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 جْاد کـاٍسصیٍصاست 
 هعاًٍت اهَس تاغثاًی

 گشهؼیشی ٍ ًیوِ گشهؼیشیدفتش اهَس هیَُ ّای 
 99تیش هاُ 

 
 اصَل هذیشیت کشم گلَگاُ اًاس 

ٍُ تش اًاس اػت ٍ عال چٌذ هیضتاًِفت هحصَل اًاس دس ایشاى اػت. ایي آ کوی ٍ کیفی فت کلیذی ٍ اص عَاهل هْن کاّؾ، آ Ectomyelois ceratoniae (Lepdoptera: Pyralidae)اُ اًاس، کشم گلَگ  مقدمه:

دس  صیگضاگ ٍ ؿذیذا دًذاًِ داسؿة پشُ کَچکی تِ سًگ خاکؼتشی اػت ٍ داسای یک ًَاس  . حـشُ کاهل،ٌذهی کخؼاست  ایجاد ، ػیة، تِ، گشدٍ ٍ خشها ًیضپؼتِ، اًجیش، صسدآلَ، تادام، ّلَ، گالتیدس 

شُ ّا . دس تْاس ؿفی، داخل اًثاس طی هی ؿَدآخش، دس داخل اًاسّای تاقی هاًذُ سٍی دسخت، صیش دسخت صهؼتاى گزساًی آفت تِ صَست ػٌیي هختلف السٍی تِ ٍیظُ ػٌیي .قاعذُ تال ّای جلَ اػت

ؿة پشُ ّا پغ اص جفت گیشی تخن خَد سا )تِ طَس  .تؼتِ تِ دهای َّا دس اٍاخش فشٍسدیي یا اٍایل اسدیثْـت ّن صهاى تا آغاص ظَْس گل ّای ػشی اٍل اًاس ظاّش هی ؿًَذ ، تـکیل ٍ ؿة پشُ ّای آفت

ػپغ تا ایجاد ػَساخی داخل هیَُ سفتِ ٍ عَاهل تغزیِ هی کٌٌذ.  کاػثشگسٍ ّا پغ اص تفشیخ، اص ػطح داخلی هی گزاسًذ. ال ؿکاف ّای ًاؿی اص تشکیذگی هیَُیا  تاج اًاسعذد( داخل  55هتَػط 

    هی تاؿذ. صذدس 02تا  52ًاس حذٍد دس تاغ ّای ا کشم گلَگاُ خؼاست آفتقاسچی ٍ تاکتشیایی سا تِ دسٍى هیَُ اًتقال هی دّذ. 
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   )اًاسّای داسای پَػت صخین(اػتفادُ اص اسقام هٌاػة . 6 ؿخن صهؼتاًِ. 5 دسختاى اصَلی ٍ هطلَب

 

اًاس ّای تاقی هاًذُ ٍ  اًاسّای سیختِ ؿذُ کف تاغ، آلَدُ تِ آفتؿاهل اًاسّای : جوع آٍسی اًاسّای آلَدُ. 1

  هیَُ ّای آلَدُ هعذٍم کشدىاٍلیي عالئن خؼاست ٍ  اص صهاى هـاّذُ هؼتوشتطَس سٍی دسخت

ظَْس پغ اص  ّفتِ 6تا  5دسختاى  اًاس ٍ یا  اٍج گلذّیپغ اص  تِّف 3تا  5حذٍد  :پشچن صدایی ٍ تاج تشاؿی. 5

   اًجام هی ؿَد. تُشِعٍ یا  پشچن پاک کيدػتگاُ هخصَف ٍ تا  ّا اٍلیي گل

اًجام هی  گِلتا  تاج هیَُپَؿاًذى ٍ  یا پاسچِ تَس تا تا سٍؽ ّایی ًظیش تؼتي هعوَال :پَؿؾ گزاسی تاج هیَُ. 3

 ؿَد.

ایي  جوعیت اُ، هٌجش تِ کاّؾدس صهاى اٍج تخن گزاسی ؿة پشُ ّای کشم گلَگ  تشیکَگشاها ّایصًثَس  سّاػاصی
تش اػاع ؿشایط ّش هٌطقِ  ّاتعییي صهاى آغاص سّاػاصی ایي صًثَس .ٍ دس ًتیجِ کاّؾ خؼاست هی گشدد ؿة پشُ ّا

 :داؿتِ تاؿذطثق الگَی ریل  ،سّاػاصی تعذاد دفعاتٍ  فَاصلهیتَاًذ 
 سٍص 15 – 12فاصلِ سّاػاصی:  -
 ًَتت 12 – 0تعذاد دفعات سّاػاصی:  -

 
 جذیذِیافتِ ّای  ،تذسیجیٍ  ؿذُصهاًثٌذی  ّای یادگیشی ٍ ػایت ّای جاهع الگَیی جْت آهَصؽایجاد کاًَى  

 تِ کـاٍسصاى هْاست ّای کاستشدیٍ  تحقیقاتی

 کٌتشل تیَلَطیکی

 آهَصؽ هؼتوش اًاسکاساى

 هکاًیکیکٌتشل 
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