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 چکيده

اساتان  شهرستان ساامان  های بادام باغ در 9313تا  9311و  9389 تا 9331های خوار هلو در سالشاخهو اهمیت اقتصادی سر چرخه زندگی

هاای آواوده تهات    هاای باادام آزااز و شااخه و میاوه     بازدیدهای هفتگی از ابتدای فصل رشد با بازدید از بااغ  د.شبررسی  بختیاری و چهارمحال

هاای   در بااغ  های فرماونی هنصب تلردیابی تغییرات تمعیت آفت نیز با  د.شتداسازی و پرورش مراحل مختلف رشدی آفت به آزمایشگاه منتقل 

 نمایاد.  سارری مای  های درختاان میزباان   شاخهدرون سر اول و دومشکل الروهای ریز سن  به را آفت زمستاننتایج نشان داد . بادام صورت گرفت

هاا   بازر  شادن میاوه   . از اواسط خرداد با ندشوها میآن یدگیخشک سببها شاخه و توانهسر ضمن تغذیه ازرشد  شروع فصل ی آفت باالروها

 9381و 9331 هاای میانگین آوودگی چغاوه بادام مامائی در سال .دشوآنها می ریزشموتب  وهلو و بادام شده  ،زردآوو های نارسوارد میوهالروها 

ی  . در هماه دشا  محاسبهدرصد  98شدت آووده تا  های بهمیزان آوودگی مغز بادام سفید در باغ 9381تعیین ودر سال درصد  73/9و  11/2 ترتیب به

های زرب و تنوب تاا،،  های تحقیق تعداد میوه و سرشاخه آووده درختان هلو بیشتر از بادام بود. میزان آوودگی درختان بادام و هلو در تهتسال

درصاد و   ±9111نسابی و رطوبت درته سلسیوس  21±2با دمای در شرایط آزمایشگاه های شمال و شرق بود. داری بیشتر از تهتمیزان معنی به

آب و هاوایی ناحیاه    در شارایط آفت  د.شروز تعیین  3-92و شفیرگی  92-91، الروی 1-1طول دوره تنینی آفت  ،ساعت 91: 8دوره روشنایی 

 دست آمد. هفته آخر شهریور به  ترتیب اواخر اردیبهشت، هفته دوم تیر و های نسل اول، دوم و سوم بهپرهاو، پرواز شب.نسل در سال دارد 3سامان
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Abstract 

Biology and economic importance of peach twig borer were investigated during 2000-2001 and 2016-2017 in almond orchards located 

in Saman, Chahar mahal VaBakhtiary, Iran.From the beginning of the growing season, almond orchards were visited weekly to collect 

infected branches and fruits transferred to laboratory to isolate and rear different developmental stages of the pest. Moreover, pest population 

changes were investigated by installing pheromone traps in almond orchards. Results showed that the pest spends winter in the form of first 

and second instar larvae within the terminal buds of the branches of host trees.Pest larvae feed on shoots and buds in the early growing 

season. Since mid-June, the larvae fed upon immature apricot, peach, and almond fruits, causing them to fall. The average infection rate in 

immature fruits of “Mamaee” almond cultivar was 2.95% and 1.47% in2000 and 2001, respectively.The amount of “Sefid” almond cultivar 

infection was determined18% in heavy infested orchards.The number of infested fruitand branches in peach trees were higher than almond 

trees.The amount of infestation in almond and peach trees in the west and south directions was statistically more than the north and east 

directions. In laboratory conditions, with 25± 2 °C, 50±10% RH and 8:16hours (L: D) the embryonic period of the pest along withlarval and 

pupal stages were lasted 5-6,12-16 and 7-12days respectively.The pest completes three generations per year.The peak of the first, second and 

third generation occurs in late May, the second week of July and the last week of September respectively.  
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 مقدمه

 21111استان چهارمحال و بختیاری با تووید ساالنه بایش از 

بزرگترین تووید کنناده باادام آبای    باغ هکتار  97881تن بادام از 

. از طرف دیگر میوه هلو نیز با (Anonymous, 2016کشور است )

