
  
با استفاده از روش اخالل Cydia pomonella  (Lep.:Tortricidae) (.L) مهار آفت کرم سیب

  هاي مصنوعی در استان خراسان رضويگیري با فرموندر جفت
  

  3محمدولی تقدسی -2رئوف کلیایی -*1هاشم کمالی

 13/08/1394 تاریخ دریافت:

  30/04/1395 تاریخ پذیرش:
  چکیده

 وارد محصـول  ایـن  بـه  را فراوانی خسارات ساله هر که استان خراسان رضوي است در سیب کلیدي آفات از یکی  Cydia pomonellaسیب کرم
 است. در گرفته قرار استفاده مورد سیب محصول به خسارت و ضایعه ایجاد از جلوگیري و سیب کرم کنترل منظور  به دنیا در متعددي هاي روش .سازد می

 الرو .گـردد  می محسوب کشور در کلیدي آفت این مدیریت هاي روش ترین متداول جمله از ها کش حشره انواع از استفاده با شیمیایی کنترل حاضر حال
 الروها بهار، اوایل در سیب درختان کردن شکوفه با همزمان و گذراندمی ها کلوخه زیر و درختان تنه پوست خود و زیر پناهگاه در را زمستان سیب کرم

 از پـس  مـاده  هـاي  پـره  شب گردند.می ظاهر طبیعت در سیب درختان هاي گلبرگ آخرین ریختن با مصادف ها،پروانه اولین .شوندمی هشفیر به تبدیل
 مختصر از پس جوان الروهاي .دهند می قرار میوه دم یا میوه روي بعدي هاي نسل در و ها گل نزدیک هاي برگ روي را خود هاي تخم شبانه گیري، جفت
 به شروع و رفته خود پناهگاه به و نموده ترك را میوه تغذیه، از پس کامل نمایند الروهايمی تغذیه میوه گوشت از و شوندمی جوان ها میوه داخل تغذیه
 از استفاده نرساند حداقل به و سیب کرم علیه سمپاشی حذف هدف با تحقیق، این در. شوند می ظاهر تابستان در دوم نسل حشرات .نمایندمی پیله تنیدن

در شهرستان  گیري جفت در اخالل روش اساس بر سیب کرم کنترل در مصنوعی جنسی هاي فرمون توانایی محصول، میزان این روي شیمیائی ترکیبات
 در تصادفی ملکا هاي بلوك طرح قالب در آزمایش. شد ارزیابی 1392شیمیایی در سال  روش با مقایسه در آن کارایی و گرفت قرار بررسی قوچان مورد

 عدد 1000تعداد  .بودند محل عرف طبق پاشی سم و پاشی سم+ گیري جفت در اخالل گیري، جفت در اخالل شامل تیمارها. شد اجرا تکرار 20 و تیمار سه
 اولین ظهور از قبل و فصل ابتداي در ها فرمون .شد درختان نصب روي هکتار هر در بود شده تهیه اي رشته دو سیمی مفتول صورت به ها کهمحمل از

 نسل هر فعالیت شروع از بعد روز 25 تا 20 .گرفت صورت دلتا چسبی تله عدد 3 نصب با سیب کرم بالغ حشرات از گیري نمونه .شدند نصب نر هاي پروانه
 میـزان  تحقیق، بیشترین این نتایج اساس شدند. بر یادداشت آلوده و سالم تفکیک به مختلف هاي ارتفاع و ها جهت از تصادفی صورت به میوه 25 آفت،
 صفت دو هر در شده اعمال تیمارهاي بین اختالف. شد مشاهده دیگر تیمار دو به نسبت دار معنی اختالف با سمپاشی، تیمار به مربوط هايتله در صید

 دو هر پاشی سم+ گیري جفت در اخالل و گیري جفت در اخالل تیمار دو که طوري به ،≥p)01/0( شد دار معنی آلوده هاي میوه درصد و سیب کرم جمعیت
 درصد کمترین .بودند تر موفق آلوده هاي میوه درصد کاهش و آفت جمعیت کنترل در عرف، پاشی سم تیمار به نسبت دار، معنی اختالف با و نسبت یک به

