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  Lobesia botranaخوشه خوار انگور  پره شب شناسي يستزبررسي 
(Lepidoptera: Tortricidae)  داريون استان فارس منطقهدر  

 مريم معرفي

 اصالح نباتات روه گ دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي،، واحد كرج ،دانشگاه آزاد اسالمي كرج،

  21/3/97: تاريخ پذيرش  11/8/96: تاريخ دريافت

  چكيده
يك آفت مهم  Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Tortricidae) انگورخواركرم خوشه

شناسي اين آفت تحت شرايط آزمايشگاهي و زيست. كندرا ايجاد ميهاي طغياني خسارت فراواني در استان فارس بوده و در سال
در شرايط آزمايشگاهي پس از گذشت يك هفته تعداد تخم . قرارگرفت يموردبررس 1393وهوايي داريون در سال در شرايط آب

 ها خوشهميانگين به ترتيب روي  طور به يگذار تخمتخم بود و بيشترين و كمترين درصد  66/52ميانگين  طور بهبه ازاي هر ماده 
روز  4/5و18 /6، 4/7 طول دوره جنيني، الروي و شفيرگي به ترتيب ميانگين. مشاهده شد) 1/18( ها شاخهو روي ) 2/62(

 8/58و  6/84،  6/75، 4/72ماده در نسل اول تا چهارم به ترتيب  پره شبدر شرايط طبيعي ميانگين تعداد تخم هر . محاسبه شد
روز  4/4و  6/4، 6، 2/8برابر با ترتيب  هاي اول تا چهارم بهدراين شرايط ميانگين دوره رشد جنيني طي نسل. عدد شمارش شد

روز  6/19و  23،20، 8/25اول تا چهارم به ترتيب برابر با  يها نسلانگور طي  خوشه خوار پره شبميانگين دوره الروي . بود
ست د روزبه 4/17و  6/18، 4/21، 4/24براي الروهاي نسل اول تا چهارم به ترتيب برابر با  يهتغذ زمان مدتميانگين . محاسبه شد

هاي نسل چهارم درون محاسبه شد و شفيره 8/4و  5، 2/7اول تا سوم به ترتيب برابر با  يها نسلطول دوره شفيرگي براي . آمد
  . درختان مو زمستان گذراني نمودند يها پوستك ازجملهزمستاني  يها پناهگاهدر  يدرنگسف اي يلهپ

  فارسشناسي، انگور، زيستخوارخوشهكرم :يديكل يها واژه

  Maryam.moarefi@gmail.com: ، پست الكترونيكي02634183977: نويسنده مسئول، تلفن

  مقدمه
 & Lobesia botrana (Denisخوشه خوار انگور  پره شب

Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Tortricidae) 
از  يژهو بهاين حشره . پالئاركتيك است منشأبا  گونه يك

ستم در نواحي موكاري اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بي
فرانسه، پرتغال، اسپانيا، ايتاليا، يوگوسالوي  يژهو بهاروپا 

. كريمه گسترش يافت يرهجز شبهسابق، يونان، روماني و 
خسارت اين آفت در آسياي صغير، فلسطين، الجزاير و 

اين آفت در كليه مناطق موكاري ). 14( باشدمصر شديد مي
هاي آفت در سال. جود دارداستان فارس نيز و ازجملهايران 

طغياني از توان خسارت زايي بااليي برخوردار بوده و در 

تواند بخش زيادي از محصول را از هاي شديد ميآلودگي
در ايران به دليل استفاده از انگور به ). 10( بين ببرد
هاي مختلف همچون خشكبار، ميوه تازه و صنايع صورت

هاي خاصي برخوردار مختلف تبديلي اين ميوه از ويژگي
استان فارس با دارا بودن  1393براساس آمار سال . است
درصدي از كل محصوالت باغي و دارا بودن  07/14سهم 
درصدي از كل ميزان توليد محصوالت باغباني  14/17سهم 

 05/3انگور با سهم . كشور را دارد يها باغبيشترين توليد 
يب در رتبه درصدي بعد از س 46/18ميليون تن و سهم 

درصدي از  16دوم توليد بوده كه استان فارس با سهم 
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پره شب). 3(توليد اين محصول در رتبه اول قرار دارد 
در اتريش 1775انگور براي اولين بار در سال  خوشه خوار

شناسايي و سپس   Denis and Schiffermüllerتوسط 
اين آفت ). 14(آفت مو در اين كشور توصيف شد  عنوان به

هاي اروميه توسط موستاناز  1324براي اولين بار در سال 
خسارت مستقيم آفت از طريق ). 2( شد يآور جمعكوثري 

