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  وه انار به کرم گلوگاهي ميزان آلودگير حذف پرچم گل  بر ميتأث

Ectomyelois ceratoniae (zeller) 
  

   ٢ي منصور شاکرو ١*يقدرت اله صباح
   دانشگاه تهرانيعي و منابع طبيس کشاورزي پردياهپزشکي  گروه گ، استاديار۱

  زدي استان يعي و منابع طبيقات کشاورزي   مرکز تحق عضو هيات علمي،۲

  )۱۹/۴/۸۶ : تاريخ تصويب‐۱۴/۹/۸۵: تاريخ دريافت(

  
  چکيده

  

در اين تحقيق سعي شده تا ميزان تأثير حذف پرچم گل بر كاهش ميزان آلودگي به كرم گلوگاه انار 

 يمرکز استان دو در ١٣٨٤و ١٣٨٣ يسال ها در يقاتي تحقيطرح منظوراين به . مورد بررسي قرار گيرد

حذف پرچم كليه ( هاي كامل تصادفي در سه تيمار  در قالب طرح بلوك) بد و عقدا يم(زد يو ) ساوه(

هر منطقه به براي  سه تكرار و در دو باغ شامل) هاي اوليه و بدون حذف پرچم ها، حذف پرچم گل گل

ها در اوايل هاي اوليه در اواخر ارديبهشت و ساير گلدر كرت هاي آزمايشي پرچم گل .  اجرا در آمد

  طرح در مناطقي اجرا بدست آمده از نتايج. تير و اواسط مرداد  به كمك ابزار الكتريكي حذف شد

هاي آلوده  ساوه ميانگين درصد ميوه در.  مبارزه با آفت داردين روش براينشان از مؤثر بودن امختلف 

 درصد ٣٩/١٩ و ٦٥/٢٢، ٧٦/٢٧ به ترتيب  كاملم اوليه و حذف پرچمدر تيمارهاي شاهد، حذف پرچ

هاي  نسبت ميوه  . درصد در دو گروه آماري قرار گرفتند٥ از نظر آماري در سطح  كه برآورد گرديد

 آماري بين اين  اختالف معني دار درصد بودكه ٢/١٤ و ٩٥/١٤، ٦٩/١٢ به ترتيب تيمارها اين  درتركيده

ن ين اي پرچم و فاقد پرچم نشان داد که بي آلوده داراين انارهاي ب t انجام آزمون .شدن مشاهده تيمارها

 ١٨/٢٤ميبد ميزان آلودگي در تيمار شاهد  در .  دار استيک درصد معنيمارها اختالف در سطح يت

 ٢٢/١٧ درصد و در حذف كامل به ٧٤/١٨هاي اوليه به   پرچم در گلحذفدرصد بود كه در تيمار 

در صد تركيدگي .  درصد معني دار بود٥اختالف بين تيمار شاهد و حذف پرچم در سطح . سيددرصد ر

 درصد ٣/١٥ و ٢/١٦ اوليه و حذف كامل به ترتيب حذف درصد و در تيمارهاي ٩/١٧در تيمار شاهد 

رچم  پرچم و بدون پي دارايوه هاين مي بtانجام آزمون . بود كه فاقد اختالف معني دار با يكديگر بودند

ن اختالف يده اي ترکيوه هاين مي که  بي در حال؛ک درصد را نشان دادي دار يآلوده به آفت اختالف معن

 پرچم در حذف درصد بود كه در تيمار ٤٢/٣٧در عقدا ميزان آلودگي در تيمار شاهد  .  دار نبوديمعن

مار اول و آخر در ين تي درصد رسيد كه ب٣٢/٣١ درصد و در حذف كامل به ١٢/٣٣هاي اوليه به  گل

ن محل نيز اختالف يهاي تركيده انار در ا مقايسه آماري ميوه. سطح پنج درصد اختالف معني دار شد

 اوليه و حذف حذفدرصد و در تيمارهاي ١/١٠ميانگين تركيدگي در تيمار شاهد .  نداشتي داريمعن

 آلوده داراي پرچم و فاقد پرچم   براي مقايسه انارهاي tآزمون.  درصد بود٤٣/٩ و ٧٤/٩كامل به ترتيب 

ده اختالف ي ترکين انارهاي بيک درصد بود ولي دار در سطح ي از اختالف معنين شهرستان حاکيدر ا

  .  دار نشديمعن
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  مقدمه
يا شب پره خرنوب  با نام علمي  كرم گلوگاه انار

Ectomyelois ceratoniae (Zeller)  ، از خانواده 
هاي  آسيا،   قارهكه در آفتي با گسترش جهاني است دهيراليپ

اين آفت از .  انتشار دارد آمريكا و اقيانوسيه   آفريقا،اروپا،
فرانسه، قبرس، هند، عراق، لبنان، الجزيره، يونان و ليبي 

