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 مقدمه خش اول: ب
  اهميت و ضرورت

آفت کليدي و مهمترين عامل کاهش کمي و کيفي محصوو  انوار  ر کروور موا مح وو       کرم گلوگاه انار 

شو . از طرفي اين موضوع تهديدي جودي روراي دوا ران انوار کروور روو ه و زميبوا را روراي رشود دوا ران           مي

تواند خ ارن هبگفتي نيز را اقتصوا   ا از اين مقولا ميساز  ککرورهاي رقيب توليد کببده اين محصو  م اعد مي

هواي متتلو    شو .  ر ايران هم مانبد ساير نقوا   نيوا ايون آفوت فلوي فوا  روو ه و روا ميووه         کراورزي کرور وار  

هاي انجير راقي مانده روي  رخت يا ريتتا شده  ر فاي  رختان و يا کبد. رعد از انار ميوهرتصوص انجير حملا مي

   راشبد.ار شده، مهمترين محل زم تانگذراني اين آفت ميانب

 

 ها ميزبانمناطق انتشار و 

راشد. خرنو ، ک آفت ميوه و خرکبار را  امبا ميزراني وسيع از گياهان  ر سراسر  نيا ميکرم گلوگاه انار ي

گيل  افبي، تمبر هبدي، خرما، گريپ فرون، شاه رلو ، از آکاسيا، اقاقيا، فبدق، را ام،گر و، انار، انجير، فرتقا ،

هاي خرک را زيتون، سيب، گالري، را، هلو، زر آلو، ف تا، خرماي خرک، کرمش، انجير خرک و ساير ميوه

  هاي آن  ر  نيا گزارش شده است.عبوان ميزران

، فل طين (Warner, 1988ريرترين خ ارن اقتصا ي کرم گلوگاه انار رر روي خرما  ر کرورهاي آمريکا )

(Moore, 2001)،  ( مراکشBourka et al., 2000 )( و تونسAnonymous, 2001 ).گزارش شده است  

( تصور رر اين رو  کا کرم گلوگاه انار  ر 1366فرزانا ) ( و1354 ر گذشتا طبق نظر کرکولي و اقتدار )

استان يز  انجام شد، نران  ا  راشد. رعدها طبق تحقيقاتي کا  ر ايران مونوفا  است و فقط ميوه انار ميزران آن مي

کبد.  ر انجير نيز مانبد انار، حملا مي انجيرهاي متتل  را خصوص فا  رو ه و را ميوهکا اين آفت  ر ايران نيز فلي

  .کبدگذراني ميار زم تانهاي انبيا ريتتا شده فاي  رخت و يا ميوه راقي مانده روي  رخت هايالروها  ر ميوه

 ( آن را از روي ف تا گزارش کر ند.1371ين آفت را از روي انگور و گوجا و مهرنژا  )( ا1371شاکري )

د کا الروهاي اين حرره را از روي ميوه هاي زر آلو، هلو، آلو، ن ار( اظهار مي1372) و همکاران احمديان

 اند. نمو هآوري فوست سبز را ام جمع و گر و، را
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 (CABI, 2022) انار گلوگاه مناطق انتشار کرم  -1شکل 

 

 زیست شناسی 

هاي کرم گلوگاه انار، زم تان را را دورن الروهاي سبين متتل   ر  اخل انار، انجير و احتماالً ميزران

 گذراند.اند، ميها ريتتا و يا رر روي  رخت راقيمانده و يا  ر انبارها ذخيره شدهآلو ه  يگر کا  ر زير  رخت

هاي ايجا  شده ها و سوراخين سن الروي و کامل شدن رشد، معموالً از راه کانا الروها فس از گذراندن آخر

روند و  ر آنجا شروع را تبيدن انار مي ميوه قبلي را محل ترکيدگي ميوه يا را محوطا گلوگاه و حتي را  اخل تاج

