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 كاهش خسارت كرم گلوگاه دراي انار ههگذاري گل و میوپوششتأثیر 

Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae)   شهرضا شهرستاندر 
 

 2فهیمه عضدو  1، اسماعیل محمودي1*، علیرضا جاللی زند1پور الهام زارع
 پزشکي، دانشگاه ولي عصر گروه گياه -2پزشکي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران، گروه گياه -1

 رفسنجان، رفسنجان، ایران
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  هدیچک

 :.Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep انار پره كرم گلوگاه، شبدر ایران آفات ميوه انار ترینمهم یکي از

Pyralidae) بهترین روش در كاهش  ،هاي واقع در تاج گل و ميوهمروي پرچ گذاريبا توجه به نحوه آلودگي از طریق تخم .است

 ،شهرضا شهرستاندر  (1399-1396) ساله چهارپژوهش  يطدر  ،منظورنیبد .باشديشدن ميوه مخسارت آفت، جلوگيري از آلوده

كه نشان داد نتایج  قرار گرفت. يمورد بررس ،التکس در كاهش خسارت آفت مذكورماده با  انار وهيم تاج يگذارپوشش یيكارا

ها در مقایسه كرم گلوگاه روي ميوه يآلودگدار باعث كاهش معني التکس باها ي ميوهگذارپوششمورد بررسي، سال  چهارهر  در

تزریق التکس در تاج ميوه با پرچم  درصدي خسارت این آفت در تيمار 98كاهش  1396ه در سال كبه طوري ؛با شاهد شده است

دار يشده با التکس نسبت به شاهد تفاوت معن ماريت يهاوهيم يدگيوزن و درصد ترك نيانگيم این پژوهش،در مشاهده شد.  خشک

كنترل آفت كرم گلوگاه انار  منظوربهتاج ميوه  يگذارروش پوششخطر در التکس به عنوان یک ماده بي. در مجموع، نداشتند

 .شودتوصيه مي

 

 التکس، يگذاركاهش تخم ،كنترل غير شيميایي :يدیكل هايواژه
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 مقدمه

از جمله  L Punica granatum. با نام علمي انار

 سخت طیشرا با كه است يريگرمسمهين و يريدرختان گرمس

 هوا يخشک ،يكم آب طاقت فرسا، يامگر مانند ریكو هيحاش

 Shakeri and) ددار يسازگار يشور يحد تا و

2004Daneshvar,  .)كرم گلوگاه انار ceratoniae .E  
 و راسته Pyralidae خانواده ،Phycitinaeاز زیرخانواده 

Lepidoptera  ترین عامل است و مهماز آفات كليدي انار

. این باشدميكاهش كمي و كيفي محصول انار در كشور 

از ميوه  ياست و در مرحله الرو چندخوارآفت چند نسلي و 

در اثر حمله كه انار تغذیه كرده و خسارتش با پوسيدگي انار 

شود، ایجاد مي Penicillium و Aspergillus هايقارچ

 ,.Farzaneh, 1987; Torshiz et alت )اس همراه

درون تاج ماده  هايپرهگذاري شبتخمبا توجه به  (.2020

آفت از كارایي كنترل شيميایي  ،اي الروو رفتار تغذیهميوه 

آوري انارهاي پوسيده باشد. جمعميبسيار پائيني برخوردار 

انجام  ،هاپاي درخت یا باقيمانده روي درخت و سوزاندن آن

بندي، هرس، تقویت، آبياري مناسب، يزه، كرتئشخم پا

ب زمستاني، حفظ پوشش گياهي مناسب و كاشت ارقام آیخ

 باشندميآفت این هاي كنترل زراعي روشجمله مقاوم از 

و  كاهش دادهبه آفت را در سطح باغ  گيآلود ميزانكه 

تقویت دشمنان طبيعي را  و حفظ پوشش گياهيموجبات 

 ;Rajabi and Farzaneh, 1998) نمایندمي فراهم

Shakeri, 2003) . 

 در مورد ميزان خسارت كرم گلوگاه انار آمار و ارقام

 ستدرصد گزارش شده ا 90تا  15متفاوتي بين 

.(Shahrokhi and Zare, 1994)  ایجاد با توجه به نحوه

هاي ماده روي پرچمحشرات گذاري آلودگي از طریق تخم

بهترین روش در كاهش خسارت  ،واقع در تاج گل و ميوه

جلوگيري ممانعت از تخمگذاري حشرات در تاج و آفت، 

(. Sheikhali et al., 2009) باشدمي هااز آلوده شدن ميوه

به هاي مختلف با استفاده از مواد و روشتاج انار  اندن پوش

ها پرچم نيب گذاري پروانه مادهمنظور جلوگيري از تخم

 است گرفته قرار ارزیابي مورد پژوهشگرانتوسط 

(Mamay et al., 2017) با توجه به موفق بودن روش .

