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Trichogramma  در اصفهان 
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ترين عامل کاهش کمي و کيفي محصول انار در ايران مهمEctomyelois ceratoniae Zell  (Lep: Pyralidae)کرم گلوگاه انار 
هاي کند. يکي از روشانار خسارت وارد مي درصد به محصول 25-30هاي مختلف حدود طور متوسط، در سالشود و بهمحسوب مي

باشد. ( براي پارازيته کردن تخم آفت مي.Trichogramma sppهاي تريکوگراما )متداول براي مبارزه با اين آفت رهاسازي زنبور
هاي ي )تير تا آبان( از ميوهگذاري کرم گلوگاه در تاج و ترک ميوه انار و ميزان پارازيتيسم آن در طول فصل زراعمنظور بررسي روند تخمبه

انار باغات داراي برنامه رهاسازي زنبورهاي تريکوگراما طبق پروتکل سازمان حفظ نباتات کشورو باغات بدون رهاسازي زنبورشهرستان 
روز يکبار  14باغ رهاسازي شده و رهاسازي نشده انتخاب و هر  5نجف آباد )استان اصفهان( نمونه برداري صورت گرفت. براي اين منظور 

ها از نظر وجود تخم سالم و پارازيته شده کرم گلوگاه در تاج و ترک آوري گرديد وميوهميوه انار به صورت تصادفي از هر باغ جمع 60-30
بود  هاي گذاشته شده در تاج بيشتر از ترک ميوه انارميوه انار مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج اين مطالعه نشان داد که ميانگين تخم

گذاري محاسبه شد. روند تخم 26/0و در ترک ميوه انار  87/1گذاري کرم گلوگاه به ازاي هر ميوه، در تاج ميوه انار که ميانگين تخمطوريبه
ه کرم گلوگاه در تاج و ترک ميوه انار در طول فصل زراعي نشان داد که بيشترين ميزان تخم گذاشته شده در تاج و ترک ميوه انار مربوط ب

و کمترين ميزان تخم گذاشته شده در تاج و ترک انار مربوط به تير ماه به ترتيب با ميانگين  44/0و  9/2شهريور ماه به ترتيب با ميانگين 
هاي انار نشان داد که ميزان هاي کرم گلوگاه در تاج و ترک ميوهو صفر به ازاي هر ميوه بود. نتايج بررسي ميزان پارازيتيسم تخم 07/0
هاي انار در باغات باشد. ميزان پارازيتيسم در تاج و ترک ميوه( مي% 23/2( بيشتر از تاج ميوه انار)% 5/12ميوه انار) رازيتيسم در ترکپا

طوريکه ميزان پارازيتيسم در تاج و ترک هاي مختلف سال متفاوت بود بهرهاسازي شده و رهاسازي نشده با زنبور تريکوگراما و نيز در ماه
و  42/0هاي انار باغات رهاسازي نشده به ترتيب درصد و در تاج و ترک ميوه 56/18و  5/3هاي انار باغات رهاسازي شده به ترتيب هميو
( و کمترين ميزان مربوط به تيرماه )صفر درصد( بود. با توجه به % 99/6ماه )دست آمد و بيشترين ميزان پارازيتيسم در مهردرصد به 45/2

ها صورت اري کرم گلوگاه که بيشترين ميزان را در شهريور و مهرماه داشته و بيشترين ميزان پارازيتيسم نيز در همين ماهگذروند تخم
 پره گلوگاه انار موثر باشد.تواند در کاهش جمعيت شبگرفته، رهاسازي زنبورهاي تريکوگراما در شهريور و مهرماه مي

 تريکوگراما، پارازيتيسم تخم ، تاج انار. کرم گلوگاه انار، زنبور های کلیدی:واژه
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