمایشی اخرالل در

درصدهای کاهش خوشههای آووده در قرعات اخالل

جفتگیری یا به طور معنیدار کیتر از درصد خوشره-

در جفتگیررری برره وسرریله محصرروالت  Isonet®Lو

های آووده در مرکز قرعات شراهد برود و یرا تفراوت

پخررشکننررده فرومررون سرراخت شرررکت  Russellبرره

معنیدار نداشتند .ووی صرف نظر از قرعره اخرالل در

ترتیر

 155و  32درصرد بیشرتر بودنرد .درصردهای

جفتگیری به وسیله  Isonet® Lکه هیچ خوشره آوروده

کاهش خوشههای آووده به کر خوشه خوار انگور در

به آفت در آن دیده نشد ،درصد خوشههای آوروده در

قرعات اخالل در جفتگیرری در مقایسره برا قرعرات

حاشیههای قرعات آزمایشی اخالل در جفتگیری یا به

شاهد در زمانها و محلهای مختلف نیونهبرداری در

طور معنیدار بیشتر از درصرد خوشرههرای آوروده در

جدول پنج نشان داده شدهاند .در محل اجرای تحقیق

حاشیههای قرعات شاهد بود و یرا تفراوت معنریدار

آوودگی به قارچ عامل پوسیدگی خوشه انگور مشاهده

نداشتند (به غیرر از حاشریه شررقی قرعره اخرالل در

نشد .بررسیهای مشاهدهای نشان دادنرد کره تفراوتی

جفتگیری با پخرش کننرده فرومرون سراخت شررکت

بین محصول قرعات اخالل در جفتگیری و شراهد از

 Russellکه درصد خوشههای آوروده در آن بره طرور

نظررر عیلکرررد و کیفیررت محصررول وجررود نداشررت.

معنیدار کیتر از حاشریه شررقی قرعره شراهد برود).
جدول  :3درصد خوشههای آلوده به کرم خوشه خوار انگور ،Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller) ،در قطعاک اخالل در جفتگیری و شاهد
سال اجرا

تییار

1392

Isonet® L

محصول شرکت Russell

شاهد

جدول  :4مقایسه

تاریخ

مرکز قرعه

حاشیه شرقی

حاشیه غربی

جیع کل

1392/4/9

5

5

5

5

1392/4/24

5

5

5

5

1392/0/9

5

5

5

5

1392/0/22

5

5

5

5

1392/6/4

5

5

5

5

1392/6/19

5

5

5

5

جمع کل

5

5

5

5

1392/4/9

5

5

5

0

1392/4/24

5

5

5

0

1392/0/9

0

2

1

2/76

1392/0/22

5

3

2

1/76

1392/6/4

0

4

5

3

1392/6/19

3

5

24

9

جمع کل

2/16

1/00

4/00

2/62

1392/4/9

5

5

5

0

1392/4/24

5

5

5

0

1392/0/9

4

0

5

3

1392/0/22

3

19

5

7/76

1392/6/4

6

13

9

8/76

1392/6/19

9

15

5

0/76

جمع کل

3/33

6/00

1/16

4

آماری دو به دو

درصدهای آلودگی به کرم خوشه خوار انگور ،Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller) ،در قطعاک اخالل در جفتگیری و شاهد
محل نیونه برداری

تییارهای مقایسه شده

χ2

درجه آزادی

P

بررسي كارايي روش اخالل در14 ...
مرکز

اخالل در جفت گیری با  Isonet® Lو شاهد

29/56

1

>5/551

اخالل در جفت گیری با  Russellو شاهد

1/04

1

5/2149

®

حاشیه شرقی

حاشیه غربی

اخالل در جفت گیری با  Isonet Lو اخالل در جفت گیری با Russell

19/16

1

>5/551

اخالل در جفت گیری با  Isonet® Lو شاهد

64/14

1

>5/551

اخالل در جفت گیری با  Russellو شاهد

29/33

1

>5/551

اخالل در جفت گیری با  Isonet® Lو اخالل در جفت گیری با Russell

12/04

1

>5/551

اخالل در جفت گیری با  Isonet® Lو شاهد

9/90

1

5/5519

اخالل در جفت گیری با  Russellو شاهد

12/95

1

>5/551

®

اخالل در جفت گیری با  Isonet Lو اخالل در جفت گیری با Russell

39/50

>5/551

1

جدول  :0درصد کاهش آلودگی به کرم خوشه خوار انگور ،Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller) ،در قطعاک اخالل در جفتگیری در مقایسه
با قطعاک شاهد (درصدهای کاهش در مواردی که آلودگی خوشهها در شاهد صفر میباشد قابل محاسبه نیستند)
تییار