 به توانيم ،يكنترل يهاروش ریگذاري نسبت به ساپوشش

 نهیهز و ترشيدوام ب ،يماندگار باالتر، یيكارا با مواد دنبال

به  يمیقد دهندهتر نسبت به مواد پوششو عوارض كم

آفت داخل تاج  يگذاراز تخم يريجلوگ ایمنظور كاهش و 

  .(Abedi et al., 2019) بود انار وهيم

پركردن گلوي انار با خاك اره همراه با سریش و خاك 

براي  كف باغ به عنوان روشي مطمئن و با صرفه اقتصادي

ت اس كاهش جمعيت كرم گلوگاه انار معرفي شده

.(Mirkarimi, 2002) هاياستفاده از پوشش تاج تمام ميوه 

 78انار ساوه، منجر به كاهش هاي باغ در ياانار با تور پارچه

شاهد شده  با در مقایسه درصدي خسارت كرم گلوگاه انار

در یک تحقيق، تأثير دو نوع  (.Rafiei et al., 2011) است

اي با مش ریز شامل استوانه پالستيکي و تور پارچه ،پوشش

منطقه  در كاهش خسارت كرم گلوگاه انار در باغي در

به دست آمده  ایوانکي مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج

 يگذاردر پوششآفت درصدي خسارت  91كاهش  بيانگر

 ,.Farazmand et alت )تاج نسبت به شاهد بوده اس

فارس،  استان زیريمشابه در ن يشیدر آزما .(2008

اي در دهه دوم گذاري كامل گل با تور پارچهپوشش

خسارت آفت  يدرصد 62 منجر به كاهشاردیبهشت ماه 

 . (Hashemi et al., 2012)نسبت به شاهد شده است 

 داریپا يپراكندگ با مريپل زیر اريذرات بس ،التکس ماده

 عتيدر طب عیما نیاست. ا يمحلول آب کی( در وني)امولس

با  توانيآن را م ياما نوع مصنوع ،شوديم افتی

ماده فعال كه با  رنیاستا مثل مونومر کی ونيزاسیمريپل

 عتيالتکس موجود در طب .سنتز نمود ،شدهونيامولس يسطح

 افتیگلدار  اهانيدرصد گ 10است كه در  يريش اليس کی

شامل  يادهيچيپ ونيامولس عیما نیا د.شويم

و  تانن ،ياهي، روغن گشکر، نشاسته، ديآلکالوئ،نيپروتئ

 نیا. شودياست كه در معرض هوا سفت م يعيآدامس طب

 در و شده ترشحگياه  بافت به دنيرس بيآس از پس عیما

رنگ به گرید يبعض در اما د،يسف رنگ به اهانيگ ترشيب

 Ramos et) است زرد به لیمتما قرمز ای ينارنج زرد، هاي

al., 2010) . جهت ميالدي از قرن هفدهم اصطالح التکس

 لهيبه عنوان وس نيچنو هم اهانيموجود در گ عیاشاره به ما
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87
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https://en.wikipedia.org/wiki/en:Natural_gum
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. روديبه كار م خواراهيگ حشراتدر برابر  اهيگ يدفاع

 التکس رایز ،اشتباه گرفته شود ياهيگ رهيشبا  دیالتکس نبا

 دارد ياجداگانه عملکرد و ديتول كه است يمتفاوت ماده

(Konno, 2009) .كه پس است رنگ  ديسف يعیالتکس ما

 و شفاف كامالً صورت به هوا ژنياكس با بيترك و قیاز تزر

 يبه سختت ساع 5كه پس از  يبه نحو ،درآمده رنگيب

باعث  التکس يارتجاع تيخاصاست.  صيقابل تشخ

 نیا ،آن تاج رشد و وهيزمان با درشت شدن مكه هم ودشمي

 هيكل محصول، برداشت زمان تا و شده ضیعر زين پوشش

قرار  پوششتحت  وهيم افتهی رشد تاج يداخل يفضا

 به توانيم التکس بارز اتيخصوص گریز دا. گيردمي

 كرد اشاره شدن سفت از پس آن شدن پارچهکی و کدستی

 لیدر صورت تما ،كه بدون هر گونه خلل و فرجينحو به

 و همگن صورتهب را آن وهيم برداشت از پس توانيم

 نيدر هم. نمود خارج تاج داخل از ياندك فشار با کدستی

 يگذارپوشش یيكارابررسي  با هدف پژوهش نیا ،راستا

كاهش منظور به ریالتکس انعطاف پذ مادهبا  ميوه انار تاج

 كرم گلوگاه انار انجام شد. خسارت آفت

 

