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 :.Kermania pistaciella Amsl (Lepکارآیی شکار انبوه در کنترل شب پره چوبخوار پسته، 

Oinophilidae)  شانکا در باغات پسته 
 

 3و علیرضا عسکریان زاده 2ر، حبیب عباسی پو1,*جمه فخرین

 

 کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران علوم دانشکده  دانشجوی کارشناسی ارشد، -1

 کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانعلوم دانشکده  ،پزشکیگروه گیاه استاد -2

 کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران علوم دانشکده  ،پزشکیدانشیار گروه گیاه -3

 

 خالصه

-یکی از آفات مهم درختان پسته در سراسر مناطق پسته Kermania pistaciellaخوار پسته، پره چوبشب
نسلی بوده و الروهای آن با ایجاد جمله منطقه کاشان است. این حشره دارای سیکل زندگی یک کاری ایران از

کنند. تغذیه الروی در داخل های یک و دوساله پسته تغذیه میماه از محتویات سرشاخه 11تونل الروی حدود 
-و ازبین رفتن آنها های میوه، کاهش استحکام سرشاخهها موجب خسارت شدید اقتصادی به خوشهسرشاخه

-های پرکششود. بسیاری از باغات پسته در ایران هرساله برای کنترل جمعیت آفت با استفاده از حشرهها می
باشد. بنابراین کاربرد شوند که تهدیدی جدی برای محیط زیست و دشمنان طبیعی میخطر سمپاشی می

-ها باید متوقف شود. برای مدیریت تلفیقی چوبهای شیمیایی خصوصاً در دوره فعالیت پارازیتوئیدکشحشره
خوار پسته، کارآیی شکار انبوه با استفاده از تله فرومونی به عنوان روش جایگزین کنترل شیمیایی در طی 

گذاری شده با های طعمهبرای کاهش آلودگی آفت در باغات پسته کاشان اجرا گردید. تله 1351-59سال های 
های برگ و میوه در اواخر در هر هکتار در پنج باغ پسته قبل از باز شدن جوانهعدد  21فرومون به تعداد 

خوار اسفندماه نصب گردیدند و هر سه روز یکبار تعداد حشره شکار شده شمارش گردید. حشرات نر چوب
برای روز به طول انجامید.  11پسته از نیمه دوم اسفند ماه شروع به ظهور نمودند و دوره پرواز آنها حدود 

( سمپاشی شده EC10%مقایسه کارایی شکار انبوه با کنترل شیمیایی، از سه باغ که با سم هگزافلومورون )
سرشاخه برای هر باغ( به الرو سن یک آفت گردید.  31های آلوده )تعداد برداری از سرشاخهبود، اقدام به نمونه

اغی که بدون تله و بدون سمپاشی بود )شاهد( همین روش برای سه باغی که تله فرومونی نصب شده بود و سه ب
مورد تجزیه و  SPSSو با نرم افزار  ANOVAانجام گردید. داده ها در قالب طرح کامالً تصادفی و با روش 

 %21در شاهد به  %41طور قابل مالحظه ای از ها بهتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد درصد آلودگی سرشاخه
 تیمار سه بین همچنین. یافت کاهش ،(%21±31/1بوه اعمال گردیده بود )با میانگین در باغاتی که شکار ان

رسید )با  %14به  %41(. میزان درصد آلودگی در تیمار سمپاشی از >11/1P) داشت وجود داریمعنی اختالف
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استفاده  رفت کهتوان نتیجه گیسه با تیمار شکار انبوه کمتر بود. در مجموع میمقا در که( %14 ± 14/1میانگین 
تواند به تنهایی باعث کاهش درصد آلودگی باغات پسته به آفت گردد و از تله فرومونی به روش شکار انبوه می

 K. pistaciellaبدیهی است استفاده از این روش در تلفیق با کنترل بیولوژیک، کنترل شب پره چوبخوار پسته، 
  ای افزایش خواهد داد.  را به حد قابل مالحظه

 شکار انبوه، کاشان    ،یشب پره چوبخوار پسته، تله فرومونکلمات کلیدی: 

 
 مقدمه

دارای اهمیت اقتصادی زیادی در ایران است. این درخت عمدتاً در نواحی شرقی و  (.Pistacia vera L)درخت پسته 
هانی پسته در ایران تولید تولید ج %00میلیون تن، تقریباً  990000حدود  9002کشت می شود در سال  مرکزی ایران

