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کنترل بيولوژيک کرم سيب با استفاده از زنبور پارازيتوئيد Trichogramma embryophagum
بر مبناي مدل پيشآگاهي ساعت ـ درجه
 .1حسين رنجبر اقدم*؛  .2محمدرضا عطاران
 .1استادیار ،بخش کنترل بیولوژیک ،مؤسسة تحقیقات گیاهپزشکی کشور ،تهران
 .2استادیار ،آزمایشگاه تحقیقات کنترل بیولوژیک ،معاونت تحقیقات برنج کشور  ،تهران
(تاریخ دریافت - 99/9/12 :تاریخ تصویب)99/11/5 :

چکيده
کرم سیب ،Cydia pomonella ،آفت کلیدي باغهاي سیب است .در این پژوهش ،کارایی سوش بومی
زنبور پارازیتوئید  Trichogramma embryophagumدر کنترل بیولوژیک کرم سیب ،ضمن تعیین دقیق
زمان رهاسازي زنبورها با استفاده از مدل پیشآگاهی از فنولوژي بر مبناي ساعت ـ درجة سلسیوس،
در کنار تیمار کنترل شیمیایی و شاهد در یک باغ سیب ارزیابی شد .همچنین ،ضمن تعیین بیوفیکس
کرم سیب با استفاده از تلههاي فرمونی ،دماي محیط بهمنظور محاسبة مجموع گرماي مؤثر تأمینشده
ثبت شد .براساس دادههاي دمایی و با توجه به مدل پیشآگاهی فنولوژیک ،مناسبترین زمانها براي
رهاسازي سوش انتخابشدة زنبور بهمنظور کنترل بیولوژیک کرم سیب تعیین شد .رهاسازي زنبور
تریکوگراما در پنج مرحله براي دو نسل کرم سیب انجام شد .نتایج ارزیابی کارایی روش کنترل
بیولوژیک در مقایسه با کنترل شیمیایی نشان داد که بین تیمارهاي یادشده در سطح احتمال  5درصد
از نظر آماري اختالف معنیداري وجود ندارد .این در حالی است که شدت خسارت آفت در تیمار
شاهد در مقایسه با هر دو تیمار ذکرشده بیشتر بود .همچنین ،با توجه به نتایج بهدستآمده در زمان
برداشت سیب مشخص شد ،خسارت کرمخوردگی میوهها در تیمارهاي کنترل بیولوژیک و شیمیایی
بهترتیب  76/67و  55/69درصد کمتر از تیمار شاهد بود .در نهایت ،براساس یافتههاي این پژوهش
میتوان گفت که کنترل بیولوژیک مطلوب کرم سیب با استفاده از زنبور پارازیتوئید ،T. embryophagum
در صورت رعایت مسائل فنی موضوع ،از مرحلة انتخاب اکوتیپهاي بومی مؤثر تا کاربرد و در نهایت،
ارزیابی برنامه امکانپذیر است.
کليدواژگان :تریکوگراما ،کارایی ،کنترل بیولوژیک ،کرم سیب ،مدل فنولوژیک.
مقدمه
کرم سيب ) Cydia pomonella (L.مخربترين و
کليديترين آفت باغهاي سيب در سراسر جهان معرفي
* تلفن51922629190 :

شده است ( .)Al Bitar et al. 2010در تمام نقاط ايران
که کشت درختان ميوة سردسيري رواج دارد ،اين آفت
نيز بهعنوان يکي از رايجترين حشرة زيانآور درختان
E-mail: hossein_aghdam2003@yahoo.com
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ميوة سردسيري حضور دارد ( .)Esmaili et al. 1993در
صورت کنترلنکردن اين آفت ،شدت خسارت آن
بهشدت باال ميرود ،بهطوري که ممکن است در برخي
نقاط تا  15درصد ( )Esmaili 1991يا به نقلي ،نزديک
به  955درصد ( )Radjabi 1986نيز برسد .کرم سيب
در ايران از مناطق همسطح دريا (نواحي جلگهاي گيالن
و مازندران) تا مناطقي با ارتفاع  2655متر (دربند
سرشمشک از نواحي کوهستاني شمال تهران) مشاهده شده
است ( .)Radjabi 1986سيماي اکولوژيک دورة زندگي
کرم سيب ( )Codling Mothبازتابي از سازگاريهاي آن
به دما ،عرض جغرافيايي و کليماي منطقهاي است که در
آن ،دورههاي گرما و سرماي طبيعت را تجربه ميکند.
دورة زندگي کرم سيب بر اثر سازگاريهاي دمايي
مراحل زيستي فعال و در حال دياپوز آن و واکنش به
دورة نوري تنظيم ميشود (.)Ranjbar Aghdam 2009
اين آفت هرساله در ايران درختان ميوة ميزبان ،بهويژه
درختان سيب را با جمعيت چشمگيري مورد حمله قرار
ميدهد و خسارت آن از سطح زيان اقتصادي تجاوز
ميکند؛ بنابراين ،اين آفت بهصورت آفت کليدي مطرح
شده است و کنترل تلفيقي آن الزامي است ( Radjabi
 .)1986تعداد نسل اين آفت با نزديکشدن به مناطق
مستقر در عرضهاي جغرافيايي جنوبي در نيمکرة
شمالي و برعکس با نزديکشدن به مناطق شمالي در
نيمکرة جنوبي افزايش مييابد .بنا به عقيدة Radjabi
) (1986نکتهاي که بايد در بررسيهاي مربوط به تعداد
نسل و ساير ويژگيهاي بيولوژيک کرم سيب مد نظر
باشد ،وجود نژادهاي محلي است .بهعبارت ديگر بايد به
اين نکته انديشيد که آيا کرم سيب مربوط به ارتفاعات
بيش از  2555متر با نژادهاي مربوط به مناطق جلگهاي،
داراي ويژگيهاي بيواکولوژيک يکساني است؟ بر همين
اساس ،وجود تفاوت در سازگاريهاي بومشناختي
جمعيتها ي مختلف کرم سيب مستقر در مناطق
مختلف ايران بهويژه سازگاريهاي دمايي بين جمعيتها
تأييد شده است ( Ranjbar Aghdam et al. 2009 a&b,
.)Ranjbar Aghdam 2013
مدلهاي پيشآگاهي کرم سيب در ايران از سال
 9311توسط دواچي و اسماعيلي بهمنظور کاستن
دفعات سمپاشي براي کنترل کرم سيب بر اساس ميزان