  .)٢ (گزارش شده است
    

  
 ي گلوگاه انار در حال زمستان گذران الرو سن آخر کرم‐١شکل 

  ر درختي آلوده زيوه هايدر م

  
از كشورهاي آمريكا، اسپانيا، ) ١٩٨٧(شجاعي و همكاران
هاي استقالل يافته آسياي مركزي،   فرانسه، آلمان، جمهوري

افغانستان، سوريه، عراق، لبنان، اسرائيل و استراليا به عنوان 
در ايران ابتدا گمان .  اند دهكشورهاي آلوده به اين آفت نام بر

  كند  رفت كه آفت منحصرا به انار حمله مي مي
ولي بعداً  مشخص شد كه  اين آفت داراي ميزبانهاي ) ٥، ١(

متعددي است و عالوه بر انار به مركبات، انجير، گردو و 
  ).١٠( كند سيب نيز حمله مي

گذراني به صورت الروهاي سنين مختلف در  زمستان
و ساير ) ٥(در زير درخت و  در انبار هاي انار  داخل ميوه
 در بهار زماني كه .)١شكل  (گيرد صورت مي) ١٠ (ميزبانان

شود، حشره كامل آفت درون ميوه به اندازه ليمو ترش مي
 عددي و ٨ تا ٤تاج انار و روي پرچم گل به صورت دستجات 

) ١(آفت در قم سه نسل ). ٥(گذارد گاهي انفرادي تخم مي
ميانگين طول ). ١٠، ٥( يزد چهار نسل داردو  فارسر و د

 درجه ٣٥يك نسل از مرحله تخم تا حشره كامل در دماي 
ميانگين دوره قبل . انجامد  روز به طول مي٥/٢٨سانتيگراد، 

از تخمريزي، تخمريزي و پس از تخمريزي در دماي فوق به 
  ).  ١٤( روز برآورد شده است ٨/١ و ٨/٢، ٩/٠ترتيب 

رد ميزان خسارت كرم گلوگاه انار آمار و ارقام در مو
 )١٩٩٢(س السادات يرئرحماني و . متفاوتي ارائه شده است

 درصد ٥٠ميزان خسارت آفت در استان خراسان را حدود 
ميزان خسارت را ) ١٩٩٨(شاهرخي و زارع . اند برآورد كرده

  كشكولي و اقتدار.دانند  درصد مي٨٠در اين استان تا 
 ٥٠يزان خسارت آفت را در رقم بريت بيش از م)  ١٩٧٦(

  . اند  درصد برآورد نموده٣٠ تا ١٥درصد و در رقم اتابكي بين 
اشاره )  ١٩٧٦(كشكولي و اقتدار :  روشهاي مبارزه

گذاري آفت در تاج درخت انجام اند  با توجه به تخمكرده
مبارزه شيميايي تأثيري بر كنترل آفت نخواهد داشت و  

 ذكر ش مبارزه را كاهش ذخيره زمستانه آفتبهترين رو
آوري الروهاي   جمعتواند از طريقكه مي اندكرده

ارهاي پوسيده باقيمانده در روي درختان در انگذران  زمستان
ضمن اشاره به ) ١٩٨٧(فرزانه .  صورت گيردو يا كف باغ 

اين روش  مبارزه بر سوزاندن انارهاي پوسيده و همگاني 
معتقد ) ١٩٩٥(شاكري . تأكيد نموده استنمودن اين روش 

است كه اين روش مبارزه به تنهايي پاسخگوي كنترل كرم 
بعالوه تأثير آن را مشروط به همگاني نمودن . گلوگاه نيست

مبارزه و انجام آن  در زمان مناسب و ادامه حذف انارهاي 
آلوده در طول فصل رويش بخصوص در مورد نسل اول 

ترين و  استفاده از ارقام مقاوم را اصولينامبرده . است نموده
آسانترين راه كاهش خسارتهاي ناشي از حملة كرم گلوگاه 

   .انار مي داند
 در زمينه مبارزه بيولوژيك با آفت تحقيقات انجام شده 

 هاي نام دهد كه دو گونه از زنبورهاي تريكوگراما با نشان مي
T. embryophagum و T. cacoeciae را هاي آفت  تخم 

) ٢٠٠٢(جعفري و همكاران   .)٧( نمايند پارازيته مي
هاي حاوي فرمون طبيعي كرم گلوگاه انار  معتقدند كه تله

تواند با شكار حشره نر نسبت جنسي را بر هم زده و با  مي
ايجاد اختالل در جفت گيري موجبات كاهش جمعيت و 

  .خسارت آفت را فراهم سازد
لوي انار را با گل روش پر كردن گ) ٢٠٠٢(ميركريمي 

كف باغ به عنوان روشي موفق، باصرفه اقتصادي و مطمئن 
  .براي كاهش جمعيت كرم گلوگاه انار معرفي نموده است
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حذف پرچم انار را پس از اوج ) ١٩٨٧(فرزانه 
هاي نسل زمستانه آفت در جلوگيري از  تخمگذاري پروانه

