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  مقدمه

صورت الرو سن آخر (سن چهارم) پسته یکی از آفات مهم پسته است. این آفت زمستان را به پروانه چوبخوار

شوند و در محل ها خارج می برد. الروهاي سن آخر از اوایل اسفند ماه از شاخهسر میها بهدر داخل چوب شاخه

خروج الروها و تشکیل پیله شفیرگی از اوایل شوند. بسته به شرایط آب و هوایی دوره مناسب به شفیره تبدیل می

ها خارج کشد. پس از سپري شدن دوره شفیرگی، حشرات کامل از پیلهاسفند شروع و تا اواسط فروردین طول می

کشد شوند. بسته به شرایط آب و هوایی دوره ظهور حشرات کامل از اوایل فروردین تا اوایل اردیبهشت طول میمی

افتد. این آفت به دو فروردین اتفاق می 28تا  23ها بین کامل در رفسنجان در بیشتر سالو اوج ظهور حشرات 

ها، باشد. در مورد خوشهها میها و دیگري روي شاخهنماید که یکی روي خوشه و میوهصورت خسارت وارد می

زدیک نوك خوشه به کنند. سپس نصورت رفت و برگشت تغذیه میخوشه شده و در ابتدا بهمحور الروها وارد 

گردند که گاهی خوشه می نوك هايزنند و در نتیجه باعث خشکیدن میوهاي در داخل خوشه دور میشکل حلقه

ین شکل نسبتاً زیاد است. ه ارسد و خسارت آفت بعدد در هر خوشه می 7تا  5هاي پسته خشک شده به تعداد دانه

کانال و رده و حرکات رفت و برگشتی الرو به داخل شاخه الروها به مغز شاخه نفوذ ک ها،خسارت روي شاخه

زنبور  .ها متوقف شده و کوتاه بمانندشود رشد شاخهباعث می شود الروي که در بافت چوبی شاخه ایجاد می

Dibrachys boarmiae Walker (Hymenoptera: Pteromalidae) طور هیک پارازیت خارجی است و ب

-در باغ D. boarmiaeدهد به مرحله پیش شفیرگی میزبان خود حمله کند. رهاسازي زنبور معنی داري ترجیح می

 هاي آفت حمله کرده است.  درصد از پیله 75هاي پسته علیه آفت پروانه چوبخوار نشان داد که این زنبور به 

امـل مهـم و   ودما یکـی از ع  .بینی نمایندرا پیشحشرات تی هاي زیسپدیده تمایل زیادي دارند کهشناسان حشره     

براي تخمین طول دوره رشد و نمو موجودات خونسرد  .است آنهاجمعیت آفات و دشمنان طبیعی  تغییراتموثر بر 

گیري معادل یک درجه باالي آستانه حداقل حرارتی، درجه واحد اندازه -روز .شوددرجه استفاده می -از روش روز

درجه یکی از ابزارهاي مهم در علوم گیاهی، مدیریت آفات و  -هاي روزامروزه مدل .ساعت است 24در یک دوره 

در ایـن مـدل   استفاده از همچنین  .گیرنداکولوژي حشرات بوده و در پیش بینی وضعیت آفات مورد استفاده قرار می

ی، تعیـین  هاي مدیریت تلفیقی آفات نقش مهمی دارد. هدف از پیش آگاهدر برنامه ،پیش آگاهی زمان مناسب کنترل

هاي کنترل در زمان مناسب است. در این صورت عالوه بر این کارگیري روشآفت و به يهمرحله نشو و نماي حشر

در این روش بـا داشـتن   . یابدمیکاهش خواهد داشت، خسارت اقتصادي آفت نیز  بیشتريتاثیر که اقدامات کنترلی 

بـا محاسـبه مجمـوع حـرارت      روزانه) و آستانه حداقل حرارتی،اطالعات دقیق هواشناسی (حداقل و حداکثر دماي 

توان زمان مناسب کنترل آفـت را  حشره و یا دوره زندگی یک نسل حشره و می يموثر جهت تکمیل یک دوره رشد

  .بینی نمودپیش

 



 

  

   

  پروانه چوبخوار پستهزمان مبارزه با آگاهی پیش

کنـد و  ها سپري مـی ها و شاخهصورت الرو داخل خوشههپروانه چوبخوار پسته مدت طوالنی اززندگی خود را ب