اوايل ار يبهرت ماه و  ها را توجا را شرايط آ  و هوايي مبطقا  رشفيره کببد.تار و ساختن اطاق شفيرگي مي

 آيبد. انار ريرون مي ميوه هاي انار، را فروانا تبديل شده و از تاجمصا ف را آغاز ظهور گل

هاي زر رنگ، انار،  ر ميان فرچم ميوه ها  ر تاجکر ه و ما ه گيريروز جفت 4تا  2 طو  مدنها  ر فروانا

ها راز شده و را الرو روز تتم 10تا  8گذارند. فس از تم ميعد  ت 25تا  20کببد. هر ما ه  ر حدو  ريزي ميتتم

 . شوندوار  ميوه مي ،شوند و الروها از همان محلتبديل مي

الروهاي سن يک فس از تفريخ از سطح کاسبرگ تغذيا و از اواخر سن  وم يا اوايل سن سوم الروي را 

قا رند  ر راغ و انبار موجبان  هابد. فاتو نيارا  ميانار انتق ايجا  سوراخ  ر محوطا  اخلي تاج را  اخل ميوه

را  ،هاي جبس آسپر يلوسقارچ. دگبديدگي و ف ا  سريع يا تدريجي ميوه انار را فراهم نمو ه و آن را از رين ربرن

 ردد از موار ، کرم  90 هبد.  ر ريش از سيليوم مهمترين اين ريمارگرها را ترکيل مي  و ه و فبيقارچ ويژه 

تواند نقش کليدي  ر راشد. ربارراين کبتر  کرم گلوگاه ميگلوگاه انار ناقل عوامل ريمارگر را  اخل ميوه انار مي

 کاهش فوسيدگي ميوه انار  ر راغ و انبار  اشتا راشد. 

ل فره ما ه  ر  اخشوند، ولي وقتي شب ر هر ميوه انار  و و را ندرن سا الرو موفق را ورو  را  اخل انار مي

تعدا  الروهاي وار  شده را  اخل  ،گذاري کبدهاي حادل از ترکيدگي ميوه و يا  ر ناحيا  م ميوه تتمشکاف

رسد فون قوي حرران مفيد  اخل تاج ميوه انار، ميوه ري ت و شش عد  نيز شمارش گر يده است. را نظر مي
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گر ند و يا ايبکا سفت و خرک رو ن ا ميهخورند يا راعث از رين رفتن آنها را ميتعدا  زيا ي از اين تتم

 شو .فوست مانع ورو  تمام الروهاي جوان مي

روز است، کا الروها فس از فايان اين  30تا  18هاي انار( از  وره فعاليت الروي ) وره تغذيا از گوشت  انا

  شوند. وره را گلوگاه انار آمده و را شفيره تبديل مي

آيبد. ردين هاي ن ل رعد ريرون ميکرد و  ر فايان اين مدن فرواناطو  مي روز 8تا  7 وره شفيرگي رين 

 ريزي را  ر تاجها تتمهمانبد ن ل قبلي، ما ه شوند،ترتيب  ر اواسط يا اواخر تيرماه، ن ل او  تار تاني ظاهر مي

ز يک ماه رعد ن ل سوم روز ن ل  وم )اواسط مر ا ماه(، ا 32تا  30 هبد. فس از انجام مي سالمانارهاي  ميوه

تر ن ل چهارم )حدو  اواخر مهرماه( )اواسط شهريورماه( و را همين نحو  ر نقاطي مانبد شيراز و مباطق جبوري

هاي انار آلو ه سپري خواهبد کر . فس اين آفت  ر ظاهر و الروهاي همين ن ل است کا زم تان را  رون ميوه

 . ستن ل  ر سا  ا 4ا ت 3 اراي  نقا  انارخيز

 3 ر قم ، (1354ن ل )کرکولي و اقتدار،  4کرم گلوگاه انار  رر اساس مطالعان انجام شده،  ر استان فارس