تغذيه الروها از غنچه، خوشه، جوانه، دم خوشه، دم گل، 
و خسارت  باشد يم) 13(و كشمش ) 14و 8(غوره 

آن مساعد كردن شرايط و انتقال بيماري  يرمستقيمغ
خسارت خوشه خوار ). 18( ستپوسيدگي خاكستري ا

كه در ) 8( است شده گزارش%  25انگور در اروميه 
درصد محصول 90شديد خسارت اين آفت تا  هاي يانطغ
 باشد يمخوشه خوار انگور چند خوار  پره شب). 1( رسدمي

- هاي ديگري شامل درختچهو در برخي از كشورها ميزبان

 شده ارشگزهاي زينتي و همچنين زيتون براي اين آفت 
باتوجه به اهميت انگور، سطح زير ). 24و  23، 14( است

خوشه خوار انگور در استان  پره شبكشت آن و خسارت 
اين حشره در  شناسي يستزفارس اين تحقيق براي بررسي 

  .شرايط آزمايشگاهي و طبيعي انجام شد

  روشها و مواد
انگور در  خوشه خواركرم  شناسي يستزمطالعه  منظور به

، باغي باشد يمداريون استان فارس كه جزء مناطق معتدل 
مورد  هاي يبررسهكتار انتخاب و  3با سطح كشت حدود 
موجود  هاي يستمس. آغاز گشت 1392نظر از اواخر تابستان 

دراين ايستگاه براساس موهاي فرم پا كوتاه و فرم پا بلند 
زرد و ( بابا يشرهاي واريتهانگورهاي موجود نيز از . بود
كرم  شناسي يستزجهت بررسي . و عسگري بودند) سياه

انگور در شرايط آزمايشگاهي بسته به  خوشه خوار
هاي مو حامل فنولوژي درخت مو و زمان آزمايش شاخه

هاي آزمايشي مكعب مستطيل خوشه را تهيه و به قفس
متري سانتي 30× 35× 44شكل با طول و عرض و ارتفاع 

دو سطح جانبي از شيشه تشكيل شده بود . شدندانتقال داده 

. و براي عبور هوا از توري با مش بسيار ريز استفاده شد
ها دو ظرف پالستيكي كوچك يكي از قفس هركدامدرون 

حاوي آب براي قراردادن شاخه به درون آن و ديگري 
ظرف حاوي قند داراي . حاوي محلول قند وجود داشت

اي از آن اي پنبهتيلهبود كه ف يدار سوراخدرپوش 
براي . ها استفاده شدپرهو جهت تغذيه شب شده خارج

گل استفاده گرديد و  يها غنچهتغذيه الروهاي نسل اول از 
يك روز در ميان با  طور بهها، براي حفظ تازگي خوشه

هاي دوم و براي نسل. هاي جديد تعويض شدندخوشه
. سوم نيز به ترتيب غوره و انگور مورد استفاده قرارگرفت

نر و ماده تازه از  پره شبدرون هر قفس تعداد يك جفت 
به  .انگور قرار داده شد خوشه خواركرم  شده خارجشفيره 

، طول دوره ها تخمو تعداد  يگذار تخماين ترتيب وضعيت 
 وردمطالعهمجنيني، طول دوره الروي و شفيرگي تعيين و 

در طبيعت و  ها يرهشف 1393بدين منظور در سال . قرارگيرد
 آزمايشگاه، به شده يآور جمعاز محل زمستان گذراني آفت 

  . انتقال داده شدند

آفت در شرايط طبيعي در  شناسي يستزبراي بررسي 
متر سانتي 45×24×37به طول و عرض و ارتفاع  ييها قفس

از توري با مش بسيار ريز  ها قفسپوشش اين . استفاده شد
يد و تعيين وضعيت آفت در دفراهم شد و براي سهولت باز

هر قفس روي يك يا . قسمت آن زيپي تعبيه گرديد
مطالعه مراحل مختلف  يجهدرنتو  قرارگرفتهمو  دوشاخه

گذاري تخم. گرفتصورت  ها قفسزيستي آفت درون 
 10لي ا 7) زمستان گذران هاي يرهشفحاصل از ( ها پره شب

هاي روز بعد از رهاسازي آنها در قفس آغاز و تعداد تخم
جهت مطالعه دوره . شمارش شد دقت بهگذارده شده 
هاي هم سن دو روزه استفاده گرديد و بنابر جنيني از تخم

هاي هاي متفاوت روي خوشهاقتضاي زماني براي نسل
- دو مزه و شيرين قرار داده  يها حبهها و متراكم، غوره