 عـرف  پاشـی  سم تیمار در آلودگی درصد بیشترین د.بو عرف پاشی سم+ گیري جفت در اخالل و گیري جفت در اخالل تیمارهاي به مربوط میوه آلودگی
+ اخالل و گیري جفت در اخالل تیمار دو. بود پرواز اوج نقطه سه داراي آفت. باشدمی تیمار این در آفت تر ضعیف کنترل نمایانگر که شد مشاهده محل

 تأثیر اساس، این بر. داشتند را آفت جمعیت کنترل بهترین لمح عرف طبق پاشی سم تیمار به نسبت داريمعنی اختالف با زراعی فصل طول در پاشی سم
 میزان محیط، در فرمون تأثیر کاهش و پایداري عدم دلیل به سوم، نسل در و بود مشهودتر آفت دوم و اول هاي نسل در شده نصب هاي فرمون کنترلی

  .کرد پیدا افزایش آلودگی،
  

 سیب کرم جنسی، فرمون ن رضوي،گیري، تله، خراسا جفت در اخالل :کلیدي هاي واژه
  

  ١مقدمه
 سطح درصـد  57 از بـیش  اکراین و هند ،روسیه ،چین کشورهاي

                                                        
 و و آمـوزش کشـاورزي   تحقیقـات  مرکز پزشکی،گیاه تحقیقات بخش استادیار -1

  خراسان رضوي، مشهد استان طبیعی منابع
 Email: hashemkamali@gmail.com)        ل:نویسنده مسئو -(*
پزشـکی کشـور،   حشره شناسی، مؤسسه تحقیقات گیاه تحقیقات بخش استادیار -2

  تهران
و  کشـاورزي  آمـوزش  و تحقیقـات  پزشکی، مرکزگیاه تحقیقات بخش استادیار -3

 زنجان ن،زنجا استان طبیعی منابع
DOI: 10.22067/jpp.v30i4.50725  

 کشت زیر سطح. اندداده اختصاص خود به را دنیا در سیب تــکش زیر
 از و بـوده  دنیا تــکش زیر سطح از صددر 5/2 معادل ایران در سیب

 اسـتان  در .اسـت  آمـده  دست به محصول تن 2904000 از بیش آن
 بـرآورد  هکتـار  18348 معادل سیب کشت زیر سطح رضوي خراسان

 آفـات  از یکـی ) .Cydia pomonella L( سیب ). کرم18است ( شده
 حاضـر  حـال  در. گـردد  مـی  محسوب ما کشور در سیب درختان مهم

 تـرین  متداول جمله از ها کش حشره انواع از استفاده با شیمیایی کنترل
 .گـردد  مـی  محسوب کشور در کلیدي فتآ این با مدیریت هاي روش

با ترکیب ددت  1954 ترکیبات شیمیایی متفاوتی علیه این آفت از سال
ثیر ه بعد از آن، بدلیل داشتن دوره تأ). گروه سموم فسفر3آغاز گردید (

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
 646-653 .ص ،1395 زمستان، 4شماره ، 30جلد 

Journal of Plant Protection 
Vol. 30, No. 4, Winter 2017, P. 646-653 



  647      ...با استفادهCydia pomonella  (Lep.:Tortricidae) (.L)مهار آفت کرم سیب 

طوالنی مورد استقبال باغداران قرار نگرفت. در حال حاضـر برخـی از   
ر کشور خود ممنوع اعالم کرده کشورها کاربرد این گروه از سموم را د

درصـد   98کش فوزالن توانسـت بـه میـزان    ). حشره20و  19، 1( اند
طـی یـک   ). 7( تلفات در جمعیت منطقه مورد آزمایش ایجـاد نمایـد  

ثرتر از فوزالن در ؤکش فن پروپاترین مآزمایش مشخص گردید حشره
پسـو،  هاي اخیر ترکیبات کالی). طی سال11( باشدکنترل این آفت می

 تشخیص آفت این کنترل در هاکشو رلدان بهترین حشره FLدانیتل 
کـش آوان و  در ایـن آزمـایش، اسـتفاده از حشـره     ).13اند (شده داده

