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  چکیده
بوده که به  آفات چوپخوار از یکی ).Zeuzera pyrina L( خراطکرام 

 .سازد گردو و سیب خسارت وارد میدرختان  مختلف به ویژه درختان
هاي نر توسط تله حشرات کامل شکار ،آفت این مدیریت هايراه یکی از

بررسی هاي در این راستا . استگیري جفتاختالل در با هدف فرومونی 
تعیین بهترین نوع تله فرمونی براي شکار حشرات انجام شده با هدف 

 ،البرز، خراسان رضوي هاياستان در مناطق گردوکاري نر این آفت کامل
تله بالی و تله دلتا بیشترین شکار  ،خراسان جنوبی و کرمان نشان داد

بهترین ارتفاع نصب این تله ها براي ثبت اولین شکار، . حشرات نر را دارند
بیشترین تعداد شکار بعد از نیل به هدف ، اما براي )متر 3(ارتفاع پائین 

براي دو اندازه مقایسه . باشدمی) متر 8(، ارتفاع باال کاملظهور حشرات 
و  سبز، زرد، سفید(رنگ متفاوت  چهار و اهتله ح چسبندهوسط

هاي مورد رنگمیانگین تعداد شکار بین  ،نشان دادها براي تله) خاکستري
با (اي  اما میانگین شکار در تله هاي ذوزنقه. دار نمی باشدمعنیبررسی 

بر این اساس . بیش از دو برابر تله هاي دلتا بود) سطح چسبندگی بزرگتر
که باید در باشد، اي می براي کرم خراط تله ذوزنقهبهترین تله فرمونی 

در ارتفاع  ،طول فصل پرواز حشرات کامل درابتدا فصل در ارتفاع پائین و 
  .نصب گرددز سطح زمین امتري  8

  کرم خراط، تله فرمونی، کنترل غیرشیمیایی : واژه کلیدي
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  مقدمه
به  که ،:Cossidae) Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera کرم خراط

از جمله آفات  شود خراط نیز نامیده میکرم اسامی پروانه فري و پروانه 
که خسارت زیادي به درختان مثمر و غیر مثمر وارد می  استچوپخوار 

درختان  به بخصوص به درختان میوه الرو این پروانه چوبخوار. سازد
 خسارت وارده که  یدر حال ،سیب خسارت زیادي وارد می سازد و گردو

را به صورت الروهاي سنین  نزمستااین آفت . ها بیشتر است نهالستاندر 
 در اواسط بهار شفیره .سپري می کندشاخه درختان  تنه و مختلف درون
ه ب حشرات کامل ،و در اواخر بهار ،حدود دو هفته پس ازو تشکیل شده 

این آفت در مناطق با ارتفاع کمتر از  ،در کشور ما .شوند تدریج ظاهر می
تر هر دو سال یک نسل  متر هر سه سال دو نسل و در مناطق مرتفع 1500
نیز مشهودتر با تشدید خشکسالی خسارت این آفت ). 1365رجبی (دارد 
هاي کشور مشکالت زیادي را ایجاد کرده است  براي گردو کاريو  شده

 مانندعایت اصول باغداري ر مطالعات نشان داده که). 1381رجبی (
مختلف کنترلی از جمله هاي  تلفیق روشو  تغذیه و هرس مناسب ،آبیاري

نی در فرومو هاي کاربرد تله و سموم تدخینی و مفتولی سیمستفاده از ا
کلیائی و ، 1381رجبی ،1371اسماعیلی (کاهش خسارت آفت موثر است 

  . )1382همکارن
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دلیل قرار گرفتن در داخل شاخه و  کنترل شیمیایی الروهاي این آفت به
تنه درخت میزبان بسیار مشکل است، لذا کنترل حشرات کامل این آفت 

در بطوریکه . به کمک تله هاي فرمونی یکی از راه هاي پیشنهادي است
اسپانیا شکار انبوه پروانه کرم خراط به کمک تله فرومونی بهترین کشور 

