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چکیده
کرم سیب ( Cydia pomonella )Lepidoptera: Tortricidaeیکی از مهمترین آفات باغهای سیب در ایران و جهان
است .خسارت این آفت روی سیب از اهمیت اقتصادی قابل توجهی برخوردار است ،به نحوی که باعث کاهش کمی و
کیفی میوهها میگردد .خسارت اصلی این آفت مربوط به مرحله الروی میباشد .تغذیه اصلی الرو از دانههای سیب
صورت میگیرد ،اما تا زمان رسیدن به دانهها از بافت گوشت سیب نیز تغذیه میکند .فرمون جنسی نقش مهمی در
ردیابی و کنترل این آفت داشته و برای به دست آوردن بهترین زمان سمپاشی و جلوگیری از سمپاشیهای بیرویه،
امری اجتناب ناپذیر است .به همین منظور ،در این مطالعه تغییرات جمعیت کرم سیب و تعیین زمان اوج پرواز حشرات
در نسلهای مختلف در باغهای منطقه کوهسرخ استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور تعداد 4
تله فرمونی در باغهای سیب منطقه در سال  1398نصب گردید و نتایج شکار تلهها به فواصل منظم ثبت شدند .بر اساس
مشاهدات ،زمان ظهور حشرات بالغ این آفت در دهه اول اردیبهشت ماه بوده و پرواز آنها تا دهه اول مهرماه ادامه
داشت .شبپره کرم سیب ،دارای چهار نقطه اوج پرواز بود .بررسیهای انجام شده در این تحقیق وجود چهار نسل
برای این آفت را در منطقه کوهسرخ نشان داد.

کلیدواژهها :تغییرات دمایی ،تعداد نسل ،فرمون جنسی ،تله فرمونی ،پیک پرواز
دبیر تخصصی :دکتر آرش راسخ
Citation: Aliakbari, R., Jabaleh, I., & Taherian, M. (2022). Study of population fluctuations of Codling
moth, Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) in apple orchards of Kohsorkh region. Plant Protection
(Scientific Journal of Agriculture), 45(1): 59-64. 10.22055/ppr.2022.17363.
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مقدمه

فرمرررونی مرررری تررروان زمرررران مهرررور ،انبرررروهی و نوسررررانات

کررررم سررریب آفتررری همرررهجرررایی بررروده و در پرررنج

آفررررت را بررسرررری و از آن در اتخرررراذ تصررررمی آگاهانرررره

قرراره جهررران گررزارش شرررده اسررت .در ایرررران ایررآ آفرررت

بررررای نیررراز بررره مبرررارزه شررریمیایی و زمررران مناسرررب مبرررارزه

در اکثرررر منررراط میررروهخیرررز کشرررور شررریوک دارد و کمترررر

اسررررتفاده کرررررد )،(Prasad & Prabhakar, 2015

برررای سررریبی را مررری تررروان یافرررت کررره مرررورد حملر ر ایرررآ

لرررذا در ایرررآ تحقیررر نوسرررانات جمعیرررت کررررم سررریب و

آفرررت نباشرررد .خسرررارت ا رررلی ایرررآ آفرررت مربرررو بررره

اوج پرواز نسلها مورد بررسی قرار گرفت.

مرحلرررر الروی مرررری باشرررررد و تغذیررررره ا رررررلی الرو از
دانرررههرررای سررریب رررورت مررریگیررررد ،امرررا ترررا زمررران

مواد و روشها

رسرریدن برره دانررههررا ،از بافررت گوشررت سرریب نیررز تغذیرره

ایرررررررآ تحقیررررررر در سرررررررات  1398در منطقررررررره

مررریکنرررد ( .)Behdad, 2009ایرررآ حشرررره سرررازگاری

کوهسرررررا ،واقررررع در اسررررتان خراسرررران رضرررروی بررررا

زیررررادی برررره دامنرررر وسرررریعی از شرررررای آ وهرررروایی

طرررروت جغرافیررررایی  58درجرررره و  27دقیقرررره و عررررر

دارد و قررررادر اسررررت دورۀ فعالیررررت خررررود را بررررا دوره

جغرافیرررررایی  35درجررررره و  28دقیقرررره و ارتفررررراک 1704

میررروهدهررری میزبرررانش تندررری کنرررد ،از ایرررآ رو گفتررره

متررررر از سررررطی دریررررا انجررررام گردیررررد .برررررای انجررررام

مرررریشررررود کرررره کرررررم سرررریب و میزبرررران ا ررررلی آن

آزمرررایش چهاربرررای و از رقررر سررریب گُلررردن انتخرررا

(درخررررررت سرررررریب) ،دارای نیازهررررررای اکولررررررو یکی

و در هرررر برررای (هرررر برررای بررره مسررراحت حررردود یرررک

مشابه هستند ). (Bloem et al., 2000

هکتررررار و در هررررر بررررای حرررردود  400ا ررررله درخررررت)

کرم سیب یک آفت چندنسلی با دیاپوز اختیاری
میباشد ) .(Bloem et al., 2000شرای آ وهوایی و

یرررک تلررره حررراوی فرمرررون جنسررری سررریب ،تولیرررد شرررده
توس شرکت تریفرون آلمان نصب شد.