(مچ) در مناطق کوهستانی که آفت لیسه سیب دارنـد، اثـر     لوفنورون
هـاي رشـد و سـموم    عیـین گردیـد. ترکیبـات تنظـیم کننـده     بخش ت

و  17ین آفت نتایج مطلوبی در بر داشته اسـت ( پایروتیروئیدي علیه ا
). با توجه به بروز پدیده مقاومت به ترکیبات فسفره متداول و عدم 19

هاي سیب، آزمـایش  نتایج نه چندان مطلوب کنترل بیولوژیک در باغ
رسد. طبق ثر و انتخابی ضروري به نظر میؤترکیبات شیمیایی جدید، م

تـن انـواع    1500سـیب حـدود   آخرین آمار موجـود، بـراي محصـول    
باشـد  درصد از کل مصرف سموم کشور مـی  7/5کش که معادل  آفت

کـش مصـرفی بـه ازائ یـک     گردد. میزان حشـره ساالنه مصرف می
الرو کرم سیب ). 2گرم محاسبه شده است ( 6/0کیلوگرم سیب معادل 

هـا)   زمستان را در پناهگاه خود (زیر پوست تنه درختان و زیر کلوخـه 
، سـیب در اوایـل بهـار    درختان همزمان با شکوفه کردنو اند گذر می

ها، مصادف بـا ریخـتن    اولین پروانهشوند. می تبدیل به شفیره هاالرو
شـب  گردنـد.  در طبیعت ظاهر مـی  هاي درختان سیب آخرین گلبرگ

هـاي خـود را روي    گیـري، شـبانه تخـم    هاي ماده پـس از جفـت   پره
بعدي روي میوه یـا دم میـوه    هاي ها و در نسل هاي نزدیک گل برگ

هـا   دهند. الروهاي جوان پس از مختصر تغذیـه داخـل میـوه    قرار می
الروهاي کامل پس نمایند.  شوند و از گوشت میوه تغذیه می جوان می

از تغذیه، میوه را ترك نموده و به پناهگاه خود رفته و شروع به تنیدن 
 شـوند.  مـی  حشـرات نسـل دوم در تابسـتان ظـاهر    . نماینـد  پیله مـی 

 کنترل کرم سیب و جلـوگیري از  منظور  بههاي متعددي در دنیا  روش
مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     به محصول سیبایجاد ضایعه و خسارت 

به یک قرن پیش  ). استفاده از فرمون جنسی در کنترل آفات6( است
گردد. اولین فرمون جنسی مصنوعی سـاخته شـده بـراي کـرم     بر می

ــم  ــط  Bombyx mori (L.) (Lep.: Bombycidae)ابریش توس
آزمایش گردید. با  1959در سال   Adolf Butenandtدانشمند آلمانی

هاي کنترل آفات در سال ه تکنولوژي و آزمایشات مختلف روشتوسع
گیري در کنترل آفت بید اولین استفاده از روش اخالل در جفت 1967
در آمریکـا رخ   :.Plutellidae) Plutella  xulostella L. (Lepکلم 

ــه   1978داد. در ســال  نیــز همــین روش در کنتــرل آفــت ســرخ پنب
Pectinophora gossypiella (Saunders) (Lep.: 

Chelechidae) گیري به یکا ثبت گردید. روش اخالل در جفتدر امر
). نتـایج  10در دنیـا گسـترش یافـت (    1990صورت تجاري از سـال  

کنترل کرم سیب زمانی بدسـت   بخش استفاده از این روش دررضایت
). 11آمد که در سطح وسیع (حداقل چهار هکتار) در نظر گرفته شـد ( 

هاي مختلف در دنیا بـه   محصوالت تجاري ساخته شده توسط شرکت
ــام ــاينـ و   Cidetrat, Isomat-Cplaus, Isomate CTTهـ

Checkmate رسند که بر اسـاس وجـود نـوع فرمـون،     به فروش می
ها در واحد سطح بـا  رمون در طبیعت و تعداد محملوام فمدت زمان د

