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(Apomyelois ceratoniaeدر شرايط طبيعي ). .69 -80 (:1) 7 مجله كشاورزي بوم شناختي. 

هاي رايج مديريتي آن كنترل شايان ، بوده و روش Apomyelois ceratoniae (Zeller)گلوگاه، ترين آفت انار، كرممهم سابقه و هدف:

ترين موضوع اكولوژي، ديناميسم شناختي )اكولوژيك( امكان پذير خواهد بود. مهماشته و مديريت اين آفت با مديريت بومپذيرشي در بر ند

جمعيتطور كلي، هاي مديريتي است. بهريزيها از اهداف مهم اكولوژي در برنامهجمعيت بوده و تنظيم جمعيت در حدود سطح تعادل آن

باشند. در مطالعه حاضر تاثير آشفتگي روي سطح تعادل و پايداري مي خنثيپايداري و  ناپايدار، پايدارهاي ها از نظر پايداري به صورت

 جمعيت كرم گلوگاه انار مورد بررسي قرار گرفت.

 1394سال هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در در اين تحقيق دو آزمايش جداگانه در شهرستان اصفهان و در قالب بلوكها: مواد و روش

، و آزمايش دوم با دو تيمار «شاهد»و « آشفتگي با افزايش جمعيت»، «آشفتگي با كاهش جمعيت»انجام شد. آزمايش اول با سه تيمار 

ها تا پايان فصل، در دو بازه زماني اول )آغاز و شاهد انجام شد. از آغاز فصل و همزمان با ظهور آلودگي ميوه« آشفتگي با كاهش جمعيت»

تا پايان مرداد ماه( و بازه زماني دوم )آغاز شهريور تا پايان آبان ماه(، ميانگين شمار ميوه انار آلوده به عنوان شاخص جمعيت كرم  خرداد

هاي آلوده گردآوري و ي ميوههمه« كاهش جمعيت»گلوگاه انار به صورت هفتگي ثبت شد. در پايان بازه زماني اول از تيمارهاي آشفتگي با 

گونه افزايش يا كاهشي اعمال نشد. پس از تجزيه همان بلوك اضافه شد. در تيمار شاهد هيچ« افزايش جمعيت»هاي آشفتگي با به تيمار

گاه براي تعيين سطح تعادل پيش و پس خطي وضعيت پايداري جمعيت پس از آشفتگي، بررسي و آن –هاي لگاريتمي ها توسط مدلداده

 جام شد.ها اناز آشفتگي مقايسه ميانگين

آشفتگي با كاهش »نتايج نشان داد كه در صورت نبود آشفتگي، تغييري در سطح تعادل جمعيت ايجاد نخواهد شد. در تيمار نتایج و بحث: 

جايي در كه آشفتگي با كاهش آلودگي در آزمايش دوم، باعث جابههمچنان پايدار  بود. در حالي آزمايش اول، سطح تعادل جمعيت« آلودگي

نيز پس از ايجاد « آشفتگي با افزايش آلودگي»عادل جمعيت شده و پايين تر از سطح تعادل پيش از آشفتگي قرار گرفت. در تيمار سطح ت

هاي آشفتگي، ميانگين آلودگي به طور معني داري بيشتر از ميانگين شمار ميوه آلوده پيش از آشفتگي بود. نتايج به دست آمده از آزمايش

تواند در تغيير سطح تعادل جمعيت اين آفت موثر واقع دهد كه ايجاد آشفتگي در جمعيت ميرم گلوگاه انار نشان ميآشفتگي در جمعيت ك

، سطح تعادل جمعيت پس از ايجاد آشفتگي باالتر از سطح تعادل «افزايش جمعيت»شود؛ چنانچه در آزمايش اول در تيمار آشفتگي با 
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، سطح تعادل جمعيت پس از ايجاد «كاهش جمعيت»ن در آزمايش دوم در تيمار آشفتگي با جمعيت پيش از آشفتگي قرار گرفت. همچني

 باشد.ها ميدهنده پايداري خنثي در اين جمعيتجايي سطح تعادل نشانتر از سطح تعادل جمعيت پيش از آشفتگي بود. جابهآشفتگي پايين

ض آشفتگي قرار هايي كه در معرري خود را حفظ كرد. بنابراين جمعيتدر تيمارهايي كه آشفتگي در جمعيت رخ نداده است جمعيت پايدا

تواند نشانگر آن باشد مي مانند. اين موضوعاند با در اختيار داشتن منابع غذايي كافي در سطوح تعادل خود به صورت پايدار باقي مينگرفته

پايداري جمعيت كرم گلوگاه تواند باعث ناهاي اقليمي نميمانند عاملهاي طبيعي خواه زنده، مانند دشمنان طبيعي و خواه غير زنده، كه عامل

 ود.هاي كنترل آفات( جمعيت كرم گلوگاه پايدار و زيانبار خواهد بشود و در صورت دخالت نكردن انسان )آشفتگي با روش

ته و با برنامه ريزي در ورد استفاده قرار گرفشناختي آن مايجاد آشفتگي در جمعيت كرم گلوگاه انار مي تواند در مديريت بومگیري: نتیجه

ح تعادل به زير سطح شناختي پايين آورده و با تغيير سطبارها و زمان ايجاد آشفتگي، مي توان سطح تعادل جمعيت را به سود مديريت بوم

هاي عمال روشاداري جمعيت از زيان اقتصادي، از زيان اقتصادي آفت جلوگيري كرد. پايين آمدن سطح تعادل جمعيت همراه با حفظ پاي

 كند.هاي غير ضروري مديريت آفت جلوگيري ميپيش اگاهي و كنترل

 .كرم گلوگاه انار، سطح تعادل جمعيت، آشفتگي در جمعيت، مديريت اكولوژيككلیدي:  هايواژه
 