 هامواد و روش

 (1399الي  1396چهار سال متوالي )حاضر طي پژوهش 

استان اصفهان،  در انار سه منطقه شهرستان شهرضا هايدر باغ

باشد، به شرح هاي مهم توليد انار در كشور ميكه از قطب

 زیر انجام شد.

قطعه باغي  شهرضا -فودان منطقه در 1396 سال در

ساله، رقم ملس پوست نازك و مراقبت  8)درختان  همگن

 .شدانتخاب  مربع متر 1000 با مساحتزراعي یکسان( 

 ماريت 4 با يتصادف كامل هايبه صورت طرح بلوك شیآزما

پرچم خشک و  يحاو يهاالتکس در تاج گل قی)تزر

 يحاو يهاگل تاج در التکس قیتزر شده، ختهیگلبرگ ر

 در التکس قیتزر خشک، مهين گلبرگ و خشک مهين پرچم

شاهد  ماريت و تازه گلبرگ و تازه پرچم يحاو يهاگل تاج

در  .شدانجام  یيتا 10سه تکرار  با التکس( بدون تزریق

بر تکرار ده تایي(  3تيمار با   4)درخت اصله  120 ،مجموع

درختان انار از لحاظ  ،نيچنهم اساس نقشه طرح انتخاب شد.

 جیو نتا ندرفتگقرار  دیها مورد بازدو ظهور گل يفنولوژ

 . شد يبردار ادداشتی

باغ با  کی شهرضا -آباد فیشر در منطقه 1397در سال 

 )ارقام یاقوتي و ملس پوست نازك( مترمربع 1000مساحت 

كامل  هايبه صورت طرح بلوك شیانتخاب شد. آزما

در مرحله  وهيالتکس در م قیتزرتيمار ) دوبا  يتصادف

 10 در سه تکرار (قیتزر بدون شاهد ماريشدن و ت یيگردو

   .انجام شد یيتا

باغ با  کیشهرضا  آباد فیشر در منطقه 1398در سال 

 )ارقام یاقوتي و ملس پوست نازك( مترمربع 1000مساحت 

و شاهد بر اساس  هاماريت يدرخت برا 90انتخاب شد. تعداد 

 هايبه صورت طرح بلوك شینقشه طرح انتخاب شد. آزما

 در وهيم تاج داخل التکس قیتزر) ماريت سهبا  يتصادف كامل

 ،توسنسيكدور كننده  ماده قيتلف با وهيم شدن یيگردو زمان

 وهيم شدن یيگردو زمان در وهيم تاج داخل التکس قیتزر

 قیشاهد بدون تزردور كننده و ماده  از استفاده بدون

  .انجام گرفت یيده تا سه تکرار در (التکس

)رقم ملس  در منطقه دشت پرزان شهرضا 1399در سال 

 كامل هايبه صورت طرح بلوك شیآزما پوست نازك(

در مرحله  وهيم س در تاجالتک قیتزرتيمار ) دوبا  يتصادف

هر  و رتکرا سهبا   (قیشاهد بدون تزر ماريشدن و ت یيگردو

 .انجام شد درختاصله  دهشامل  تکرار

به صورت ، باال هايتمام آزمایشزمان انجام  يط 

ها از ميوه و قرار گرفتند دیبازد مورددرختان  يهفتگ

 يگدآلو درصد نيانگيم ،برداري انجام شد و در نهایتنمونه

 وهيوزن م زانيها و موهيم يترك خوردگ ، درصدهاوهيم

 شد.  محاسبه

 هاداده لیتحل هیتجز

نرم استفاده از با  هاي این پژوهشتجزیه و تحليل داده

كامل  هايبر اساس طرح بلوك 22نسخه   SPSSافزار 

 يمارهايت نيانگيم يبندگروه ،چنينهم انجام شد.تصادفي 

 5 احتمال سطح در دانکن آزمون از استفاده با يشیآزما

 .گرفتانجام  درصد

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
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  جینتا