همچنین . )et al. 1997 Isart(روش کنترل این آفت معرفی شده است 
 Synanthedon tabaniformis،هاي فرومونی پروانه زنبور مانندکاربرد تله
عدد در هکتار جهت شکار انبوه حشرات نر ، به میزان  10–15به تعداد 

البته ). Patanita & Vargas 2005(زیادي از آلودگی این آفت می کاهد 
. سال انجام شود 2–3این کار باید به صورت فراگیر و به مدت حداقل 

استفاده از فرومون جنسی با هدف اختالل در اند که  تحقیقات نشان داده
کاهش را  میزان آلودگی در جنوب پرتغال % 98جفتگیري طی سه سال تا 

  ).Patanita & Vargas, 2005( داده است
صله دور به وسیله فرومون فادر تله هاي فرومونی، جلب حشرات نر از 

تله می  ویژگی هاي اما در فاصله هاي نزدیک سایر . صورت می گیرد
بلکه  ،نه تنها نوع ،بر این اساس. تواند در شکار هر چه بیشتر موثر باشد

مقایسه چهار نوع تله . بیشتر موثر استچه محل نصب تله در شکار هر 
ونی نشان داد که تله بالی و تله دلتا بیشترین شکار حشرات نر را فروم
بهترین ارتفاع نصب این تله ها براي ثبت اولین شکار کرم خراط،  ودارند
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ارتفاع ) در طول فصل(، اما براي بیشترین تعداد شکار )متر 3(ارتفاع پائین 
  . می باشد) متر 8(باال 

ه موثر است ب بسیار، بر شکار به عالوه تاثیر اندازه سطح چسبنده تله
. طوریکه احتمال برخورد پروانه هاي وارد شده به تله بیشتر می گردد

اندازه بزرگ پروانه ها سبب پوشیده شدن سریع سطح چسبنده شده و 
در حالیکه . کنداحتمال شکار پروانه هاي جدید در تله هاي دلتا را کم می

بر بوده و این مشکل کاهش هاي ذوزنقه اي دو براسطح چسبنده در تله
بطوریکه در تله ذوزنقه اي با سطح چسبنده دو برابري تعداد شکار . یابدمی

  .دشبیش از دو برابر ثبت 
دلیل دیگر این اختالف عالوه بر سطح چسبنده متفاوت، می تواند به شکل 

، زیرا با توجه به اندازه نسبتا بزرگ پروانه هاي کرم باشدتله نیز مربوط 
 90با حد اکثر سطح مقطع (ورود آنها به درون تله هاي دلتا  خراط،

در این . گیردبخصوص از قسمت باالیی به سختی صورت می) سانتیمتري
اما نمی توانند وارد   شرایط اگرچه پروانه ها به سمت تله جلب می شوند،

در حالیکه مقطع ورودي تله هاي . شکار شوند ،دهبنسطح چس درتله شده و
احتمال ورود و شکار ) سانتی متر 140با حداقل سطح مقطع (ذوزنقه اي 

  . توسط سطح چسنبده را بهتر فراهم می آورد
باید توجه داشت که فرومون یکی از مواد پر هزینه در برنامه هاي کنترل 

تعداد به لذا با استفاده از تله هاي ذوزنقه اي . می باشد IPMآفات و 



این . تب بیشتري شکار با تعداد کمتري فرومون صورت خواهد گرفت
بزرگ دارند نیز قابل  که اندازه نسبتاً

توصیه بوده و در نهایت هزینه هاي کنترل و مدیریت جمعیت آفات را 

ارائه این دستورالعمل براي استفاده کشاورزان و کارشناسان کشاورزي 
 . باشد مناطق مختلف گردوکاري کشور قابل توصیه می

است که ضمن سهولت ورود پروانه هاي بزرگ به 
این رو از . باشدمی داخل آن، امکان چسبیدن و به دام انداختن آنها نیز باال 