تاریخ

مرکز قرعه

حاشیه شرقی

حاشیه غربی

جیع کل

1392/4/9
1392/4/24
Isonet® L

1392/0/9

155

155

155

1392/0/22

155

155

155

1392/6/4

155

155

1392/6/19

155

155

155

155

جیع کل

155

155
155

155

155

1392/4/9
1392/4/24
محصول شرکت Russell

1392/0/9

- 20

65

11/11

1392/0/22

155

92/30

90

1392/6/4

16/69

69/23

1392/6/19

09/14

155

جیع کل

30

95

155

39/60
- 09/92

- 290/91

31/94

نتیجهگیری کلی

شرکت  Russellاحتیاالً به علت حرذف تعرداد قابرل

نتایج آزمایش نشان داد کره کرارآیی روش اخرالل در

توجهی از آنهرا توسرط پرنردگان برودهاسرت کره بره

جفتگیری در کنترل خسارت کر خوشه خوار انگرور

خصوص موج

افزایش آوودگی در قرعه اخرالل در

به وسیله هر دو پخش کنندههای فرومون  Isonet®Lو

جفتگیری به وسیله این محصول در مقایسه برا شراهد

ساخت شرکت  Russellبیش از روش کنترل شیییایی

در اواخر آزمایش هیزمان با فعاویت نسل سرو آفرت

با دو نوبت سیپاشری (برا احتسراب کنتررل شریییایی

گردیدهاست .با توجه به این نقیصه استفاده از پخش-

تریپس مو ه زمان با نسرل اول پروانره کرر خوشره

کنندههرای فرومرون سراخت شررکت  Russellقابرل

خوار انگور) بود .کارآیی پخرشکننردههرای فرومرون

توصیه نیست .در بررسی انجا شده برر روی کرارآیی

 Isonet®Lبیش از پخشکنندههرای فرومرون سراخت

روش اخالل در جفتگیری پروانه کرر خوشره خروار

شرکت  Russellبود .در حین آزمایش مشاهده گردید

انگور به وسیله  Isonet® Lدر جنوبشرقی ترکیره در

کره پرنرردگان پوشررش بسرریاری از پخررشکننرردههررای

سالهای  2550و  2556نیز از عامل مهرار بیوووژیرم

فرومون ساخت شررکت  Russellرا سرورا کررده و

 Bacillus thuringiensis sp. kurstakiدو نوبرت در

ماده اسفنجی شرکل داخرل آن را خرار کردنرد کره

سال  2550بر روی نسلهای اول و سو آفت و یرم

احتیاالً از آن بررای النرهسرازی اسرتفاده مریکردنرد.

