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با استفاده از تله های نوری و تله  Cydia pomonellaمطالعه تطبیقی فعالیت حشرات کامل شب پره کرم سیب، 

 ی در شهرستان زنجانهای فرومونی دلتای

  مجید آزادی رضا صراف معیری وحمید

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
moayeri@znu.ac.ir 

 

رات اين محصول در صاد 1392درصد توليد در جهان را دار است. در سال  4توليد محصول سيب درختي در ايران از نظر کمي بيش از 
است  .Cydia pomonella Lهزار تن بوده است. يکي از آفات کليدي باغ هاي سيب در کشور آفت کرم سيب  200کشورمان بيش از 

که ساالنه خسارت هاي زيادي را به اين محصول وارد مي کند. از آنجا که الرو سن اول اين آفت در  مدت زمان کوتاهي پس از تفريخ 
باشد. روش معمول شود لذا موفقيت در برنامه هاي کنترل شيميايي اين آفت مستلزم شناخت دقيق از زمان سمپاشي مييب ميوارد ميوه س

رسد عواملي باشد. به نظر ميهاي دلتايي ميبراي تشخيص زمان اوج حضور الروهاي سن اول کرم سيب استفاده از فرومون جنسي در تله
ارج کشور، جلب فقط جنس هاي نر در تله هاي فروموني و از بين رفتن خاصيت چسپندگي تله ها به نظير واردات فرومون جنسي از خ

کند. هاي دلتايي فروموني را با محدوديت مواجه ميواسطه گرد وغبار به خصوص در سال هاي اخير چالش هايي هستند که استفاده از تله
امکان تخمين اوج  ظهور شب پره ها نوعي تله نوري  جهت مقايسه با تله  در اين تحقيق جهت تعيين ميزان جلب شب پره کرم سيب و

سانتي متر  13×18به شکل استوانه اي در ابعاد  PET)بدين منظور تله هايي از جنس پلي اتلين تترافتاالت ) فروموني طراحي و ساخته شد.
وات( با نور فرابنفش تعبيه گرديد.  1) LEDژ و يک المپ طراحي گرديد. در قسمت فوقاني هر تله پنل هاي خورشيدي و باتري قابل شار

منفذ براي ورود آفت تعبيه گرديد. از آب و مايع ظرفشويي هم در داخل تله ها براي به دام  26ليتر بود و اطراف آن  5/3حجم تله ها 
متر از هم کار  50هکتار و با فاصله حدود  3تکرار در باغي به مساحت  5هاي نوري و دلتايي در تلهانداختن شب پره ها استفاده گرديد. 

و آزمايش ها در  متري از سطح زمين نصب شد. بازديد از تله ها هر سه روز يک بار انجام شد 5/1در ارتفاع گذاشته شد. هر دو نوع تله 
بطور معني داري جلب بيشتري  ( 3/261. نتايج نشان داد تله هاي نوري )هاي کامل تصادفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتقالب بلوک

هاي هاي دلتايي در تاريخ. اوج فعاليت پروازي در نسل دوم و سوم در تله(p<0.05)( داشتند 6/203نسبت به تله هاي فروموني دلتايي )
 .Cهاي ي شب پرهتيرماه ثبت شد. در اين مقاله اوج فعاليت پرواز 31و  21هايمرداد و همچنين در تله هاي نوري در تاريخ 16تير و  24

pomonella .در دو نوع تله با هم مقايسه و ميزان دقت آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت 

 ، فرومون.زنجان نور، تله، ب،يس کرمهای کلیدی:واژه
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