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خوار  خوشه  زان تأثیر ترکیبات جدید بیولوژیک و شیمیایی در کنترل کرمیارزیابی م

  در استان آذربایجان شرقی (Lobesia botrana Den & Schiff)انگور

  محمد جعفرلو

  آذربایجان شرقیاستان مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی عضو هیئت علمی 

  

  چکیده

تاکستانهاي جهان و  مهم از آفات یکی [(Lepidoptera: Tortrocidae)]خوار انگور  خوشه کرم

در بعضی از سالهاي  آفت در کشور، نای خسارت رود. می در ایران بشمار شرقی همینطور استان آذربایجان

ترین روش مهار این آفت،  رسد. در حال حاضر مطمئن درصد می 90زراعی چشمگیر بوده و به بیش از 

هاي شیمیایی است. آنچه در این راستا مورد توجه طرفداران محیط زیست و مدیران  کش استفاده از حشره

ه با منشاء بیولوژیک است. در این بررسی گیري از سموم شیمیایی انتخابی بویژ گیرد، بهره تولید قرار می

 فنوزاید در مقایسه با یکی از سموم شیمیایی متداول کش جدید به نامهاي اسپینوزاد و متوکسی دو حشره

هاي خاك حاصل  منطقه (فوزالن) مورد کنکاش قرار گرفت. اسپینوزاد از متابولیت اکتومینوسیت مصرف

کش به دلیل داشتن  باشد. این دو حشره رشد حشرات می هاي نندهفنوزاید از گروه تنظیم ک شده و متوکسی

از  متداول مصرف کشهاي نسبت به حشره ي کارنس پایین و مقدار مصرف کمتر به ازاي هر هکتار دوره

هاي کامل تصادفی با شش تیمار به  در قالب طرح بلوك بررسیاهمیت بسزایی برخوردار هستند. این 

لیتر در هزار،  میلی 40/0و  30/0فنوزاید  لیتر در هزار،  متوکسی میلی 20/0و  15/0ترتیب اسپینوزاد 

انجام لیتر در هزار و شاهد (بدون انجام هرگونه عملیات کنترلی) در چهار تکرار  میلی 5/1فوزالون 

هاي  هاي فرمونی جنسی از نوع چسبنده بر علیه نسل پاشی بر مبناي شکار تله عملیات محلول .گرفت

صفت  غربی تبریز انجام یافت. کیلومتري جنوب 80هاي منطقه واقع در  آفت در یکی از تاکستان گانه سه

هاي سالم در  ي خسارت دیده به حبه ها هاي آلوده، تعداد و نسبت حبه درصد خوشهگیري  مورد اندازه

ود. نتایج خوشه در هر کرت آزمایشی) در هنگام برداشت ب 20هاي آلوده به ازاي هر واحد نمونه( خوشه

. مقایسه میانگین نشان دادبین تیمارها ي را دار معنی بسیارها اختالف  حاصل از تجزیه واریانس داده

اي دانکن در سطح احتمال  ي آلوده در هر واحد نمونه بر اساس آزمون چند دامنهها لگاریتم تعداد حبه

با این وجود اختالف آن با  ست.ا یک درصد حاکی است که سطح دوم اسپینوزاد بهترین تاثیر را داشته

ي انگور ها عداد حبهت یانگینفنوزاید معنی دار نبود. م سطح اول اسپینوزاد و همینطور دو سطح متوکسی

ر دحبه بدست آمد.  61/1و  74/1، 22/2/.، 83خسارت دیده در این تیمارها به ازاي هر خوشه به ترتیب 
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دیده به ازاي هر خوشه در تیمارهاي فوزالن و شاهد به ي انگور خسارت ها تعداد حبه یانگینحالیکه م

  حبه بود. 85/22و  33/12ترتیب 

  

خوار انگور، کنترل کرم خوشه کشهاي بیولوژیک، ، حشرهفنوزاید متوکسی ،اسپینوزاد :کلیدي هايواژ

  

  مقدمه

گوناگون مورد  يبه صورتها بوده ومهم و با ارزش کشور کشاورزي از محصوالت  یکیانگور 

 انگور ي د ساالنهیتولهکتار و  300000سطح زیر کشت تاکستانهاي کشور قریب به رد. یگ یاستفاده قرار م

ي سوم را به  این محصول در بین تولیدات باغی در کشور رتبه باشد. میون تن یلیم 7/2ران حدود یدر ا

درصد سهم در  83/7استان آذربایجان شرقی  دارد. قرارب و مرکبات یپس از سخود اختصاص داده و 