طول دوره الروي و مدت تغذيه صورت تا به اين  ،شدند
ها براي نتايج حاصل از اين بررسي. قرارگيرد يموردبررس
از مراحل  هركدامالزم براي تكميل  زمان مدتدانستن 
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زيستي آفت اعم از تخم، الرو، شفيره و حشره كامل در 
الزم به ذكر است كه براي مطالعه . طول يك نسل بود

مختلف و تعيين زمان  يها نسلفت در آ شناسي يستز
  . ، از دو عدد تله فرموني نيز استفاده گرديدها نسل

بررسي زيست آفت در شرايط آزمايشگاه با دما،  منظور به
 30- 28درجه حرارت (رطوبت نسبي و دوره نوري يكسان 

درصد با دوره نوري   65درجه سلسيوس و رطوبت نسبي 
ماده درون هر قفس  نر و پره شبتعداد يك جفت  16:8

هاي انگور حاوي شاخه ها قفساين ). 16( رهاسازي شد
فاقد هرگونه تخم احتمالي، همراه با برگ و خوشه بودند 

خشك جلوگيري از  منظور بهكه ضمن مراقبت روزانه 
دادن آنها در ظرف آب، هر دو روز  برقرار، عالوه شدن
د از چند روز بع. شدندبا شاخه جديد تعويض مي بار يك

آنها  يزير تخمو ماده و احتمال  هاي نرپرهگيري شبجفت
-تا محل تخم آمده عمل بههاي داخل قفس بازديد از شاخه

. مشخص شوند شده گذاشتههاي گذاري و تعداد تخم
انگور  خوشه خوار پره شبجهت مطالعه دوره الروي 

هاي ماده در پرهتوسط شب شده گذاشتههاي تعدادي از تخم
كه براي اين  ييها قفسقبلي را در درون  هاي يشآزما

و در درجه حرارت  ،منظور فراهم گرديده بودند قرارداده

درصد با دوره  65درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  30- 28
ماده غذايي . هاي روزانه صورت گرفتمراقبت 16:8نوري 

هاي هاي فوق در ماهمورد مصرف الروها در طي پرورش
هايي كه از در طي پرورش. انگور بودهاي تابستان حبه

تحت شرايط كنترل  ،انگور خوشه خوارپره الروهاي شب
به  1393شده آزمايشگاه در اواخر بهار و اوايل تابستان 

قفس  5عمل آمد تعدادي شفيره سالم فراهم گرديد و در 
 يها غورهمحل تشكيل اين شفيره در بين ( نگهداري شدند

 پرشدهكه اطراف آن با فضوالت به هم چسبيده انگور بود 
ها شكل چند روز پس از ثابت شدن الروها، شفيره). بود

هاي زنده با تحريك يك عدد شفيره .كامل به خود گرفتند
-سوزن بندهاي ماقبل انتهايي بدن خود را كمي حركت مي

  .دادند

  نتايج
باتوجه به مشاهدات  :گذاري آفتدوره و محل تخم

هاي در قفس رهاشدهپره نر و ماده روزانه يك جفت شب
- آزمايشي نتايج حاصله از بررسي تعداد تخم و محل تخم

  .آورده شده است 1گذاري آنها در جدول شماره

  1393خوشه خوار انگور در شرايط آزمايشگاهي  پره شب يزير تخمبررسي تعداد تخم و محل  -1جدول 

  ها خوشه يتخم رو درصد  ها برگ يدرصد تخم رو هاشاخهيتخم رودرصد تخمادتعد  تكرار شماره
1  54 6/10 5/36  9/52  
2  41 - 9/32  1/67  
3  63 5/7 8/25  6/66  

  2/62  73/31 1/18 66/52  ميانگين
در شرايط آزمايشگاهي بعد از گذشت يك هفته تعداد تخم 

بود و بيشترين  66/52 ميانگين طور بهبه ازاي هر ماده 
 2/62(ها صورت گرفت گذاري روي خوشهدرصد تخم

 صورت به شده مشاهدههاي گذارياغلب تخم). درصد
ها روي شاخه پرهگذاري شبمحل تخم. انفرادي بود

ها در در نزديكي شاخه و در برگ دم برگدرست روي 
زيرين گذاري در سطح تخم گونه يچهبود و  ييرو سطح

ها گذاري نيز روي شاخهكمترين درصد تخم. ديده نشد
ها نشان داد كه بررسي). درصد1/18(مشاهده گرديد 

روز  6روز و كمترين آن  10بيشترين طول دوره جنيني 
ميانگين دوره جنيني در شرايط آزمايشي  طور بهباشد و مي