از  (Anonymous, 2016سطح زیر کشت در اساتان ) هکتار  3111

علاات  اهمیاات خاصاای برخااوردار اساات زیاارا کشاات آن، بااه

های تدیداالحداث بادام مرسوم باوده و در  زودباردهی در باغ

شود تاا قبال از رسایدن    های بادام کشت میفاصله بین ردیف

دهی اقتصادی از میوه آن استفاده شود. آفت درختان بادام به بار

بااا داشااتن ر یاا    Anarsia lineatellaاخه خااوار هلااوسرشاا

هاای  هاا و تواناه  خشاکانیدن شااخه  خواری عالوه بر  دوگانه

و  باادام مختلاف   ارقامدرختان میزبان از تمله به میوه  ،نورسته

در مرحله چغاوه نیز خسارت وارد کارده و سابب ریازش    هلو 

. برتستگی این خساارت باا   دشوهای نارس میبخشی از میوه

هکتار از رق  مامایی بادام در اساتان، کاه    1111وتود بیش از 

، (Anonymous, 2016آفت قادر به تغذیه از پوست سبز آن اسات ) 

هکتار رقا  سافید، کاه آفات قاادر باه ورود        3111و بیش از 

، دو چناادان (Anonymous, 2016داخاال میااوه آن اساات )  بااه

دار میوه هستهخوار هلو ازآفات مه  درختان شاخهسرگردد.  می

 باشاد می در ایران خصوص هلو، زردآوو، بادام ، آوو و گوته هب

داشاته و   در دماوند روی درختان قیسای دو نسال در ساال   و 

همچناین خساارت آن    .اسات خسارت آن به این میوه شادید  

روی سیب، خرماوو، زاوزاوك و ازگیل نیز گزارش شاده اسات   

(Sabzevari, 1968). مترین آفت درختاان  خوار هلو مهسرشاخه

یونان، فرانسه، ایتاویاا و  کشورهای دار در اروپا شامل هستهمیوه

–Damos&Savopoulou–Soultani.,Damos, 2013اسرانیا اسات ) 

,2009., Damos & Savopoulou- Soultani, 2008  الرو آفت باا .) 

و دیگار   ی بیماارگر هاسبب نفوذ قارچ ،ها تغذیه از سطح میوه

 شااود بااه مغااز بااادام و پوساایدگی آن ماایهااا میکروارگانیساا 

(Esmaeili, 1983) . چهارمحااال و بختیاااری سااطح  در اسااتان

باشااد  ماایهکتااار  3111 کشاات بااادام رقاا  ساافید باایش از 

(Anonymous, 2016و الرو سرشاخه خوار )   هلو قادر باه نفاوذ

داخل میوه در مرحله رسیدن و تغذیه از سطح میوه این رقا    به

کر است که بادام رق  سفید پوست نازکی دارد است، الزم به ذ

شاود و در  و زمان برداشت پوست سبز آن به راحتی تادا مای  

کارم سرشااخه خاوار هلاو     شاود.  ها مغز دیده مای برخی میوه

ای چند نسلی است و در شرایط متفااوت آب و هاوایی   حشره

 ,.Sabzevari, 1968دو تاا پانج نساال ایكااد کناد )     تواناد  مای 

Esmaeili, 1983) در کاویفرنیای امریکا از یاك تاا چهاار    . آفت

 .(Davidson & Lyon, 1987) کنااددر سااال ایكاااد مااینساال 

دو نسال در بوهمیاای تمهاوری چاك      همکارانکوکورك و 

(Kocourec et al., 1996 ) .در اساتان مازنادران    گزارش کردناد

 Mafi etروی هلو سه تا پنج نسل در سال گزارش شده است )

al, 2016.)گاذران  بادام و زردآوو الروهاای زمساتان   هایدر باغ

شاوند   ها یافت مای شاخههای انتهای سرازلب در داخل توانه

(Esmaeili, 1983)ای  اتاقك یا حكره نی  دایاره  معموال . الروها

کاه   کنناد مای انتهاایی تعبیاه   شکل خیلی ظریفی درون تواناه 

Hibernacule  شااودگااذرانی نامیااده ماای یااا اتاقااك زمسااتان 

(Liotta & Maniglia, 1993).       الروهاا در بهاار مصاادف باا بااز

ها شروع باه فعاویات مكادد کارده و داخال سار        شدن توانه

های آبدار و تازه، تغذیاه کارده و باعاش خشاك شادن      شاخه

الروها تا پایان دوره  .شوندمی های انتهایی ها و توانهسرشاخه

حملااه تغذیااه ممکاان اساات چناادین شاااخه تااوان را مااورد 

پا  از آن در   .ناد گردهاا  قراردهند و باعش خشك شادن آن 

ها شروع باه تنیادن   داخل شاخه توخاوی یا در انشعابات شاخه

 91دوره شفیرگی حدود  .شوندو به شفیره تبدیل می کردهپیله 

در استان مازندران، زیست  .(Esmaeili, 1983روز است ) 97تا 

تله فرمونی روی ارقام شناسی سرشاخه خوار هلو با استفاده از 

زودرس )کرس(، میاان رس )زعفرانای( و دیاررس )سایوی(     

بیشترین درصد آوودگی در میاوه رقا     ،بررسی و گزارش شده

باوده   درصاد  1/1درصد و در رق  دیررس حدود  7رس میان

داری بین تعداد شکار حشرات کامال در  است و اختالف معنی

 ه اسات ود نداشات وت 12و  19ارقام مختلف هلو در سال های 

(Mafi et al, 2016., Mafi et al, 2014 .) هاای موفقیات   گازارش
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هاای فرماون تنسای    زمینه استفاده از تلاه آمیز دیگری نیز در 