 علیـه  سمپاشـی  حذف هدف با در این تحقیق،). 10هم تفاوت دارند (
 نروي ای شیمیائی ترکیبات از استفاده رساندن حداقل به و سیب کرم

هاي  گیري با استفاده از محمل محصول، کارایی روش اخالل در جفت
در منطقه قوچـان کـه آفـت    حاوي فرمون نصب شده در تاج درختان 

  باشد مورد ارزیابی قرار گرفت.دونسلی می
  

  ها مواد و روش
 هاي کامـل تصـادفی در سـه تیمـار     آزمایش در قالب طرح بلوك

 فرمـون  مخصـوص  هـاي  محمـل  گیري با اسـتفاده از جفت در اخالل
گیري+ مبـارزه شـیمیایی    تیمار اخالل در جفتگیري، جفت در اخالل

 با ر مبارزه شیمیایی (عرف محل) به عنوان شاهد(عرف محل) و تیما
 و جنسـی  فرمـون  از اسـتفاده  ماهیـت  به توجه باشد.  پیاده تکرار 20
 بـه  مجـاور  قطعـات  از آفت نر حشرات مهاجرت از جلوگیري منظور به

 یک .شوند گرفته نظر در بزرگ قطعات این بود الزم آزمایشی، قطعات
 در اخالل تیمار دو و مشخص شهرستان قوچان در هکتاري پنج قطعه
 اجـرا  بـه  آن در شیمیایی کنترل +گیري جفت در اخالل و گیري جفت
دار بـا سـن ده   میوه درخت بیست عددي گروه دو کار این براي. درآمد
 100فاصـله   به ها گلبرگ ریزش از پس سیب زرد لبنانی رقم از ساله،

  بـه  .شـد  اقدام ها آن از آماربرداري به نسبت و انتخاب متر از یکدیگر
 پـنج  مسـاحت  بـه  قطعـه  یـک  هاي فرمون، ابتدا منظور نصب محمل

 شـد.  اقدام هاي مربوطه محمل نصب به نسبت و انتخاب سیب هکتار
 ايرشـته  دو سیمی مفتول صورت به ها کهمحمل از عدد 1000تعداد 
بـا نـام    از کشور ژاپنShinetsu  مین کننده شرکتأشده بود ( ت تهیه

شد (شکل  درختان نصب روي هکتار هر )، درIsomat c-plusتجاري 
متـري تـاج    2-5/1هـا در ارتفـاع    % محمل70منظور این کار،  ). به1

 نصب متري از نوك تاج درختان 1تا  5/0ارتفاع  در % نیز30درختان و 
 اولـین  ظهـور  از قبـل  و فصـل  ابتـداي  در مـذکور  هـاي  فرمـون  .شد

 هـم  تقریباً فنولوژي نظر از نهاي نر آفت نصب شدند. این زما پروانه
  بود.  نظر مورد رقم در ها گلبرگ ریزش شروع با زمان
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  هاي درخت سیب مورد استفاده و چگونگی نصب آن روي سرشاخه  محمل -1شکل 

Figure 1- The dispensers used and how to install it on the apple tree branches  
 
 همـین  بـر  و بـوده  مؤثر چینش این در نیز غالب باد جهت البته 
 غالب، باد وزش جهت بر عمود و آزمایشی قطعه ضلع اولین در اساس
 انجـام  بـراي  شـد. سـپس   گرفتـه  نظـر  در فرمـون  از بیشتري تراکم

 میان در مربعی متر 1000 حدود قطعه شماره اول و دوم، دو تیمارهاي
 درون و ابانتخ یکدیگر متر از 50فاصله حداقل  به هکتاري پنج قطعه

لبنـانی   زرد رقـم  از) تکـرار (درخـت   اصله 20قطعات،  آن از کدام هر
. شد اقدام پروتکل طبق مربوطه هاي برداري نمونه به نسبت انتخاب و

 آفـت،  جمعیـت  با توجه به رونـد تغییـرات   2شماره  تیمار درختان در
(کنتـرل   3شـماره   تیمـار  انجـام  بـراي . گرفـت  صورت نیز پاشی سم