  .روز بود 4/7براي اين آفت 

پس از خروج از تخم و  تغذيه الروها، :دوره الروي آفت
تغذيه ابتدا از . صورت گرفت طي شدن مدت سرگرداني
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به حفر سوراخ و  يتدرنهاتر و ها و سپس عميقپوسته حبه
ايجاد تارهاي ابريشمي توسط . ايجاد تونل ختم گرديد

هاي انگور به يكديگر گرديد و الروها باعث چسباندن دانه
  . را سبب شد يكديگرها به چسبيدن كل دانه يتدرنها

 20و حداكثر  17طول دوره الروي تا تشكيل شفيره حداقل 
روز  2الي  1الروها، . روز بود 6/18ميانگين  طور بهروز و 
به شفيره تغذيه را به پايان رساندند و در  شدن يلتبدقبل از 
در طي . هاي انگور به هم چسبيده ثابت ماندندبين حبه
انگور در  خوشه خواره پركه از الروهاي شب ييها پرورش

شرايط ذكرشده آزمايشگاه به عمل آمد، تعدادي شفيره 
هاي روزانه، تاريخ طي مراقبت. سالم به دست آمد

 5هاي موجود در  پره شبها و ظهور شفيره يريگ شكل
نتايج حاصل از مشاهدات روزانه . قفس يادداشت شدند

 طور بهروز و  7روز، حداكثر  4حداقل دوره شفيرگي را 
 هاي يبررسنتايج حاصل از . روز محاسبه شد 4/5ميانگين 

آزمايشگاهي دوره جنيني، الروي و شفيرگي در جدول 
  .آمده است 2شماره 

 ، جنيني دوره طول ميانگين و حداكثر ، حداقل بررسي -2جدول
  1393 يشگاهيآزما يطپره خوشه خوار در شرا شب شفيرگي و الروي

 ميانگين رحداكث حداقل  زيستي دوره
 4/7 10 6  ينيجن دوره
  6/18  20  17  الروي دوره
 4/5 7 4  شفيرگي دوره

 يها دوره، يگذار تخمبررسي و مقايسه تعداد و دوره 
مختلف در  يها نسلمختلف جنيني، الروي و شفيرگي در 

  :شرايط آب و هوايي داريون

 يها پره شب يگذار تعداد تخم و دوره تخم يبررس. 1
ماده  يها پره شب يگذار تخم :مختلف يها نسل يماده ط

نسل اول دو تا سه هفته پس از ظهور اولين حشرات كامل 
. فشرده انجام شد يها خوشهو مقارن با مرحله تفكيك 

روز بعد از اولين  10گذاري يك هفته تا تخم يگرد عبارت به
ها دراين  پره شب. اوج ظهور حشرات كامل انجام گرفت

هاي جوان و هاي خود را روي خوشهتخم) نسل اول(زمان 

به همين ترتيب در نسل دوم . هاي گل دهنده گذاشتندغنچه
آغاز  خردادماهاز اواخر  يباًتقرهاي ماده گذاري شب پرهتخم

انفرادي  صورت بههاي خود را تخم همچنانها شد و ماده
گذاري مدر نسل سوم تخ. قراردادندها روي غوره

گيري روز بعد از جفت 4الي  3 يباًتقرماده  يها پره شب
هاي خود را روي تخم يزنهاي اين نسل پرهشب. آغاز شد

، دو مزه صورت بههاي مختلف كه هاي رسيده واريتهغوره
گذاري نسل چهارم تخم. قراردادندترش و شيرين بودند 

  . رسيده انجام گرفت كامالًهاي روي ميوه

هاي نسل اول به ترتيب حداقل و گذاري مادهتخمميزان 
هاي نسل ، ماده4/72ميانگين  طور بهو  92و  54حداكثر 

 طور بهو  103و  57دوم به ترتيب حداقل و حداكثر 
هاي نسل سوم به ترتيب حداقل و ، ماده6/75ميانگين 
هاي نسل و ماده 6/84ميانگين  طور بهو  100و  68حداكثر 

 طور بهو  79و  42حداقل و حداكثر  چهارم به ترتيب
  . عدد تخم بود 8/58ميانگين 

خوشه خوار انگور در  پرهشب جنيني رشد دوره. 2
-از زمان تخم(ميانگين دوره رشد جنيني  :يعيطب يطشرا

هاي در طي نسل) گذاري تا تفريخ تخم و خروج الروها
هاي اول، دوم سوم و چهارم در ميانگين درجه حرارت