-زمان با تشکیل پیله شـفیرگی مـی  ولی دوره خروج الروهاي سن آخر که همامکان ندارد مبارزه بر علیه این مرحله 

هـاي مختلـف را   توان برنامه مبـارزه بـا روش  آفت است که می ياز مراحل رشد ،باشد و دوره ظهور حشرات کامل

 . نموداعمال 

الرو تا حشره کامل و  الرو تا پیله شفیرگی، هايآستانه حداقل حرارتی براي دورهنشان داده است که  تحقیقات

براي  باشد. مجموع حرارت موثر الزمگراد میدرجه سانتی 12و  11 ،10پیله شفیرگی تا حشره کامل به ترتیب

 10آستانه حداقل حرارتی  با توجه بهگذران زمستانظهور حشرات کامل از الرو  و درصدهاي تشکیل پیله شفیرگی

درصدهاي ظهور براي مورد نیاز مجموع حرارت موثر همچنین . آمده است 1گراد در جدول درجه سانتی 11 و

درصد تشکیل پیله شفیرگی و  50درصد تشکیل پیله شفیرگی،  5نقاط بیولوژیک مختلف از جمله حشرات کامل از 

   نشان داده شده است. 2در جدولگراد درجه سانتی 12با آستانه حداقل حرارتی  کامل درصد ظهور حشرات 5از 

   



 

  

   

 
مجموع حرارت موثر الزم براي درصدهاي تشکیل پیلـه شـفیرگی و ظهـور حشـرات کامـل پروانـه        -1جدول 

  گذران در شرایط صحرایی چوبخوار پسته از الرو زمستان

 درصد
هاي درصدمجموع حرارت موثر براي 

 تشکیل پیله شفیرگی (درجه روز)

مجموع حرارت موثر براي درصدهاي ظهور 

 (درجه روز) حشرات کامل

5 8/23 2/93 

10 5/30 0/108 

15 0/36 1/119 

20 3/41 3/129 

25 4/46 6/138 

30 5/51 4/147 

35 3/56 4/155 

40 0/62 6/164 

45 3/67 8/172 

50 6/73 3/182 

55 5/80 2/192 

60 5/87 9/201 

65 3/96 8/213 

70 4/105 5/225 

75 8/116 7/239 

80 4/131 0/257 

85 8/150 9/278 

90 9/177 7/307 

95 0/228 5/356 

  

  

  

 



 

  

   

نقطـه  مجموع حرارت موثر الزم براي درصدهاي ظهور حشرات کامل پروانه چوبخوار پسته از سـه   -2جدول 

  درجه سانتیگراد در شرایط صحرایی  12مختلف بر اساس آستانه حداقل حرارتی  )Biofixبیولوژیکی (

درصد ظهور حشرات 

 کامل

 مجموع حرارت موثر براي درصدهاي ظهور حشرات کامل

درصد تشکیل  5از   

  پیله شفیرگی

 (درجه روز)

درصد تشکیل پیله  50از 

  شفیرگی

 (درجه روز)

درصد ظهور  5از 

  حشرات کامل

 (درجه روز)

5 9/60 6/43  

10 1/71 7/52 9/13 

15 8/78 8/59 6/17 

20 8/85 4/66 4/21 

25 3/92 6/72 3/25 

30 4/98 6/78 3/29 

35 0/104 2/84 3/33 

40 5/110 6/90 2/38 

45 3/116 5/96 0/43 

50 9/122 4/103 8/48 

55 0/130 7/110 5/55 

60 8/136 9/117 4/62 

65 3/145 9/126 6/71 

70 6/153 9/135 3/81 

75 8/163 1/147 1/94 

80 2/176 9/160 2/111 

85 9/191 7/178 3/135 

90 7/212 8/202 2/171 

95 2/248 1/245 6/243 

  

  

 



 

  

   

  روش محاسبه

رشد این آفت محاسبه  مختلفتوان مجموع حرارت موثر یا نیاز حرارتی را براي مراحل روش میانگینی میبا 

حرارت موثر در شرایط صحرایی را طبق  توان مجموعمی استفاده از آمار هواشناسی هر منطقه بنابراین بانمود. 