سانتی متر، سطح  5/8اي، با ارتفاع 
و سطح قاعده کوچک  

مساحت سطح چسبنده در این 
  ستاسانتی متر مربع و دو برابر سطح چسبنده تله دلتا 

  
  ذوزنقه ايسطح چسبنده در تله 
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تب بیشتري شکار با تعداد کمتري فرومون صورت خواهد گرفتامر
که اندازه نسبتاً آفتیکامل حشرات تله ها براي 

توصیه بوده و در نهایت هزینه هاي کنترل و مدیریت جمعیت آفات را 
  . دهد کاهش می

ارائه این دستورالعمل براي استفاده کشاورزان و کارشناسان کشاورزي 
مناطق مختلف گردوکاري کشور قابل توصیه می

 :دستورالعمل تهیه تله
است که ضمن سهولت ورود پروانه هاي بزرگ به  به شکلیطراحی تله 

داخل آن، امکان چسبیدن و به دام انداختن آنها نیز باال 
اي، با ارتفاع  مقطع ورودي این تله ها به شکل ذوزنقه

 36×22با ابعاد ) سطح قاعده بزرگ(چسبنده 
مساحت سطح چسبنده در این . سانتی متر می باشد 36×16با ابعاد ) سقف(

سانتی متر مربع و دو برابر سطح چسبنده تله دلتا  800تله حدود 

سطح چسبنده در تله  نصبابعاد و نحوه 
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پخش کننده فرمون جنسی حشره به کمک سیمی نازك از مرکز قاعده 

براي  . کوچک به فاصله یک سانتی متري سطح چسبنده نصب گردد
ها هر دو هفته یک بار سطح چسبنده و هر ماه یک  حفظ قدرت شکار تله

  .پخش کننده فرومونی جایگزین شود بار
  :دستورالعمل نصب تله ها

که  ،فصل در محلی که آلودگی باالتر است ينصب یک تله در ابتدا -
الیت عهاي حاصله از ف با مشاهده ترشح شیره سیاه رنگ از سوراخ

 . ه درخت گردو قابل تشخیص استآفت بر روي تن
 

 5/1حداقل (تله ها باید بطور ثابت و با فاصله کافی از تنه درخت  -
هاي  به عبارت دیگر تله کمترین تاثیر را از باد. نصب شوند) متر

ها به درون  براي ورود پروانه) ها از جمله برگ(بهاري داشته و مانعی 
 . ها نباشد تله

 
ارتفاع بیش از (پروانه ها در مناطق سردسیر براي ثبت خروج اولین  -

متري از  3هشت ماه یک تله در ارتفاع یباز اواسط ارد) متر1800
 .روز در میان وجود شکار ثبت گردددو  سطح زمین نصب و

 



هاي مدیریتی کنترل  یک هفته بعد از ثبت اولین شکارها روش
 .رداز جمله نصب تله ها در ارتفاع باال صورت گی
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یک هفته بعد از ثبت اولین شکارها روش -
از جمله نصب تله ها در ارتفاع باال صورت گیکامل  حشرات

  محل نصب تله  اي ذوزنقهتله 
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Abstract  
Leopard moth (Zeuzerapyrina) is a stem borer pest that 
damages several trees, especially walnut and apple trees. Using 
pheromone traps is one of the best methods to catch the male 
individuals and interfere the insects’ life cycle to control this 
pest. Two projects were conducted to choose the best type of 
pheromone trap and their position in the walnut garden in four 
provinces of Iran (Alborz, Khorasan-e-Razavi, Khorasan-e-
Jonobi, and Kerman). Wing traps and delta traps captured the 
highest number of the males. While the first capture occurs in 
the low height (3 m), the highest captures (during fight time 
season) occurred in the upper height (8 m). The results showed 
that the number of captured males was not different among trap 
colors, whereas it was statistically different between two sizes 
of adhesive surfaces. The mean number of males caught by 
trapezoidal traps was more than double of the delta traps catch 
rate. Therefore, the best pheromone trap is trapezoid traps 
(with large sticky surface), that must be installed in low height 
to record the first flight and in high- altitude during flight 
season to catch the highest number of male Leopard moth. 

Key words: Leopard moth, Pheromone trap and nonchemical 
pests control  
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