، 2/8به ترتيب  يوسسلس 29/ 27و  25/31، 47/28، 30/19
  .روز بود 4/4و  6/4، 6

 زمان مدت :خوشه خوار انگور پرهشب الروي دوره. 3
گذاري و تكميل دوره رشد جنيني، كوتاهي بعد از تخم

حدود  ومحل خروج . الروهاي سن اول ظاهر شدند
مختلف و در ارتباط با مراحل  يها نسلفعاليت الرو در 

الروهاي نسل اول . مختلف رشدي انگور تفاوت داشت
هاي گل، الروهاي نسل دوم در بين بيشتر در بين غنچه

هاي سوم و چهارم بين حبه يها نسلهاي انگور و غوره
ميانگين دوره رشد . هاي انگور ظاهر شدندرسيده خوشه

هاي نگين حرارتهاي اول تا چهارم در مياالروي طي نسل
سلسيوس به ترتيب برابر  27/29و  25/31، 72/30، 31/24
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ميانگين مدت تغذيه . روز بود 6/19و  20، 23، 8/25با 
) براي نسل دوم(، غوره )براي نسل اول(ها الروها از غنچه

، 4/24براي نسل سوم و چهارم برابر با (هاي رسيده و حبه
  . روز بود 4/17و  4/21،6/18

مدتي بعد  :خوشه خوار انگور پره شبدوره شفيرگي . 4
ها تشكيل از تغذيه الروها و تكميل دوره الروي، شفيره

در فاصله آخرين تغذيه الرو تا قبل از تشكيل شفيره . شدند
به مدت يك الي دو روز  يباًتقرهمواره يك دوره سرگرداني 

كه اغلب بين  موردنظرثابت شدن در محل  صورت بهو 
هاي چوبي بهم فشرده و الياف يها حبهاي موجود در فضاه

ميانگين طول دوره . شاخه يا تنه بود، مشاهده گرديد
سوم در ميانگين درجه تا هاي اول شفيرگي براي نسل

درجه سلسيوس به  91/28و  87/30، 72/26 يها حرارت
بيشتر الروهاي سن آخر . روز بود 8/4و  5، 2/7ترتيب 

نسل چهارم بعد از رسيدن به حد نهايي رشد خود به درون 
هاي درختان رفته و پوستك ازجملههاي زمستاني پناهگاه

اي سفيدرنگ تبديل به شفيره شدند و تا بهار درون پيله
ميانگين تخم، دوره . كردند يرانزمستان گذسال بعد 

جنيني، الروي، طول دوره تغذيه و دوره شفيرگي در 
  .آمده است 3جدول شماره 

  1393استان فارس  يونپره خوشه خوار انگور در دار شب يهطول دوره مراحل نابالغ و طول دوره تغذ يبررس -3 جدول

   يرگيشف دوره  تغذيه دورهطول الرويدوره جنينيدوره تخم نسل
  2/7  4/24 8/25 2/8 4/72 اول
  5  4/21 23 6 6/75 دوم
  8/4  6/18 20 6/4 6/84 سوم
  -  4/17 6/19 4/4 8/58 چهارم

  گيري يجهو نت بحث

در شرايط آزمايشگاهي و با تغذيه از رژيم غذايي مصنوعي 
بعد از گذشت يك هفته تعداد تخم به ازاي ) آب وقند(

-تخم و بيشترين درصد تخم 66/52ميانگين  طور به هرماه

انفرادي صورت گرفت  صورت بهها و گذاري روي خوشه
 ،روي شاخه ها پره شبگذاري محل تخم). درصد 2/62(

گذاري در در نزديكي شاخه و محل تخم ،ها دم برگروي 
گذاري در سطح تخم گونه يچهبود و  ييرو سطحها در برگ

گذاري نيز روي كمترين درصد تخم .زيرين ديده نشد
توان نتيجه مي). درصد 1/18(ها مشاهده گرديد شاخه

گرفت كه در شرايط آزمايشگاهي خوشه نسبت به شاخه و 
قبلي  يها مطالعه. باشد يمگذاري برگ داراي ترجيح تخم

گيري ها يك تا سه روز پس از جفتنشان داد كه ماده
همچنين تحت شرايط ). 26و 12( كنندگذاري ميتخم

 طور بهآزمايشگاهي با تغذيه از رژيم غذايي مصنوعي 
تخم در روز و در شرايط مطلوب با تغذيه از  75ميانگين 

). 18( دشو يمدر روز گذاشته  135رژيم غذايي انگور 

كه بيشتر  دهد يمخرنوب نشان  پره شببر روي  ها يبررس
خرنوب در رژيم غذايي  پره شبمراحل دوران رشدي 