متـري و در   150-100 حداقل فاصله ق عرف محل)، درشیمیایی طب
 وسـط  در مربـع  متر 1000 کردن مشخص به جهت مخالف باد، اقدام

 درخت اصله 20 نیز آن از ترتیب همان به دیگر) کرده و یک باغ(آن 
شد. به منظور یکنواخت کردن شرایط، تمـامی   انتخاب کار ادامه براي

 درون اشی شـدند. سـپس  درختان در این قطعه طبق عرف محل سمپ
 نصب چسبدار فرمونی تله عدد سه) قطعه سه(متري  1000 قطعه هر
 شـکار  میـزان  و داده قـرار  بازدیـد  مـورد  را ها آن هفتگی صورت به و

 تیمار دو در شکار میزان عمل در است بدیهی(گردید  یاداشت مربوطه
(شکل  )بود می صفر روش باید کردن عمل صورت در دو و یک شماره

2(.  
روز بعد از شروع فعالیت هر نسل از هر کدام از  25تا  20قریب به 
خرداد،  23هاي شده در هر قطعه (در تاریخ انتخاب گانه درختان بیست

 و هـا  جهـت  از تصـادفی  صـورت  بـه  میـوه  25شهریور)،  7تیر و  20
آلوده یادداشت شدند.  و سالم تفکیک به و انتخاب مختلف هاي ارتفاع

 زمـان  در. گردیـد  حـذف  نظـر  مورد میوه احتمالی، یآلودگ صورت در
 روي آمـاربرداري  این نیز فصل آخر در محصول اي سردخانه برداشت

 اروپایی قرمز کنه جهت کنترل. شد مذکور انجام درختان هاي میوه کل
)ulmi Panonychus (اي  دو نقطه کنه و)Tetranychus urticae (

ارتـوس،  (میـت   کسـی پیرو فـن  اختصاصـی  کـش  کنـه  منطقه، از در
SC5% (هـاي ثبـت شـده     داده .شـد  تیرماه اقدام دوم یا اول هفته در

 و واریانس مرتب شدند. تجزیه 2013همگی در نرم افزار اکسل نسخه 
از آزمون چند دامنه دانکن در سطح  استفاده با تیمارها  میانگین مقایسه

ستفاده از انجام شد. نمودارها با ا 1/9نسخه  SASافزار  نرم در محیط
  ترسیم گردیدند. 2013نرم افزار اکسل نسخه 

  
  و بحث نتایج

گیري، اخالل ثیر سه تیمار اخالل در جفتأنتایج تجزیه واریانس ت
گیري+ کنترل شیمیایی و کنترل شیمیایی طبق عرف محـل   در جفت

هـاي   شـده در تلـه   هاي شکار هاي آلوده و تعداد پروانه بر درصد میوه
طور کـه در   نمایش داده شده است. همان 1جدول گانه در  چسبی سه

شود، تأثیر تیمارهاي اعمال شده بر دو صفت فوق  این جدول دیده می
  دار است. % معنی1در سطح 
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 دلتا براي شکار پروانه کرم سیب   تله -2شکل 

Figure 2- Delta trap for hunting codling moth  
  

  هاهاي کرم سیب شکار شده در تله انههاي آلوده سیب و تعداد پرو ا بر درصد میوهتجزیه واریانس تأثیر تیماره -1جدول 
Table 1- Analysis of variance effect of treatments on the percentage of infected fruit apples and apple moths captured in traps  

  تعداد بالغین شکار شده
No. of adult captured  

  آلوده (%) میوه
Infested fruit (%) 

    
مربعات میانگین  

Mean square 
 میانگین مربعات
Mean square 

 درجه آزادي
DF 

  منابع تغییر
Sources of variation  

0.21ns 5.40ns 19 Blocksبلوك ها 
18.93** 77.29** 2 Treatments تیمارها 

0.22 7.62 38 Errorخطا 
20.61 16.88  Coefficient of variation % 

 دار معنی غیر و 01/0 سطح در دار معنی ترتیب به ns و **  
                **significant at P < 0.01 and ns: not significant at P < 0.05 