ريزش گلبرگها و فنولوژي ميوة سيب پايهگذاري شد
( .)Radjabi 1986اين مدلها بهدليل تنوع ميزبانها،
تنوع ارقام هر ميزبان و عکسالعمل خاص هر ميزبان و
رقم به ويژگيهاي اقليمي زيستگاههاي مختلف بهويژه
ارتفاع محل از سطح دريا ،قابل تعميم به تمام مناطق
نبود ( .)Ranjbar Aghdam 2009پژوهشگران ديگري از
انواع تلههاي نوري ،طعمهاي و فرموني براي تعيين اوج
فعاليت اين آفت استفاده کردند و نوارهاي چيندار
مقوايي براي تعيين زمان خروج حشرات کامل از شفيره
استفاده شد ( Oloumi-Sadeghi and Esmaili 1980,
 .)Radjabi 1986از طرف ديگر با توجه به اينکه در
گذشته اثبات شده بود که نرخ رشد کرم سيب بهطور
عمده متأثر از دماي محيط است ( Rock and Shaffer,
 )1983و مقدار اين نرخ براي هريک از مراحل نابالغ کرم
سيب تابعي از دما است ( .)Riedl, 1983بر اين اسـاس
مشخص شده است که ميزان رشــد هريک از مراحل
زيـستي کــرم سيب نسبت به سن تقويمي (براساس
روزها) ميتواند با دقت بيشتري با واحد سن
فيزيولوژيک ،يعني روز ـ درجه يا ساعت ـ درجه بيان
شود ( .)Taylor, 1981, Tauber et al., 1986همچنين،
مدلها ي فنولوژيک با استفاده از نتايج حاصل از تعيين
سن فيزيولوژيک براي پيشآگاهي از زمان ظهور مراحل
زيستي کرم سيب ارائه شد ( Falcon and Pickel 1976,
.Falcon et al. 1976, Geier and Briese 1978, Riedl
.and Croft 1978, Rock and Shaffer 1983, Dastqeib
.and Seyedoleslamy 1988, Setyobudi 1989,
.)Pitcairn et al. 1992, Howell and Neven, 2000
همة اين مدلها بهمنظور تعيين بهترين زمان سمپاشي
براي کنترل کرم سيب بهکار گرفته شدهاند .در ادامه
مدلي براي پيشآگاهي از حدوث هريک از مراحل
فنولوژيک کرم سيب بر مبناي محاسبة مجموع گرماي
مؤثر ساعتي ( )Growing Degree Hoursضمن
اعتبارسنجي مدل در شرايط صحرايي ارائه شد
(.)Ranjbar Aghdam 2009
از گذشته ،مطالعه و بررسي در مورد امکان کنترل
بيولوژيک کرم سيب با استفاده از زنبورهاي پارازيتوئيد،
بهويژه زنبورهاي جنس  Trichogrammaهمواره مورد
توجه پژوهشگران بوده است ( Mashhadi Jafarloo et

رنجبر اقدم و عطاران :کنترل بيولوژيک کرم سيب با استفاده از زنبور پارازيتوئيد ...