 يدیاز آفات مهم و کل یکی. )2(شود  شامل میدرصد از تولید انگور را  5/11انگور کشور و سطح بارور 

باً در یتقر . این آفتاست (.Lobesia botrana Den. & Schiff)  رانگو خوار هخوش کرمتاکستانهاي جهان 

ر بوده یار چشمگیبس ي زراعیاز سالها یدر بعض آن. خسارت )1( ت داردیکشور فعال يموستانها ي هیکل

نسل در سال ایجاد  2 -4بسته به محل فعالیت خود  خوار انگور خوشه کرم. دسر ی% م90بالغ بر  یو گاه

. نسل اول آن همزمان با باز شدن )3 -7( نسل در سال دارد 3د انگور یدر اغلب مناطق تول کرده ولی

ن یب ده در مایچیدر هم پ يها غنچه يت داشته و الرو آن از البالیگل فعال يها ها و ظهور خوشه جوانه

 يها و بالخره الروها نسل دوم از غوره يکند. الروها یه میده شده توسط خود الروها، تغذیتن يتارها

 درن آفت یخسارت اان ذکر است که ید. شانینما یه مین شدن تغذیریدر حال ش يها نسل سوم از حبه

مشهودتر بوده و عالوه بر خسارت مستقیم باعث توسعه و افزایش بعصی از بیماریهاي قارچی  نسل سوم

 خوار انگور خوشه  توجه به اهمیت اقتصادي کرم ا. ب)10(گردد خوشه میهاي حبه و  مانند پوسیدگی

و  یکیست. در حال حاضر یده نیپوش یبرکس نکنترل آ راستايدر  یتیریک برنامه مدین یضرورت تدو

ن یاست. اما آنچه در ا ییایمیسموم ش يرین آفت به کارگید تنها روش کنترل مرسوم و زارع پسند ایشا

زمان  درباشد، استفاده از سموم مناسب  ید میران تولیو مد ستیط زیمورد توجه دوستداران مح خصوص

گیري از فنولوژي نبات، درجه  با بهرهپاشی  در خصوص تعیین زمان مناسب محلولمناسب  است. 

حرارت مؤثر روزانه در رشد آفت و تغییرات انبوهی بخشی از جمعیت آفت بویژه تغییرات جمعیت 

کشهاي توصیه شده  با این وجود، عدم تأثیر حشره جام یافته است.اي ان اقدامات شایستهحشرات کامل نر 

این عمل  موجب پایین آمدن میزان کنترل آفت شده و افزایش دفعات سمپاشی را در پی خواهد داشت.

گردد. از طرفی با توجه به محدود بودن  میدر روي محصول  ومافزایش باقیمانده غیر مجاز سم باعث
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شده و مقدار مصرف باالي آنها در واحد سطح به دلیل قدیمی بودن  کشهاي توصیه تعداد حشره

کشهاي جدیدي که با مقدار مصرف کمتر در  ضروري است که در ارتباط با حشره شان،تکنولوژي تولید

گیري از سموم شیمیایی انتخابی بویژه با  بهرهدر صورت امکان با ي کارنس کمتر و  واحد سطح، دوره

و  1کش جدید به نامهاي اسپینوزاد در این بررسی دو حشره .د نظر شودتجدیمنشاء بیولوژیک 

در مقایسه با یکی از سموم شیمیایی متداول منطقه (فوزالن) مورد کنکاش قرار گرفت.  2فنوزاید متوکسی

فنوزاید از گروه تنظیم کننده رشد  هاي خاك حاصل شده و متوکسی اسپینوزاد از متابولیت اکتومینوسیت

ي کارنس پایین و مقدار مصرف کمتر به  کش به دلیل داشتن دوره . این دو حشره)12(باشد حشرات می

   ازاي واحد سطح از اهمیت بسزایی برخوردار هستند.