 مقدمه
 ،دتولي، داراي باالترين سطح زير كشت و انار زادگاه ايران

 مقام نخست ن بوده ودر جهـاصادرات  كيفيت و تنوع، 

 63از ميان پنج محصول مهم باغي )با  داراست. را جهان

درصد كل توليد( در ايران، انار با سطح زير كشت حدود 

هزار تن، رتبه پنجم  990هكتار و ميزان توليد  81000

درصد كل توليد محصوالت باغباني را به خود  6توليد با 

 5/13اختصاص داده است. ميزان صادرات انار تازه حدود 

 7600هزار تن مي باشد. استان اصفهان با سطحي معادل 

 هزار تن يكي از مناطق مهم توليد اين 89هكتار و توليد 

 ,.Hoseinpoor, 2015; Ahmadi et alمحصول مي باشد )

هاي توليد اين ترين مسائل و چالش(. از جمله مهم2015

 Apomyeloisانار،  گلوگاه محصول، آفت كليدي كرم

ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera, Pyralidae)باشد ، مي

گيري باعث كاهش كمي، كيفي و بازار صورت چشمكه به

 Kashkuli andشود )پسندي ميوه و محصول انار مي

Eghtedar, 1975; Mohseni, 2000 .) 

كه روش هاي مديريتي اين آفت نتوانسته است از آنجايي

هاي تفاده از تركيبكنترل مورد انتظاري را فراهم و اس

 شيميايي براي كنترل آفات انار رايج نبوده

 شيميايي استهاي غيرو تاكيد بر اجراي روش 

 (Besharatnejad, M.H. unpublished data از سويي .)

                                                 
1 Ecological Pest Management  
2 Good Agricultural Practices 

بوده و كمبود تامين امنيت غذايي در گرو كشاورزي پايدار 

شناختي جمعيت اطالعات درست پيرامون مسائل مهم بوم

كند تا لوگاه انار براي مديريت پايدار آن ايجاب ميكرم گ

هاي تحقيقاتي در اين زمينه انجام و نتايج آن در برنامه

 مديريتي اين آفت مورد استفاده قرار گيرد.

ي مديريت كنترل آفات نظامي متحرك و پويا بوده و همه

هاي موثر بر آن با همديگر در ارتباط بوده و با تغيير عامل

كند. بنابراين توجه ها، نظام نيز تغيير ميعامل هر يك از

كامل به اجتماع جانداران در حال تعادل، پرهيزناپذير است 

(Pedigo, 2002با .) توجه شايان هاي ويژگي به توجه 

 هايرنگ، تغذيه و عادت حشرات، مانند تنوع، شمار، شكل،

تصوري را  غني غيرقابل ها، قابليت و ظرفيتنكردني آن باور

نظام اثرهاي متقابل با محيط اطراف و فرايندهاي بوم براي

هاي آن فراهم ساخته )اكوسيستم( و همچنين تغييرپذيري

تر از شناسي حشرات ما را در درك بهتر و كاملاست. بوم

محيط اطراف و افزايش دانش براي رفع عملي مشكالت 

در  .(Price et al., 2011كند )ناشي از آفات كمك مي

هايي براي كاهش ت آفات، هدف پيدا كردن راه حلمديري

ها تا زير آستانه زيان اقتصادي است و  دستيابي جمعيت آن

امكان پذير خواهد بود.  1شناختيبه اين مهم با مديريت بوم

هاي توليد ، نظام2در اين روش عمليات مطلوب كشاورزي
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تر از كه فراتر و جامع  2و حفاظت تلفيقي گياه 1تلفيقي

تمد  است مد نظر مي باشد كه  3يريت تلفيقي آفا

يمجموعا به پايداري بوم  شودمنجر مي 4شناخت

 (Walter, 2003; Seraj, 2008; Besharatnejad et al., 

2010; Karimzadeh and Farazmand, 2011 هر موجود .)

، داراي ارتباط و اثر 5نظامي زراعيزنده به عنوان جزئي از بوم

اجتماعي از موجودهاي زنده و محيط زيست اطراف متقابل با 

كشاورزي  هاينظامخود بوده و حفظ تنوع زيستي در بوم

 تامين شناختي برايهاي پايدار بوممتناسب با ارزيابي روش

امنيت غذايي با اطالعات دقيق و كامل ضروري، سودمند و 

ها و اين زمينه درك درست از علتدر كاربردي است. 

هاي گيري از روشغييرپذيري جمعيت و بهرههاي تعامل

سازگار به منظور حفظ تعادل يا برگرداندن تعادل از دست 

و پايدار  بوم شناختياستقرار شيوه هاي رفته در طبيعت و 

هاي ها و برنامههاي مهم بررسياز هدفمديريت آفات، 

 ;Cappuccino and Price, 1997باشد )شناختي ميبوم

Altieri, 1999; Chappell and LaValle, 2011 .)  

سطح تعادل جمعيت حشره، سطحي از جمعيت است كه 

هاي مختلف بازدارنده يا افزايش دهنده در تحت تاثير عامل

اي از كمينه و بيشينه چندين سال ايجاد و در محدوده

جمعيت، تراكم آن نوسان مي كند و ميانگين جمعيت در 

(. انبوهي يك Pedigo, 2002; Seraj, 2008طول زمان است )

جمعيت تنظيم شده در اطراف يك ميانگين معين نوسان 

گيرد و در صورت كند و لجام گسيخته از آن فاصله نميمي

نسبت شديد، به سطح انبوهي در حال تعادل هاي بهنوسان

 (.                       Price, 1997شود )پيشين خود برگشت و تنظيم مي

اي زنده و غير زنده مختلفي مانند آب و هوا، هبطور كلي عامل

تواند باعث تغيير غذا، دشمنان طبيعي و رقابت كنندگان مي

 ,Hunter and Priceهاي موجودهاي زنده شود )در جمعيت

1992; Paine and Baker, 1993 هاي (. اندازه جمعيت

مهاجرت  و  مرگ و مير ، زاد و ولد حشرات به واسطه تغيير در

                                                 
1 Integrated Production System 
2 Integrated Plant Protection 
3 Integrated Pest Management 
4 Eco-sustainability 
5 Agroecosystem 
6 density independent regulation 
7 density dependent regulation 
8 Contest competition 
9 Scramble competition 

 هايپذيريتأثيرگذار بر تغيير هايعامل ند تغيير كند. توايم

هاي بر ويژگي هاآنهاي مهم و ارزيابي اثرگذ اري ،جمعيت

ها و ويژه براي حشرات اقتصادي باعث توسعه روشنظام بهبوم

ترين و ها شده است. مهمي توصيف تغييرپذيريهامدل

جمعيت شناختي، پويايي )ديناميسم( ترين موضوع بوماصلي

ها و سازوكارهاي تغييرپذيري جمعيت بوده و شناسايي عامل

ها از حشرات و تنظيم جمعيت در حدود سطح تعادل آن

هاي مديريتي ريزيشناختي در برنامههاي مهم بومهدف

 همخواريي، ارقابت درون گونه)مانند  داخلي هايعاملاست. 