 هاوهیم یآلودگ زانیبر م هاگل يگذارپوشش اثر

    1396 سال در

 رمايت سه يدرصد آلودگ نيانگيم انسیوار هیتجز جهينت

 با شاهد ماريهر سه ت كه نشان داد و شاهد التکس قیتزر

  ؛df= 8، 3؛ p≤05/0) ندداردار يمعن اختالف

77/110=F) .كرم به ميوه آلودگي درصد نیترشيب 

و  درصد 33/20 نيانگيم با شاهد تيمار در انار گلوگاه

 با تاج در التکس قیدر تيمار تزر يترین درصد آلودگكم

درصد  73/2 نيانگيمبا  شده ختهیر گلبرگ و خشک پرچم

 (.1)جدول  مشاهده شد

 هاوهیم یآلودگ زانیبر مها گل يگذارپوشش اثر

 1397سال  در

رحله مدر  التکس تزریقاثر  تيمار ينب هامقایسه ميانگين

 نشان با تيمار شاهد يدرصد آلودگ يرو يوهشدن م یيگردو

 يگدرصد آلود 17/5 يانگينالتکس با م یقتزر يمارت كه داد

كاهش  يآلودگدرصد  33/28 يانگيننسبت به شاهد با م

 8، 3 .(2)جدول  داشت داريمعن

 هاوهیم یآلودگ زانیبر م هاگل يگذارپوشش اثر

 1398سال در 

 ماريدو ت نيب نيانگيم سهیمقا و انسیوار هیتجز جهينت

 ازبدون استفاده  وهيشدن م یيدر مرحله گردو التکس قیتزر

 ماريتكه  داد نشان يتوسنسك دوركنندهماده  دوركننده و با

هاي انار به ميوه يدرصد آلودگ ،دو مورد در هر التکس

كاهش  يداريطور معنهب شاهد با سهیر مقادرا كرم گلوگاه 

 نیترشيب. (F=68/175 ؛df=6،2 ؛p≤05/0) داد

 12/23 آلودگي ميوه به كرم گلوگاه انار در تيمار شاهد با

 هر دو در يآلودگ نيانگيم كهيحال در ،مشاهده شد درصد

بدون  وهيشدن م یيدر مرحله گردو التکس قیتزرتيمار 

 یيالتکس در مرحله گردو قیدوركننده و تزراز استفاده 

 76/3و  90/3 ترتيببه كنندهدور ماده  با قيتلفدر  وهيشدن م

 . (3)جدول  مشاهده شددرصد 

 هامیوه یآلودگ زانیبر م هاگل يگذارپوشش اثر 

 1399سال در 

کس در الت قیتزراثر  ماريت نيب هامقایسه ميانگين جهينت

 اهدش تيمار و هاهويمان آلودگي زبر ميشدن  یيمرحله گردو

 درصد 87/1 نيانگيالتکس با م قیتزر ماريت كه نشان داد

 يرصد آلودگد 37/12 نيانگينسبت به شاهد با م يآلودگ

 (.4)جدول  داشتدار يكاهش معن

  انار وهیم وزن بر هاگل يگذارپوشش ریثأت

نشان ( 1)جدول  1396در سال  انسیوار هیتجز نتایج

 کسالت  قیتزر ماريسه تها در ميانگين ميوه بين دهد كهمي

 مهيبا پرچم ن وهيداخل تاج م با پرچم خشک، وهيداخل تاج م

 ،33/285 بيترتبه)تازه  پرچم با وهيخشک و داخل تاج م

ار ها در تيموزن ميوه نيانگيبا م (گرم 33/285و  67/282

 p≤05/0) ندارد وجود داريمعن تفاوت گرم( 67/287شاهد )

  . (F=02/0؛  df= 8، 3 ؛

التکس در مرحله  قیتزر ماريت نيب يآمار يهامحاسبه

 1397در سال  وهيوزن م براثر آن  و وهيشدن م یيگردو

 نيانگيمالتکس با  قیتزر مارينشان داد تنيز ( 2)جدول 

گرم تفاوت  00/287 نيانگيمگرم  نسبت به شاهد با  33/281

 ماريدو ت نيب انسیوار هیتجز جهينت ،چنينهم .دار ندارديمعن

 از بدون استفاده وهيشدن م یيدر مرحله گردو التکس قیتزر

كه  دادنشان نيز   1398در سال  كنندهدوردوركننده و  با 

 دندارن يداريمعن اختالفبا شاهد  ماريدر هر دو ت وهيوزن م

(05/0≥p6،2 ؛=df 19/0؛=F)  وزن  نيانگيم .(3)جدول

استفاده از ، با كنندهدور ازبدون استفاده   ماريدر ت وهيم

 66/296 و 66/284، 33/288 بيترتو شاهد به دوركننده 

نيز بيانگر  1399در سال هاي انار ميانگين وزن ميوه .بودگرم 

با شاهد بود  التکسدار بين تيمار عدم وجود اختالف معني

 (. 4)جدول 

 