). 4( است) پسته(از رژيم غذايي طبيعي  تر كوتاهمصنويي 
تحت شرايط آزمايشگاهي رطوبت نسبي باال، طول عمر و 

در ). 18(دهد  يمها را افزايش گذاري مادهميزان تخم
بررسي حاضر همچنين مشخص شد كه بيشترين طول 

 طور بهباشد و روز مي 6روز و كمترين آن  10دوره جنيني 
ميانگين طول دوره جنيني در شرايط آزمايشي براي اين 

تحقيقات ديگر دوره جنيني تخم را . باشدروز مي 4/7آفت 
طول دوره الروي ). 19( روز گزارش كرده اند 10- 8

روز  6/18ميانگين  طور بهروز و  20رو حداكث 17حداقل 
روز  18- 17هاي قبلي طول مرحله الروي در بررسي. بود

  .بوده است) 19(

 4ما حداقل دوره شفيرگي را آزمايش هاي نتايج حاصل از 
. روز نشان داد 4/5ميانگين  طور بهروز و  7روز حداكثر 

و ) 19(روز  16- 7اين دوره در مطالعات ساير محققين 
در ). 20و12( است شده گزارشروز  8- 7يرگي دوره شف
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 10-6روند بين هايي كه به دياپوز ميدماي باالتر، شفيره
اختالفات ). 27و 16( شوندروز در آزمايشگاه كامل مي

به تفاوت شرايط آزمايش مانند دما،  توان يمموجود را 
هاتچينسون به نقل از ) 5. (رطوبت و دوره نوري نسبت داد

كه  افزايند يم )1993(و پاريش و بال ) 1994(و همكاران 
، طول عمر و رشد يدمثلتولمختلف بر  يها روشدما به 

  بر روي ها يبررس. گذارد يم يرتأثونمو 
faldermanni Lilioceris  دما بر سرعت اين  دهد يمنشان

طول دوره رشد و  ،بوده و با افزايش دما يرگذارتأثحشره 
نمو در تمام مراحل رشدي از تخم تا حشره كامل كاهش 

  ).9( يابد يم

 .ظهور حشرات كامل تابع شرايط آب وهوايي مي باشد
كنند كه دماي هوا حشرات كامل نسل اول زماني ظهور مي

 21( درجه سلسيوس باشد 10روز بيش از آستانه  12-  10
ره در دماي باالي پشرايط مطلوب براي فعاليت شب). 26و

درصد رخ  40- 70درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  20
ظهور حشرات نسل اول در هفته اول ). 22(دهد مي

دهد هاي ما نشان ميبررسي. گيردصورت مي ماه ينفرورد
گذاري دو تا سه هفته پس از ظهور اولين كه شروع تخم

دوره بين اولين شكار و اولين . انجام گرفت ها پره شب
 است شده گزارشروز  12- 8گذاري در پرواز اول تخم

جوان،  يها خوشهانفرادي روي  صورت بهها تخم). 18(
در . انگور گذاشته شدند يها گلغنچه گل دهنده و دم 

بعد از تغذيه و  ها پره شبساير مطالعات گزارش شده است 
ها را روي گذاري كرده و تخمجفتگيري شروع به تخم

). 8( دهندمو قرار مي يها گلدهنده ودم هاي گلجوانه
باز شدن،  در حالهاي هاي خود را روي جوانهها تخمماده

هاي جوان و در رشد، انتهاي شاخه در حالهاي دم خوشه
ها در بررسي). 6( گذارندها ميبعضي مواقع روي برگ

پره ماده در شرايط طبيعي نشان داد كه تعداد تخم هر شب
ميانگين  طور بهسوم و چهارم به ترتيب و  نسل اول، دوم،

هاي تعداد تخم. باشد يمعدد  8/58و  6/84، 6/75، 4/72
و در  باشد يمعدد  60 – 50نسل اول خوشه خوار انگور 

به ). 8( رسد يمعدد نيز  100شرايط مساعد گاهي به 
ترتيب ميانگين تخم هر ماده را طي پروازهاي اول تا سوم 

). 18( تخم را گزارش شده است 104و  87، 78به ترتيب 
 30-15نسل اول  يگذار تخمدر منطقه سي سخت دوره 

و در نسل سوم  مردادماه 15- 10، نسل دوم ماه يبهشتارد
-نسل اول شب). 7( گزارش شده است يورماهشهر 15- 10

 كنندنمي يزير تخمانگور، روي درختان  خوشه خوارپره 
هاي نسل اول در شرايط دوره رشد جنيني تخم). 17(