 )al. 1998, Rowshandel et al. 1998, Mills 2005در
مقابل  (1985) Dolstadکنترل بيولوژيک کرم سيب را
غير مؤثر ميداند ،با اين حال (1988) Hassan et al. ،تأثير
Trichogramma dendrolimi
بهکارگيري زنبورهاي
 Matsumuraو Trichogramma embryophagum Hartig
را در کاهش خسارت کرم سيب بررسي و توان آنها را در
کنترل بيولوژيک کرم سيب تأييد کردند .در پژوهش
ديگري روي  91استرين از زنبورهاي تريکوگراما که
بهمنظور استفاده در برنامة کنترل بيولوژيک کرم سيب
انجام شده بود ،گونة  T. embryophagumمناسبترين گونه
از بين استرينها و گونههاي مورد بررسي ،براي رهاسازي
در باغ انتخاب و معرفي شد (.)Hassan 1989
در ايران پارازيتيسم طبيعي کرم سيب توسط زنبورهاي
تريکوگراما ،در مناطقي از استان آذربايجان شرقي تا بيش
از  11درصد در اواخر فصل گزارش شده است .براساس
همين پژوهش ،ميانگين درصد پارازيتيسم طبيعي در
کل فصل روي تخمهاي کرم سيب بين  21تا  36درصد
در مناطق مورد بررسي ذکر شده بود ( Mashhadi
 .)Jafarloo et al. 1998روشندل و همکاران در بررسي
عوامل محدودکنندة جمعيت کرم سيب در منطقة
خسروشهر تبريز ،زنبورهاي تريکوگراما را بهعنوان
مهمترين انگلوارة تخم کرم سيب گزارش کردند
( .)Rowshandel et al. 1998با وجود اين ،توان ارزشمند
در فون بومي زنبورهاي تريکوگراماي ايران در کنترل
طبيعي آفات مهمي مثل کرم سيب ،برنامة کنترل
بيولوژيک کرم سيب در کشور با استفاده از زنبورهاي
ذکرشده در سالهاي اخير متوقف شده است .با اين حال،
هدف اصلي در اين پژوهش ارزيابي کارايي سوش بومي
زنبور تريکوگراماي گونة  T. embryophagumبراي کنترل
کرم سيب در يکي از قطبهاي مهم توليد سيب کشور
(شهرستان دماوند) و تا حد امکان با رعايت مسائل فني و
اجرايي با حضور و در کنار يکي از بهرهبرداران و کارشناسان
مديريت جهاد کشاورزي منطقه در طول اجراي آن بود ،تا
به اين باور برسيم که اگر ضعفي در کارايي عواملي مثل
گونههاي مختلف زنبور تريکوگراما مشاهده ميشود ،ناشي
از مشکالت موجود در مسائل فني و اجرايي موضوع در
مراحل مختلف اجراي برنامة کنترل بيولوژيک است که بايد
مورد توجه و احتمام جدي مسئولين ذيربط قرار گيرد.
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مواد و روشها
محل انجام پژوهش

اين پژوهش در باغ سيبي ،به وسعت بيش از  920هکتار
مستقر در منطقة سربندان شهرستان دماوند واقع در
استان تهران ،با موقعيت جغرافيايي  38′ ،6/60″و 30°
شمالي و  91′ ،26/91″و 02°شرقي و ارتفاع از سطح
دريا  2911متر انجام شد.
پرورش سوش بومی زنبور تریكوگراما

در اين تحقيق براساس مستندات موجود در پژوهشهاي
قبلي ،زنبور تريکوگراماي انتخابشده بهمنظور پرورش و
رهاسازي گونة Trichogramma embryophagum
) (Hartig, 1838بود .سوش بومي گونة يادشده ،از
باغهاي سيب منطقة انجام پژوهش جمعآوري و نام گونة
آن به کمک بخش ردهبندي حشرات مؤسسة تحقيقات
گياهپزشکي کشور تأييد شد .پرورش انبوه سوش مورد
نظر در انسکتاريومهاي بخش تحقيقات کنترل بيولوژيک
مؤسسه با استفاده از ميزبان واسط بيد غالت Sitotroga
 cerealella Olivierانجام شد.
برآورد سن فیزیولوژیک کرم سیب در باغ

بهمنظور تعيين سن فيزيولوژيک کرم سيب در باغ ،با
استفاده از مدل پيشآگاهي فنولوژيک کرم سيب بايد
سه کار عمده در راستاي برآورد درست سن فيزيولوژيک
آفت به شرح زير انجام ميشد:
برآورد شاخصهای دمایی جمعیت کرم سیب

شاخصهاي دمايي مهم رشد و نمو جمعيت کرم سيب
مستقر در محل انجام پروژه ،مثل آستانة پايين دماي
رشد و نمو ،نياز گرمايي و آستانة باالي دماي رشد و نمو
کرم سيب در بررسيهاي رنجبر اقدم ( )9312برآورد
شده بود که در اين تحقيق از نتايج آن استفاده شد.
تعیین بیوفیكس آفت