 

 

 



 23                                                                                                                             1400، سال 3، شماره 11تحقيقات آفات گياهي، جلد 

 

 
 

 يدگيترك درصد و وهيم وزن ،يآلودگ درصد (معيارخطاي  ±)ميانگين  يرو التکس ماده با انار وهيم يگذاراثر پوشش -1 جدول

 1396 در سال وهيم

Table 1. The effect of fruit covering by latex on mean (±SE) percentage of  infection, fruit weight and 

fruit crackin during 2017 
Infection rate (%) Fruit weigh )g) Fruit cracking (%) Treatments 

2.73±0.42 a 285.33±8.57 a 12.00±1.53 a Latex injection in fruits crown 

with dry stamens and petals 

3.03±0.42 a 282.67±9.39 a 11.67±0.67 a Latex injection in fruits crown 

with semi-dry stamen and   

petals 

4.50±0.36 a 285.33±19.12a 12.33±0.88 a Latex injection in fruit crown 

with fresh stamen and   petals  
Means followed by different letters in each column are significantly different (P<0.05, Duncan). 

 

 يدگيترك درصد و وهيم وزن ،يآلودگ درصد (معيارخطاي  ±)ميانگين  يرو التکس ماده با انار وهيم  يگذاراثر پوشش -2 جدول

 1397 سالدر  وهيم

Table 2. The effect of fruit covering on mean (±SE) infection rate, fruit weight and fruit cracking 

during 2018 

Infection rate (%) Fruit weight (g) Fruit cracking (%) Treatments 

5.17±1.02 a 281.33±12.15 a  12.17±0.81 a Latex ,  fruit crown covering    

28.33±3.38 b 287.00±17.11 a 12.50±0.87 a Control 

Means followed by different letters in each column are significantly different (P<0.05, Duncan). 

 

 يدگيترك درصد و وهيم وزن ،يآلودگ درصد (معيارخطاي  ±)ميانگين  يرو التکس ماده با انار وهيم يگذاراثر پوشش -3جدول

 1398در سال  وهيم

Table 3. The effect of fruit covering on mean (±SE) infection rate, fruit weight and fruit cracking 

during 2019 

Treatments Fruit cracking (%) Fruit weight (g) Infection rate (%) 

Latex and no replellant 13.00±0.58 a    288.33±10.93 a     3 .90±0.61 a 

Latex+repellant 12.60±1.85 a    284.66±15.37 a   3.76±0.62 a 

Control 13.60±0.74 a    296.66±18.56 a   23.12±1.12 b 
Means followed by different letters in each column are significantly different (P<0.05, Duncan). 

 

 يدگيترك درصد و وهيم وزن ،يآلودگ درصد (معيارخطاي ±)ميانگين  يرو التکس ماده با انار وهيم يگذاراثر پوشش -4 جدول

 1399سال  در  وهيم

Table 4- The effect of fruit covering on mean (±SE) infection rate, fruit weight and fruit cracking 

during 2020 

Treatments Fruit cracking (%)  Fruit weight (g) Infection rate (%) 
Latex 11.00±0.56 a  287.40±6.24 a  1.87±0.49 a 
Control 11.47±0.54 a 283.93±5.27 a 12.37±2.25 b 

Means followed by different letters in each column are significantly different (P<0.05, Duncan). 

 

 وهیم یدگیبر ترك هاگل يگذارپوشش ریثأت

 سال در يآمار يهامحاسبه و انسیوار هیتجز جهينت

 سههاي انار در ميزان تركيدگي ميوه داد كهنشان  1396

با پرچم خشک،   وهيداخل تاج م به التکس قیتزر ماريت

و  67/11، 00/12 نيانگيبا م بيترتخشک و  تازه بهمهين

درصد  00/12 نيانگيمشاهد با با تيمار و درصد  33/12
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؛ df=8،3 ؛p≤05/0) نداشتند با یکدیگردار يتفاوت معن