ارتفاک منطقه از مه تریآ عوامل تعییآ کننده در تعداد نسل

تلررررههررررای مررررورد اسررررتفاده در ایررررآ آزمررررایش از

ایآ آفت میباشد ) .(Pitcairn et al., 1992تعداد نسل

نررروک دلترررا و متعلررر بررره شررررکت رهاانررردیشکررراوان

ایآ آفت در مناط مختلف میوهخیز کشور متفاوت است،

میباشرررد .ایرررآ نررروک تلررره بررره نرررام تلررره جکسرررون نیرررز

به طوری که در کرج ،ا فهان و گرگان ،سه نسل (که نسل

معررررو

بررروده و بررره دلیرررل عملکررررد خرررو در شرررکار

سوم ناقص است) ،در دماوند یک نسل کامل و نسل دوم

پروانرررره ،مرر رورد اسررررتفاده قرررررار گرفتنررررد .تلررررههررررای

ناقص ،و باالخره در آذربایجان غربی یک نسل و نسل دوم

دلتررررایی سررررفیدرنگ در جهررررت جنرررروبی و در ارتفرررراک

ناقص ،دارد (.)Rajabi et al., 1977

 1/5متررررری از سررررطی زمرررریآ و در قسررررمت بیرونرررری

برررررای پررررایش و پرررریش آگرررراهی آفررررات ،ابزارهررررا و

ترررراج درخترررران و بررررا فا ررررله برررریش از  500متررررر از

روشهررررای گونرررراگون آزمررررایش شرررردهانررررد .اسررررتفاده از

یکرررردیگر و در طرررروت دوره نمونررررهبرررررداری از ترررراریخ

فرمرررون جنسررری حشررررات یکررری از روشهرررای جدیرررد از

 28فرررروردیآ تررررا  22مهرمررراه سررررات  1398در بایهررررای

ندرررر حفامرررت محررری زیسرررت بررروده و بررره دلیرررل کررراربرد

مورد آزمایش ،نصب گردیدند.

آسررررران و عملکررررررد تخصصرررررری در کنتررررررت آفررررررات،

جهررررت سررررهولت آمرررراربرداری از کررررارتهررررای

آینررردهای درخشررران را نویرررد مررریدهرررد .برررا کمرررک تلررره

چسررربی زردرنرررگ بررره ابعررراد  10×24سرررانتیمترررر بررره

گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزی) جلد  ،45شماره ،1بهار 1401

61

عنررروان عامرررل نگهدارنرررده و کشرررندۀ حشررررات جلرررب

رسید و پ

شده در درون تلهها استفاده شد.

اوج پرواز سوم اتفاق افتاد و بعد از آن شکار با نوساناتی ادامه

تلرررههرررا در فا رررلههرررای زمرررانی مرررند و هرررر  3روز
یررررکبررررار بازدیررررد و تعررررداد حشرررررات شررررکار شررررده
شرررمارش و اطتعرررات مربوطررره .برررت گردیرررد .سررر

از آن روند شکار افزایشی و در  12مرداد ماه

پیدا کرد و سرانجام در  17شهریور ماه چهارمیآ نقطه اوج
پرواز مشاهده گردید (شکل .)1
بعد از آخریآ اوج جمعیت چهارم ،با توجه به کاهش

بررررا اسررررتفاده از پررررن  ،حشرررررات برررره دام افترررراده از

تدریجی دما و پاییآ آمدن میانگیآ دما از حداقل آستانه

چسب تلهها جدا و دور ریخته می شدند.

حرارتی ،فعالیت پرواز شبپرهها کاهش و از  10مهرماه به

تعرررویر فرمرررون تلرررههرررا از زمررران مهرررور آفرررت ترررا

بعد میزان شکار تلهها متوقف گردید .در بیان مقایسه ،نسل-

پایررران آزمرررایش هرررر چهرررار هفتررره یرررکبرررار و چسرررب

های سوم و چهارم دارای باالتریآ میزان شکار و نسلهای

تلرررههرررا هرررر دو هفتررره یرررک مرتبررره و گررراهی مواقرررع بررره

اوت و دوم دارای پاییآتریآ میزان شکار بودند.