از ملزومات مهم استفاده از مدلهاي پيشآگاهي بر مبناي
نياز گرمايي ،تعيين دقيق تاريخ رخداد بيوفيکس براساس
مفروضات اولية مدل است .بر اين اساس ،بهمنظور تعيين
تاريخ دقيق بيوفيکس ،از ثبت اولين شکارهاي پايدار در
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تلههاي فرموني از تاريخ شروع گلدهي درختان سيب
استفاده شد .بر همين اساس در باغ مورد بررسي سه عدد
تلة فرموني از نوع بالي شکل ( PHERO TECH INC,
 )USAدر ارتفاع مياني تاج و در سطح خارجي تاج درختان
سيب به نحوي نصب شد که جريان باد پخش فرمون را در
سطح باغ تسهيل ميکرد .فاصلة تلههاي فرموني از يکديگر
بيش از  955متر در نظر گرفته شده بود .اولين
يادداشتبرداري از شکار تلههاي يادشده  21ساعت بعد از
تاريخ نصب بود .در ادامة بازديد تلهها بهطور روزانه تا تاريخ
رخداد بيوفيکس ادامه داشت.
ثبت دما

با توجه به اينکه مدل پيشآگاهي مورد استفاده در اين
بررسي بر مبناي ساعت ـ درجة سلسيوس بود ،در اين
پژوهش نيز دما در محل انجام پژوهش با استفاده از دما
و رطوبتسنج ديجيتالي ()Data Loger, Testo 175-H2
بهصورت ساعتي ثبت شد .دماسنج يادشده در محل باغ
در ارتفاع تقريبي مياني تاج درختان سيب و در سايه
نصب شد .با برنامهريزي رايانهاي براي دستگاه ،ثبت دما
بهصورت ساعتي از تاريخ رخداد بيوفيکس تا زمان
برداشت ميوهها در مهر ماه ادامه داشت .بر اين اساس،
ثبت ساعتي تغييرات دماي باغ از تاريخ 12/52/95
لغايت  12/51/96انجام شد.
پیشبینی رخدادهای مهم فنولوژیک کرم سیب با
استفاده از مدل پیشآگاهی

در اين پژوهش رخدادهاي مهم فنولوژيک مورد نياز،
تعيين دقيق زمان رخداد اوج پرواز شبپرهها ،اوج
تخمگذاري و اوج جمعيت الروي کرم سيب در هر نسل
بود .بدين منظور از مدل پيشآگاهي ساعت ـ درجة
سلسيوس کرم سيب (،)Ranjbar Aghdam 2009
استفاده شد .گرماي مؤثر ساعتي مورد نياز براي هريک
از مراحل يادشده در نسلهاي اول و دوم کرم سيب در
جدول  9ارائه شده است .بر همين اساس ،مقدار گرماي
مؤثر تأمينشده در هر ساعت براي رشد و نمو کرم سيب
در محيط با بهکارگيري دادههاي دمايي ثبتشده طبق
روش  (2009) Ranjbar Aghdamمحاسبه و بر مبناي
پيشبيني رخداد هريک از مراحل فنولوژيک مورد نظر،

تصميم الزم براي کنترل کرم سيب با استفاده از
تيمارهاي مورد ارزيابي اتخاذ شد.
ارزیابی کارایی کنترل بیولوژیک کرم سیب

اين آزمون بهدليل محدوديت در امکان بلوكبندي بهدليل
ماهيت آزمايش ،با سعي در حفظ يکنواختي کرتهاي
آزمايشي ،در قالب طرح کامالً تصادفي نامتعادل با سه
تيمار ،کنترل بيولوژيک با رهاسازي زنبور تريکوگراماي
بومي ،کنترل شيميايي با استفاده از آفتکشهاي شيميايي
رايج در منطقه و شاهد بدون کنترل انجام شد .از
محدوديتهاي بلوكبندي در اين آزمايش ،ميتوان به اثر
متقابل تيمارهاي آزمايشي بر يکديگر بر اثر عواملي مثل
جابهجايي زنبورهاي رهاسازيشده از تيمار کنترل
بيولوژيک به ساير تيمارها ،يا مهاجرت ثانوي جمعيت کرم
سيب از تيمار شاهد بدون کنترل روي تيمارهاي کنترل
بيولوژيک و کنترل شيميايي يا تأثيرات احتمالي
آفتکشهاي شيميايي بهداليلي مثل بادبردگي روي
زنبورهاي رهاسازيشده در تيمار کنترل بيولوژيک اشاره
کرد .بر اين اساس ،هريک از تيمارهاي مورد بررسي ضمن
رعايت اصول اولية اجراي طرح آزمايشي تا حد ممکن در
قسمت مشخصي از باغ با فاصلهاي حدود  955متر از
يکديگر اعمال شد؛ ولي در انتخاب قطعات بهمنظور به
حداقل رساندن تأثيرات غيريکنواختي بين کرتهاي
آزمايشي روي تيمارها ،قبل از اجراي آزمايش ،انتخاب
قطعات آزمايشي به نحوي انجام شد که )9 :ارقام سيب
انتخابشده در تمام قطعات آزمايشي يکسان باشند .بر اين
اساس ،رقم گلدن دليشز (سيب زرد) ،بهعنوان رقم غالب
کشتشده در باغ و منطقه ،انتخاب شد؛  )2سن درختان
انتخابشده (در حد امکان) در کرتهاي آزمايشي يکسان
انتخاب شدند؛  )3همة قطعات انتخابشده براي تيمارهاي
مورد ارزيابي ،از نظر دريافت ساير فعاليتهاي باغداري مثل
آبياري ،کوددهي ،سمپاشي عليه بيمارگرها و  ...تا حد
امکان در طول اجراي آزمايش عمليات همساني دريافت
ميکردند؛  )1قطعات انتخابشده بهخصوص براي
نمونهبرداري به نحوي انتخاب شدند که فاصلهاي حدود 0
متر از ساير قسمتهاي باغ داشته باشند که مديريت
مرسوم در منطقه براي کنترل کرم سيب در آنها اعمال
ميشد.
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جدول  .9زمان فيزيولوژيک رخداد مراحل مختلف فنولوژيک کرم سيب براساس مدل پيشآگاهي (2009) Ranjbar Aghdam