  

  روش تحقیق

انجام پذیرفت.  د مؤثر در کنترل کرم خوشه خوار انگورین سموم جدییتع يدر راستاق حاضر یتحق

ز یتبر یغرب جنوب يمتر لویک 80الب آذرشهر واقع در یس يروستا ک قطعه تاکستان درین منظور یا يبرا

تکرار  4مار در یت 6با  یکامل تصادف يها طرح بلوك  بر اساس یشیطرح آزما ي د. نقشهیانتخاب گرد

 40/0و  30/0فنوزاید  لیتر در هزار،  متوکسی میلی 20/0و  15/0اسپینوزاد  اده شد. تیمارهاي آزمایشییپ

بود. هر  لیتر در هزار و شاهد (بدون انجام هرگونه عملیات کنترلی) میلی 5/1هزار، فوزالون لیتر در  میلی

ت یجمع یرات انبوهییتغ پاشی بر اساس اصله درختچه مو بود. زمان محلول 3-5شامل  یشیواحد آزما

ه از نوع چسبنده به دست آمد یجنس یفرمون ي که توسط تله یآگاه شیپ يها برنامه يآفت بر مبنا

نسل دوم و  همزمان با افول اوج پرواز یک سمپاش تخت پشتیبا  یپاش . محلولشدن یی)، تع1بود(شکل

هنگام  طیمح ي(دما 20/4/82 يخهایآفت در تار يخ حداکثر تخمهایهنگام تفر یآفت و به عبارتسوم 

 o C ط  یمح ي(دما 31/5/82) و % 50 – 60هوا  یو رطوبت نسب o C 30 - 25 اجراي عملیات صحرایی

نوسانات بیش از حد شایان ذکر است که به علت افت. ی% ) انجام 42 - 48هوا  یو رطوبت نسب 29 -32

ي دوم  جمعیت آفت در نسل اول، بر اساس فنولوژي گیاه زمان مناسب سمپاشی هفته در تغییرات انبوهی

هش شدید دما در آن خرداد ماه تشخیص داده شد ولی به دلیل وقوع بارندگیهاي فصلی و همینطور کا

ن تعداد ییتع تیمار شیمیایی انجام نیافت. صفت مورد بررسی،زمان و متعاقب آن شروع گلدهی نبات 

آلوده در هر خوشه آلوده  يها بهحو تعداد  یشیهر کرت آزما يخوشه به ازا 20ان یآلوده از م يها خوشه

داشت محصول انجام و باالخره همزمان با بر یپاش ها دو هفته پس از هر نوبت محلول يریبود. آمارگ

                                                
1- Spinozad (Tracer) 

2- Methoxyfenozide (Runner) 
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ج یده و بدون شک نتایا گردیدر زمان برداشت محصول مه يریگ نکه امکان نمونهیبا توجه به اگرفت. 

تر از دو نوبت  و روشن یرا بخوب یشیر سموم آزمایتوانست تأث یم يبردار ن نمونهیحاصل از ا

آلوده  ي آلوده و تعداد حبه يها درصد خوشه يانس بر مبنایره واید. لذا، تجزیان نمایب یقبل يبردار نمونه

 STAT ي برنامه ریبا ز ها ع دادهیخوشه در هنگام برداشت محصول انجام گرفت. نرمال بودن توز 100در 

با آزمون بارتلت تست شدند. نرمال  يماریدرون ت يها انسیوار یکنواختیو   MSTATCافزار  در نرم

 يماریدرون ت يها انسیوار یکنواختینطور یو همهاي آلوده  درصد خوشه مربوط بهي ها ع دادهیبودن توز

بر اساس  يآمار يها هیو تجز پیش نیامدهها  ل دادهیبه تبد يازین نیدند، بنابراید گردییتأ ها  دادهاین در 

ا از ) انجام گرفت. ام100ها ضربدر عدد  آلوده به کل خوشه يها آلوده (نسبت خوشه يها درصد خوشه

لذا، از  .ا نبودیخوشه ) مه 100آلوده در  ي (تعداد حبه يگروه بعد يها داده يط براین شرایآنجا که ا

  د. یاستفاده گرد يآمار يها هیدر تجز 10 ي هیتم آنها بر پایلگار

  

 نتیجه و بحث

تعداد خوار انگور و لگاریتم  هاي آلوده به آفت کرم خوشه خوشهانس یه واریج حاصل از تجزینتا

  حاصل از تأثیر تیمارهاي آزمایشی در جداول یک و دو منعکس است.انگور  خوشه 100آلوده  ي حبه

  

  تبریز - خوار انگور هاي آلوده به آفت کرم خوشه خوشه س درصدتجزیه واریان -1جدول

  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

  ns  486/45  3  بلوك

  875/4016**  5  تیمار

  986/87  15  اشتباه آزمایشی

  60/24  ضریب تغییرات (درصد)          

  :  اختالف غیر معنی دار  ns: اختالف در سطح احتمال یک درصد     **

  

  

  بریزت - خوشه انگور 100ي آلوده در  لگاریتم تعداد حبه تجزیه واریانس -2جدول

  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

  ns  024/0  3  بلوك

  535/10**  5  تیمار

  751/0  15  اشتباه آزمایشی

  57/8  ضریب تغییرات (درصد)      