جهررررت جلرررروگیری از کرررراهش کررررارایی و پرشرررردن از

شرای آ وهوایی و ارتفاک منطقه از مه تریآ عوامل

آلررروده شررردن هرررر

تعییآ کننده در تعداد نسل کرم سیب میباشند ( Pitcairn

حشررررات شرررکار شرررده یرررا خرررا
هفته عو

 .)et al., 1992بر اساس نتایج حا ل از ده سات تحقیقات و

میشدند.

نمونهبرداری تا اطمینان از ایآ نکته که دیگر هیچ شب

بررسی در نقا و ارتفاعات مختلف کشور ،ایآ آفت دارای

پرهای داخل تلهها به دام نمی افتد ،ادامه پیدا کرد .در نهایت

 2تا  4نسل بوده و هر چه ارتفاک بیشتر میشود از تعداد نسل

با محاسبه میانگیآ شکار چهار تله ،اقدام به رس نمودار

و اهمیت آن کاسته میگردد (.)Rajabi, 2011

نوسانات شکار شبپره کرم سیب گردید .بدیآ وسیله شروک

طی بررسی انجام شده در ایآ تحقی مشخص گردید

اولیآ پرواز پروانهها در فصل بهار ،تعییآ اوج پرواز پروانه-

که ایآ آفت در منطقه کوهسرا دارای  4نسل کامل می

های هر نسل و تعییآ تعداد نسل آفت در منطقه ،مورد مطالعه

باشد که اولیآ نقطه اوج آن تقریبا در اواس اردیبهشت

قرار گرفت.

ماه ( 17اردیبهشت) مشاهده شد .در مطالعه دیگری چهار
نقطه اوج پرواز برای کرم سیب در ا فهان ذکر کردند
نتایج و بحث

بررسی نوسانات جمعیت حشرات کامل کرم سیب در
طوت دوره نمونهبرداری نشان داد که مهور حشرات بالغ ایآ
آفت در  9اردیبهشت ماه آغاز و تا  10مهرماه ادامه داشت.

که اولیآ نقطه اوج آن در اواس اردیبهشت است که با
نتایج تحقی

حاضر مطابقت دارد ( & Rajabi

).)Dastgheib-Beheshti, 1979
با بررسی زمان مهور حشرات کامل کرم سیب در

نتایج ایآ بررسی ،چهار نقط اوج پرواز حشرات کامل را

شهرستان بوانات استان فارس ،سه اوج پرواز آفت در

نشان داد .اولیآ اوج پرواز در  17اردیبهشت ماه نمایان گردید

اردیبهشت ،خرداد و مرداد گزارش شد ( Amiri et al.,

وس

با یک کاهش شدید ،در  14خرداد ماه به اوج پرواز

 .)2014ه چنیآ ) Kermani et al. (2014با مطالع

دوم رسید و بعد از ایآ اوج جمعیتی به دلیل گرمتر شدن هوا

نوسانات جمعیتی کرم سیب در بایهای ا فهان نشان

از فعالیت آفت کاسته شد و روند شکار تلهها کاهش و در

دادند که حشرات کامل ایآ آفت دارای پنج اوج پرواز

بازه زمانی  30خرداد ماه تا  23تیر ماه بدون تغییر و به فر

می باشند.
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شکل  -1نوسانات جمعیت کرم سیب ( Cydia pomonellaبا استفاده از توسط تله دلتا)  ،روند تغییرات دمایی و میزان ریزش ماهیانه
باران در منطقه کوهسرخ خراسان رضوی ،در سال 1398
Figure 1. Population fluctuations of Cydia pomonella (using by Delta trap), the trend of temperature
changes and the amount of monthly rainfall in the Kuhsorkh region of Khorasan Razavi, in 2019

حداقل آستانه حرارتی برای کرم سیب معادت  10درجه

در فراوانی حشرات آفت مشاهده گردید .با توجه به کاهش

سانتیگراد گزارش شده است ).(Asadi et al. , 2002

دما در مهرماه و پاییآ آمدن میانگیآ دما تا حداقل آستانه

ه چنیآ ) Hosseinzadeh et al. (2017نیز بیان کردند که

حرارتی (دمای  10درجه سانتیگراد) و حتی گاهی کمتر از

دمای  10درجه سانتیگراد حداقل دمای الزم برای فعالیت کامل

آن ،فعالیت آفت متوقف گردد.