در نقاا  مختلاف دنیاا وتاود دارد     برای پایش و کنترل آفت 

(Ahmad, 1989., Hrdyet al 1989., Niccoliet al 1990.,Weakley 

et al, 1990a 1990b., .Sciarretta&Trematera, 2006., Damos & 

Savapoulo- Soultani, 2007.,Murray, 2007., Andreadiset al 

2014., Asferset al, 2016., Alston &). 9331-9381های  طی سال 

 خوار بررسی بیووو ی و اهمیت اقتصادی سرشاخه"ای با عنوان پرو ه

در  دشمنان طبیعای آن آوری و شناسایی هلو روی بادام و تمع

( Roshandel, 2003) اترا گردیاد  "استان چهارمحال و بختیاری

پرو ه دیگری با عنوان 9311-9311های و به دنبال آن در سال

 شناسااای و پارازیتیسااا  طبیعااای زنباااوربررسااای زیسااات"

Paralitomastix varicornis Nees خااوار  سرشاااخه یاادیپارازیتو

 های بادام استان چهارمحال در باغ  .Anarsia lineatella Zellهلو

 .(Roshandel, 2019) اترا شد "و بختیاری

باتوته به این کاه ببات مراحال مختلاف رشادی آفات در       

شرایط طبیعی، ردیابی تغییرات تمعیت آفات باا اساتفاده از تلاه     

فرمونی و خسارت به سرشااخه و میاوه در هار دو پارو ه انكاام      

باشاد.  نتایج دو پارو ه ماذکور مای   شده، مقاوه فعلی حاصل تلفیق 

چرخاه زنادگی   بررسای   قدم اول برای اترای مادیریت تلفیقای،  

بررسای   اسی آفت قبالًشنآفات است وذا با توته به این که زیست

 .P شناسی زنبور پارازیتوئیاد پرو ه دوم زیست انكامشده بود و با 

varicornisشناسای و میازان پارازیتیسا  آفات مشاخ       ، زیست

خسارت اقتصادی  ، گردید، در این تحقیق با تلفیق نتایج دو پرو ه

اساتان چهارمحاال و   منطقاه ساامان   خوار هلاو در  آفت سرشاخه

تاا از ایان    د،شا ارائاه  شرایط آزمایشگاهی طبیعت و بختیاری در 

در بااغ هاای باادام و     فتآ مدیریتطریق بتوان راهکارهایی برای 

 .نمود ارائههلوی استان 

 

 سيروش برر

 آفت بررسي چرخه زندگي -1

ردیابي  چرخه زندگي،1881تا  1879هاي الف( مرحله اول تحقيق، سال

 در نهالستان بررسي گردید. آفت خسارت اقتصادي و تغييرات جمعيت

 مااه  نمونه برداری هفتگی ازاواخر فروردین تا اواسط آبان

و  صاورت گرفات   های بادام رق  ماماایی ناحیاه ساامان   از باغ

خااوار هلااو شااامل زمااان سرشاااخه یسااتیمراحاال مختلااف ز

یادداشت و مرحله شفیرگی  و الرویمختلف سنین  ،ریزی تخ 

های حاوی مراحل مختلف رشدی آفات باه آزمایشاگاه    نمونه

منتقل گردید. در مناطق وقدوم، سامان و باغ امامیاه شاش بااغ    

رق  مامایی در نظر گرفته شد )در هار منطقاه دو بااغ حاداقل     

درخت روی دو قطر بااغ   91هکتاری( و در هر باغ تعداد یك 

راحل درختان م های تغرافیایی چهارگانه مانتخاب و در تهت

مختلف زیستی آفت بررسی و یادداشت شد. در ابتدای فصال  

خواری دنبال آن سرشاخهها و بهشروع تغذیه از توانهدر زمان 

ساانتی   21سرشاخه باه طاول    91از هر درخت تعداد  الروها،

 های آووده شمارش شد.متر به آزمایشگاه منتقل و تعداد توانه
ردیابي  چرخه زندگي، 1891تا  1891هاي ب( مرحله دوم تحقيق، سال