( هاگونهر )شرايط غير زنده و ديگ خارجي( و تعيين قلمرو و

به  هاآنبوده و نحوه ي تأثير  بر اندازه ي جمعيت تأثيرگذار

م و   ( محيطي هايپذيريتغيير) 6صورت مستقل از تراك

( مي شكارگريي وابين گونهو  رقابت درون) 7وابسته به تراكم

باشد. بسته به شرايط اقليمي و در هر محدوده اي از تراكم 

ير وابسته به تراكم كه بر هاي وابسته و غهاي جمعيت، عامل

تاثير مي گذارند مي تواند متغير باشد ي جمعيت اندازه

(Greenbank, 1963; Begon and Mortimer, 1981; 

Reice, 1985; Cappuccino and Price, 1995; Price, 

1997; Schowalter, 2006 اي دراصول به (. رقابت درون گونه

ر منابع محدود )غذا و واسطه نياز مشترك افراد جمعيت بر س

فضا( ايجاد و منجر به كاهش بقا، رشد ونمو و توليد مثل افراد 

عبارتي اين رقابت مي تواند باعث كاهش نرخ رشد شود. بهمي

و يا افزايش نرخ مرگ و مير شده و در نهايت سبب محدوديت 

رشد جمعيت حشرات شود. رقابت بين افراد به دو صورت 

بوده كه در نوع اول، افرادي از  9يو تقالي 8جويانهستيزه

ماني و توليد مثل جمعيت در رقابت پيروز شده و براي زنده

به اندازه نيازشان به منابع دسترسي داشته و در عوض افراد 

-تر زيان ديده و با سهم نابرابر و كمتري از منابع بهرهضعيف

كه در رقابت تقاليي منابع به طور كنند، در حاليبرداري مي

برداري قرار گرفته و به نسبت يكسان بين كسان مورد بهرهي

 ,Toquenaga and Fujii, 1990; Priceشود )افراد تقسيم مي

1997; Begon et al., 2006; Speight et al., 2008.) 
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 .ي باشدوابستگي به تراكم م ،ترين ويژگي رقابت درون گونه ايمهم

 گذارييعني اينكه هرچه شمار رقابت كنندگان بيشتر باشد اثر

 (.Speight et al., 2008) رقابت روي افراد شديد تر خواهد بود

داراي سطح  جمعيت حشرات به دو حالت پوياييطور كلي، به

مي يابد. در  تغيير 2تعادلبدون سطح ديناميسم و  1تعادل

 هايعاملاثير تحت تها ، جمعيتتعادلداراي سطح  پويايي

، به سوي يك سطح تعادل سوق پيدا كرده و وابسته به تراكم

 هايعامل، تعادلبدون سطح  شوند. در پوياييتنظيم مي

دخيل نبوده و جمعيت به سوي يك نقطه  وابسته به تراكم

نهايت به در ،3نوسان تصادفييابد بلكه با تعادل سوق نمي

شوند يمنقرض م ورسيده ( كمينهيا  بيشينه) تراكم غايي

(Schowalter, 1985 Dennis and Desharnais, 1995; 

Nicholson, 1933; Berryman, 1981; .) همچنين جمعيت

پايداري  و  6ناپايدار، 5پايدارهاي به صورت 4ها از نظر پايداري

شود باشند. جمعيت پايدار به جمعيتي اطالق ميمي 7خنثي

هاي ناچيزي نشان يريكه انبوهي آن در طول زمان تغييرپذ

هاي دهد، در حالي كه در يك جمعيت ناپايدار تغييرپذيري

انبوهي با گذشت زمان تشديد مي يابد. دراصل پس از اينكه 

شود، هاي( شديد ميجمعيت پايداري دچار دگرگوني )نوسان

(. در Praice, 1997تمايل دارد كه به حد تعادل خود برگردد )

تغييري در جمعيت ) 8آشفتگي پس از ايجاد يككه صورتي

(، جمعيت به سطح تعادل خود بازگشت كند در جمعيت

هاي واگرا و يا افزايش و نوسانكه، اگر است. درحالي پايدار

پايداري  شود.يمكاهش نمايي ايجاد شود ناپايداري ايجاد 

خنثي حالتي بين پايداري و ناپايداري است كه پس از رخداد 

رسد يمطح تعادل جديد آشفتگي، جمعيت به يك س

(Berryman, 1981; Dennis and Desharnais, 1995; 

Karimzadeh, 2005; Schowalter, 2012 .)هاي عامل

گذار بوده  مختلفي در محيط زيست و بر زندگي حشرات تاثير

هاي مختلفي را ايجاد و سطوح تعادل و مي تواند تغييرپذيري

 آشفتگي، تغييري يك ها را تحت تاثير قرار دهد.جمعيتي آن

 زيادي حد تا تواند، بوده و مي محيط زيست شرايط در موقت

 تواند مي جمعيت، بر هاجمعيت شود. اين اثرگذاري باعث تغيير

 (.Schowalter, 2012يابد ) ادامه طوالني زمان مدت براي

در اين پژوهش سعي شد تا رفتار جمعيت كرم گلوگاه انار 

 عنوان يك آشفتگي موردعيت بهنسبت به تغييرپذيري در جم

 ها و موقعيت سطحارزيابي قرار گيرد و روند تغييرپذيري

تعادل و پايداري جمعيت پس از آشفتگي معلوم شود. اين 

د شناختي اين آفت سودمننتايج در برنامه ريزي مديريت بوم

 و مؤثر خواهد بود.