کرم سیب در منطقه ارومیه است .فعالیت آفت بعد از رسیدن دما

تحقیقات نشان میدهد که استفاده از فنولو ی گیاه

به حداقل آستانه حرارتی شروک شده و الروهای زمستانگذران

میتواند در پیشبینی مهور آفات بکار گرفته شود ،بطور

به پروانههای کامل تبدیل شده و در طبیعت

مثات در منطق کالیفرنیای آمریکا ،اولیآ شکار پروانههای نر

به شفیره و س

ماهر میگردند ).(Judd et al., 2005

در دمای  10درجه سانتیگراد و در زمان به شکوفه رفتآ

در ایآ تحقی اطتعات دمایی منطقه (حداکثر ،حداقل و

درختان سیب بوده است ).(Pitcairn et al., 1992

میانگیآ دمایی) از ایستگاه هواشناسی کوهسرا اخذ شد نتایج

ه چنیآ بر اساس مطالعات ) Esmaeili (1996حشرات

دادههای هواشناسی بیانگر آن است که میزان بارندگی در

کامل کرم سیب ،در بهار مصاد

با باز شدن گلهای

فروردیآ ماه بسیار باال بوده و با کاهش رطوبت و افزایش دما

درختان سیب ماهر میشوند.

از اواس اردیبهشت ماه به بعد ،همزمان شروک فعالیت حشرات

در بررسیهای ایآ تحقی مشخص شد که شروک فعالیت

کامل کرم سیب دیده شد .با روند افزایش دما ،میزان پرواز

کرم سیب در منطقه کوهسرا به دما و رطوبت نیز بستگی

حشرات کامل رو به افزایش گذاشت و در مرداد ماه با زیاد

دارد و با افزایش دما ،میزان شکار تلهها نیز افزایش یافت ،که

شدن دما و از طرفی نوسانات ک دمایی تا حدودی .بات نسبی

)Amiri et al. (2014

طب بررسیهای انجام شده توس
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1401  بهار،1 شماره،45 گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزی) جلد

 فعالیت آفت کرم سیب بعد از رسیدن،در استان فارس

سپاسگزاری
بدینوسیله بر خود الزم می دانی از زحمات بی شائبه

 درجه سانتیگراد شروک شده10-15 میانگیآ دمای روزانه به

کارشناسان موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خراسان

. تعداد شکار تلهها افزایش یافت،و با افزایش میانگیآ دما

رضوی و مرکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان کوهسرا

 نیز عنوان کردند که همبستگیKermani et al. (2014)

 تقدیر،که امکانات الزم را برای نجام ایآ طرح فراه کردند

معنیداری بیآ جمعیت حشرات کامل نر ایآ پروانه با رطوبت

. و تشکر نمای

.نسبی برقرار است
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Abstract
Background and Objectives
Cydia pomonella is one of the most important pests of apple orchards in Iran and the world.
Its damage to apples is of considerable economic importance, as it reduces the quantity and
quality of fruits. The larvae of this insect do the most harm, and the larvae eat mostly on apple
seeds, but it also feeds on apple flesh tissue until it reaches the seeds. Sex pheromone plays an
important role in tracking and controlling this pest, so using pheromone traps to get the best
spraying time and prevent indiscriminate spraying is inevitable.
Materials and Methods
In this study, the population changes and determining the peak time of flight in different
generations of Cydia pomonella in the gardens of Kohsorkh region of Khorasan Razavi
province were investigated. As a result, four pheromone traps were set up in the region's apple
orchards in 2018, and the number of insects caught in the traps was counted at regular
intervals.
Results
According to the observations, the time of the emergence of adult insects of this pest was in
the first decade of May, and their flight continued until the first decade of October. The apple
worm moth had four peak flight points. Studies conducted in this study showed the existence
of four generations for this pest in the Kohsorkh region.
Discussion
Two damaging generations of codling moth is recognized, one in late spring (after petal fall)
and the other in midsummer. Feeding by the larvae of the latter causes most fruit damage.
Using pheromone traps containing the sex attractant of the female moth can improve treatment
timing. Insecticides are most effective when administered 10 to 14 days after peak flights are
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identified in pheromone traps using this method. The findings of this research revealed the
four peaks of complete insect flying. The first flight peak emerged on 17 May, followed by a
sharp decrease to the second flight peak on 14 June. After this peak, in terms of warmer
weather, the activity of the pest was reduced. The trap hunting process decreased, and in the
period from June 20 to July 14, it remained unchanged and reached zero. The third happened;
then, the hunting continued with fluctuations and finally on September 8, the fourth peak of
the flight was observed. After the last peak, regarding the gradual decrease of temperature and
lowering of the average temperature from the minimum thermal threshold, the flight activity
of moths decreased and from 10 October onwards, the trap hunting stopped. The third and
fourth generations had the highest hunting rate and the first and second generations had the
lowest hunting rate.
Keywords: Temperature changes, Number of generations, Sex pheromone, Pheromone
trap, Flight peak.
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