  .روز به طول انجاميد 2/8ميانگين  طور بهشيراز  ييوهوا آب
 اين دوره توسط محققين ديگر ده روز گزارش شده است

روز و در  11-7دوره جنيني در بهار حدود ). 8و 6، 1(
). 26و  18، 12( روز محاسبه شده است 5- 3طول تابستان 

و تكميل دوره رشد گذاري كوتاهي بعد از تخم زمان مدت
به ترتيب ميانگين . جنيني، الروهاي نسل اول ظاهر شدند

 8/25و  4/24مدت تغذيه و طول مدت الروهاي اين نسل 
- ها تغذيه ميها و گلالروهاي نسل اول از جوانه. روز بود

). 21( كنندحمله مي ينآذ گلهاي كنند و سپس به خوشه
هاي نسل اول از نشان داد كه الروانجام شده هاي بررسي
در منطقه شهريار كرج . كنندگل دهنده تغذيه مي يها غنچه

گل  يها خوشهها و برگها، دمالروهاي نسل اول از جوانه
در استان ). 6( كنندجوان تغذيه مي يها برگو گاهي از 

هاي گل تغذيه هاي غنچهفارس الروهاي نسل اول از جوانه
 باشد يمهفته  5- 4مرحله الروي در بهار ). 10( كنند يم
). 1( باشدهفته مي 4-3و دوره تغذيه الروها  )26و 12(

هاي اول در حرارت ميانگين طول دوره شفيرگي براي نسل
اين دوره . روز بود 2/7درجه سلسيوس به ترتيب  72/26

  ).14( است ذكرشدهدر نسل اول هفت روز 

صورت  خردادماهدهه اول  هاي نسل دوم درپرهظهور شب
ميانگين دوره جنيني، طول دوره الروي، مدت . گرفت

روز  5، 4/21، 23، 6تغذيه و دوره شفيرگي آفت به ترتيب 
روز گزارش  21مدت نشو و نماي الروي دراين نسل . بود

طول دوره الروي  دهد يمها نشان بررسي). 14( شده است
بررسي هاي ما . )25و  12( باشد يمهفته  4 - 5 در بهار
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انگور تغذيه  يها غورهنشان داد كه الروهاي نسل دوم از 
) 6( ها غورهدر شهريار كرج الروهاي نسل دوم از . كنند يم

  . كنند يمتغذيه ) 10(نارس  يها غورهو در شيراز از 

ميانگين دوره . هاي نسل سوم اوايل تيرماه بودپرهظهور شب
ه و دوره شفيرگي جنيني، طول دوره الروي، مدت تغذي

به علت . روز بود 8/4و  6/18، 20، 6/4آفت به ترتيب 
در تابستان دوره الروي نسبت به نسل  ييوهوا آبشرايط 

دهد طول مرحله نشان مي ها يبررس. تر شدقبل كوتاه
-بررسي. )25و 12(باشد هفته مي 3-2الروي در تابستان 

انگور  يها غورههاي ما نشان داد كه الروهاي نسل سوم از 
در شهريار كرج الروهاي نسل . كنندتغذيه مي) دو مزه(

رسيده  يها غورهو در شيراز از ) 6( هاي انگورسوم از دانه
  . كنندتغذيه مي) 10(هاي انگور دو مزه تا شيرين و حبه

هاي نسل چهارم از حدود هفته اول پرهظهور شب
وره الروي و ميانگين دوره جنيني، طول د. بود يورماهشهر

- روز مي 4/17و  6/19،  4/4مدت تغذيه به ترتيب برابر با 

زمستان  هاي يرهشفحاصل از اين نسل،  هاي يرهشفباشد و 
باتوجه به مشخص شدن طول دوره جنيني . گذران هستند

بااستفاده از  توان يمدر شرايط آزمايشگاه و شرايط طبيعي 
معيت در فرموني اقدام به مشخص كردن اوج ج يها تله

مختلف نموده و سپس بسته به شرايط اقدامات  يها نسل
  . مناسب كنترلي را انجام داد

-ما نشان داد كه الروهاي نسل چهارم از حبه هاي يبررس

الروهاي نسل چهارم در شيراز . كنندهاي رسيده تغذيه مي
از بقاياي انگورهاي مانده روي درختان پس از برداشت و 

 كنند يمواريته ديررس است، تغذيه  اي كه يكواريته كله
حرارت در طول دوره يك نسل نقش مهمي را ايفا ). 10(

هرچه به . دهدنمود و مدت دوره رشد و نمو را تغيير مي

، طول دوره رشد جنيني، شويم يمتر انتهاي فصل نزديك
شفيرگي ( طول دوره و مدت تغذيه الروي و شفيرگي