   .آلودگي ميوه مؤثر دانسته و آن را توصيه نموده است
هاي گوناگوني به كار براي مقايسه كيفيت ميوه شاخص

ها كل ميزان مواد جامد قابل از جمله اين شاخص. رودمي
  Total Soluble Solids)(حل در آب موجود در ميوه  

  pHميزان  . نشان داده مي شود TSSاست كه به اختصار با 
آب ميوه از ديگر شاخص هاي كيفي ميوه است كه ميزان 

   ميزان هدايت الكتريكي. دهد ودن ميوه را نشان ميترش ب
(Electrical Conductivity) يا EC  آب ميوه كه نشان-

هاي سديم و پتاسيم در آب ميوه است و دهنده حضور يون
 از ديگر TA يا (Total Acidity)نيز ميزان اسيديته كل 

باشد كه در اين تحقيق براي شاخص هاي كيفي ميوه مي
  .فيت ميوه در تيمارهاي مختلف به كار رفتمقايسه كي

 استان ساوه روش ي باغ هاينکه در برخيبا توجه به ا
 با آفت يکيزيک روش مبارزه فيحذف پرچم انار به عنوان 

ن ي دارد در اين روش موافقان و مخالفانيمطرح است و ا
وه ي ميزان آلودگين روش بر ميرات ايطرح تالش شد تا تأث

  . ن گرددييتعگلوگاه انار به آفت کرم 

  
   مواد و روش ها 

)  ميبد و عقدا( و يزد ) ساوه ( طرح در دو استان مركزي
 باغ با شرايط مناسب از نظر دو در هر منطقه اجرا و 

 . دييكنواختي، سن، رقم و مراقبت هاي زراعي انتخاب گرد
براي آزمايش از رقم ملس ترش كه رقم غالب منطقه است، 

 واقع در يقات کشاورزيستگاه تحقياباغ . استفاده شد
 ي در آق دره برايگري جاده همدان و باغ د١٠لومتر يک

 ۹۰در هر باغ تعداد . انتخاب شددر ساوه   شيانجام آزما
ه گل ها ي درخت براي حذف پرچم در کل۳۰شامل درخت 

ه ي اولي درخت براي حذف پرچم در گل هاA (  ،۳۰مار يت(
)B ( بدون حذف پرچم دعنوان شاهه ب درخت ۳۰و (C) 

 انتخاب هر قطعه به صورت .شد انتخاب و عالمت گذاري 
بلوک آزمايش در قالب يك طرح  . صورت گرفتيتصادف
 يشيهر کرت آزما.  گرفت  تصادفي در سه تكرار انجامکامل

 . درخت انار بود١٠ ي انتخاب شد حاويکه به صورت تصادف
  : آمده است١ طرح در جدول شمارهينقشه اجرا

  
  تيمار حذف پرچم در کليه گل ها،  A.  نقشه اجراي طرح‐١جدول 

B  حذف پرچم در گل هاي اوليه وCشاهد بدون حذف پرچم .  

 کرت آزمايشي  بلوک
 I B C Aبلوک 
 II B A Cبلوک 
 III C A Bبلوک 

  
 نوبت اول ه ي اوليمار حذف پرچم در گل هايدر ت

آغاز هشت ماه دهي كه در شرايط ساوه از اواخر ارديب گل
ه گل ها يمار حذف پرچم در کلي در ت.دش، انتخاب شود مي

و اواسط مرداد ر يل تيب در اوايگر که به ترتيدر دو نوبت د
با توجه به رفتار حشره آفت که . ديبود، پرچم گل حذف گرد

ز ي گذارد و ني آن تخم ميپس از خشک شدن پرچم گل رو
وه، حذف يت ميفيرات نامطلوب بر کي از تأثيري جلوگيبرا

ک ين منظور يبد. پرچم پس از خشک شدن پرچم انجام شد
 کرد، ي ولت قابل شارژ کار م۶ ي که با باتريکيدستگاه الکتر

مرتبه  هر دو هفته يك ).  ۲شکل(مورد استفاده قرار گرفت 
 از روي درخت و انارهاي ريخته شده در زير آلودهانارهاي 

ر فرمهاي مربوطه ثبت  دجين و نتاي توزآوري و درخت جمع
وه سالم ، آلوده به کرم گلوگاه يز ميدر هنگام برداشت ن .شد

ميانگين .  دين گرديمختلف توز يمارهايده در تيو ترک
مارها  محاسبه و به ين تيدرصد آلودگي و تركيدگي   در ا

  . آناليز آماري انجام شدSASكمك نرم افزار 
اراي پرچم هاي آلوده د همچنين در آخر فصل بين ميوه

   t و فاقد پرچم و نيز ميوه هاي سالم اين دو گروه آزمون 
 بودن روش مبارزه ين اقتصادييبه منظور تع. انجام گرفت

  .ز انجام شدي حذف پرچم انار نينه کارگر براي از هزيبرآورد
ت يفي حذف پرچم بر کيرات احتمالين تأثيي تعيبرا