( و  ر کاليفرنيا Al-Izzi et al., 1987ن ل ) 4-5 ر عراق  ،(1382ن ل )شاکري،  2 ر يز  ، (1366)فرزانا،  ن ل

  کبد.ايجا  مي( Nay, 2006)ن ل  5روي خرما 

هاي ترکيده و مغز ار ف تا ظاهر زمان را فيدايش  انااز اواخر تيرماه هم A.ceratoniaeه کامل  ر ف تا حرر

ها و هاي خو  را  ر محل شکاففره،  ر شهريور و مهرماه است، اين حرره تتمشو . حداکثر فعاليت اين شبمي

تا اواسط تيرماه، را علت عدم مغز ار   هد، رر همين اساسهاي فوست  انا يا روي مغز ف تا قرار ميترکيدگي اليا

-روي  رختان ف تا نمي هاي ف تا و عدم ترکيدگي  ر فوست روي ميوه، آفت مذکور قا ر را فعاليتشدن  انا

  شو .راشد، ردين ترتيب اين  وره از زندگي آفت  ر روي  رختان انار را عبوان ميزران واسط سپري مي

شوند و هاي را ام  ر اواسط فرور ين تا اوايل ار يبهرت ماه ظاهر ميغهاي کرم گلوگاه انار  ر رافرهشب

هاي جديد آلو ه را ريماري ها معموالً روي ميوهراشد. ما هها  ر ار يبهرت و اوايل خر ا  مياوج فرواز آن

هاي خو  ه تتمکببد،  ر ن ل او  حرران ما ريزي ميهاي قديمي راقيمانده از سا  قبل تتمآنتراکبوز و يا ميوه

 .  هبدهاي ايجا  شده رر روي فوست ميوه قرار ميدورن انفرا ي  ر ترک و شکاف را را

طالعان انجام شده  ر ايران نران  ا  کا  ر استان فارس، حرران کامل  ر اوايل خر ا ماه مصا ف را م

ها رعد از ظهور  رون تاج و هفرشب شوند،شو   ر طبيعت ظاهر ميزماني کا ميوه انار را رزرگي ليموترش مي

شوند. آفت مذکور  ر ريزي کر ه و الروها رعد از تفريخ از محل تاج وار  ميوه ميهاي انار تتمروي فرچم

 ر شرايط آ  و هوايي شيراز شکار  نمايد.هاي تير، مر ا ، شهريور و مهر ايجا  مين ل  ر ماه 4شرايط راغ 

  يعي )حرره ما ه زنده( تا فايان آران ماه نيز ا اما  اشتا است.هاي فروموني طبحرران نر توسط تلا

راشد. فعاليت زمان را ترکيل گل انار ميهاي انجير، هم ر راغ هافره ر ميوه انجير، تاريخ ظهور اولين شب

ان تا اواسط هاي تازه انجير از اوايل فصل رهار تا اواسط تار تان ر يار کم است اما از اواخر تار تآفت روي ميوه

ريزي هاي راقيمانده زير  رخت تتمرو ، و آفت مذکور روي ميوهفاييز فعاليت و خ ارن آفت را شدن راال مي

  .شو فعاليت آن متوق  مي کبد و سپس را کاهش  ما  ر زم تانمي
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 خر ا  لغايت اوايل ماه ار يبهرت گذران از( اولين حرران کامل زم تان1390رر اساس مطالعان يوسفي )

ا طورن بي ريرترين شکار و ر  هدکا رامباطق متتل  نران مي شوند و همچبين مقاي ا شکار  رظاهر مي ماه

 راشد. هاي تير، مر ا  و شهريورميماه  ر عبارتي ريرترين فرواز حرران کامل کرم گلوگاه انار

 

  
 کرم گلوگاه انار روي ميوه  عالئم خسارت آفت -2شکل 

 

  یشکل شناس

راشد و  ر زندگي آن چهار مرحلا مرتص حرره رالغ فروانا کرم گلوگاه انار  اراي  گر ي ي کامل مي