 هامواد و روش
 محل انجام آزمایش

بخش مركزي  از توابع« روران»اين آزمايش در روستاي 

بهارستان به جرقويه  در حاشيه جادهشهرستان اصفهان، 

كيلومتري  25اي رودخانه زاينده رود، در منطقه حاشيه واقع

اين روستا در كنار دامنه رشته شرق شهر اصفهان، انجام شد. 

كاله قاضي قرار  هاي منطقهكوهي به هم پيوسته از كوه

ترين محصول عمدهو راآن جنوبي ب مركز دهستانگرفته و 

 (.1آن انار است )شكل باغي 

 

 محل جغرافیایي و نقشه محل انجام آزمایش )روستاي روران(.  -1شکل 
Fig. 1- Geographical area and experimental site (Ruran). 

                                                 
1 equilibrium dynamics 
2 nonequilibrium dynamics 
3 random walk 
4 stability 
5 stable 
6 unstable 
7 neutral stability 
8 perturbation 
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 هاي آزمایششرایط و تیمار

به منظور بررسي وضعيت آشفتگي در جمعيت كرم گلوگاه 

انار  دو گروه باغانار در شرايط باغ؛  دو آزمايش جداگانه در 

را هاي كامل تصادفي اجها در قالب بلوكانجام شد. آزمايش

 بلوك در 4تيمار و در  3شد. به طوري كه آزمايش اول با 

تان متر مربع، داراي درخ 5000ي باغ و هر باغ به گستره 12

ر شهرضا با شرايط يكسان از نظ« ملس»ساله،  رقم  12انار 

وددهي و ديگر شرايط داشت بافت خاك، شرايط آبياري، ك

مديگر هها( از ها )تيمارها و بلوكيكسان، اجرا شد. فاصله باغ

آشفتگي با كاهش »يكصد متر و تيمارها شامل ايجاد 

)كاهش شمار ميوه آلوده( يا كاهش تراكم « آلودگي

(density reduction جمعيت آفت، ايجاد )« آشفتگي با

راكم لوده( يا افزايش ت)افزايش شمار ميوه آ« افزايش آلودگي

(density increase جمعيت آفت و )«بود.  در حالي« شاهد 

اغ بباغ و هر  8بلوك در  4تيمار و در  2كه آزمايش دوم با 

،  ساله 12متر مربع، داراي درختان انار  5000ي به گستره

شهرضا با شرايط يكسان از نظر بافت خاك، « ملس»رقم 

گر شرايط داشت يكسان، اجرا شرايط آبياري، كوددهي و دي

متر  ها( از همديگر يكصدها )تيمارها و بلوكشد. فاصله باغ

)كاهش « آشفتگي با كاهش آلودگي»و تيمارها شامل ايجاد 

 بود.  « شاهد»شمار ميوه آلوده( و 

 روش اجراي آزمایش

از آغاز فصل )خرداد ماه( تا آخر فصل )آبان ماه(، در سال 

درخت انتخاب  30آزمايشي( شمار  از هر كرت )باغ 1394

ها به صورت و نسبت به شمارش شمار ميوه آلوده و سالم آن

هفتگي اقدام شد. براي اجراي آزمايش طول فصل در دو بازه 

زماني اول )ابتداي خرداد تا پايان مرداد ماه( و بازه زماني 

دوم )آغاز شهريور تا پايان آبان ماه( در نظر گرفته شد. در 

اول پس از سپري شدن نصف زمان آزمايش )وسط آزمايش 

فصل و پايان بازه زماني اول(، در هر بلوك در تيمار كاهش 

تراكم، انارهاي آلوده )زير و روي درخت( گردآوري و حذف 

شد. همچنين پس از سپري شدن نصف زمان آزمايش 

)وسط فصل(، به تيمار افزايش تراكم، انارهاي آلوده 

كاهش تراكم همان بلوك اضافه شد.  گردآوري شده از تيمار

در آزمايش دوم پس از سپري شدن نصف زمان آزمايش، در 

هر بلوك در تيمار كاهش تراكم، انارهاي آلوده گردآوري و 

                                                 
1 Log-linear model 
2 generalized linear models 
3 Poisson 

روز بعد نيز  20تا  15حذف شد. مجددا اين عمليات حدود 

آوري انارهاي آلوده در اين آزمايش نسبت به تكرار شد.  گرد

تر انجام شد، ساسيت بيشتر و دقيقآزمايش اول با ح

هاي كه شمار ميوه آلوده گردآوري و خارج شده از باغبطوري

هاي آزمايش اول بود. در تيمار با تيمار كاهشي بيشتر از باغ

گونه افزايش يا كاهشي ديده شاهد در هر دو آزمايش هيچ

درخت در هر باغ در هر  30هاي آلوده هاي ميوهنشد. داده

به عنوان شاخص  صورت ميانگين شمار ميوه آلودههفته به 

 جمعيت ثبت شد. 

 هاتجزیه و تحلیل داده

به علت افزايشي بودن درصد آلودگي در طي فصل رشد، 

هاي غير تجمعي استفاده شد. ها از دادهبراي تجزيه داده

براي بررسي تأثير آشفتگي بر تعادل جمعيت، و بررسي 

اري جمعيت، درآغاز روند وجود روند، پايداري و ناپايد

 –هاي لگاريتمي جمعيت پس از آشفتگي توسط  مدل

با توزيع خطاي  2GLM)رگرسيون با استفاده از   1خطي

ها پس از ( تجزيه شد تا مشخص شود، جمعيت3پويسون

آشفتگي دچار ناپايداري )داراي روند كاهشي يا افزايشي( 

ه پس از هايي كگاه در مورد جمعيتاند يا خير. آنشده

هاي پيش آشفتگي به تعادل رسيده بودند مقايسه ميانگين

خطي  –هاي لگاريتمي و پس از آشفتگي با استفاده از مدل

ها پس از آشفتگي به انجام شد تا معلوم شود كه جمعيت

اند يا به سطح تعادل سطح تعادل اوليه خود بازگشته

از برنامه  اند. تجزيه و تحليل آماري با استفادهجديدي رسيده

R.2.10.0 ( انجام شدCrawley, 2013.) 