ميوه هاي سالم مار حذف پرچم  و يهاي سالم تميوهوه ، يم
  TSS ،pH ، ECر يوه نظي ميفيهاي کشاخصشاهد از نظر 

ها در  توضيح شاخص( مورد مقايسه قرار گرفت TAو 
  ).مقدمه آمده است
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 ولت قابل ۶ ابزار الکتريکي حذف پرچم که با باتري – ۲شکل

  .ه استشارژ کار مي کند و  به راحتي قابل حمل و استفاد

  
  نتايج

  ساوه
  درصد آلودگي

 طرح  ي اجراينتايج اجراي طرح در ساوه در سال ها
نشان داد كه طرح حذف پرچم در كاهش آلودگي ميوه انار 

درصد آلودگي در تيمارهاي . باشد به كرم گلوگاه مؤثر مي
  .  آمده است۳مختلف  در شكل 

همانطور كه در اين نمودار مشخص است ميزان آلودگي 
 درصد بود كه  در تيمار حذف پرچم ۷۶/۲۷ تيمار شاهد در 
 و در تيمار حذف پرچم در كليه ۶۵/۲۲هاي اوليه به   گل در
مقايسه ميانگين .  درصد كاهش يافت۳۹/۱۹ها به  گل

آلودگي نشان داد كه بين تيمارهاي شاهد و حذف پرچم در 
هاي   حذف در گليمارهاين تين بيه و همچني اوليگل ها
ها عليرغم وجود تفاوت در   حذف در كليه گلاوليه و

با .  داري وجود ندارد ميانگين، از نظر آماري اختالف معني
 ۵مار شاهد و حذف کامل پرچم در سطح ين تين وجود بيا

  .  دار بوده استيدرصد اختالف معن
  درصد تركيدگي 

از آنجا كه اين شبهه وجود داشت كه امکان دارد حذف 
ش تركيدگي ميوه منجر شود، مقايسه اي پرچم انار به افزاي

. بين نسبت انارهاي تركيده در تيمارهاي مختلف انجام شد
 مختلف پس از تبديل يمارهايدرصد انارهاي تركيده در ت

درصد .  را  نشان ندادي داريسينوسي اختالف معن
هاي اوليه، حذف  تركيدگي در سه تيمار حذف پرچم در گل

 درصد بود ۲/۱۴  و ۹۵/۱۴، ۶۹/۱۲كامل و شاهد به ترتيب 
  ).۴شكل ( 
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 ميوه هاي انار در ساوه  به کرم گلوگاه در تيمارهاي مختلف پس از تجزيه مرکب براي سال هاي (SE±) ميانگين درصد آلودگي ‐۳شکل 

  .صد است در۵حروف مختلف نشانگر وجود اختالف معني دار بين تيمارها در سطح . اجراي طرح و تبديل سينوسي داده ها
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 ۵۹  تاثير حذف پرچم گل بر ميزان آلودگی ميوه انار به کرم گلوگاه: صباحی و شاکری  
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 ميوه هاي انار در ساوه  به کرم گلوگاه در تيمارهاي مختلف پس از تجزيه مرکب براي سال هاي (SE±) ميانگين درصد ترکيدگي ‐۴شکل 

  . درصد است۵حروف مختلف نشانگر وجود اختالف معني دار بين تيمارها در سطح . اجراي طرح و تبديل سينوسي داده ها

  
   t با آزمون مقايسه درصد  آلودگي

هم  ) bتيمار (با توجه به اينكه در يكي از تيمارها 
انارهاي داراي پرچم و هم انارهاي فاقد پرچم وجود داشت و 

ده مشاهده گرديد، تصميم گرفته در هر دو دسته انارهاي آلو
 كه بين انارهاي داراي پرچم و فاقد پرچم از نظر آلودگي  شد

 وجود اختالف معني دار   صورت گيرد تا در صورتt آزمون 
 ۱همانطور كه در جدول .  اين موضوع مشخص  گردد
 نشان از وجود اختالف در يمشخص است مقايسه آمار

  . سطح يك درصد دارد
  

در مقايسه انارهاي آلوده فاقد   t نتايج آزمون‐۱جدول 
  در ساوه پرچم و داراي پرچم

Prob>[T] SE SD ميوه  تعداد  ميانگين  
U۰۱۵/۰  ۱۶/۰  ۹۰/۰  ۹۶/۱  ۳۰  فاقد پرچم  
E ۰۱۵/۰ ۱۹/۰  ۰۳/۱  ۵۸/۲  ۳۰  دارای پرچم  

U= unequal E= Equal  Prob>F' = ۰۱/۰  
  

  آزمون هاي کيفي 

وه انار ي مي انجام شده بر روييايمي شيج آزمون هاينتا
ر يوه نظيم يفي  کين فاکتورهايي تعيمحصول ساوه  برا

TSS ،pH ، EC   وTAآمده است۲ در جدول شماره  .