 توان مراهده کر .)فروانا(، تتم، الرو و شفيره را مي

متر ميلي 19 - 30ه ر افرا  ما   هاي رازاي است کا عرض ردن را را فرهحرره کامل اين آفت شب حشره کامل:

-اي، را سيبا خاک تري مايل را قهوهمتر است. سر و قفسميلي 12متر و طو  آن حدو  ميلي 15 -23ر و  ر افرا  ن

 ار را رنگ خاک تري روشن و مرز هاي جلو خاک تري رنگ، کا  اراي يک نوار زيگزاگ و شديداً  ندانا

-راشد. حاشيا خارجي را ي مياي  ر حاشيا جلويي راند مياني و يک نوار موجدار  ر ق مت عقبي راند ميانقهوه

هاي عقب نيم شفاف و هاي خاک تري رنگ است. را هاي تيره و ريرکهاي جلو مجهز را يک ر ي  نقطا

هاي اي و فوشيده از فلسهاي ن بتاً رلبد است. قفس سيبا  ر سطح زيرين خاک تري مايل را قهوه اراي ريرک

 (. 3 )شکل راشدهاي ظري  خاک تري رنگ ميوشيده از فلستيره و روشن نامبظم و شکم کريده و راريک و ف
 

          
 پره کرم گلوگاه انارحشره کامل شب -3 شکل
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تر است.  ر انتهاي تر و کريدهفره ما ه کوچکتر رو ه و شکم آن هم از شکم ما ه راريکفره نر از شبشب

ريز مراهده اي شکل  ر ررگيرنده تتممبفذ  ايرهشکم نر يک جفت کالسپر انبرک مانبد و  ر انتهاي شکم ما ه 

  .(5و  4 )شکلشو  مي

 

           
 کرم گلوگاه انار نرانتهاي شکم  -5 کلش                                         کرم گلوگاه انار  انتهاي شکم ماده -4 شکل            

سيبا  اراي ميليمتر طو   ار  و روي سطح فرتي قفس 9 -11اي روشن و حدو  را رنگ خرمايي تا قهوه :شفيره

هاي کوتيکولي تيره هاي ريز و روي شکم هم  اراي  نداناهاي کوتيکولي تيره را  ندانايک ر ي  ررج تگي

- هبد ولي  ر حالت عا ي رينور يا تحريک مکانيکي واکبش نران ميرا راشد. شفيره تايي مي وتايي و سا

هاي ما ه و  اراي يک جفت ررج تگي کوهان مانبد  ر سطح هاي نر کوچکتر از شفيرهشفيرهراشبد. حرکت مي

  (.6 شکلراشبد )زيرين حلقا هرتم شکم مي

   
  شفيره ) سطح رويي و زيري( کرم گلوگاه انار  -6 شکل
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است. الروهاي سن  ميليمتر 2/0ميليمتر و عرض کپ و  سر آن  9/0 -1طو  الرو سن او  کرم گلوگاه انار  :الرو

ميليمتر است. رنگ الروها عمدتاً از کرم تا  9/1ها نميليمتر طو   ارند و عرض کپ و  سر  ر آ 15 -20آخر،

-جفت فاي کاذ ، روي حلقا 5راشد. الرو  اراي اي تيره تا خرمايي روشن ميسر قهوه .قرمز دورتي متغير است

راشد. الروهاي نر از جفت فا مي 3هاي سيبا  اراي لقاهاي سوم، چهارم، فبجم، شرم و  هم شکم و  ر ح

هاي نارس  ستگاه تباسلي را  ليل شفاف رو ن کوتيکو  را الروهاي ما ه کوچکتر رو ه و  ر سبين آخر ريضا

  .(7 )شکل شوندشکل يک لکا تيره فرت حلقا فبجم شکم الرو  يده مي

    
 الرو کرم گلوگاه انار  -7 شکل

هاي مثلثي ميليمتر  اراي ررج تگي 49/0ميليمتر و عرض  71/0و کمي کريده، را طو  حدو اً ريضوي  :تخم