 ارازیتيست  بييعتي زنيتور   پ و خستارت اقتصتادي  تغييرات جمعيتت،  

Paralitomastix varicornis Nees هلتو در  پترورش سرشتاخه ختوار    و

ها براي برداريدر این مرحله نيز نمونه د.ش بررسي شرایط آزمایشگاهي

 مطابق بند الف صورت گرفت. آفت بررسي چرخه زندگي

آفاات در  گااذرانیمنظااور بررساای وضااعیت زمسااتان بااه

هار دو   از اواسط آبان تا اوخار اسافند   ،9331-9381 های سال

های بادام ارقام مامایی، ربیع و سافید در یاك   هفته یك بار باغ

معین در منطقه سامان )وقدوم، ساامان و بااغ امامیاه(    خط سیر 

 های انتهایی بررسی شدند.بازدید و سرشاخه و توانه
 هلو در شرایط آزمایشگاهيپرورش سرشاخه خوار: 1-1

از  9311 -9311در مرحله دوم تحقیاق طای ساال هاای     

هاای آواوده باادام و هلاو از     میوهاواخر اردیبهشت سرشاخه و 

)وقادوم،   شهرستان سامانده مناطق مختلف بازات سمراشی نش

آوری و بااه صااورت هفتگاای تمااع بااهسااامان و باااغ امامیااه( 

در ظروف مناسب پارورش قارار    سر  ،آزمایشگاه منتقل شد

 (.9)شااکل تااا حشاارات کاماال آفاات خااار، شااوند  گرفاات

حشره ماده و پنج نر، بعاد از   91به تعداد های نر و ماده  پروانه

 متاری  ساانتی  21×91×31با ابعااد   در ظروف پالستیکی ظهور
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 یدماا و در شرایط آزمایشاگاه در اتاقاك رشاد باا      رها شدند

درصاد و دوره   11±91رطوبت نسبی ،درته سلسیوس 2±21

قاارار گرفتنااد  ساااعت )تاااریکی، روشاانایی( 8:91روشاانایی 

دیااواره داخلاای .(Ehret, Typ: KLP/84, Germany)انکوباااتور 

هاا از  پرهشبو برای تغذیه  هظروف با کازذ سفید پوشیده شد

باارای تحریااك شااد.  اسااتفاده درصااد91محلااول آب و قنااد 

قارار   رق  کاردی ریزی در هر ظرف دو عدد هلوی نارس تخ 

دست آمده با استفاده از قل  موی ظریاف  های بهتخ  د.داده ش

های نارس هلوی رقا  کااردی در ظاروف دیگاری     روی میوه

هاای بررسای   ای آزماایش منتقل شد و از الروهای حاصله بار 

 پارازیتیس  آفت استفاده گردید.
 

 
الرو آفت روی سرشاخه بادام، میوه های هلوی آووده به آفت و  -1شکل

 .ظروف پرورش آفت در آزمایشگاه

Fig. 1. Larva of the pest on almond branch, infested peach fruits and 

pest containers in laboratory 
 

 ردیابی تغییرات تمعیت آفت با استفاده از تله فرمونی -2

بااغ   در چهاار  9311 -9311و 9331-9381هاای سالدر 

بادام رق  مامایی به مساحت حداقل یك هکتار و در هر کادام  

متر از یکدیگر در وساط بااغ در    111با فاصله تله فرمونی  دو

ارتفاع یك و نای  متاری از ساطح زماین روی درختاان باادام       

میاانگین   وصاورت هفتگای یادداشات    هآمار شکار با نصب و 

تاریخ نصب و تمع آوری تلاه هاا در هار    شکار محاسبه شد. 

 ترتیاب اول اردیبهشات و دها  آباان مااه باود.       چهار سال باه 

-Anarsia lineatella PH-049)با مشخصاات  های فرمون  کرسول

1RR    سااخت شارکتRussel IPM     انگلساتان باوده و توساط

شرکت نوآوران حیات پاك توزیع شده بود( هر مااه و چساب   

روز یك بار تعویض شادند. از میاانگین تعاداد     91فرمون هر 

شکار دو تله برای رس  نمودار تغییرات تمعیت استفاده شاد.  

های اترای تحقیاق  تگاه سامان نیز در سالآمار هواشناسی ایس

 مورد استفاده قرار گرفت.