نوبت در سال  2556بر روی نسل اول آفت در قرعره

بنابراین کارآیی کیتر پخشکنندههای فرومون ساخت

اخالل در جفتگیری استفاده شد .نترایج ایرن بررسری

نشان داد که در سال  2550خسارت آفرت در نسرل-

حدود  19تن از فرموالسیون تجاری روردان (سراخت

های اول ،دو و سو در قرعه اخرالل در جفتگیرری

شررکت  ،Dow AgroScienceاینرردیاناپوویس ،ایاوررت

شش ،سه و پنج درصد و در قرعه شاهد برا

ایندیانا در آمریکا) با دوز توصیه شده دو کیلروگر در

به ترتی

پنج نوبت کاربرد حشرهکشهای شیییایی بره ترتیر

هکتار ساالنه در تاکستانها مصرف میشرد ( Ioriatti

 19 ،25و سه درصرد برود .در سرال  2556خسرارت

 .)et al., 1993پس از دوازده سرال اسرتفاده از روش

آفت در نسل های اول ،دو و سو در قرعه اخالل در

اخالل در جفتگیری مصرف حشرهکشها بررای مهرار

پنج ،دو و سه درصد و در قرعره

کررر خوشرره خرروار انگررور در بسرریاری از نررواحی

شاهد با هفت نوبت کاربرد حشرهکشهرای شریییایی

 Trentinoمورد نیاز نییباشرد و تنهرا سیپاشریهرای

سه ،صفر و صرفر درصرد برود ( & Akyol

پراکنده در تاکستانهای کوچم و محدود و در سال-

 .)Murat Aslan, 2010بنررابراین در سررالهررای اول

هایی که شرایط برای رشد و نیو آفت مساعدتر است

اجرای روش اخالل در جفتگیری استفاده محردود از

انجا میشود .به این ترتی

از آثار سوء حشرهکشها

حشرهکشها بررای کراهش خسرارت آفرت اجتنراب

بر روی محصول و هیچنین انسان عیومراً جلروگیری

ناپذیر است .در باغ محل اجررای تحقیرق کره سرابقه

شدهاست ( .)Ioriatti et al., 2007نکته قابل توجه آن

اجرای روش اخالل در جفتگیری بره مردت دو سرال

است که هییشه درصد خوشههای آووده بره آفرت در

پیاپی قبل از زمران اجررای ایرن تحقیرق را دارا بروده

مراکز قرعات اخالل در جفتگیری یا به طور معنیدار

خسارت گردیده و از

کیتر از درصد خوشههرای آوروده در مراکرز قرعرات

ترکیبات آفتکش برای کنترل خسارت آفرت در نسرل

شرراهد بررود یررا تفرراوت معنرریداری نداشررتند .امررا در

سو استفاده شده بود (مذاکرات شخصی با مسرئوالن

مواردی درصد خوشههای آوروده بره آفرت در برخری

حفظ نباتات استان قزوین) .بنابراین در استان قرزوین

حاشیههای قرعات اخالل در جفتگیری به طور معنی-

نیز خسارت آفت بره تردریج و ضرین چنردین سرال

دار بیشتر از درصد خوشههای آووده در حاشریههرای

استفاده از روش اخالل در جفتگیرری کراهش یافتره-

قرعات شاهد برود .بره عبرارت دیگرر کرارآیی روش

اسررت .تجررارب توسررعه روش اخررالل در جفتگیررری

اخالل در جفتگیری در مراکز قرعات مربوطه بیش از

پروانه کر خوشه خوار انگور نیز نشان دادهاست کره

حاشیه ها بود و کارآیی آن در مراکز قرعات یا بهترر و

کاهش خسارت ایرن

یا مانند کنترل شریییایی آفرت برود در حراوی کره در

آفت و حذف کامل روشهرای مهرار شریییایی آفرت

برخی از حاشیهها این چنین نبود .پررواز پروانرههرای

گردیرررده اسرررت .بررررای م رررال در تاکسرررتانهرررای

ماده کر خوشه خوار انگور از قرعه شاهد و یا سرایر

(Trentinoایتاویا) ،پیش از استفاده از روش اخرالل در

باغهای انگور در مجراورت محرلهرای اجررای ایرن

جفتگیری 65 ،درصد کشاورزان ش پرههای زیانآور

تحقیق به درون قرعات اخرالل در جفتگیرری علرت

مو را با دو نوبت سیپاشی در سال 31 ،درصد ایشران

افزایش آوودگی در حاشیههای این قرعات میباشد .با

با یرم نوبرت سیپاشری در سرال و  9درصرد بردون

توجه به آن که پروانههای مادة آفت قادرند تا حردود

عیلیات سیپاشی مهار مینیودند .کلرپیریفروسمتیرل

 155متر پرواز نیاینرد ( ;Roehrich & Carles, 1981

بیشترین حشرهکش مورد استفاده در این منرقه بود و

 )Schmitz et al., 1996الز اسرت روش اخرالل در

جفتگیری به ترتی
به ترتی

است ،در سال اول آفت موج

این روش در بلند مدت موج

بررسي كارايي روش اخالل در19 ...

جفتگیری به صورت هیگانی و در قرعرات وسریع و

از کارکنرران مرردیریت حفررظ نباتررات سررازمان جهرراد

ایزووه ،به طوری که حداقل  155متر ترا ترا براغهرای

کشاورزی استان قرزوین بررای هیکراریهرای مرؤثر

انگور و یا اماکن رشد و نیو سایر گیاهان میزبان آفت

ایشان در اجررای پرروژه و جنراب آقرای دکترر علری

فاصله داشته باشند اجرا گردد .نتایج بررسیهرا نشران

حسینیقراوری برای انجا تجزیههای آماری تشرکر و

داده است که ترراک جیعیرت یرم عامرل اصرلی در

قدردانی مینیاید .پخشکنندههای فرومرون Isonet®L

موفقیت روش اخالل در جفتگیری به شریار مریرود

به طور رایگان توسط شرکت  Shin-Etsuدر ژاپن در

به طوری که فراتر از یم ترراک جیعیرت مشرخص،

اختیار قرار گرفتند که کیال امتنان را از این شرکت و

بدون در نظر گرفتن غلظت فرومون در محیط ،اخالل

نیایندگی آن در ایران (شرکت رهااندیش کاوان) دارد.

در جفتگیری صورت نییپذیرد .در مورد پروانه کرر
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