رديف

نسل آفت

9
2
3

زمستانگذران (اول)

1
0
6

تابستاني (دوم)

مرحلة فنولوژيک

نياز گرمايي
(ساعت ـ درجة سلسيوس)

اوج پرواز شبپرهها
اوج جمعيت تخمها
اوج جمعيت الروها

3585±295
1015±235
95215±315

اوج پرواز شبپرهها
اوج جمعيت تخمها
اوج جمعيت الروها

91585±205
29065±385
20925±185

برنامة نمونهبرداری

 .9واحدهاي نمونهبرداري :در اين بررسي درختان سيب
بهعنوان واحد نمونهبرداري بودند؛ بهعبارت ديگر هر
درخت بهعنوان يک تکرار يا واحد نمونهبرداري در نظر
گرفته شد .بر اين اساس ،در قطعة کنترل بيولوژيک15 ،
اصله درخت سيب همسن وجود داشت که در  3رديف و
بهترتيب در رديفهاي اول ،دوم و سوم  23 ،22و 20
اصله درخت سيب رقم گلدن دليشز وجود داشت .با
توجه به اينکه کنترل شيميايي در کل باغ براي مديريت
کرم سيب انجام ميشد ،قطعة خاصي براي اعمال اين
تيمار در نظر گرفته نشد .ولي نمونهبرداري با توجه به
مواردي که براي حفظ يکنواختي بين کرتهاي آزمايشي
الزم بود ،در يک قطعة مشخص از باغ با  15اصله درخت
سيب رقم گلدن دليشز انجام شد .با توجه به خسارت
زياد کرم سيب در صورت عدم کنترل آفت و اهميت
اقتصادي باغ هدف براي باغدار ،واحدهاي نمونهبرداري
براي تيمار شاهد (بدون کنترل) فقط روي  95اصله
درخت سيب مشابه از نظر سن و رقم با تيمارهاي کنترل
شيميايي و کنترل بيولوژيک در نظر گرفته شد.
 .2الگوي نمونهبرداري :نمونهبرداري در کرتهاي
آزمايشي از درختان سيب ،پس از حذف رديفهاي
حاشيهاي (بهخصوص در تيمار کنترل بيولوژيک) ،از
درختان کشتشده در قسمتهاي مياني با فاصلهاي
حدود  0متر از دو انتها انجام شد.
 .3زمان نمونهبرداري :بهمنظور ارزيابي کارايي تيمارهاي
مورد بررسي در کنترل آفت هدف ،نمونهبرداري براساس
زمانهاي تعيينشده ،بر اساس پيشبيني مدل پيشآگاهي
براي رخداد زمان اوج تراکم الروهاي آفت در هريک از
نسلهاي اول و دوم کرم سيب انجام شد .بدين نحو که

نمونهبرداري براي شمارش تعداد الروهاي کرم سيب در
واحدهاي نمونهبرداري در هر نسل  95روز بعد از رخداد
اوج جمعيت الروي انجام شد .عالوه بر موارد يادشده درصد
ميوههاي کرمو نيز در زمان برداشت در واحدهاي آزمايشي
برآورد شد .همچنين ،بهدليل رفتار خاص تخمريزي کرم
سيب و تخمگذاري انفرادي آن و از سوي ديگر فعاليت
چشمگير شکارگران عمومي مثل بالتوري سبز معمولي،
برآورد درصد واقعي پارازيتيسم تخمهاي کرم سيب
امکانپذير نبود .بر اين اساس ،بهمنظور ارزيابي کارايي
تيمارهاي مورد بررسي از شمارش تعداد الروهاي آفت روي
واحدهاي آزمايشي استفاده شد.
 .1تعداد نمونه :تعداد درختان مورد بررسي براي
يادداشتبرداري در هر مرحلة نمونهبرداري در تيمارهاي
کنترل بيولوژيک و شيميايي 95 ،عدد براي هر تيمار و
براي تيمار شاهد بدون کنترل 0 ،درخت (هر درخت
بهعنوان يک تکرار در هر تيمار) در نظر گرفته شد .روي
هر درخت 35 ،عدد سيب از قسمتهاي مختلف کانوپي
درخت بهصورت تصادفي براي يادداشتبرداري و ثبت
دادههاي هدف در نظر گرفته شد.
رهاسازی زنبور تریكوگراما