 تعیین خسارت اقتصادی آفت -3

خزاناه در بااغ امامیاه و     3در 9381و  9331های در سال

بارداری  نهاال پا  از سار    111هار کادام    وبادامستان احرار 

هاای  شمارش شد و تعداد پیوندكمعاینه و  ،های پیوندی نهال

و  9331هاای  در ساال . دشا آووده و خسارت دیده یادداشات  

رقا    هاای باادام  زمانی که چغاوههفته سوم اردیبهشت،  9381

بارداری  شدند از سه باغ نمونهچیتی به اندازه بذر ووبیا  مامایی

طور تصادفی انتخاب شاد. در   درخت به 91و در هر باغ تعداد 

مترانتخااب و   تیساان  2هر درخت دو شاخه دو ساوه باه قطار   

 درصاد شامارش و  های خسارت دیاده و ساوراش شاده    میوه

در اواساط  ، 9331-9381هاای د. در ساال شا خسارت محاسبه 

های بادام سفید و ماماایی شاروع   مرداد زمانی که برداشت میوه

هاای   بازدید و از درون توده باادام  ناحیه سامانهای شد از باغ

میوه بادام از  9111ل طور تصادفی تعداد حداق برداشت شده به

و تعاداد   شاد  خاوار هلاو بررسای   نظر آواودگی باه سرشااخه   

. روش ردیاد و درصد آوودگی تعیین گهای آووده شمارش  میوه

نمونه برداری به این صورت باود کاه در هار یاك از منااطق      

هایی که برای پوست کنی انباار  سامان و باغ امامیه از توده بادام

عادد   9111شده بود از ارقام سفید و مامایی، تداگاناه تعاداد   

بادام شمارش و درصد آوودگی یادداشات گردیاد. در هار دو    

کاه   باود  برداری به این شکلروش نمونهدوره اترای تحقیق، 

هر باغ ده درخت بادام و ده درخت هلو اواسط فروردین دردر 

شمال، تنوب، های تغرافیایی تهتدام از هر کانتخاب و در 

هاای آواوده باه     و نموناه بازدیاد شش شااخه   ،مشرق و مغرب

های باادام و هلاوی   به این منظور باغ د.شمیآزمایشگاه منتقل 

مناطق سامان، شوراب و چ  چنگ حاشیه زاینده رود )سه باغ 

بادام و سه باغ هلو با حداقل فاصله یك کیلاومتر از یکادیگر(   

صاورت هفتگای بازدیاد و مراحال      باه  تابستانبتدای فصل از ا

)الرو و شاافیره( بااه   خوارهلااوسرشاااخه رشاادی مختلااف

 .دشآزمایشگاه منتقل و از نظر وتود پارازیتیس  بررسی 



  9318، شهريور 2، شماره 87هاي گیاهي: جلد     آفات و بیماري

 نتایج و بحث

 :در شرایط طبیعیزیست شناسی آفت  -9

 و 9311ی هاا  در بازدیدهایی که در پاییز و زمستان ساال 

مشاخ    ،بادام منطقه سامان صورت گرفات های از باغ 9311

ورت الروهای ریز سن یاك و دو  ص د که آفت زمستان را بهش

 ،)شالیل  های درختان میزباان متری سرشاخهدر عمق نی  سانتی

 بررساای هااایبااا  نتااایجایاان ، کناادساارری ماایهلااو و بااادام( 

(Roshandel, 2003 .مطابقت دارد ) 

الروهاای   ،بهاار هاا در  با گرم شدن هاوا و تاورم تواناه   

های گال  گذران فعاویت خود را شروع کرده و از توانهزمستان

ای مایل به سیاه رناگ خاود را   کنند و فضوالت قهوهتغذیه می

 3تاا   7و هار الرو در حادود    ریختاه در محل ورود به توانه 

های زایشی آنهاا ماورد حملاه     توانه گل را با تغذیه از قسمت

( واسماعیلی 1968تایج سبزواری )با ن که (2)شکل دهدقرار می

هاا زماانی کاه    پا  از ریازش گلبار    ( مطابقت دارد. 1983)