  :  اختالف غیر معنی دار  ns: اختالف در سطح احتمال یک درصد     **

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 104                                                                      1391شهریور  27    تاکستان -اولین جشنواره ملی انگور استان قزوین

  

 40/0و  30/0فنوزاید  لیتر در هزار،  متوکسی میلی 20/0و  15/0اسپینوزاد آزمایشی تیمارهاي 

. بود لیتر در هزار و شاهد (بدون انجام هرگونه عملیات کنترلی) میلی 5/1لیتر در هزار، فوزالون  میلی

دار بوده و اختالف  اختالف بین تیمارها کامال معنیاطالعات مندرج در جداول یک و دو حاکی است که، 

اي دانکن در سطح  ساس آزمون چند دامنهها بر ا مقایسه میانگین داده. دار نیست ها معنی ما بین بلوك

دار بوده و  معنی کامالًاختالف تأثیر سموم جدید با سم متداول منطقه که   دهد نشان می یک درصداحتمال 

فنوزاید  متوکسی .اند خوار انگور را بهتر از سم فوزالن کنترل نموده هر دو سم جدید خسارت کرم خوشه

 طور قابل قبول و خسارت ان را بهعمل نموده مشابه هم وار انگور خ در کنترل کرم خوشه و اسپینوزاد

  ).3جدول( .کاهش داده اند

  

 ي آلوده در یک خوشه انگور هاي آلوده و تعداد حبه مقایسه میانگین درصد خوشه -3جدول

 (P<%1)بر مبناي آزمون دانکن 

  ي آلوده در یک خوشه انگور تعداد حبه  هاي آلوده درصد خوشه  تیمارهاي آزمایشی

  c00/20  c17/1  1اسپینوزاد

  c75/18  c62/1  2اسپینوزاد

  c00/25  c24/2  1فنوزاید متوکسی

  c00/10  c83/0  2فنوزاید متوکسی

  b25/66  b30/12  فوزالن

  a75/88  a44/72  شاهد(بدون انجام هر گونه عملیات کنترلی)

  ستون از نظر اماري با هم اختالف معنی داري ندارند.میانگین هاي با حروف مشابه در هر 

  

 25/66که در تیمار موبوط به سم فوزالن در این آزمایش  گردد می علومبا مراجعه به جدول فوق م

خسارت دیده   هحب 33/12ها آلودگی داشته و به طور متوسط به ازاي هر خوشه تولید شده  درصد خوشه

درصد و به ازاي هر  25/18ها را به طور میانگین  است. اما با به کارگیري سموم جدید آلودگی خوشه

پرواز آفت در  ي ع بودن دامنهیت به  وسیبا عنا دهد. ي خسارت نشان می حبه 51/1خوشه تولید شده 

ده در هر خوشه قابل چشم یحبه خسارت د 5/1وجود  یپاش و با دوبار محلول )2(شکلیطول فصل زراع

افته و یانجام  یک موستان سنتین مطالعه در یدر خور توجه است که ا یت موضوع وقتیاست. اهم یپوش

ش یرش آفت را در آنها افزایو پذ یها با سطح خاك احتمال آلودگ از خوشه يل تماس تعدادیبه دل

د نموده و با ییجه را تأین نتین همد با فوزالیسموم جد یگروه ي سهیان ذکر است که مقایدهد. شا یم

اند.  ش به مراتب بهتر عمل نمودهین آزماید در ایتوان اظهار داشت که سموم جد ی% درصد م99نان یاطم

  اند. جه را داشتهیک نتیدهد که هر دو سم در کل  ینشان م با اسپینوزادفنوزاید  متوکسی یگروه ي سهیمقا
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  خوار انگور تأثیر تیمارهاي آزمایشی در کنترل خسارت کرم خوشهمقایسه میانگین در صد  - 1شکل

 %5در سطح احتمال       

دار  % معنی95هایی که در گروهبندي آنها حداقل یک حرف مشترك بکار رفته است، با اطمینان  اختالف میانگین -توضیح

  باشد. نمی

  خوار انگور خسارت کرم خوشهمقایسه میانگین در صد تأثیر تیمارهاي آزمایشی در کنترل  - 2شکل

 %1در سطح احتمال       

  
دار  % معنی95هایی که در گروهبندي آنها حداقل یک حرف مشترك بکار رفته است، با اطمینان  اختالف میانگین -توضیح

  باشد. نمی
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