07/0=F).  
 تاثير هايماريت نيب يآمار هايداده هیتجز ،چنينهم

 بر وهيشدن م یيالتکس در مرحله گردو و عدم تزریق قیتزر

 ماريت كه نشان داد 1397سال در  هاوهيم درصد تركيدگي

با  نسبت به شاهد درصد 17/12 با ميانگين التکس قیتزر

 (. 2)جدول  دار ندارديتفاوت معندرصد  50/12 ميانگين

 ماريت دو نيب يآمار يهامحاسبه و انسیوار هیتجز جهينت

از بدون استفاده  وهيشدن م یيدر مرحله گردو التکس قیتزر

 وهيشدن م یيالتکس در مرحله گردو قیدوركننده و تزر

درصد  كه نشان داد 1398با دوركننده در سال  قيتلف

دار يمعن اختالفبا شاهد  ماريدر هر دو ت وهيم تركيدگي

درصد  نيانگيم .(F=17/0؛ df=6،2 ؛p≤05/0) ندارد

 یيدر مرحله گردو التکس قیتزر ماريدر ت هاتركيدگي ميوه

التکس در  قیكننده، تزردوراز بدون استفاده  وهيشدن م

دوركننده و شاهد  به همراه وهيشدن م یيمرحله گردو

 .(3)جدول  بوددرصد  60/13و  60/12، 00/13 بيترتبه

 ماريت نيب دهد كهنيز نشان مي  1399سال نتایج  ،چنينهم

درصد و  00/11 نيانگيبا م وهيم یيدر مرحله گردو التکس

تفاوت درصد تركيدگي ميوه  47/11شاهد با ميانگين 

 (.4)جدول  دار وجود ندارديمعن

 