 نتایج و بحث
هاي انار آلوده به كرم گلوگاه انار هاي شمار ميوهتجزيه داده

در طول فصل رشد در تيمارهاي مختلف آزمايش اول در 

-نشان داده شده است. نتايج تجزيه داده 3تا  1هاي جدول

گلوگاه انار در طول هاي انار آلوده به كرم هاي شمار ميوه

در  "بدون آشفتگي"فصل رشد، در آزمايش اول در تيمار 

طور كه در اين جدول مشاهده آمده است. همان 1جدول 

شود، ميانگين آلودگي در بازه زماني اول در اين تيمار مي

باشد مي 6/12و  1/8، 2/7، 6/14براي چهار تكرار آزمايش، 

به ترتيب براي اين  كه اين ميانگين در بازه زماني دوم

بودند. نتايج نشان داد  4/10و  0/12، 2/14، 4/26تكرارها 
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كه  شيب خط رگرسيون )از نوع لگاريتمي( برازش شده 

ها معني ها در بازه زماني دوم در هيچ كدام از تيمارروي داده

دار نشده و جمعيت هاي تيمار بدون آشفتگي بر پايه شمار 

دوم هيچ روندي نداشته و بنابراين ميوه آلوده در بازه زماني 

در حالت تعادل مي باشد. همچنين هيچ تفاوت معني داري 

هاي آلودگي )جمعيت( در دو بازه زماني وجود بين ميانگين

نداشت. اين نتيجه بيانگر آن است كه سطح تعادل در تيمار 

جا نشده است. بدون آشفتگي در دو بازه زماني آزمايش جابه

نگين آلودگي بازه زماني اول تيمار شاهد، در به عبارتي، ميا

ي تكرارها، با ميانگين آلودگي در بازه زماني دوم همه

 (.1اختالف معني داري را نشان نداد )جدول 

 نتايج به دست آمده از تيمار آشفتگي در آزمايش اول  با

پس از آشفتگي ) بازه زماني دوم( نشان   "كاهش آلودگي"

-ط رگرسيون برازش شده روي دادهداد كه بر پايه شيب خ

كدام از تكرارهاي اين هاي پس از ايجاد آشفتگي در هيچ

 تيمار معني دار نشده و بنابراين هيچ روندي در جمعيت و

در بازه زماني دوم وجود ندارد و جمعيت در حال تعادل 

است. همچنين هيچ تفاوت معني داري در ميانگين شمار 

تگي وجود ندارد كه نشان ميوه آلوده پيش و پس از آشف

 جايي سطح تعادل در دو بازه زماني پيشدهنده نبود جابه

و پس از آشفتگي مي باشد و به عبارت ديگر سطح تعادل 

ده جمعيت در دو بازه زماني اول و دوم اين تيمار يكسان بو

 (.2است )جدول 

از تيمار آشفتگي با  هاي به دست آمدهنتايج تجزيه داده

آمده است.  3افزايش آلودگي، آزمايش اول در جدول 

كه ميانگين آلودگي، پيش از آشفتگي در چهار طوريبه

و پس از آشفتگي   1/10، 2/19، 2/8، 0/7تكرار اين تيمار، 

 1/30و  6/25، 9/24، 5/33براي اين تكرارها، به ترتيب 

شفتگي به صورت محاسبه شد. بر اين پايه پس از ايجاد آ

افزايش آلودگي، شيب خط رگرسيون برازش شده روي 

هاي اين آزمايش يك از تكرارها پس از آشفتگي در هيچداده

معني دار نشده و هيچ روندي در جمعيت و در بازه زماني 

دوم وجود نداشته و جمعيت در حال تعادل است. در 

هاي  پيش كه در سه تكرار از اين آزمايش بين ميانگين حالي

و پس از آشفتگي ، اختالف معني داري وجود داشت. اين 

جايي در سطح تعادل رخ داده بدين معني است كه جابه

كه ميانگين آلودگي پس از ايجاد آشفتگي طورياست. به

بيشتر از آن پيش از آشفتگي بود. در اين سه تكرار سطح 

ل تعادل جمعيت پس از ايجاد آشفتگي باالتر از سطح تعاد

قبل از ايجاد آشفتگي قرار گرفته است. در يكي از تكرارهاي 

هاي پيش و اين آزمايش اختالف معني داري بين ميانگين

ها بعد از آشفتگي وجود نداشت )تكرار سوم( و اين جمعيت

داراي سطح تعادل يكسان و همانندي در دو بازه زماني پيش 

(.3و پس از ايجاد آشفتگي را نشان دادند )جدول 

 

 هاي انار آلوده به كرم گلوگاه انار در طول فصل رشد در تیمار بدون آشفتگيهاي شمار میوهتجزیه داده -1جدول 
Table 1. Data analysis of the number of fruit infested with carob moths during the growing season in 

control (without perturbation). 
 