. روندها کمرنگ و  ر نهايت از رين ميراشد کا را رزرگ شدن جبين اين ررج تگيشکل  ر سطح خارجي مي

نارنجي مايل را قرمز شوند را رنگ ها ارتدا سفيد مايل را زر  ه تبد ولي هرچا را زمان تفريخ نز يک ميتتم

  .(8 شکلهاي تلقيح نرده هم را رنگ سفيد مايل را زر  ه تبد )اربد. تتميتغيير مي

 

 
 تخم کرم گلوگاه انار قرار گرفته روي پرچم -8 شکل

    

 

  کنترل اجرایی دستورالعملبخش دوم: 
 و پایشردیابی 

 ا را چ ب تبگل فو   ر زير مببع روشبايي )استفا ه از دفحا آغرتو نوري هاي فروموني استفا ه از تلا

رراي  را  ام اندازي زنده حرران  نر و ما ه و  ر في آن جلب حرران نر از طريق فرمون جب ي توليد 

 و فايش آفت  ر راغ. جهت ر ياريشده توسط حرران ما ه را  ام افتا ه  ر تلا(
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  يا سياه رنگ و يا تغيير رنگ فوست  ايخ ارن ظاهري شامل ريزش گل و ميوه،  لکا هاي قهوهمراهده

  .ميوه

 

  کنترل زراعی و بهداشت گياهی
، آرياري مبظم، شتم زم تانا، يخ آ  زم تانا و کبتر  علفهواي هورز   راغيانجام ادو  دحيح راغداري و را 

  ر راغهاي انار  ر تقويت  رختان و کاهش ميزان خ ارن مؤثر اسوت. توراکم ادوولي و مطلوو   رختوان  ر رواغ      

جهت کاهش آفتا  سوختگي و همپوشاني تاج  رختان نيز را  ليل حفظ رطورت  ر عملکور  مبوارزب ريولوو يکي    

   مؤثر است.

-استفا ه از ارقام مقاوم، ادولي ترين و آسان ترين راه کاهش خ ارتهاي ناشي از حملا کرم گلوگاه انار مي

حتي  ارا روو ن ترکيبوان خواص  ر آن و تمايول کمتور      راشد. ررخي از ارقام انار را  ليل  اشتن فوست ضتيم و يا 

گذاري  ر آنها، ن بت را ارقام  يگر مقواوم ترنود و الروهوا نيوز تموايلي روا خوور ن رافوت فوسوتي          ها را تتمفروانا

  ندارند.

 

  مبارزه مکانيکی )کنترل مکانيکی(

کا را دورن الروهاي سبين متتل   هاي زم تانا آنرهترين روش مبارزه را اين آفت کاهش  ا ن ذخيره

   اخل انارهاي راقيمانده  ر روي  رختان و يا ريتتا شده  ر ک  راغ ها است.

: رمبظور ايجا  شرايط رهداشتي مطلو  و رهيبا  ر سطح راغ، الزم است انارهاي آوري ميوه هاي آلودهجمع -1

( و همچبين انارهاي راقي مانده روي  رخت فصلرويژه  ر ارتداي آلو ه و ريتتا شده  ر ک  راغ  ر طو  فصل )

 ر محل هاي از قبل تعبيا شده  ر فس از رر اشت محصو ، حتي االمکان را دورن همگاني جمع آوري شده و 

هر راغ انباشتا گر   و روي آنها را توري مباسب رعبوان مانعي رراي خروج حرران کامل آفت فوشانده شو  و  ر 

حتماً تا ار يبرهت ماه، قبل از ظهور گل هاي انار، ضايعان جمع آوري شده  ر زير  دورن عدم فوشاندن آنها

هاي آوري زم تانا را طور همگاني و تمامي ميزرانرراي اثر رتش رو ن اين روش رايد جمع خاک مدفون گر  .