صادرات محصوالت کشاورزی را تشکیل می دهد و مجموع صادرات آن بطور  %00صادرات پسته حدود   .[1]شده است 
هکتار بارور و  916611) 29سطوح پسته در ایران طبق آمار سال  .[9]دالر را شامل می شود  000/000/000ساالنه 
که با  [9]هکتار غیر بارور( گزارش گردیده  1000هکتار بارور و  9120تان اصفهان )هکتار  غیر بارور( و در اس 60092/9

ترین به بهترین و کاراییمهم ت اهای زیرزمینی، کنترل آفوری بهتر آبتوجه به روند افزایشی کشت پسته در راستای بهره
 رسد. روش ضروری به نظر می

. درجه حرارت [0]و لینولنیک است  ی مثل اسیدهای چرب لینولئیکها و مواد غذایی مهمدانه پسته منبع غنی اسانس
درجه  09تواند تا دمای بهرحال می؛ باشددرجه سلسیوس در طول فصل رشد می 90تا  90مناسب برای رشد درخت پسته 

رشد خود  گونه آفت( در طول دوره 00. درخت پسته مورد حمله تعداد زیادی از آفات )حدود [9]سلسیوس را تحمل نماید 
یکی از آفات مهم پسته در سرتاسر مناطق  Kermania pistaciellaخوار پسته، چوب پرهشب. [6و  0]گیرد قرار می

به عنوان  Amselتوسط  1260از رفسنجان گزارش و در سال  1900باشد که برای اولین بار در سال کاری ایران میپسته
های این حشره یک نسل در سال دارد و حشرات ماده تخم [.1] ف گردیدجنس و گونه جدید برای دنیا شناسایی و توصی

. الرو بعد از تفریخ تخم وارد بافت گیاه شده و (1، )شکل دهندهای میوه در اوائل بهار قرار میخود را بر روی گل و خوشه
 .(9)شکل  نمایندها تونل الروی ایجاد کرده و از بافت آوند چوبی تغذیه میدر داخل سرشاخه

 

    

 خوار پستهپره چوبشبحشره بالغ و تخم   -1شکل 
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 به الرو شب پره چوبخوار پسته پسته آلوده یسرشاخه ها -2شکل 

 
. (9شکل) گرددهای میوه میها شده و سبب از بین رفتن خوشهها و مانع از رشد آنهای الروی باعث تخریب سرشاخهکانال

 گردند.امیده و در بهار سال بعد حشرات بالغ پس از طی مرحله شفیرگی ظاهر میماه بطول انج 10دوره الروی حدود 
  

    

میوه پستههای خوشهها و از بین رفتن سرشاخه -3شکل   

 
خوار پسته، پره چوبخسارت شببسیاری از باغات پسته در ایران هرساله با استفاده از سموم مختلف شیمیایی برای کاهش 

K. pistaciella خوار پسته توسط پره چوبجنسی شب شناسایی و سنتز فرومون .شوندپاشی میسمGries  و همکاران
توان شود را میبسیاری از مواد شیمیایی که به واسطه حشرات آفت برای ایجاد ارتباط با یکدیگر استفاده می انجام شد. [8]

یابی های جهتبا توجه به اطالعات در دسترس از مکانیزم .[2]ها استفاده کرد به عنوان ابزار با ارزشی برای مدیریت آن
نقش فرومون بطور گسترده به عنوان  ،های متفاوتحشرات در یافتن فرومون منتشرشده و پیچیدگی ارتباط طبیعی گونه

های یک عامل برای قطع ارتباط مطالعه شده است. تراکم جمعیت، سرعت درونی افزایش جمعیت و سرعت هجوم جنس
-ت به داخل منطقه بطور وسیع میزانی از قطع جفتگیری الزم برای رسیدن به کنترل جمعیت را تحت تاثیر قرار میحشرا
به . [2]. آگاهی از این عوامل در تشخیص زمان مناسب کاربرد فرومون برای کنترل مستقیم آفت ضروری است [2]دهد 

های کنترل آفات عواملی تر در برنامهها به ابزار در دسترسنهای فرومونی و تبدیل آعالوه به منظور افزایش کارآیی تله
       مانند: شکل، رنگ، اندازه، مکان نصب صحیح تله و موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته است.  