 يمشخص است، تفاوت بارز۲همانطور که در جدول شماره 
 پرچم و بدون پرچم ي دارايوه هاين فاکتورها در مين ايب

  .وجود ندارد
  

 اثر تيمارها بر فاکتورهاي کيفي ميوه در تيمارهاي ‐۲جدول  
  مختلف آزمايش

   (SD±)ميانگين 
  ميوه بدون پرچم  ميوه داراي پرچم  فاکتور کيفي

TSS  ۰۰/۰±۰۰/۱۷  ۲۰/۰±۱۶/۱۷  
pH  ۰۴/۰±۴۰/۳  ۰۵/۰±۶۲/۳  
EC  ۰۱/۰±۴۳/۴  ۰۱/۰±۰۲/۴  
TA ۶۰/۰±۵۱/۱۳  ۴۵/۰±۶۵/۱۱  

  
  درصد آلودگي، ميبد، استان يزد

 طرح  ي اجراينتايج آزمايش حذف پرچم در سال ها
نشان از كاهش معني دار آلودگي در باغ محل اجراي طرح 

  .در شهرستان ميبد داشت
 و ۱۳۸۳ ي سال هايه هاه مرکب داديپس از تجز

 مشخص شد که ميزان آلودگي در تيمار شاهد  ۱۳۸۴
هاي   پرچم در گلحذف درصد بوده كه در تيمار ۱۸/۲۴

 درصد ۲۲/۱۷ درصد و در حذف كامل به ۷۴/۱۸اوليه به
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  ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره دانش گياهپزشكيمجله   ۶۰

اختالف بين تيمار شاهد و حذف پرچم در . رسيده است
 درصد معني دار بوده، هر چند اختالف بين تيمار ۵سطح 

  )۵شكل( حذف اوليه و حذف كامل معني دار نبوده است 
  درصد تركيدگي

 هاي تركيده انار در تيمارهاي مقايسه آماري ميوه
  هاي تركيده در  آزمايش اختالف معني داري را بين ميوه

  

همانطور كه در شكل  . انار شهرستان ميبد نشان نداد باغ
ت آمده است در صد تركيدگي در تيمار شاهد كه عمليا

 درصد از ۹/۱۷حذف پرچم انجام نشد نشان داد كه 
اين ميزان در .  اند هاي اين درختان دچار تركيدگي شده ميوه

 ۳/۱۵ و ۲/۱۶ اوليه و حذف كامل به ترتيب حذفتيمارهاي 
  ).۶شکل (درصد بود 
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 تجزيه مرکب براي سال هاي اجراي طرح و  در تيمارهاي مختلف پس از(SE±) ميانگين درصد آلودگي ميوه انار به كرم گلوگاه ‐۵شكل 

  . درصد بين تيمارها است۵حروف يكسان  نشانگر عدم وجود اختالف معني دار در سطح . ميبد ها در شهرستان تبديل سينوسي داده
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ها و تجزيه مرکب براي سال هاي   در تيمارهاي مختلف پس از تبديل سينوسي داده(SE±) ميانگين درصد ميوه هاي تركيده  انار ‐ ۶شكل 

  . درصد بين تيمارها است۵حروف يكسان  نشانگر عدم وجود اختالف معني دار در سطح . اجراي طرح در شهرستان ميبد
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 ۶۱  تاثير حذف پرچم گل بر ميزان آلودگی ميوه انار به کرم گلوگاه: صباحی و شاکری  

  ميزان آلودگي، tآزمون
انار محل انجام آزمايش در شهرستان ميبد،    در باغ 

ن انارهاي داراي پرچم و فاقد پرچم از نظر آلودگي  مقايسه بي
  نشان داد كه بين اين دو دسته اختالف در t با  آزمون 

نتايج حاصله در جدول .  سطح يك درصد معني دار است
اين آزمون به روشني تأثير حذف .   آمده است۳ شماره

  .دهد پرچم انار را در كاهش آلودگي نشان مي
  ميزان تركيدگي

نارهاي داراي پرچم و فاقد پرچم در شهرستان  بين ا
  نيز مقايسه صورت t بد از نظر تركيدگي  با  آزمون يم

  نتايج حاصله . گرفت كه  اختالف معني داري را نشان نداد
  .   آمده است ۴در جدول شماره
  درصد آلودگي ، شهرستان عقدا

ه مرکب ينتايج آزمايش حذف پرچم گل پس از تجز
.  آمده است۷  در شکل۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ ي سال هايبرا

 درصد بوده كه در ۴۲/۳۷ميزان آلودگي در تيمار شاهد 
 درصد و در ۱۲/۳۳هاي اوليه به   پرچم در گلحذفتيمار 

مار شاهد ين تيب.  درصد رسيده است۳۲/۳۱حذف كامل به 
ن حذف پرچم در يز بيه و ني اوليو حذف پرچم در گل ها

 دار يها اختالف معنه و حذف در همه گل ي اوليها گل
  مار حذف يمار شاهد و تين تي هر چند ب؛مشاهده نشد