  بحث

ساله  4پژوهش  این به طوركلي نتایج به دست آمده در

موجب با التکس گذاري تاج ميوه انار نشان داد كه پوشش

تزریق التکس در  .شودميكاهش خسارت كرم گلوگاه انار 

درصدي خسارت  98پرچم خشک باعث كاهش  تاج ميوه با

 و يعيرف قيطبق تحق هاي انار شد.این آفت روي ميوه

 با تاج گذاريپوشش ،(Rafiei et al., 2011) همکاران

 حدود كاهش موجب تير، تا تهشاردیب از ياپارچه توري

 .شد شاهد به نسبت انار گلوگاه كرم خسارت درصدي 78

 ,.Farazmand et al) فرازمند و همکاران ،نيچنهم

گذاري تاج گل و ميوه انار با انجام دو مرحله پوشش (2008

هفته پس از گلدهي  8و  4هاي اي در زمانتوري پارچه

درصد نسبت به  70تير( را با كاهش خسارت  تا)خرداد 

بهترین كارایي در كاهش خسارت آفت كرم  يدارا ،شاهد

 از حاصل جیموارد فوق و نتابا توجه به . داننديگلوگاه انار م

راه كنترل  نیبا التکس بهتر وهيپوشاندن تاج م ،شیآزما نیا

و  يعلخيشبر اساس نظر  باشد.يآفت كرم گلوگاه انار م

 يكاربرد پوشش رو (Sheikhali et al., 2009) همکاران

 ،شودنمي وهيم زشیر شیافزا موجب تنهانه انار وهيكل م

 كه چرا دارد، دنبال به را زشیر كاهش زين يحدود تا بلکه

 به يآلودگ مثمر، وهيم و گل زشیر ياصل عوامل از يکی

 يآلودگ از پوشش كاربرد با كه است انار گلوگاه كرم آفت

-مي زشیر كاهش موجب ،بنابراین و آمده عمل به ممانعت

 .  شود

 و دستکی خروج در التکس ماريبا توجه به مشخصه ت

 تاج، داخل پرچم و اتیمحتو تمام همراه به آن كامل

 يصادرات محصول با انارهاي باغ در تيخاص نیتوان از ايم

 توانيم باغدار لیتما صورت در كه شکل نیبد .برد بهره

 يدارا و یک درجه يهاوهيم فقط ای و هاهويم تمام تاج

 التکس از ياندك فشار با تنها و يراحت به را يصادرات ارزش

 صادرات ياصل شروط از يکی و نموده يخال شده، کدستی

 .درآورد اجرا مرحله به را وهيم

 و وهيم وزندو فاكتور  سهیبه دست آمده از مقا جینتا

 كه داد نشان ساله 4 پژوهش يط وهيم يدگيترك درصد

 شاهد با سهیمقا در التکس با وهيم تاج پوشاندن ماريت ياجرا

به  كه این نتایج احتماالً دار بوده استيمعن اختالف فاقد

عوامل محيطي مانند نوسانات دمایي در زمان تأثير دليل 

. باشدميانار  هايرسيدگي ميوه، بر رشد و تركيدگي ميوه

 یيگردو زمان ميوه تاج پوشاندن پژوهش این در ،يننچهم

سزایي در كاهش خسارت این آفت بهتأثير  يوهشدن م

 تيرماه یلاواسط خرداد ماه تا اوامصادف با داشت. این زمان 

 باسو هم كه این مسأله باشدميدر منطقه مورد بررسي 

 ینبهتر بوده كه (Mirkarimi, 2002) ميركریميهاي یافته

پر كردن گلوگاه انار با مواد مختلف جهت  برايزمان را 

 كند.يكاهش خسارت آفت اواسط خرداد ماه اعالم م

 كنترل بر عالوه انار وهيم تاج داخل التکس قیتزر

 يهاروش ریسا به وارده راداتیا فاقد ،آفت مطلوب

پوشش  يباشد. موارد برتريم وهيم و تاج يگذارپوشش
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انجام  يهايذارگپوشش يهاروش ریالتکس نسبت به سا

 و وهيم يگذارپوشش جمله از هاي پيشينبررسيشده در 

 از عبارتند يکيپالست يقوط با تاج پوشاندن و كاورتور با تاج

 (،انار وهيم پوشش نهیهز هفتم کی) التکس تركم نهیهز

 مخرب اثراتعدم دارا بودن  تر،عیتر و سرساده ياجرا

به  ازينوبت استعمال و بدون ن کیتنها با  ،يطيمح ستیز

 تا مراقبت و يبررس ش،یپا به ازيبدون ن، تکرار در طول فصل

و بازار  تيفيفاقد هرگونه اثر سوء بر ك ،برداشت زمان

فاقد هرگونه  نيچندر زمان برداشت و هم وهيم يپسند

 با ،نيچنهم. وهيدر م تراتيسموم و ن ن،يفلزات سنگ ماندهيباق

 يکی عنوان به تواننديم هاگل نیا سوم، يهاگل ماريت عدم

 يمیركريم. شوند محسوب يعيطب ننادشم يهاپناهگاه از

(Mirkarimi, 2002)  عالوه بر  ديكه حشرات مف كرد انيب

 ریز لياز قب یيهاگرفتن در مکانقادر به پناه  ،وهيتاج م

نيز  هاآن و پشت برگ يهايپوست درخت و فرورفتگ

 و استقرار در يخلل وهيم تاج پوشاندن ،نی. بنابراباشندمي

هزینه  كند.ينم وارد آفات يعيطب دشمنان تيجمع حفظ

چهارصد و ميليون  خرید ماده التکس در هر هکتار مبلغ دو

تزریق  برايبه یک نيرو  مربع متر هزار تومان و براي هر هزار

كه با توجه به خسارت بيست درصد كرم  باشدنياز مي

هاي گل اول داراي صرفه به ميوه ویژهبهگلوگاه انار 

 باشد.اقتصادي مي

 

 يارزسپاسگ

 منظوربه نیرز ایپا انيشركت دانش بننگارندگان از 

 . ندینمايم تشکر مورد نيازماده التکس  نيمأت

 
References 

Abedi, Z., Golizadeh, A., Soufbaf, M., Hassanpour, M., Jafari-Nodoushan, A. and Akhavan, H-

R. 2019. Relationship between performance of carob moth, Ectomyelois ceratoniae Zeller 

(Lepidoptera: Pyralidae) and phytochemical metabolites in various pomegranate cultivars. Frontier 

Physiology 10: 1-15. 

Farazmand, H., Sirjani, M. and Tufa, K. 2008. Study on the effect of crown covering of 

pomegranate flowers on control for reduction of the damage of pomegranate fruit moth, 

Ectomyelois ceratonae (Lep., Pyralidae) in Khorasan-Razavi province. Proceedings of the 18th 

Iranian Plant Protection Congress, University of Bu-Ali Sina, Iran. p. 318. 

Farzaneh, A. 1987. Pomegranate worm in Iran. Proceeding of the 1st study of pomegranate problrms 

in Iran Seminar. Agricultural Faculty of Tehran University. Karaj. P. 17-19. (in Persian with 

English summary) 

Hashemi, R., Ostovan, H. and Haqhani, M.  2012. Covering Flower and Pomegranate Fruits to 

Reduce Damage Ectomyelois ceratoniae Zeller  (Lep.: pyralidae). Journal of Plant Protection 12: 

349-357. (In Farsi) 
Konno, K. 2009. Latex: a model for understanding mechanisms, ecology, and evolution of plant 

defense against herbivory. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 40: 311–331. 
Mamay, M., Ozgen, I. and Ikinci, A. 2017. An alternative management method against carob moth, 

Apomyelois (=Ectomyelois) ceratoniae (Lepidoptera: Piralidae): Bagging with tulle fabric. 