های پسته انجام خوار پسته در باغپره چوبهای اخیر برای استفاده از فرومون طبیعی شبهای زیادی طی سالآزمایش
های فرومونی به منظورهای تخمین جمعیت آفت، برررسی میزان تاثیر سموم، انتشار و پراکندگی، برهم ته است. از تلهگرف
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های پسته استفاده تر شکار انبوه برای کاهش جمعیت و جلوگیری از خسارت در باغگیری و از همه مهمزدن رفتار جفت
 . [10] شده است

-های فرومونی در کنترل آفت و مقایسه آن با روش مبارزه شیمیایی در باغکار انبوه تلهبدین منظور در مطالعه حاضر اثر ش
 های پسته کاشان مورد ارزیابی قرار گرفت 

 

 ژوهشوش پر
 منطقه آزمایش

درجه سلسیوس و  12آزمایش در پنج باغ پسته )رقم اکبری( مناطق ابوزیدآباد و حسین آباد کاشان با میانگین دمای 
خوار پسته، برای مدیریت تلفیقی چوباجرا گردید.  1920-20های درصد در طی سال 92-00 سی ساله رطوبت نسبی

از تله دلتا د. انجام شباغات  این کارآیی شکار انبوه با استفاده از تله فرومونی به عنوان روش جایگزین کنترل شیمیایی در
(Pest Control (INDIA) PVT LTD-Pest-O-Lure™و فرومون ش ) رکتPherobank  هلند در این تحقیق

های متری از کف تله به وسیله مفتولهای دلتا فرومون تقریباً به فاصله دو سانتیمورد استفاده قرار گرفت. در تله
 آلومینیومی قرار داده شد و تله در ارتفاع تاج درخت نصب شد. 

 

    
 فتهای فرومونی جهت بررسی نوسانات جمعیت آنصب تله -1شکل 

 
 هامحل نصب تله

های برگ و میوه عدد در هر هکتار در پنج باغ پسته قبل از باز شدن جوانه 90گذاری شده با فرومون به تعداد های طعمهتله
-. حشرات نر چوب(0)شکل  در اواخر اسفندماه نصب گردیدند و هر سه روز یکبار تعداد حشره شکار شده شمارش گردید

روز به طول انجامید. برای مقایسه  00اسفند ماه شروع به ظهور نمودند و دوره پرواز آنها حدود خوار پسته از نیمه دوم 
-( سمپاشی شده بود، اقدام به نمونهEC10%کارایی شکار انبوه با کنترل شیمیایی، از سه باغ که با سم هگزافلومورون )

. همین روش برای (0)شکل  سرشاخه برای هر باغ( به الرو سن یک آفت گردید 90ده )تعداد های آلوبرداری از سرشاخه
 سه باغی که تله فرومونی نصب شده بود و سه باغی که بدون تله و بدون سمپاشی بود )شاهد( انجام گردید. 
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 های آلوده به الروها و شمارش سرشاخهنمونه برداری از سرشاخه – 9شکل 

 
 هالیز دادهآنا

مورد  SPSSو با نرم افزار  ANOVAبا روش ها انجام شد و دادهدر قالب طرح کاماًل تصادفی  آزمایش بصورت فاکتوریل
 استفاده گردید. Excel 2010افزار به منظور ترسیم نمودارها از نرم تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 
 ثو بح نتایج

 های مورد بررسیشکار حشرات آفت در باغ
ماه شروع به جلب به اسفند 18حشرات نر چوبخوار پسته از  ،یفرومون یهابه دست آمده از تله یهایبرداربر اساس نمونه

براساس نتایج روز بطول انجامید.  09فروردین ماه این روند ادامه داشت و دوره پرواز آنها حدود  91تله نموده و تقریبًا تا 
 ماهفروردین 91و  فروردین 8-91اسفند،  18ترتیب در تاریخ ج پرواز و پایان شکار بهحاصل نخستین شکار حشره کامل، او

 91تا  8نتایج نشان داد که وقوع حداکثر پرواز حشرات نر در تله در پنج باغ مختلف متفاوت بود بطوریکه از تاریخ  ثبت شد.
ها باعث بروز این امر گردیده است. این باغ آفت در تمتفاو پراکندگی و تراکمرسد شرایط ماه متفاوت بود. بنظر میفروردین

عدد متغیر بود.  09تا  0های مختلف متفاوت بود، بطوریکه میانگین آن از تعداد حشرات شکار شده در پیک پرواز هم در باغ
ر و با صرفه تیرا هرچه اصول یقیکنترل تلف یهاپرواز روش کیکه با توجه به پ (6شکل ) آفت بدست آمد تیجمع نوسانات
 اجرا نمود. توانیباالتر م یاقتصاد

در طول فصل سرما  دیشد یسرما کیاستمرار  بهخوار پسته پره چوبگذران شبزمستان یالروها تیاز آنجا که جمع
منطقه دارد.  ییهواومتفاوت آب طیبه شرا یمختلف بستگ یهاآفت در سال نیپرواز ا کی، لذا ظهور و پ[11] دارد یبستگ