) باشد يمنسل چهارم كه نسل زمستان گذران  ياستثنا به
درجه سلسيوس و  32- 30در دماي . شود يم تر كوتاه

 – 30تواند بين درصد يك نسل آفت مي 45- 40رطوبت 
روز، دوره  10- 8روز كامل شود بدين ترتيب كه تخم  32

- روز طول مي 8-7روز و دوره شفيرگي  18- 17الروي 

الروهاي سن آخر نسل  باتوجه به اينكه بيشتر). 19( كشد
چهارم بعد از رسيدن به حد نهايي رشد خود به درون 

هاي درختان رفته و پوستك ازجملههاي زمستاني پناهگاه
شدند و تا بهار تبديل به شفيره مي يدرنگسفاي درون پيله

، 19، 11( هاي قبليبررسي. سال بعد زمستان گذراني كردند
ه ممكن است تحت دهد كه شفيرنشان مي )22و 21، 20

درخت انگور  يرپوستزبستر برگ در شكاف خاك يا 
  .ايجاد شود

يل پاييز اكه در اواخر تابستان يا او هايي يرهشفهمچنين 
 دهندرا تشكيل مي زمستان گذرانشود نسل تشكيل مي

روند هايي كه به دياپوز نميشفيره. )21و  15، 12، 11(
-ده قرار ميهاي لوله شمشخص در داخل برگ صورت به

دوره رشد ) زمستان گذران( هاي بهارهو شفيره) 20( گيرند
توان باتوجه به مشاهدات مي ).26( تري دارندو نمو طوالني

نسل اول تا ظهور حشره  رشد و نمونتيجه گرفت كه دوره 
روز، اين دوره در نسل  2/41ميانگين  طور بهكامل در بهار 

طول  روزبه 4/29روز و در نسل سوم برابر با  33دوم 
 يزمستان گذرانشفيره  صورت بهنسل چهارم . انجامد يم
همچنين ميانگين طول اين دوره در شرايط . كند يم

در  تواند يمنتايج اين تحقيق . روز است 4/31آزمايشگاهي 
  .باشد استفاده بلقاو  مؤثرتعيين زمان كنترل 

  منابع
 آنها كنترل مديريت و ميوه درختان آفات. 1393 ،.پ ،فرد يشآزما -1

 اول، چاپ، ها و جوندگان كنه حشرات، بيواكولوژي و شناسايي
  . صفحه 860 سپهر، انتشارات

 ،يرانا ياهيو آفات مهم گ يمقدمات يشناس حشره. 1388 ،.ا بهداد، -2
  .صفحه 840 اصفهان، نشاط چاپخانه ،چاپ دوم
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معاونت  كشاورزي، جهاد وزارت كشاورزي، آمارنامه. 1393، .نام يب -3
اطالعات و ارتباطات جلد  يمركز فناور يو اقتصاد يزير برنامه
  . صفحه 253 باغباني محصوالت ،سوم

. 1391 ،.ع ندوشن، جعفريو ، .ج سندي، جاللي، .ن تيموري، -4
 Ectomyeloisپره خرنوب  شب يستيز هاي يژگيو
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Study on Biology of Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) 
Under Laboratory and Field Conditions in Daryon, Fars Province 

Moarefi M. 
Dept. of Plant Breeding, Karaj  Branch, Islamic Azad University, Karaj, I.R. of Iran 

Abstract 

Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Tortricidae)  is one of 
the most injurious pests during the years of outbreak in Fras province. Its biology has 
been studied in Daryon region at temperature of 28±2 ºC with RH 65% and photoperiod 
of 16:8 (L: D) h under laboratory conditions. As a result, it was determined that after 
one week, the average of egg per female was 52.66 with the highest and the lowest 
percentage of oviposition on clusters (62.2) and (18.1) on twigs respectively. The mean 
periods of embryonic, larval and pupal stages were 7.4, 18.6 and 5.4 days, respectively. 
In normal conditions, the mean number of eggs per female in the first to fourth 
generations is 72.4, 75.6, 84.6 and 58.8. The average of larvae growth period during 
these generations is 25.8, 23, 20 and 19.6 days and the larval feeding period is 24.4, 
21.4, 18.6 and 17.4 days on average. In the first, second and third generation the mean 
pupal stage period is 7.2, 5 and 4.8 days and the fourth generation provided the 
overwintering stage. These results could be useful in improving the management and 
control of this pest. 
Key words: Biology, Grapevine, Moth, Fars  