هاي آلوده در بازه ي براي شمار میوهخط –مدل لگاریتمي 

 زماني دوم
Log-linear model to the number of infested fruits 

in the second period 

 

 

هاي خطي براي مقایسه شمار میوه –مدل لگاریتمي 

 آلوده
Log-linear model to compare the number of 

infested fruits 

 

 

در میانگین شمار میوه آلوده 

 هفته
Mean number of the 

infested fruits per week   

 

Replication 

a (SE) b (SE) t6 P  

 بازه زماني اول
The first 

period 

 بازه زماني دوم
The second 

period t14 P 

i 
4.021 

(0.372) 
-0.160(0.123) - 1.30 0.284  14.6 26.4 -1.548 0.144 

ii 
1.719 

(0.670) 
-0.371(0.171) 2.171 0.118  7.2 14.2 -1.416 0.179 

iii 
2.243 

(0.465) 
0.189 (0.128) 1.482 0.235  8.1 12.0 - 0.88 0.393 

iv 
2.869 

(0.828) 
0.079 (0.261) - 0.302 0.783  12.6 10.4 0.482 0.637 
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هاي تیمار آشفتگي با كاهش آلودگي )كاهش میوههاي انار آلوده به كرم گلوگاه انار در هاي شمار میوهتجزیه داده -2جدول 

 .آلوده(
Table 2- Data analysis of the number of fruit infested with carob moths during the growing season in 

perturbation treatment by reducing infestation (reduction of infested fruits). 
 

هاي آلوده شمار میوهخطي براي  –مدل لگاریتمي 

 بعد از آشفتگي
Log-linear model for the number of infested 

fruits post perturbation data 

 

هاي آلودهخطي براي مقایسه شمار میوه –مدل لگاریتمي   
Log-linear model to compare the number of 

infested fruits 

 

 

 میانگین شمار میوه آلوده در هفته
Mean number of the infested 

fruits per week   

 

Replication 

a (SE) b (SE) t6 P  

 قبل از آشفتگي
Pre- 

perturbation  

  پس از آشفتگي
Post- 

perturbation t14 P 

i 2.594 

(0.915) 

- 0.100 

(0.292) 
- 0.344 0.775  11.0 7.4 0.822 0.424 

ii 2.696 

(1.110) 

- 0.299 

(0.401) 
- 0.745 0.510  8.5 5.8 0.805 0.434 

iii 3.142 

(1.220) 

- 0.219 

(0.419) 
- 0.522 0.638  12.4 10.4 0.326 0.749 

iv 1.484 

(1.430) 

- 0.134 

(0.466) 
- 0.288 0.792  9.1 5.0 1.286 0.219 

 

هاي آشفتگي با افزایش آلودگي )افزایش میوههاي انار آلوده به كرم گلوگاه انار در تیمار هاي شمار میوهتجزیه داده -3جدول 

 .آلوده(
Table 3- Data analysis of the number of fruit infested with carob moth during the growing season in 

perturbation treatment by increasing infested fruits. 

 

هاي آلوده خطي براي شمار میوه –مدل لگاریتمي 

شفتگيبعد از آ  
Log-linear model for the number of infested 

fruits post perturbation data 

 

هاي آلودهخطي براي مقایسه شمار میوه –مدل لگاریتمي   
Log-linear model to compare the number of 

infested fruits 

 

 

 میانگین شمار میوه آلوده در هفته
Mean number of the infested 

fruits per week   

 

Replication 

a (SE) b (SE) t6 P  

 قبل از آشفتگي
Pre- 

perturbation  

  پس از آشفتگي
Post- 

perturbation t14 P 

i 4.060 

(0.869) 

- 0.231 

(0.300) 
-0.768 0.499  7.0 33.5 -2.484 < 0.05 

ii 3.479 

(0.729) 

- 0.139 

(0.238) 
-0.583 0.601  8.2 24.9 -2.374 < 0.05 

iii 3.395 

(1.368) 

- 0.112 

(0.440) 
-0.254 0.816  19.2 25.6 0.538 0.599 

iv 3.670 

(0.384) 

- 0.190 

(0.130) 
-1.468 0.239  10.1 30.1 -2.116 < 0.05 

 

 

هاي به دست آمده از آزمايش دوم در در نتايج تجزيه داده

هاي آزمايش دوم آمده است. نتايج تجزيه داده 5و  4جدول 

 1و همسان جدول  4در جدول  "بدون آشفتگي"در تيمار 

مي باشد. اين نتايج نيز نشان داد كه  شيب خط رگرسيون 

ها در بازه زماني دوم در هيچ كدام از برازش شده روي داده

ها معني دار نشده و جمعيت هاي تيمار بدون آشفتگي تيمار

دي نداشته و در حالت تعادل مي باشد. همچنين هيچ رون

هاي آلودگي در دو بازه هيچ تفاوت معني داري بين ميانگين

زماني وجود نداشت. نتايج اين آزمايش نيز نشان دهنده آن 

است كه سطح تعادل در تيمار بدون آشفتگي در دو بازه 

 جا نشده است.زماني آزمايش يكسان بوده و جابه

هاي به دست آمده از ايجاد آشفتگي در دادهنتايج تجزيه 

دهد كه بر پايه نشان مي 5آزمايش دوم با توجه به جدول 

هاي پس از ايجاد شيب خط رگرسيون برازش شده روي داده

يك از تكرارهاي اين تيمار معني دار نشده آشفتگي در هيچ

و در نتيجه هيچ روندي در جمعيت در بازه زماني دوم وجود 
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جمعيت در حال تعادل است. مقايسه ميانگين شمار ندارد و 

ميوه آلوده پيش و پس از ايجاد آشفتگي نشان داد كه در 

سه تكرار از اين آزمايش )تكرارهاي دوم تا چهارم( تفاوت 

 معني داري پيش و پس از آشفتگي وجود داشته، به طوري

كه ميانگين آلودگي پس از ايجاد آشفتگي براي تكرارهاي 

متر از ميانگين شمار ميوه آلوده قبل از آشفتگي يادشده ك

بود. در اين سه تكرار سطح تعادل جمعيت پس از ايجاد 

تر از سطح تعادل پيش از ايجاد آشفتگي قرار آشفتگي پايين

گرفته است و جمعيت به سطح تعادل جديدي رسيده است. 

در يكي از تكرارهاي اين آزمايش )تكرار اول( بين ميانگين 

پيش و پس از ايجاد آشفتگي تفاوت معني داري جمعيت 

مشاهده نشد و مفهوم آن اين است كه جمعيت پس از 

آشفتگي داراي سطح تعادلي همسان پيش از آشفتگي مي 

  باشد.