  اما ياردآفت را شامل گر   و حذف انارهاي آلو ه  ر طو  فصل رويش، را خصوص  ر مور  ن ل او  آفت ا

  (.9 )شکل

      
 هاي آلوده به کرم گلوگاه انارآوري ميوهجمع -9 شکل
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  حذف پرچم -2

هفتا فس از اوج گلدهي  3يا  2حدو  گاه متصوص فرچم فاک کن و يا ررس، حذف فرچم انار را  ست

کثر گلهاي انار خرکيده کا  ر اين زمان فرچم ا هفتا فس از ظهور اولين گل انار 6تا  5 رختان ميوه انار و يا 

تا آن زمان، ريرترين  ، زيرا، رهترين نتيجا را خواهد  اشتاست، را نحوي کا  اخل گلوگاه ميوه زخمي نگر  

ز ايي از لحاظ ترين زمان انجام عمليان فرچمهاي انار اتفاق افتا ه و عالوه رر آن مباسبريزش طبيعي گل

ها از طريق را توجا را نحوه آلو گي ميوه ي انار خرکيده شوند.فبولو ي  رخت انار زماني است کا فرچم ها

هاي واقع  ر تاج ميوه انار، رهترين روش  ر کاهش خ ارن فره کرم گلوگاه انار، روي فرچمريزي شبتتم

هاي ن ل فرهگذاري شبهاي انار فس از اوج تتمراشد. حذف فرچمها ميآفت، جلوگيري از آلو ه شدن ميوه

 . (10 )شکل  آفت  ر جلوگيري از آلو گي ميوه توديا شده است زم تانا

 

       
  کرم گلوگاه انارگذاري تخمجهت ممانعت از ميوه تاج زدايي پرچم -10شکل 

  استفاده از پوشش روي تاج ميوه -3

هاي اهروش فر کر ن گلوگاه انار را وسيلا خاک اره همراه را سريش، خاک ک  راغ، و الياف فببا  ر م

هاي را درفا اقتصا ي فره کرم گلوگاه انار را عبوان يکي از روشگذاري شبخر ا  رراي جلوگيري از تتم

هايي  ر اطراف گل ک شدن و کاهش حجم، ترکرمعرفي گر يده است. ولي  ر اين روش معموالً فس از خ

گذاري انار، ضمن ممانعت از تتم ميوهکاررر  فوشش تاج  ايجا  و  ر نتيجا امکان آلو گي ميوه وجو   ار .

. استفا ه از (11 )شکل کبدها جلوگيري ميها، را مقدار قارل توجهي از آلو گي ميوهفره و حفظ ظاهر ميوهشب

هاي انار تأثير زيا ي  ر کاهش خ ارن کرم گلوگاه انار  اشتا و اي  ر روي تمام گلهاي توري فارچافوشش

فوشش تاج ميوه  .شو انار مي هايخ ارن اين آفت ن بت را شاهد  ر راغ  رددي 20حداقل  مبجر را کاهش

  راشد.ها رراي فيرگيري از آلو گي توسط اين شب فره ميترين روشنئهاي مکانيکي يکي از مطمانار را روش
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 گذاري کرم گلوگاه انار جهت ممانعت از تخم هاي انارپوشش تاج گل  -11 شکل

  از پرتوهاي گاما در عقيم سازي کرم گلوگاه انار استفاده

تواند مؤثر واقع گر  ، استفا ه از هاي ايمن کا را شرايط خاص ميهاي کبتر  يکي از روش ر رين روش

تواند راعث راشد. استفا ه از  ز مباسب فرتو هي گاما ميها جهت نارارورسازي حرران ميرا يوايزوتوپ

ساز جهت کبتر  کرم گلوگاه ها مؤثر راشد.  ر استفا ه از فرتوهاي يونو  ر کبتر  آنناراروري  ر حرران شده 

تواند الروهاي انار مرتص شد کا فرتو هي انارهاي آلو ه را الرو کرم گلوگاه انار را  ز معا   هزار گري مي