ماه و اوج پرواز  بهشتیماه تا اواسط ارد نیفرورد لیدر رفسنجان خروج حشرات کامل را از اوا [19] رتیالعات بصمط
آفت در دو منطقه  یشناس ستیماه برآورد کرده است. با وجود تفاوت در ز نیفرورد 90تا  نیفرورد 90حشرات کامل را از 

حاصل استفاده از فرمون شرکت   جیرسد. بر اساس نتایم یمنطق به نظر ییهواوآب طیشرا لیو رفسنجان به دل کاشان
 یهاو در برنامه دینما شیحشرات کامل آفت را پا تینوسانات جمع یتواند به خوبیفروبانک هلند به همراه تله دلتا م

 به کار گرفته شود. انبوهشکار  ای ییایمیش باتیکنترل آفت با استفاده از ترک
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 دلتا در باغات پسته کاشان یمونوشب پره چوبخوار پسته در تله فر تیمعنوسانات ج -6شکل 

 
 تاثیر شکار انبوه در کنترل آفت

نشان داد که اختالف های درختان پسته در باغ های مورد بررسی های مربوط به آلودگی سرشاخهداده یآمار هیتجز جینتا
هایی که تیمار شکار این بدین معنی است که آلودگی در باغ .(1)جدول  (P<01/0شود )یم دهید مارهایت نیب یداریمعن

ها به روش دانکن نشان داد که نیانگیم سهیمقا به مراتب کمتر بود. شاهد وپاشی انبوه اعمال شده در مقایسه با تیمار سم
. بر (9)جدول  ردیگیقرار م یدر گروه مستقل ماریمتفاوت است و هر ت یداریبه طور معن مارهایتعداد الرو در ت نیانگیم
 زانیم یپاشسم ماریدر ت کهیسوم باغ شاهد بود، در حال کی باًیتقر فرومونی تلهشکار انبوه  ماریآفت در ت زانیاساس م نیا

در  یپاشبه روش شکار انبوه به مراتب از سم یفرومون یهااستفاده از تله نیدو سوم باغ شاهد بود. بنابرا باًیتقر یآلودگ
 موثرتر بود. کنترل آفت

 

 خوار پسته پره چوبپاشی جهت کنترل شبتجزیه واریانس تیمارهای تله فرومونی و سم -1جدول 

 
 
 

Sig. F متغیر درجه آزادی میانگین مربعات 
 تیمار 9 012/0 101/10 000/0
 خظا 6 019/0  
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-پره چوبجهت کنترل شب هدو شا پاشیسم ،تیمارهای تله فرومونیمقایسه میانگین تعداد الرو در  -2جدول 
 خوار پسته

 
 
 
 
 
 
 

 نتیجه گیری

پرخطر و  ییایمیکاهش مصرف سموم ش دار،یپا یکشاورز یو در راستا ستیز طیمحصول سالم، حفاظت از مح دیجهت تول
-آفت بهتر است با نصب تله نیبرخوردار است. در مورد ا یاژهیو تیکنترل آفات از اهم ییایمیرشیغ یهااستفاده از روش

زمان  نییتع یبه سمپاش یریگمیدر صورت تصم یحت .آفت را بدست آورد کیپ تیجمع راتییتغ یو بررس یفرومون یها
باشد. ضمنا حفاظت از یم سریاز مبا در نظرگرفتن اوج پرو هیرو یب یهایاز سمپاش یریجهت جلوگ یسمپاش قیدق

خواهد بود. هر چند کنترل آفت  ریپذآفات پسته در منطقه با کاهش مصرف سموم امکان ریآفت و سا نیا یعیدشمنان طب
به روش  ییایمیو بدون استفاده از سموم ش ییبه تنها یفرومون یهابدست آمده با استفاده از تله یآمار زیبه آنال توجهبا 

انجام شد  یمونوخوار از روش شکار انبوه با استفاده از تله فرباغات که کنترل پروانه چوب نیبود. در ا ریپذ هیه توجشکار انبو
 بدون مصرف سم صورت گرفت. یتر و حتراحت اریبس زیو سن پسته ن لیآفات مثل زنجرک، پس ریکنترل سا

 
 قدردانی 

یدگل و مرکز جهاد دیریت جهاد کشاورزی شهرستان آران و بم ،های مدیریت حفظ نباتات استان اصفهاناز مساعدت
نحوی در پیشبرد اهداف طرح کلیه همکاران و دوستان عزیز و باغداران منطقه کویرات که هر یک بهو  کشاورزی کویرات

  نماییم.مثمرثمر بودند سپاسگزاری می
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