رهاسازي زنبور تريکوگراما در پنج مرحله انجام شد؛
 )9اوج پرواز شبپرههاي نسل اول؛  )2پيک جمعيت
تخمهاي نسل اول؛  )3يک هفته بعد از پيک جمعيت
تخمهاي نسل اول؛  )1اوج پرواز شبپرههاي نسل دوم؛
 )0پيک جمعيت تخمهاي نسل دوم .همانطور که
مشاهده ميشود در نسل اول يک دورة رهاسازي بيشتر
از نسل دوم انجام شده است .دليل اين موضوع ،رخداد
بارندگي و کاهش دماي محيط در جريان افزايش جمعيت
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شبپرههاي نسل اول بود .اين رخداد طبق بررسيهاي
 (2009 a&b) Ranjbar Aghdam et al.طوالنيترشدن
دورههاي تخمريزي و جنيني کرم سيب را ميتوانست
بهدنبال داشته باشد .بر اين اساس الزم بود ،براي حصول
پارازيتيسم مطلوب تخمهاي آفت ،پوشش زماني بيشتري از
حضور زنبور در محل تأمين شود .رهاسازي زنبور با استفاده
از تريکوکارت و روي هر درخت 3ـ 2عدد تريکوکارت با
تراکم نرمال زنبور نصب شد.
کنترل شیمیایی کرم سیب

کنترل شيميايي کرم سيب دوبار و با توجه به تغييرات
دماي محيط و تأثير آن بر روند رشد و نمو جنين کرم
سيب طبق يافتههاي Ranjbar Aghdam et al.
) (2009bو  (2013) Ranjbar Aghdamبهترتيب  0و 3
روز بعد از رخداد پيک جمعيت تخمهاي آفت در
نسلهاي اول و دوم ،با استفاده از حشرهکش مورد
استفاده باغدار ،يعني پروتئوس و با غلظت  5/0در هزار با
استفاده از سمپاش پشتي تراکتوري انجام شد.
تجزیه و تحلیل دادهها و مقایسة کارایی تیمارها

ارزيابي کارايي تيمار کنترل بيولوژيک در مقايسه با ساير
تيمارهاي مورد بررسي ،با شمارش تعداد الروهاي آفت
در هريک از تيمارهاي هدف بعد از اعمال آخرين مرحله
رهاسازي زنبور در نسلهاي اول و دوم آفت انجام شد.

براي تجزية واريانس دادههاي حاصل از شمارش تعداد
الروهاي کرم سيب روي ميوههاي سيب در تيمارهاي
مورد ارزيابي ،ابتدا نرمالبودن دادهها با استفاده از آزمون
 Ryan-Joinerبررسي و بعد از تأييد آن ،تجزية واريانس
دادهها و گروهبندي تيمارها با استفاده از آزمون توکي در
سطح احتمال  0درصد انجام شد .در ادامه در مرحلة
برداشت سيب نيز درصد سيبهاي کرمو در تيمارهاي
مختلف برآورد و از نظر آماري مقايسه و ارزيابي شدند.
تجزيه و تحليلهاي آماري دادههاي بهدستآمده و
گروهبندي تيمارها با استفاده از نرمافزار آماري Minitab
 ver. 14انجام شد.
نتايج
برآورد سن فیزیولوژیک کرم سیب در باغ

تعيين بيوفيکس آفت :براساس بازديد روزانة تلههاي
فرموني و ثبت تعداد شبپرههاي شکارشده در هر تلة
فرموني ،تاريخ رخداد بيوفيکس کرم سيب در زمان انجام
اين پژوهش 99 ،ـ ارديبهشت ماه ( )1-Mayتعيين شد.
بعد از تاريخ ذکرشده ،براي اطالع از نوسان انبوهي
جمعيت کرم سيب در محل باغ و از سوي ديگر ارزيابي
همزمان کارايي مدل پيشآگاهي مورد استفاده براي
پيشبيني رخدادهاي فنولوژيک آفت هدف ،ثبت شکار
تلههاي فرموني تا زمان برداشت سيب بهصورت هفتگي
ادامه داشت ،نتايج در شکل  9ارائه شده است.

شکل  .9تغييرات تعداد شبپرههاي کرم سيب شکارشده به ازاي هر تلة فرموني قبل از تاريخ رخداد بيوفيکس کرم سيب تا زمان
برداشت محصول در باغ سيب مستقر در شهرستان دماوند ،سال 9312
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ثبت دما :نتايج ثبت تغييرات دماي ساعتي محيط با
استفاده از دماسنج ديجيتالي (ديتاالگر) در شکل  2ارائه
شده است .در اين بررسي در هر شبانهروز  21دادة
دمايي و در کل از تاريخ  12/52/95لغايت ،12/51/96
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 3863دادة دمايي ثبت شد .کمترين دماي ثبتشده،
 1/9درجة سلسيوس ،بيشترين دماي ثبتشده32/1 ،
درجة سلسيوس و ميانگين دماي محيط 25/93±5/58
درجة سلسيوس در طول دوره ذکر شده بود.