 
هـاي شـکار شـده در     مقایسه میانگین اثر تیمارها بر تعداد پروانـه 

یشترین میزان آمده است. بر این اساس، ب 3هاي سه گانه در شکل  تله
دار نسـبت   هاي مربوط به تیمار سمپاشی با اختالف معنی شکار در تله

 هايمیوه درصد از آمده بدست نتایج در که باشد به دو تیمار دیگر می
دهـد   این امر نشـان مـی   .است شده داده نشان موضوع این نیز آلوده

پاشی کمترین میزان کنترل جمعیت آفـت را نسـبت بـه دو     تیمار سم
یمار دیگر داشته است. این در حالی است که بـین میـزان شـکار دو    ت

پاشی اختالف  گیري+ سم گیري و اخالل در جفت تیمار اخالل در جفت
ار در مـ شود که حاکی از تأثیر برابر ایـن دو تی  داري مشاهده نمی معنی

ها نیز قابل مشاهده  کنترل آفت است. این تأثیر در درصد آلودگی میوه
شـود، کمتـرین درصـد     مشـاهده مـی   4طور که در شکل  است. همان

گیـري و اخـالل در    آلودگی میوه مربوط به تیمارهاي اخالل در جفت
ها بیشترین این درصـد   پاشی عرف بوده و پس از آن گیري+ سم جفت

پاشی عـرف محـل مشـاهده شـد کـه نمایـانگر کنتـرل         در تیمار سم
   باشد. تر آفت در این تیمار می ضعیف

تعیین تراکم جمعیت کـرم سـیب توسـط    ایج حاصل از نت 5 شکل
دهد. بر اساس  نوارهاي مقوایی نصب شده در طول فصل را نشان می

نمودار، آفت مذکور در منطقه سه نقطه اوج پـرواز داشـته اسـت (سـه     
پاشـی در طـول    گیري و اخالل+ سم نسل) و دو تیمار اخالل در جفت

پاشی طبق عرف  تیمار سمداري نسبت به  فصل زراعی با اختالف معنی
 اند. محل بهترین کنترل جمعیت آفت را داشته
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هاي داراي حروف مشترك از لحاظ آماري فاقد اختالف  هاي سه گانه. ستون تأثیر تیمارها بر میانگین تعداد حشرات بالغ شکار شده در تله -3شکل 

  )α= 01/0دانکن،  دار هستند (آزمون چند دامنه معنی
Figure 3- The impact of treatments on the number of adults captured in traps. Column with common words are 

statistically no significant difference (Duncan test, α=0.01) 
 

 
دار هستند (آزمون چند  هاي داراي حروف مشترك از لحاظ آماري فاقد اختالف معنی هاي آلوده. ستون هتأثیر تیمارها بر میانگین درصد میو -4 شکل

 )α= 01/0دامنه دانکن، 
Figure 4- Effect of treatments on percentage of infected fruit. Column with common words are statistically no significant 

difference (Duncan test, α=0.01) 
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هـاي اول و دوم   هاي نصـب شـده در نسـل    ثیر کنترلی فرمونأت

هـاي پـروازي آفـت و سـرکوب      مشهودتر است که باعث حذف پیک
جمعیت آن گردیده است. با این حال در نسل سوم، افـزایش محـدود   

دلیل از بین رفتن تأثیر فرمون  شود که احتماالً به جمعیت مشاهده می
  .در محیط بوده است

 

 
   1392تراکم جمعیت کرم سیب در منطقه قوچان در سال  -5شکل 

Figure 5- Population fluctuation of male codling moth in Ghochan region in 2013 
  

در مورد کارایی روش جلب کردن ها نتایج به دست آمده از بررسی
دهد ایـن روش در   سیب نشان میو کشتن در داخل کشور روي کرم 
). اما در مناطق دو نسلی، استفاده 15مناطق سه نسلی پاسخگو نیست (

تواند به عنوان جایگزین کنترل شیمیایی مورد استفاده  از این روش می
). همچنین تحقیقات نشان داده که کـاربرد ایـن روش   12قرار گیرد (