هنوز خیلی کوچك هستند الروهاا از  و های تشکیل شده  میوه

هاای  در ساال  کنند کاه تغذیه می وطیف نورستههای سر شاخه

ووای   این زمان مصادف با هفته اول اردیبهشت ماه است عادی

زماان باا هفتاه     هشت ماه خنك باشد ه هایی که اردیبدر سال

های توان در این زمان حادود  طول بر  شود.دوم خرداد می

تارین بار    الروها از انتهای دمبر  تاوان  ،متر استسانتی 1

شاوند و از درون آن تغذیاه کارده تاا باه      شااخه مای  وارد سر

های خشبی شاخه برسند. سر  این سرشااخه را تارك    قسمت

شاوند و آن را باه هماین    دیگاری مای   کرده و وارد سرشااخه 

ترتیب از نوك شاخه به طرف پائین مورد تغذیه قارار داده کاه   

آنهاا   سار  شود و معموالًها میخشکیدن انتهای سرشاخهسبب 

 .(2شاوند )شاکل  به طرف پائین خ  شده و سابز خشاك مای   

کناد  شاخه تغذیه مای سر چهارتا  سهمعموال هر الرو از حدود 

سااس مشااهدات   ابر (Sabzevari, 1968) تا رشدش کامل شاود 

تاا   ساه نادرت از  هطول قسمت خشك شده با  صورت گرفته

ی بادام هاسر  زمانی که چغاوه .کندمتر تكاوز میسانتی چهار

شدند مورد حمله الروهاای سار شااخه خاوار      فندقبه اندازه 

محال ورود ازسامت دم میاوه اسات و      گیرند. معموالًقرار می

های داخلی میوه سبب ریزش آنهاا  و از قسمتدرابر تغذیه الر

 دوخوار باا تغذیاه از   شاخهشود. در این مرحله هرالرو سرمی

و ایان یافتاه باا نتاایج     کناد  خود راکامل مای  میوه رشد سهتا 

 ( مطابقاااات دارد9183اسااااماعیلی ) ( و9118ساااابزواری )

(. الرو سر  از میاوه خاار، شاده و در زیار بقایاای      2)شکل

های خاك و یا شیارهای زیر پوست هکلوخ ،زمینگیاهی سطح 

شود که این زمان مصاادف باا   درخت وارد مرحله شفیرگی می

 91طول دوران شفیرگی حدود  .نیمه دوم اردیبهشت ماه است

 Brunner et) ( و1983و با نتایج اسماعیلی ) باشدروز می 97تا 

al, 1984) .ه ای رناگ و کوچاك با   ها قهوهشفیره مطابقت دارد

درون پیلاه ناازك و ظریفای     متر و معموالًمیلی 1طول حدود 

های نسل زمستانی از حدود نیمه دوم  شب پره .شودتشکیل می

شوند ووی او، پرواز آنها هفتاه اول  اردیبهشت ماه مشاهده می

هاای  گیری تخا  ها پ  از تفتپرهاین شب .خرداد ماه است

ت چاوبی آنهاا   هایی کاه هناوز پوسا   خود را روی چغاوه بادام

 گذاشاته  نظیر ارقام مامایی و ربیع خشبی و سخت نشده است

. روی گاردد هاا مای  کرده و سبب ریزش آنها تغذیه و از میوه

بادام سفید )رق  پوست نازك( در این مرحله خسارت انادکی  

از سار   مشاهده گردید. الروهاای نسال اول تابساتانی عمادتاً    

-زندگی خود را کامل میهای بادام تغذیه کرده و سیکل شاخه

پوسات باادام   و مصادف با اواسط خرداد است  زمانکنند. این 

 مغاز میاوه  مامایی سخت شده و الروها دیگر قادر به نفاوذ در  

هاای باادام و میاوه    همین علت عمدتا از سرشااخه  نیستند و به

 کنناد. در آوو تغذیه مای شلیل و زرد ،ویژه هلو هها بسایر میزبان

 آفات ها تغذیه الروهای وه بر تغذیه از سرشاخهاین مرحله عال

از قسمت زیرین پوست سبز میوه بادام سفید و مامایی مشاهده 

ووای چاون فضاوالت الرو     شود که اهمیت اقتصادی نداردمی

میاوه چسابیده از    پوسات ای رنگ باه  همراه با ترشحات قهوه

حشارات کامال نسال تدیاد     سندی محصول می کاهد. پبازار

های خود را از حادود اوایال تیار مااه     تخ  هلو ارخو شاخهسر

های بادام و در بادام سفید روی میوه قرار روی سرشاخه عمدتاً



  ... هلو خوار شاخه اقتصادي سر برآورد خسارت و زیست شناسي : سیامک روشندل 

-در مرداد ماه از انواع هلوی میاان  دومالروهای نسل  د.دهن می

-س تغذیه کرده و روی بادام نیز به تغذیاه از سار  ررس و دیر

ه نزدیاك شادن   وته بتدر این موقع با  .دهندها ادامه میشاخه

و سافید  مانناد  م پوسات ناازك   ارقا ابه زمان برداشات باادام   

ایان  میاوه  خسارت و تغذیاه الروهاای آفات در    ، 29شاهرود 

 (.2)شکل گرددم بیشتر مشاهده میارقا

توانناد  شاوند، مای  ی نسل دوم که دیرتر ظاهر مای الروها

اواخر شهریور به ارقام دیررس هلوخسارت شدیدی وارد کنند 

درختان بادام، ر ی  زذایی سرشاخه خواری دارناد.  ووی روی 

شهریور  های معمووی هفته دومهای نسل سوم در سالرهپشب

های خود را تخ تر هفته اول مهر هایی که هوا خنكو در سال

الروهاای ریاز    .دهناد های بادام و هلو قرار مای شاخهروی سر

عماق  هاای انتهاایی شاده و در    تخ  وارد توانه خپ  از تفری

 ری می کنند.ررا س ها زمستانمیلی متری توانه 7-1حدود 

 