  .ده شده استي دار ديکامل اختالف معن

  در مقايسه انارهاي آلوده فاقد پرچم و  t نتايج آزمون ‐۳جدول  
 داراي پرچم در شهرستان ميبد

Prob>[T] SE SD ميوه  تعداد  ميانگين  
U۰۰۰۴/۰ ۳۰/۰  ۸۳/۱  ۶۶/۱  ۳۶  رچمفاقد پ  
E۰۰۰۲/۰ ۰۲/۱  ۱۱/۶  ۷۶/۵  ۳۶  دارای پرچم  

U= unequal E= Equal  Prob>F' = ۰۰۰۰/۰  
  

  در مقايسه انارهاي تركيده فاقد پرچم  t نتايج آزمون ‐ ۴جدول 
  و داراي پرچم در شهرستان ميبد

Prob>[T] SE SD ميوه  تعداد  ميانگين  
U۹۶/۰  ۴۰/۱  ۴۱/۸  ۰۸/۵  ۳۶  فاقد پرچم  
E۹۶/۰  ۲۴/۱  ۴۷/۷  ۱۷/۵  ۳۶  دارای پرچم  

U= unequal E= Equal  Prob>F' = ۴۸/۰  
  

  درصد تركيدگي  

هاي تركيده انار در تيمارهاي  مقايسه آماري ميوه
  هاي تركيده در باغ آزمايش اختالف معني داري را بين ميوه

 آمده ۸همانطور كه در شكل . انار شهرستان عقدا نشان نداد
هد كه عمليات حذف صد تركيدگي در تيمار شااست در

هاي اين   درصد از ميوه۱/۱۰پرچم انجام نشد نشان داد كه 
اين ميزان در تيمارهاي .  اند درختان دچار تركيدگي شده

 درصد ۴۳/۹ و ۷۴/۹ اوليه و حذف كامل به ترتيب حذف
  .  بود
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ها و  ، پس از تبديل سينوسي داده در تيمارهاي مختلف حذف پرچم گلSE±)( ميانگين درصد ميوه هاي آلوده  انار ‐ ۷شكل
  . درصد بين تيمارها است۵حروف يكسان  نشانگر عدم وجود اختالف معني دار در سطح . عقداه مرکب  در شهرستان يتجز
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  ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره دانش گياهپزشكيمجله   ۶۲
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ي ها و تجزيه مرکب براي سال ها  در تيمارهاي مختلف پس از تبديل سينوسي دادهSE±)( ميانگين درصد ميوه هاي تركيده  انار ‐۸ شكل

  . درصد بين تيمارها است۵حروف يكسان  نشانگر عدم وجود اختالف معني دار در سطح .  عقدااجراي طرح در شهرستان

  
  درصد آلودگي، شهرستان عقدا، tآزمون 

مقايسه بين انارهاي داراي پرچم و فاقد پرچم از نظر 
  در شهرستان عقدا نيز نشان داد كه t آلودگي  با  آزمون 

 درصد معني دار سته اختالف در سطح يكبين اين دو د
  .    آمده است ۵  در جدول شمارهنتايج حاصل.  است

  درصد تركيدگي 

در عقدا نيز بين انارهاي داراي پرچم و فاقد پرچم از نظر 
 ۵  مقايسه صورت گرفت كه در سطح t تركيدگي  با  آزمون 

 در لنتايج حاص. درصد   اختالف معني داري را نشان نداد
  .   آمده است ۶ول شماره جد

  
  در مقايسه انارهاي آلوده فاقد پرچم  t  نتايج آزمون ‐۵ جدول 

  و داراي پرچم  در شهرستان عقدا
Prob>[T] SE SD ميوه  تعداد  ميانگين  

U۰۰۰۱/۰ ۷۱/۰  ۷۰/۶  ۱۰/۷  ۹۰  فاقد پرچم  
E ۰۰۰۰/۰۶۳/۱  ۵۰/۱۵ ۲۰/۲۶  ۹۰  دارای پرچم  

U= unequal E= Equal  Prob>F' = ۰۰/۰  
  

  در مقايسه انارهاي تركيده فاقد  t نتايج آزمون ‐  ۶جدول  
  در شهرستان عقدا پرچم و داراي پرچم

Prob>[T] SE SD ميوه  تعداد  ميانگين  
U۰۹۸/۰  ۲۴/۰  ۳۲/۲  ۰۴۸/۱  ۹۰  فاقد پرچم  
E ۰۹۸/۰ ۲۹/۰  ۷۲/۲  ۶۸/۱  ۹۰  دارای پرچم  

U= unequal E= Equal    Prob>F' = ۱۳/۰  

  بحث 
 کشور است که ي از معدود محصوالت کشاورزيکي انار

با .  شوديد مي تولييايميمعموالً بدون هر گونه مبارزه ش
ن محصول کرم گلوگاه است و ي ايکه آفت اصل نيتوجه به ا

 آفت يزا  که مرحله خسارتيز در دوره الروين آفت نيا
 برد، خوشبختانه انجام مبارزه يوه به سر مياست درون م