هاي آشفتگي در جمعيت نتايج به دست آمده از آزمايش

شفتگي در جمعيت دهد كه ايجاد آكرم گلوگاه انار نشان مي

تواند در تغيير سطح تعادل جمعيت اين آفت موثر واقع مي

شود؛ چنانچه در آزمايش اول در سه تكرار از تيمار آشفتگي 

، ميانگين شمار ميوه آلوده پس از ايجاد «افزايش جمعيت»با 

داري بيشتر از ميانگين شمار ميوهآشفتگي به طور معني
 

 .هاي انار آلوده به كرم گلوگاه انار در طول فصل رشد در تیمار بدون آشفتگيمیوههاي شمار تجزیه داده -4جدول 
Table 4- Data analysis of the number of fruit infested with carob moth during the growing season in 

control (without perturbation). 
 

هاي آلوده خطي براي شمار میوه –مدل لگاریتمي 

بازه زماني دومدر   
Log-linear model to the number of infested 

fruits in the second period 

 

 

هاي آلودهخطي براي مقایسه شمار میوه –مدل لگاریتمي   
Log-linear model to compare the number of 

infested fruits 

 

 

 میانگین شمار میوه آلوده در هفته
Mean number of the infested 

fruits per week   

 

Replication 

a (SE) b (SE) t9 P  

 بازه زماني اول
The first 

period 

 بازه زماني دوم
The second 

period t18 P 

i 4.390 

(0.461) 

- 0.148 

(0.090) 
-1.640 0.140  24 39 -1.498 0.151 

ii 3.211 

(0.472) 

- 0.049 

(0.072) 
0.680 0.516  23.3 32.8 -1.416 0.174 

iii 3.426 

(0.885) 

0.046 

(0.135) 
0.342 0.741  25 40.0 -1.071 0.298 

iv 3.117 

(0.578) 

0.126 

(0.082) 
1.539 0.162  30 48.1 -1.063 0.302 

 

هاي هاي انار آلوده به كرم گلوگاه انار در تیمار آشفتگي با كاهش آلودگي )كاهش میوههاي شمار میوهتجزیه داده -5جدول 

 .آلوده(
Table 5- Data analysis of the number of fruits infested with carob moth during the growing season in 

perturbation treatment by reducing infestation (reduction of infested fruits). 
 

هاي آلوده خطي براي شمار میوه –مدل لگاریتمي 

 بعد از آشفتگي
Log-linear model for the number of infested 

fruits post perturbation data 

 

هاي آلودهخطي براي مقایسه شمار میوه –مدل لگاریتمي   
Log-linear model to compare the number of 

infested fruits 

 

 

 میانگین شمار میوه آلوده در هفته
Mean number of the infested 

fruits per week   

 

Replication 

a (SE) b (SE) t9 P  

 پیش از آشفتگي
Pre- 

perturbation  

  پس از آشفتگي
Post- 

perturbation t18 P 

i 2.799 

(0.720) 

- 0.013 

(0.118) 
0.111 0.914  32.2 15.3 1.426 0.171 

ii 2.120 

(0.824) 

0.0007 

(0.133) 
0.005 0.996  32.8 8.3 2.336 <0.05 

iii 2.964 

(0.595) 

0.123 

(0.112) 
- 1.089 0.308  36.5 10.5 2.178 <0.05 

iv 2.807 

(0.671) 

0.079 

(0.119) 
- 0.662 0.526  35.1 11.0 2.249 <0.05 
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آلوده پيش از آشفتگي بود به اين مفهوم كه سطح تعادل 

تعادل جمعيت جمعيت پس از ايجاد آشفتگي باالتر از سطح 

پيش از آشفتگي قرار گرفت. همچنين در آزمايش دوم در 

، ميانگين «كاهش جمعيت»سه تكرار از تيمار آشفتگي با 

داري شمار ميوه آلوده پس از ايجاد آشفتگي به طور معني

كمتر از ميانگين شمار ميوه آلوده قبل از آشفتگي بود. يعني 

تر از سطح يينسطح تعادل جمعيت پس از ايجاد آشفتگي پا

جايي سطح تعادل تعادل جمعيت پيش از آشفتگي بود. جابه

باشد ها ميدهنده پايداري خنثي در اين جمعيتنشان

(Kozar, 1991; Gillman and Hails, 1997.) 

در تيمارهايي كه آشفتگي در جمعيت رخ نداده است 

جمعيت پايداري خود را حفظ كرده و سطح تعادل جمعيت 

ري زماني اول و دوم يكسان و آفت با حفظ پايدا در دو بازه

تعادل خود به زندگي خود ادامه داده است. بنابراين 

اند با در هايي كه در معرض آشفتگي قرار نگرفتهجمعيت

اختيار داشتن منابع غذايي كافي در سطوح تعادل خود به 

آن  تواند نشانگرمانند. اين موضوع ميصورت پايدار باقي مي

هاي طبيعي خواه زنده، مانند دشمنان -ه عاملباشد ك

ند تواهاي اقليمي نميطبيعي و خواه غير زنده، مانند عامل

باعث ناپايداري جمعيت كرم گلوگاه شود و در صورت نبود 

هاي كنترل آفات( جمعيت دخالت انسان )آشفتگي با روش

 كرم گلوگاه پايدار و زيانبار خواهد بود. 