 
 ،تغذیه از سر شاخه خسارت خشکیدن توانه ها، -2شکل 

 چغاوه و مغز بادام سفید.

Fig. 2. Damage to the buds, branches, feeding on the fruits of almond 

(Sefid cultivar) by peach twig borer larvae. 

 

 شناسی آفت در شرایط آزمایشگاهیزیست -9-9

 1-1طول دوره تنینی تخا    در این تحقیق مشخ  شد که

روز و طاااول دوره  92-91 روز، طاااول دوره الروی آفااات 

طاول   روز روی میاوه هلاوی رقا  کااردی باه      3-92شفیرگی 

 انكامیاااد و باااا نتاااایج ساااایر محققاااین مطابقااات دارد    

(Damos&Savopoulou-Soultani, 2008., Brunner et al, 1984., 

Roshandel, 2003 and Esmaeili, 1983). 
 پارازیتيس  آفت در شرایط بييعي -1-2

توسااط محقااق بخااش  زنبااور پارازیتوئیااد گونااه زاوااب

پزشکی کشاور، آقاای    سسه تحقیقات گیاهبندی حشرات مؤ رده

از خااانواده  P. varicornis دکتاار ابااراهی  ابراهیماای بااا نااام  

Encyrtidae ًدوگونه زنبور پارازیتوئید دیگر  شناسایی شد. ضمنا

هاای آزمایشاگاهی   خوار هلو در پرورشاز الروهای سرشاخه

به دست آمد که تمعیت خیلی کمتری داشتند و توسط آقاای  

از  Brachymeria tibialis (Walker)دکتار ابراهیمای باا عنااوین     

 Eulophidaeز خاانواده  ا .Tetrastichus spو  Calcididaeخانواده 

نتایج ایان بررسای حااکی از پارازیتاه شادن       شناسایی شدند.

الروهااای ساان پاانك  سرشاااخه خااوار هلااو توسااط زنبااور   

در هر سه نسل آفت در ، Paralitomastix varicornisپارازیتوئید 

 ,Molinari &Zanrei)باا نتاایج تحقیقاات     ناحیه ساامان باود و  

میزان پارازیتیس  در نسل سوم آفت  .در ایتاویا مطابقت دارد (2004

 د.شمحاسبه درصد 23تا  98از  9311و  9311های در سال

 بررسی تغییرات تمعیت آفت -2

گاردد تااریخ پارواز    مشاهده می 3طور که در شکل  همان

گااذران اووااین حشاارات کاماال حاصاال از الروهااای زمسااتان

است  91/2/31خوار هلو در منطقه حاشیه زاینده رود سرشاخه

 مای یاباد.  ش کاهبه او، رسیده و سر   2/3/31در تاریخ  که

رسد این کااهش تمعیات باه علات سمراشای علیاه       نظرمی به

تیار   اواخار  در حدوددوم او، شکار نسل  .های بادام باشد شته

باوده   23/1/31در  ساوم ماه و او، پرواز حشرات کامل نسال  

گردد که تاریخ پرواز اووین حشرات مشاهده می 7در شکل  .است

خاوار هلاو در    شااخه گذران سار کامل حاصله از الروهای زمستان

اسات و در   2/2/81بادام مامایی منطقه حاشیه زایناده رود   هایباغ

. او، کااهش مای یاباد   باه او، رسایده و سار      91/2/81تاریخ 

او، پارواز   و مااه شکار نسل اول در حادود اواساط اردیبهشات    

او، پارواز حشارات   هفته دوم تیار و  وم در دحشرات کامل نسل 
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پا  از   آن. حشرات کامل اتفاق افتاد 93/1/81وم در سکامل نسل 