 ر ميوه نيز آسيبي وار   سن يک اين آفت را از رين ربر . اين  ز ضمن کبتر  مرحلا الروي را موا  مغذي موجو 

شوند را نيز تحت هاي آسپر يلوس و فبي يليوم کا از محل ورو  الرو را ميوه  اخل مينياور ه و عالوه رر آن قارچ

  آور .کبتر   ر مي

هاي هاي يک تا  و روزه کرم گلوگاه انار ن بت را شفيرههاي انجام شده فرتوتاري شفيرهرا توجا را رررسي

هاي نر و ما ه يک تا  و روز را  ز تر رو ه و رهترين نتيجا زماني است کا شفيرهروزه مقرون را درفا سا تا چهار

رر اساس مطالعان انجام شده، رهترين شيوه تالقي حرران فرتوتاري  هرتا  تا نو  گري مور  فرتوتاري قرار گيرند.

گري را ترتيب رهترين کبتر   160و  120 ه و  ز ما ه فرتو هي شده رو و غير فرتوتاري، تيمار نر فرتو هي شده 

 راشبد. هاي م ن کرم گلوگاه انار را روش نارارورسازي ميهاي جوان و شفيرهکببده شفيره

  مبارزه بيولوژیک

راشد.  ر مور  کبتر  کرم هدف از کبتر  ريولو يک استفا ه از  شمبان طبيعي يک آفت عليا آن مي

 Trichogrammaو Trichogramma cacoeciae Marchalفارازيتوئيد گلوگاه انار از  و زنبور 

embryophagum Hartig  اين  و گونا را توانايي ريرتري خرکي هوا و تغييران فصلي و شباناشو مياستفا ه .-

  کببد.روزي حرارن و ارتفاع را تحمل مي

است. را شده گزارش نيز  ردد  30ريش از  کاهش ميزان آلو گي ميوه انار  ر رهاسازي زنبور تريکوگراما

توجا را نتايج طرح تحقيقاتي، کاررر  روش ريولو يک را استفا ه از زنبور تريکوگراما  ر سطح وسيع، متصوداً 

توان را عدم  ر اختيار رو ن  ر مباطق را جمعيت راالي آفت، فاقد نتيجا رو ه است، کا از جملا  اليل آن مي

ها، متفاون رو ن شرايط راغ و مزرعا اشاره کر  کا را هر باسب  ر ان کتاريومسوش مباسب زنبور، فرورش نام

فس  .راشدا نمي ليل،  ر حا  حاضر کبتر  ريولو يک، را عبوان يک روش مطمئن و کاررر ي قارل رررسي و اجر
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تواند  قا ميو تعيين زمان آغاز رهاسازي زنبورتريکوگراما رر اساس شرايط هر مبطاز انتتا  سوش محلي زنبور 

 فوادل و تعدا   فعان رهاسازي طبق الگوي ذيل راشد: 

 روز  10 -15فادلا رهاسازي:  -

 نورت.  8 – 10تعدا   فعان رهاسازي:  -

 قيوق  فعوان رهاسوازي روا      کا را توجا را شرايط آ  و هوايي و ميزان فعاليت آفت  ر هر مبطقا، الزم است تعدا 

   ين نتيجا تعيين شو .رررسي کارشباسي را مبظور حصو  رهتر

 گرموي  ر هور   01/0عود  تريکوکوارن    600گرم زنبور و يا حداقل  6مقدار مصرف زنبور  ر هر نورت:  -

   هکتار

 

  استفاده از ارقام مقاوم

هاي ناشي از حملا کرم گلوگاه انار ترين راه کاهش خ ارنترين و آساناستفا ه از ارقام مقاوم، ادولي

ترين رقم و  ردد آلو گي، ح اس 9/85گبري  انا سياه را متوسط  انار ان انجام شده،تحقيقراشد. رر اساس مي