م سـیب را نیـز   هاي به قادر اسـت کـر   براي کنترل کرم سیب در باغ
کنترل نماید. اما کاربرد ترکیب مشابه براي کنترل کرم بـه قـادر بـه    

  ). 14( باشد هاي به نمی کنترل آن در باغ
در کنترل کرم سیب به عنوان آفت کلیدي، لزوم رعایت تناوب در 

باشد. عوامل مهم در کنترل این آفت می ها یکی از کش مصرف حشره
ثر، در دسـترس  ؤکـش مـ   عـدادي حشـره  بنابراین همواره الزم اسـت ت 

ها (بـه دالیـل    ثیر برخی از آنأباغداران قرار گیرد تا در صورت عدم ت
مختلف)، نسبت به معرفی ترکیبات جدید اقدام گردد. کاربرد ترکیبات 

 سالمت براي بهداشتی و محیطی زیست جدید در صورتی که عوارض
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ماینـد قابـل   کنندگان نداشته باشـند و آفـت را نیـز کنتـرل ن     مصرف
آزمایش و ثبت در لیست سموم مجاز کشور هستند. به همین دلیل در 

هاي متعددي در دنیا و به تبـع آن در کشـور مـا     هاي اخیر روش سال
اند که به دلیل نبود تکنولوژي  کار گرفته شده جهت کنترل این آفت به

را ها، کارایی الزم  الزم، گرانی و عدم اطالع از نحوه کاربرد صحیح آن
ها، استفاده از  اند. یکی از این روش جهت کنترل آفت مورد نظر نداشته

هاي مخصوص فرمون جنسی جهت استفاده براي اخالل  فرموالسیون
هاي اسـتفاده   است. این روش در زمره جدیدترین روش گیري در جفت

فرمون جنسی است که به طور مستقیم جهت کنتـرل آفـات بکـار     از
هایی که در آن به طور مستقیم از فرمون  روش رود. از جمله دیگر می

شود، روش جلب کردن و کشتن و  جنسی براي کنترل آفت استفاده می
). البتـه روش شـکار انبـوه بـه دلیــل     5و  4( باشـند  شـکار انبـوه مـی   

). 8گیري مکرر حشرات نـر، از کـارایی الزم برخـوردار نیسـت (     جفت
جدیـد بـوده و   گیـري روي کـرم سـیب بسـیار      روش اخالل در جفت

دهند تا کنون تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته  ها نشان می بررسی
  است. 

 غیـر  سـموم  مکرر و اصولی غیر استفاده طبیعی، دشمنان نابودي

 عدم شده، توصیه مجاز حد از بیشتر هايغلظت بکارگیري اختصاصی،
 آفـت  علیـه  هـا سمپاشی فواصل رعایت و سموم کاربرد تناوب رعایت

 سیب درختان روي کشحشره مصرف نامطلوب عوارض از یبس کرم
 باعث عوارض، این از بسیاري وجود لذا است، بوده حال به تا گذشته از

 اساس بر. گرددمی آفت این نفع به باغ اکوسیستم تعادل خوردن بهم
 روش پـروژه  اجـراي  منطقـه  در آمده از ایـن تحقیـق،   دست به نتایج

 روش نماید. این کنترل خوبی به را آفت قادر بود گیري جفت در اخالل
هـاي   به ویژه در نسل را شیمیایی، آفت کنترل با توام یا و تنهایی به

 داري نسبت به روش کرده با اختالف معنی کنترل اول و دوم به خوبی
 مجموع عملکرد بهتري را نشان داد. در ،)محل عرف(شیمیایی  کنترل

 مربوطـه  هاي محمل صبن چگونگی خصوص در فنی نکات رعایت با
 در نصب متفاوت تراکم و حاشیه اثر کاستن روش نصب، ارتفاع نظر از

 جهـت  گیـري  جفـت  در اخـالل  روش از تـوان  می باغ، حاشیه و مرکز
مناطقی کـه آفـت کـرم سـیب داراي دو نسـل       در سیب کرم کنترل

  .کرد باشد، استفاده می
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