كاهش »تيمارهاي آشفتگي با  نتايج به دست آمده از

نشان مي دهد كه مي توان با برنامه ريزي در بارها « جمعيت

و زمان ايجاد آشفتگي، سطح تعادل جمعيت را به سود 

شناختي پايين آورده و با تغيير سطح تعادل و مديريت بوم

پايين آوردن آن به زير سطح زيان اقتصادي، از زيان 

ين آمدن سطح تعادل اقتصادي آفت جلوگيري كرد. پاي

جمعيت همراه با حفظ پايداري جمعيت موضوع بسيار 

سازد كه هنگامي سطح تعادل جمعيت جالبي را آشكار مي

هاي تر از پيش قرار گيرد از اعمال روشبا اين آشفتگي پايين

شود و بيانگر آن است ديگر در مديريت آفت جلوگيري مي

بار بوده و با تراكم كه پايداري جمعيت در اين حالت غير زيان

پايين در زير سطح زيان اقتصادي قرار گرفته است. اين 

تواند در مديريت آفت در طول فصل سودمند و وضعيت مي

هاي پيش كاربردي باشد تا از صرف وقت و انرژي براي اقدام

 هاي غير ضروري جلوگيري شود. اگاهي و كنترل

« افزايش جمعيت»نتايج به دست آمده از تيمار  آشفتگي با 

هايي كه در معرض اين تيمار قرار نشان مي دهد، جمعيت

براين اند در بازه زماني دوم در حال تعادل بودند. بناگرفته

ها پايدار و آشفتگي بر پايداري سطوح تعادل اين جمعيت

 كه در سه جمعيت )جمعيتاند. در حاليها اثري نداشتهآن

جا شده و سطح دل جابهدر سه تكرار( اين تيمار سطح تعا

ري تعادل باالتري را تشكيل داده است كه نشان دهنده پايدا

هاست. باال رفتن سطح تعادل در اين خنثي در اين جمعيت

سه جمعيت پس از آشفتگي بيانگر آن است كه در صورت 

 وجود منابع غذايي و ميزبان مناسب، آفت در يك سطح باال

-ت ميدر مديريت پايدار آف و زيانبار خود را پايدار ساخته و

اال تواند نامناسب باشد زيرا به حالت پايدار و با جمعيت ب

 ;Brunsting and Heessen, 1984مشكل ساز خواهد بود )

Schowalter, 2006; Gillman and Hails, 1997 .) 

ت هاي شيميايي در كنترل اين آفنظر به اينكه امروزه روش

طه مسائل در بر ندارد بلكه بواس اينه تنها رايج نبوده و نتيجه

و چالش زيست محيطي و به مخاطره انداختن سالمت انسان 

 و گذشته از اينكه انار يك محصول صادراتي با ارزش براي

ز كشور بوده و هست لذا بايستي از نتايج اين آزمايش كه ا

ت شناختي و پايدار در مديريت كنترل آن اسراهكارهاي بوم

 يري شود.گبيش از پيش بهره

 گیرينتیجه
ايجاد آشفتگي در جمعيت كرم گلوگاه انار مي تواند در 

شناختي آن مورد استفاده قرار گرفته و با مديريت بوم

ريزي در بارها و زمان ايجاد آشفتگي، مي توان سطح برنامه

شناختي پايين آورده تعادل جمعيت را به سود مديريت بوم

و با تغيير سطح تعادل به زير سطح زيان اقتصادي، از زيان 

اقتصادي آفت جلوگيري كرد. پايين آمدن سطح تعادل 

هاي جمعيت همراه با حفظ پايداري جمعيت از اعمال روش

هاي غير ضروري مديريت آفت پيش اگاهي و كنترل

.كند.  جلوگيري مي
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Introduction: The carob moth,  Apomyelois ceratoniae, is the chief pest of the pomegranate. Its control is only 

plausible using ecological pest management. Population dynamics and, in particular, population regulation is of 

prime importance in ecology. Different factors, including indigenous (intraspecific competition) and exogenous 

(climate and other organisms), may affect population size; the effects can be dependent or independent of 

population density (Price, 1997). In general, insect populations can go through equilibrium dynamics or non-

equilibrium dynamics. In addition, a population at equilibrium level can be stable, unstable or have neutral 

stability. Stability denotes a return to the previous equilibrium level after a perturbation. Neutral stability, however, 

is a shift of the equilibrium to a new level (Cappuccino and Price, 1995; Schowalter, 2012). In the present study, 

the stability of the population equilibrium of the carob moth was examined. 

Materials and methods: To examine the effects of perturbation and the stability of population equilibrium of 

carob moths, two different experiments were performed. The first experiment included three treatments 

(perturbation using density reduction, perturbation using density increase, and no perturbation or the control). In 

the second experiment, only two treatments (perturbation using density reduction and the control) were carried 

out. All treatments were replicated four times using a randomized complete block design. The growth season was 

divided equally into two periods, and the number of infested fruits in 30 randomly selected trees per plot (orchard) 

was recorded weekly for each period.  Data were analyzed using log-linear models to determine whether the 

equilibrium was stable, or if there were any shifts in the equilibrium level. 

Results and discussion: The results showed that when there was no perturbation, the equilibrium was unchanged. 

It was the same for perturbation using density reduction in the first experiment, since the equilibrium showed 

stability. However, perturbation using density reduction in the second experiment shifted population equilibrium 

to a lower level. In addition, perturbation using density increase also caused a change in population equilibrium 

such that the mean infestation of the pre-perturbation period was significantly greater than that for the post-

perturbation period.Our findings indicate that creating a perturbation in the population of carob moths may 

significantly change the stability and population equilibrium as seen in the first experiment with perturbation using 

density increase. In this experiment, the equilibrium shifted to a higher level after a perturbation. Moreover, in the 

second experiment with perturbation using density reduction, the perturbation decreased population equilibrium, 

indicating a neutral stability. When there was no perturbation, carob moth populations showed persistence in a 

stable manner, where the same equilibrium was recorded for both time periods.  It can be said that populations that 

were not subjected to a perturbation may persist if there are enough food resources. Therefore, these populations 

cannot be easily perturbed or made unstable by climate or natural enemies unless the populations are manipulated 

by human practices such as pest management strategies. 
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Conclusion: It was concluded that by using a perturbation, carob moth populations can be ecologically managed. 

With exact times and applications of ecological strategies of pest management (such as perturbation), it is possible 

to benefit from the method by lowering population equilibrium to below the economic injury level. Thus, the 

lowered level of population equilibrium is very important due to its stability, preventing usage of extra pest 

management practices. 

Keywords: Carob moth, Population equilibrium level, Stable, Stability, Perturbation, Ecological pest 

management. 
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