راشد.  ر استان ترين رقم را کرم گلوگاه انار مي ردد آلو گي، مقاوم 9/19انار ادفهاني  انا سياه را متوسط 

راشد، ريرتر مور  حملا فارس، واريتا رريت کا  اراي فوست ن بتاً نازک، مزه ترش و شيرين رو ه و زو رس مي

کبد،  ر حالي کا رقم اتارکي  اراي ميزان آلو گي تجاوز مي  ردد 50گير  و خ ارن وار ه از آفت قرار مي

  راشد.مي  ردد 30-25 رين

 

  هاي اناراستفاده از کائولن در کاهش خسارت کرم گلوگاه و آفتاب سوختگی ميوه

ها را را سوختگي ميوهي را آفت کرم گلوگاه انار و مقدار آفتا فاشي را فو ر کائولن، ميزان آلو گمحلو 

همچبين کائولن موجب کاهش ميزان ريزش گل و ميوه و ميزان ترکيدگي   هبد.مقدار قارل توجهي کاهش مي

  .گر  ميهاي انار و نيز خ ارن شتا انار ميوه

 

  هاهاي شيميایی یا سميوکميکالرساناستفاده از پيام

 شو . جب ي جهت شکار انبوه، اختال   ر جفت گيري و جلب کر ن و کرتن استفا ه مي ونفروم از

 

  مبارزه تلفيقی 

رايد اذعان  ،گذشتا هايسال را توجا را نتايج مجموعا تحقيقان و مطالعان انجام شده و را استبا  تجرريان

. کبتر  راشدا کبتر  اين آفت نميقا ر ر به تنهاییهاي معمولي  ر حا  حاضر هيچ کدام از روشنمو  کا 

تنها در قالب یک مبارزه تلفيقی شامل مبارزه زراعی، مکانيکی، مبطقي و نتيجا رتش کرم گلوگاه انار 

  روش شيميايي  ر اين تلفيق جايگاهي ندار . استفاده از ارقام مقاوم و مبارزه بيولوژیک امکان پذیر است.

-کا مي ه استکبار هم راعث کاهش خ ارن کرم گلوگاه انار شد مون جب ي و آنغوزه  رواستفا ه از فر

 تواند را جلب آفت را يک نقطا فيش ريبي شده هزيبا کبتر  و استفا ه از موا  شيميايي را کاهش  هد. 
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  مدیریت تلفيقی کرم گلوگاه انار
طي  اشتا هاي محي)ارقامي کا کمترين ح اسيت را را تبش استفا ه از ارقام مقاوم رومي و محلي -

  کببد(.وکمترين ترک را  ر فوست ايجا  مي

را طور  (هاي موجو   ر راغتمام ميزرانريتتا شده فاي  رختان ) هاي آلو هميوه آوري زم تاناجمع -

گو الي از فيش تهيا  و مدفون کر ن اين ميوه ها  ر ي راقي مانده روي  رختهاميوه همگاني و حذف 

نباشد تا الروها و همچبين حرران خارج شده از شفيره ها نتوانبد  )گو ا  خيلي سطحي شده  ر خاک

 . از خاک ريرون ريايبد(

ايجا  ترک خور گي و تبش و آرياري، تغذيا و هرس ادولي راغان انار رراي جلوگيري از هرگونا  -

  هاي انار.سوختگي  ر ميوهآفتا 

ختال   ر جفت گيري و جلب کر ن و جب ي جهت شکار انبوه، ا فرومونهاي نوري و تلااستفا ه از -

  کرتن حرران آفت.

 ر راغاتي کا  ما و رطورت مباسب رقاء اين عامل را مديريت کارشباس راغ  يدئاستفا ه از زنبور فارازيتو -

 ريولو يک را  ارند. 

رراي  انارميوه محل تاج  کر ن استفا ه از فرچم ز ا و يا استفا ه ازموا  غير شيميايي رراي م دو  -

 .لوگيري از تتم ريزي حرره  ر تاج ميوهج
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