شکل  .2تغييرات ساعتي دما در طول دورة فعاليت کرم سيب در باغ سيب مستقر در شهرستان دماوند ،سال 9312
ارزیابی کارایی تیمارها در کنترل کرم سیب

نسل اول :تجزية واريانس دادههاي حاصل از شمارش
تعداد الروهاي کرم سيب روي ميوههاي سيب ،نشان داد
بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر تعداد الروهاي کرم
سيب در سطح احتمال  9درصد تفاوت معنيداري وجود
دارد ( .)dft,e=2, 22; F=78.94; P<0.001مقايسة
ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون توکي در سطح
احتمال  0درصد نشان داد ،در تيمار شاهد (گروه اول) با
ميانگين  1/15الرو در واحد نمونهبرداري (درخت)،
بيشترين تعداد الرو کرم سيب وجود داشت .اين در
حالي بود که ميانگين تعداد الروهاي آفت در تيمارهاي
کنترل بيولوژيک با استفاده از زنبور تريکوگراما و کنترل
شيميايي بدون اختالف معنيدار از نظر آماري (هر دو در
گروه دوم) بود .ميانگين تعداد الروهاي ثبتشده در
تيمارهاي کنترل بيولوژيک و شيميايي بهترتيب  5/1و
 5/0الرو به ازاي هر واحد نمونهبرداري بود .اين موضوع
مؤيد کارايي کنترل بيولوژيک کرم سيب با استفاده از
زنبور تريکوگراما در نسل اول بود.
نسل دوم :تجزية واريانس دادهها وجود تفاوت

معنيدار بين تعداد الروهاي کرم سيب در تيمارهاي
مورد ارزيابي را نشان داد ( ;dft,e=2, 22; F=60.70
 .)P<0.001مقايسة ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون
توکي در سطح احتمال  0درصد نشان داد ،در تيمار
شاهد (گروه اول) با ميانگين  91/25الرو به ازاي هر
واحد نمونهبرداري ،بيشترين تعداد الرو کرم سيب وجود
داشت .اين در حالي بود که ميانگين تعداد الروهاي آفت
در تيمارهاي کنترل بيولوژيک با استفاده از زنبور
تريکوگراما و کنترل شيميايي بدون اختالف معنيدار از
نظ ر آماري (گروه دوم) و کمتر از تيمار شاهد بود.
ميانگين تعداد الروهاي ثبتشده در تيمارهاي کنترل
بيولوژيک و شيميايي بهترتيب  5/1و  9/6الرو در واحد
نمونهبرداري بود .نتايج بهدستآمده در اين مرحله
کارايي مطلوب برنامة کنترل بيولوژيک کرم سيب را با
استفاده از زنبور تريکوگراما در نسل دوم نيز همانند نسل
اول تأييد کرد.
برداشت سیب

تجزية واريانس نتايج بهدستآمده از برآورد درصد
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کرمخوردگي ميوهها در زمان برداشت سيب نشان داد،
بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر درصد کرمخوردگي
ميوهها در سطح اطمينان  11درصد تفاوت معنيدار
وجود دارد ( .)dft,e=2, 21; F=78.39; P<0.001در ادامه
براساس مقايسة ميانگين تيمارها با آزمون توکي در
سطح احتمال  0درصد ،تيمار شاهد با ميانگين 02/56
درصد کرمخوردگي در گروه اول آماري قرار گرفت .اين
در حالي بود که تيمارهاي کنترل شيميايي و کنترل
بيولوژيک با کمترين ميزان کرمخوردگي بهترتيب با
ميانگين  9/33و  1/65درصد کرمخوردگي ميوهها بدون
تفاوت معنيدار با هم ،در گروه دوم آماري قرار گرفته
بودند.
بحث
در گذشته زنبور  T. embryophagumاز روي کرم سيب
در ايران جمعآوري و گزارش شده بود ( Ebrahimi et
 .)al., 1998همينطور ميزان پارازيتيسم طبيعي زنبور
 T. embryophagumدر باغهاي گردو روي تخمهاي
 C. pomonellaبين  91تا  09درصد گزارش شده است
( .)Akbarzadeh Shoukat et al. 2007از سوي ديگر
گونة  T. embryophagumبهعنوان مناسبترين گـــونه
از بين  91استرين از زنبورهاي تريکوگراما براي کنترل
بيولوژيک کرم سيب در باغ انتخاب و معرفي شده بود
( .)Hassan 1989بر اين اساس ،در اين پژوهش نيز اين
گونه بهعنوان عامل کنترل بيولوژيک از نظر کارايي در
کنترل کرم سيب ارزيابي شد.
در بررسي کارايي گونه و نژاد محلي انتخابشده در
شرايط صحرايي براي کنترل بيولوژيک کرم سيب،
کاهش حدود  05درصدي خسارت کرم سيب نسبت به
تيمار شاهد در تيمار کنترل بيولوژيک تأييد شد .اين در
حالي بود که کل دفعات رهاسازي زنبور پارازيتوئيد در
باغ فقط پنج مرحله (سه مرحله در نسل اول و دو مرحله
در نسل دوم) بود .البته بايد به اين نکته توجه داشت که
رهاسازيهاي ذکرشده با توجه به زمانهاي دقيق
تعيينشده با استفاده از مدل پيشآگاهي فنولوژيک بر
مبناي ساعت ـ درجه و شناخت قبلي از ويژگيها و
سازگاريهاي بيواکولوژيک آفت انجام شد .اين موضوع
اهميت توجه به تهيه و استفاده از مدلهاي پيشآگاهي