آید. سپس دست میه) ب1نمود. در ابتدا متوسط درجه حرارت روزانه (فرمولمحاسبه روشی که در ادامه آمده است 

آید دست میه) ب3موثر (فرمول گردد و با استفاده از آن، مجموع حرارت) محاسبه می2حرارت موثر روزانه (فرمول

  روزهاي مختلف را با هم جمع نموده تا به درجه روز مورد نظر برسد.  ،به این ترتیب که حرارت موثر روزانه

  )2: متوسط درجه حرارت روزانه = (( حداکثر درجه حرارت روزانه+ حداقل درجه حرارت روزانه)/1فرمول

  آستانه حداقل حرارتی  -حرارت روزانه: حرارت موثر روزانه= متوسط درجه 2فرمول

  : مجموع حرارت موثر = حرارت موثر روزانه روز اول+ حرارت موثر روزانه روز دوم +.....3فرمول

.  

   گذراناز الرو زمستانظهور حشرات کامل اوج آگاهی زمان پیش

از اول بهمن ماه متوسط  این آفتدست آوردن مجموع حرارت موثر براي اوج ظهور حشرات کامل هبراي ب

گردد. در کم می (آستانه حداقل حرارتی)گراد درجه سانتی 11شود. متوسط روزانه از روزانه محاسبه میدماي 

و در صورت مثبت بودن در جدولی درج  شوددست آمده منفی شد صفر در نظر گرفته میهصورتی که عدد ب

هر در درجه روز برسد این زمان  213روزهاي مختلف را باهم جمع کرده تا به حرارت موثر براي . سپس گردد می

درصد خروج  65برابر با زمان  1(طبق جدول باشد تاریخی که بود زمان اوج ظهور حشرات کامل آفت می

  توان برنامه مبارزه شیمیایی علیه آفت را اجرا نمود. که می حشرات کامل)

  

   گذراناز الرو زمستانفیرگی آگاهی زمان تشکیل پیله شپیش

دست آوردن مجموع حرارت موثر براي الرو تا شفیره پروانه چوبخوار پسته از اول بهمن ماه متوسط هبراي ب

دست آمده هدر صورتی که عدد ب. شودمیگراد کم درجه سانتی 10از متوسط روزانه شود، روزانه  محاسبه میدماي 

 1طبق جدول . گردد و در صورت مثبت بودن در جدول مربوطه درج می شودمنفی شد صفر در نظر گرفته می

برداري و تخمین تعیین زمان نمونهاین اطالعات براي  گردد.پیش آگاهی می شفیره تشکیلهاي مختلف درصد

  مبارزه شیمیایی روي پیله استفاده خواهد شد. نیاز بهصورت رهاسازي دشمنان طبیعی و در جمعیت، 

  



 

  

   

  

 ظهور حشرات کامل  براساس درصد تشکیل پیله شفیرگی  اوج آگاهی زمان پیش

این آفت ابتدا با استفاده تشکیل پیله شفیره  اوج ظهور حشرات کامل از زمانبراي محاسبه مجموع حرارت موثر 

ی و سپس با استفاده از روش میانگین .شودمشخص مییله پدرصد تشکیل  50و یا  5 زمان بردارياز روش نمونه

-هگراد مجموع حرارت موثر براي اوج ظهور حشرات کامل پروانه چوبخوار پسته بدرجه سانتی 12آستانه حداقل 

 باشد.درصد تشکیل پیله می 50و یا  5 . زمان شروع جمع زدن درجه روزها براساس نقاط بیولوژیکیآیددست می

  باشد. درجه روز می 9/126 و 3/145ترتیب به این دو نقطه بیولوژیکی از زمان اوج ظهور حشرات کامل 

  

  درصد ظهور حشرات کامل 5آگاهی زمان اوج ظهور حشرات کامل براساس پیش

ابتدا با  درصد ظهور حشرات کامل، 5از  ظهور حشرات کامل اوجبراي محاسبه مجموع حرارت موثر براي 

سپس با استفاده از  آید.دست میهب کامل اتحشرشروع ظهور تقریباً درصد یا  5 زمان ظهوراستفاده از تله فرمونی 

گراد مجموع حرارت موثر براي اوج ظهور حشرات کامل پروانه درجه سانتی 12روش میانگینی و آستانه حداقل 

درصد ظهور  5 . زمان شروع جمع زدن درجه روزها براساس نقاط بیولوژیکیآیددست میهچوبخوار پسته ب

اوج ظهور حشرات تا  درصد ظهور حشرات کامل 5از زمان  نیازحرارتیشود. یحشرات کامل در نظر گرفته م

  . باشددرجه روز می 6/71 با این روش کامل

 