            است و عدم استفاده از ين آفت منتفي ا باييايميش
ل ي وارد کننده تمايحشره کش ها سبب شده تا کشورها

ن در ي کشور ما نشان دهند،  بنابرايدي به محصول تولياديز
 و يکيولوژي،  بي زراعيد به روش هاين آفت بايمبارزه با ا

 مبارزه با يکي مکاني از روش هايکي.   آوردي رويکيمکان
به )  حشرهيزيگاه تخمريجا(رچم گل حذف پن آفتيا

.  محصول استي آفت روي از تخمگذاريريش گيمنظور پ
             وه مطلوب يحذف پرچم گل در زمان مناسب و به ش

 مبارزه با کرم گلوگاه ي از روش هايکي تواند به عنوان يم
  . انار مطرح باشد

مت ينه ها و قي هزي روي که از نظر اقتصاديبرآورد
 نشان داد که هر کارگر ، انجام شد۱۳۸۴محصول در سال 

ن يانگيال در روز قادر است به طور مي ر۸۰۰۰۰با دستمزد 
 هر ي درخت را حذف پرچم کند که برا۳۰ حدود يگل ها

با احتساب .  شودينه ميال هزي ر۳۰۰۰درخت کمتر از  
اگر ) لوگرميال در کير۳۰۰۰ (يمت عمده فروشين قيانگيم
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 ۶۳  تاثير حذف پرچم گل بر ميزان آلودگی ميوه انار به کرم گلوگاه: صباحی و شاکری  

  درصد ۳معادل ( لوگرم يک کيول هر درخت تنها به محص
 تن محصول در هکتار  شامل حدود ۳۵محصول با احتساب 

 مقرون ين کار از نظر اقتصادياضافه گردد، ا)   درخت۱۰۰۰
د در يزان توليقابل ذکر است که م.  به صرفه خواهد بود

مت ي تن در هکتار و ق۱۰۰باغات نمونه کشور حدود 
مت فروش داخل ين برابر قيور چند کشيمحصول صادرات

 در اثر حذف يزان کاهش آلودگيدر مشاهدات ما م. است
 ۵/۵بد حدود ي درصد،  م۵ه در ساوه حدود ي اوليگل ها

  .  درصد بود۵/۳درصد و عقدا حدود 
 آلوده داراي پرچم و فاقد يوه هاين مي که ب t آزمون 

در وه ين دو دسته مين ايپرچم انجام شد نشان داد که ب
 که در ي دار است در حاليک درصد اختالف معنيسطح 
 درصد ۵ن اختالف در سطح ي درختان اي کليسه آلودگيمقا

ها   در اين آزمايش t رسد كه آزمون  به نظر مي. مشهود بود
علت آن اين است كه در . نتايج دقيق تري داشته باشد

  دقيقا مشخص است كه  ميوه آلوده پرچم دارد يا  tآزمون 
ها اين دقت وجود  كه در مقايسه ميانگين  ير در حاليخ

 تيمار حذف يها مثالً ممكن است در بعضي ميوه. ندارد
 كارگر عمل حذف پرچم صورت يكامل، به دليل خطا

  . ردينگ
  :در استفاده از اين روش چند نكته قابل ذكر است

حذف پرچم انار بايد در زمان صحيح آن انجام گيرد و 
تواند به شكست  بل و بعد از زمان معين ميانجام عمل در ق

 ش از دو هفته در کار يق بيتعو. اين روش مبارزه بينجامد
 ين زمان براي چون ا؛ر منجر شودي تواند به عدم تأثيم

هر چند قابل ذکر است .  استي حشره آفت کافيزيتخمر
 از تخم يزيک هفته بعد از تخمريکه الرو حشره حدود 

ن ي ماند که ايک در تاج انار مي  شود و در سنيخارج م
ن در يبنابرا.  انجامديک هفته به طول ميز حدود يزمان ن

د تعداد مناسب يصورت انجام کار در سطوح بزرگ تر با
ک تا دو هفته عمل حذف يکارگر انتخاب شود تا ظرف 

شايان توجه است كه بهترين زمان حذف .  پرچم انجام شود
        شروع به خشك شدن پرچم زماني است كه پرچم گياه 

بهشت ين زمان در ساوه معموالً در اواخر ارديکند و ايم
در اين زمان پرچم وظيفه فيزيولوژيك خود را انجام . است
  .سازد اي به ميوه حاصل وارد نمي ه و حذف آن صدمهداد

 پرچم ي را رويزينکه حشره آفت معموالً تخمريضمن ا
 .  دهديخشک انجام م
زد نشان داد كه بين حذف ي در استان  شنتايج آزماي

هاي اوليه كه  ها و حذف پرچم در گل پرچم در كليه گل
تر و مورد توجه صادر كنندگان توليد  هاي درشت ميوه
. دار وجود ندارد  از نظر آماري اختالف معني،نمايند مي
 بسيار اقتصادي خواهد بود كه يطين شراين در چنيبنابرا