آفات بر مبناي محاسبة گرماي مؤثر تأمينشده از محيط
را بيشتر روشن ميکند .به همين دليل در گذشته نيز
متخصصيني مثل Falcon ،(1976) Falcon and Pickel
Riedl ،(1978) Riedl and Croft ،(1976) et al.
)Setyobudi ،(1983) Rock andt Shaffer ،(1983
)Howell and Neven ،(1992) Pitcairn et al. ،(1989
) (1988) Dastqeib and Seyedoleslamy،(2000و
 (2009) Ranjbar Aghdamموضوع تهيه مدلهاي
پيشآگاهي فنولوژيک را با استفاده از نتايج حاصل از
تعيين زمان فيزيولوژيک براي پيشآگاهي از زمان رخداد
مراحل فنولوژيک کرم سيب مورد توجه قرار داده بودند.
ولي اين مدلها بيشتر بهمنظور تعيين بهترين زمان
سمپاشي براي کنترل کرم سيب بهکار گرفته شده بودند.
در اين پژوهش ،براي اولينبار سعي شد از توان دقيقترين
مدل پيشآگاهي موجود ،براي افزايش بهرهوري برنامة
کنترل بيولوژيک کرم سيب در راستاي کاهش دفعات
رهاسازي زنبور به حداقل ممکن ،کاهش هزينههاي توليد
زنبور ،استفاده از حداکثر توان جمعيت رهاسازيشده براي
کنترل آفت با تعيين دقيق مناسبترين زمانهاي رهاسازي
و ممانعت از رهاسازيهاي کور و در نهايت ،بهبود ديدگاه
توليدکنندگان به توان برنامههاي کنترل بيولوژيک در
کنترل آفات در عرصههاي عملياتي با اجراي پروژه در
کنار يکي از توليدکنندگان عمدة منطقه بهرهبرداري
شود.
تحقيقات  (1988) Hassan et al.در کنترل بيولوژيک
کرم سيب با استفاده از گونههاي مختلف تريکوگراما نشان
داده بود که ميزان کاهش خسارت اين آفت ضمن
بهکارگيري زنبورهاي Trichogramma dendrolimi
 Matsumuraو  T. embryophagumبهترتيب  69/30و
 05/56درصد بيشتر از بقية گونهها بود و کاهش 61/9
درصدي تعداد سيبهاي خسارتديده را در رهاسازيهاي
انبوه با استفاده از زنبور  T. dendrolimiاقتصادي برآورد و
آن را براي استفاده در برنامة کنترل بيولوژيک کرم سيب
توصيه کرده است .در موارد ديگري از برنامة کنترل
بيولوژيک کرم سيب با استفاده از رهاسازي زنبور تريکوگراما
 ،(2000) Mills et al.در آمريکا ،کاهش  65درصدي
خسارت کرم سيب را گزارش کرده بود .در آزمون مقايسة
کارايي چهار گونه از زنبورهاي تريکوگراما گونة
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دفعات رهاسازي کارايي بسيار مطلوبي در کنترل بيولوژيک
.آفت هدف مشاهده شد
سپاسگزاري
مجريان الزم ميدانند از آقاي يحييآبادي بهواسطة در
 در،اختيار قراردادن باغ سيب تحت مديريت خود
 در طول اجراي پروژه،روستاي جابان شهرستان دماوند
که با همدلي و برخورد دوستانه و مسئوالنة خود براي
، ما را ياري کردند،هرچه بهتر اجراشدن اين تحقيق
.تشکر و قدرداني کنند

 کارايي بيشتر وTrichogramma platneri Nagarkatti
معنيداري نسبت به ساير گونهها داشت و گونة
 کمترين کارايي راTrichogramma brassicae Bezdenko
Mills ( در کاهش خسارت کرم سيب از خود نشان داد
 در اين بررسي پراکنش زنبورها از مهمترين عوامل.)2003
 در تمامي.)Mills 2003( محدودکنندة کارايي ذکر شده بود
موارد ذکرشده از تکنيک رهاسازي اشباعي زنبور بدون
استفاده از مدلهاي پيشآگاهي نوين برمبناي روز ـ درجه
، ولي در اين پژوهش، استفاده شده بود،يا ساعت ـ درجه
 با حداقل،ضمن استفاده از مدل پيشآگاهي ساعت ـ درجه
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