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15-17 May 

2017, Cappadocia - Turkey, 444 pp. 

Mirkarimi, A. 2002. The effect of stuffing pomegranate neck (calyx) on reduction of pomegranate 

neck worm Spectrobatec ceratoniae Zell. (Lep.: Pyralidae: Phycitnae) damage. Iranian Journal 

Agricultural Science 33(3): 375-383. 
Radjabi, Gh. R. and Farzaneh, A. 1998. Effects of diets of Ectomyelois ceratoniae (Zeller) to 

accessing of safe cropping control. Iranian Research Institute of Plant Protection. Research 

report.Qom and Saveh, p. 45. (in Farsi) 
Rafiei, B., Farazmand, H., Goldasteh, SH. and Sheikhali, T. 2011. Effect of cover kinds of 

pomegranate fruits for the damage reduction of pomegranate fruit moth, Ectomyelois 

ceratoniae (Lep.: Pyralidae) in Saveh region. Journal of Entomological Research 3 (1): 11-19. 
Ramos, M. V., Grangeiro, T. B., Freire, E. A., Sales, M. P., Souza, D. P., Araujo, E. S., Cleverson 

D. T and Freitas, C. D. T. 2010. The defensive role of latex in plants: detrimental effects on 

insects. Arthropod Plant Interactions 4: 57–67 



هاي انار روي جلب كرم گلوگاه انارشناسایي و اثر تركيبات آلي فرّار رقم ،همکارانو  يانئصحرا                                                               26

 

Shahrokhi, M. B. and Zare, A. 1994. Effect of collecting and burning of infected fruits in 

reduction of the population of pomegranate fruit moth. Final report of research project. 

Khorasan Agricultural Research Center. P. 79. 
Shakeri, M. 2003. Pomegranate Pests and Diseases. Tasbih Publication, Yazd, Iran. 126 pp. (In 

Farsi). 

Shakeri, M. and Daneshvar, M. 2004. Conference report on the achievements and problems of 

management Carob, Ectomyelois ceratoniae. Research Center for Agriculture and Natural 

Resources of Yazd, Iran, p. 13. (In Farsi). 
Sheikhali, T., Farazmand, H. and Vafaei-shoushtari, R. 2009. Effect of stamens elimination 

methods on reducing damages of pomegranate fruit moth, Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) 

in Saveh region. Journal of Entomological Research 2(1):159-167.  
Torshiz, A. O., Goldansaz, S. H., Motesharezadeh, B., Askari, M. A. and Zarei, A. 2020. The 

influence of fertilization on pomegranate susceptibility to infestation by Ectomyelois ceratoniae, 

International Journal of Fruit Science 20(3):1156-1173. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 27                                                                                                                             1400، سال 3، شماره 11تحقيقات آفات گياهي، جلد 

 

 
 

 

Plant Pest Research 

2021- 11 (3): 19-27 
 

 

Research paper 

Effects of Pomegranate flower and fruits covering on damage 

reduction of carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) 

in Shahreza county 
 

E. Zarepour1, A. Jalalizand1*, E. Mahmoudi1 and F. Azod2 

1. Department of Plant Protection, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, 

Iran, 2.  Department of Plant Protection, Valie-asr University, Rafsanjan, Iran 
 

(Received: September 7, 2021- Accepted: December 6, 2021) 

 

Abstract 

Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyrallidae) is one of the most important pests of 

pomegranate fruits in Iran. Depending on the type of the egg laying of female insects on the stamina 

located in the crown of flowers and fruits, the best way to reduce pest damage is to prevent fruit 

contamination. For this purpose, during a four-year study (2016-2020) in Shahreza county, the 

efficiency of covering pomegranate fruits crown with latex to reduce the damage of carob moth was 

investigated. The results showed that in all four years of study, latex coating of fruits significantly 

reduced the infestation of E. ceratoniae compared to the control. So that in 2016, a 98% reduction in 

the damage of this pest was observed in latex injection in fruits crown with dry stamens. In this 

research, the mean of weight and cracking percentage of pomegranate fruits treated with latex were 

not significantly different from the control. Finally, latex as a safe substance is recommended in fruit 

crown coating method for managing  pomegranate carob moth. 
 

Key words: Non-chemical control, Reducing laying egg, Latex 
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