اين موضوع . هاي اوليه محدود گردد حذف پرچم تنها به گل
 چرا كه گروهي ؛از اهميت زيست محيطي نيز برخوردار است

 موجود در تاج يند حذف پرچم با به هم زدن  فضاا مدعي
ها،  انار بر جمعيت موجودات مفيد از جمله كفشدوزك

حفظ . گذارد  مي هاي شكارچي اثر سوء ها و كنه عنكبوت
تواند از دامنه اين قبيل  يهاي باقيمانده م پرچم در گل
 .اعتراضات بكاهد

برخي نتايج حاكي از افزايش تركيدگي ميوه در 
ش يده احتماالً در اثر افزاين پديا. تيمارهاي حذف پرچم بود

 تاج صورت گرفته ي شدن فضايل خاليوه به دلير آب ميتبخ
در صورتي كه پوست ميوه ترك بخورد، آفت در آن .  است

 ؛كند و در نتيجه ميوه آلوده خواهد شدريزي ميمحل تخم
تواند در اثر وارد شدن بنابراين ترك خوردگي ميوه كه مي

هاي آبياري به گياه نيز صورت بگيرد، در افزايش تنش
 اگر اين نتايج . آلودگي به كرم گلوگاه انار مؤثر خواهد بود

تر نيز تأييد شود بايد با تمهيداتي اين  در  سطوح وسيع
به توان  از جمله اين تمهيدات مي. كاهش دادعارضه را 

با اين .   نموداشارهاعمال توجه بيشتر به دور آبياري درختان 
 . دار نبودي معنيوجود افزايش تركيدگي از نظر آمار

 امکان ي براي اساسيارتفاع مناسب تاج درخت نکته ا
 که با هرس مناسب يدر صورت.   حذف پرچم استياجرا

 بودن يش از حد ارتفاع درخت نشوند، عمليش بيمانع از افزا
 کارگر يدر آن صورت برا. ر سؤال خواهد رفتين روش زيا

 درختان به کار يي بااليدشوار خواهد بود تا در شاخه ها
. ز باالتر خواهد رفتي نينه کارگريپردازد و قاعدتاً هز
  با عملکرد باال ارتفاع تاج درختان يخوشبختانه در باغ ها

 . شوديداشته م کوتاه نگه
 يت خاصي که به نوبه خود از اهميگريموضوع د
 ي نرم در دستگاه برقي استفاده از برس ها.برخوردار است
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ن نوع برس ضمن انجام کامل حذف يا. حذف پرچم است
 . رسانديب نميته تاج انار آسسپرچم به پو

 در کاهش يار مهمير بسي دقت کارگر در انجام کار تأث
 که کارگر در کار خود يدر صورت. شت خواهد دايآلودگ

ا يب برساند يمهارت نداشته باشد ممکن است به تاج انار آس
 ماندن يباق. عمل حذف پرچم را به طور کامل انجام ندهد

 تواند به تخمريزي حشره و يز مي پرچم در تاج نيتعداد کم
 . وه منجر شودي مي آلودگدر نتيجه

انار در سطح نکه آزمايش حذف پرچم يبا توجه به ا
و )  متر مربع۴۰۰۰جمعاً حدود ( تاً کوچک انجام شد بنس

ک و ي اکولوژي هاين سطح از نظر بررسيممکن است ا
 آفات مثل يان برخيا طغيستم يرات سوء بر اکوسين تأثييتع

ج ي شود که نتايشنهاد مي نباشد، پيا کنه ها کافيشته ها 
ز يتر ن  وسيع اجرا، در سطوحيه برايش قبل از توصين آزمايا

 . گردد يابيارز
  سپاسگزاري

  كارهاي ستادي اين طرح در مؤسسه تحقيقات 
  

گياهپزشكي كشور انجام شده كه از مسؤولين محترم كمال 
 مهندس احمد فرزانه محقق آن ياز آقا. تشكر را دارد

مؤسسه که مبتكر شيوه حذف پرچم بوده و از هر گونه 
 يغ نداشتند، قدردانراهنمايي براي اجراي مطلوب طرح دري

از آقاي مهندس ابراهيم كوروش نژاد محقق .  شوديم
محترم مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان 
خراسان رضوي كه تالش هاي زيادي در جهت اجراي طرح 
در آن استان انجام دادند ولي به دليل تغييرات آب و هوايي 

از همكاران . شودنتايج طرح قابل ارائه نشد، سپاسگزاري مي
ايستگاه تحقيقاتي ساوه وابسته به مؤسسه اصالح و تهيه بذر 
و نهال كشور و به ويژه آقايان مهندس سيدضياءالدين 

 شائبه ي بي کمک هاي براي مهندس اکرميطباطبايي و آقا
 ين همکاريهمچن. گردد در اجراي طرح سپاسگزاري مي

 ي برايکشاورزجهاد  وزارت يقات مهندسيمؤسسه تحق
  . تشکر داردي بسيوه انار، جاي ميفي کيهان شاخصييتع
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