هاا گذاشاته و   هاای خاود را روی سار شااخه    گیاری تخا   تفت

های انتهایی شده و زمستان را سارری  الروهای ریز آنها وارد توانه

تغییرات تمعیت آفات سرشااخه خاوار     نمودار 1شکل  .کنندمی

نشان می دهاد. او، پارواز    9311هلو را در مزرعه امامیه در سال 

گذران، اواخار اردیبهشات   حشرات نر حاصل از الروهای زمستان

بایستی اواخر تیار   های نر آفت قاعدتاًبود. او، دوم پرواز شب پره

یان او،  دویال انكاام سمراشای ا    باه  شد که احتماالًماه مشاهده می

شاهریور مااه مشااهده     پرواز مشاهده نشد. او، پرواز سوم اواخر

هاای خاود را بیشاتر روی    های نسل سوم آفت تخ گردید. پروانه

هلوهای دیررس مانند زعفرانی، کاردی و بلخی گذاشاته و ارقاام   

 گردند. دیررس هلو خسارت سنگینی متحمل می

 خاوار هلاو  شااخه نمودار تغییرات تمعیات سار   1شکل 

دهاد  نشان مای  9311دربازات بادام حاشیه زاینده رود درسال 

که آفت ساه نسال مشاخ  در ساال دارد. او، پارواز شاب       

های نسل اول اواخر اردیبهشت، او، پرواز نسل دوم هفتاه   پره

 (.1دوم تیر و او، پرواز نسل سوم هفته آخر شهریور بود )شکل 
 

 
 لو در بادام ماماییخواره نمودار تغییرات تمعیت سر شاخه .1شکل 

 .9311ناحیه سامان سال 

Fig. 6. Mean population changes of peach twig borer in 

Mamaee almond cultivar in Saman area in 2017. 
 

ساال   91نکته قابل توته این است که با توته به گذشت 

، او، پارواز نسال   های ظهورهای انكام شده تاریخبین بررسی

ترتیاب  به 9311و  9311، 9331های و سوم در سالاول، دوم 

ده  اردیبهشت، هفته اول خرداد، هفته دوم تیر و هفتاه ساوم   

 9381شهریور ماه بوده و تفاوتی به چش  نمای خاورد. ساال    

تر بوده و تاریخ شروع پرواز، او، پرواز نسل اول، دوم و بهار گرم

اول تیار و  اردیبهشت، هفته  91ترتیب دوم اردیبهشت، بهسوم 

 91هفته دوم شهریور بود. الزم به ذکر است در طول این دوره 

و دماهاای   تار شاده  ها انادکی گارم  ساوه دمای هوا در زمستان

تفاوتی در  7و  3، 2حداقل بیشتر شده ووی با توته به تداول 

 گردد.های نارس مشاهده نمیمقدار خسارت به میوه
 

 
نمودار تغییرات تمعیت سر شاخه خوار هلو در بادام مامایی  -8شکل

 .9331سال  ناحیه سامان

Fig. 3. Mean population changes of peach twig borer in Mamaee 

almond cultivar in Saman area in 2000. 
 

 
نمودار تغییرات تمعیت سرشاخه خوار هلو در بادام مامائی ناحیه  -4شکل

 .9381سال  سامان

Fig. 4. Mean population changes of peach twig borer in Mamaee 

almond cultivar in Saman area in 2001. 

 

 
نمودار تغییرات تمعیت سرشاخه خوار هلو در بادام مامایی  -1شکل 

 .9311حاشیه زاینده رود سال 

Fig. 5. Mean population changes of peach twig borer in Mamaee 

almond cultivar in Saman area in 2016. 



  ... هلو خوار شاخه اقتصادي سر برآورد خسارت و زیست شناسي : سیامک روشندل 

 تعيين خسارت اقتصادي آفت  -8

درصاد  ترتیاب، بیشاترین    باه  9381و 9331هاای  در سال

های آووده و خساارت دیاده   پیوندك وهای بادام آوودگی نهال

میازان ساه و چهاار درصاد و      امامیاه باه   9نهاوستان شماره در 

ستان نهاودرصد در  7/2و  1/9به میزان درصد آوودگی کمترین 

 .(3)شکل  احرار مشاهده گردید

هاای باادام در   الزم به ذکر است که درصد آوودگی نهاال 

های مذکور مربو  به پ  از سر برداری است و در بقیه خزانه

هاا  فصل طی مشاهدات بعمل آمده میزان خسارت به پیونادك 

نزدیکای  هاا در  . نهاوساتان بسیار نااچیز و قابال ازمااو باود    

های بادام در خرداد پیوند زده شده و های بادام بوده و نهال باغ

در اواخر مارداد مااه ساربرداری شاده باود. میاانگین درصاد        

در  ساامان  هلو در منطقه خوارشاخهسر بهچغاوه بادام آوودگی 

نشاان داده شاده    8شاماره   درنمودار 9381و  9331 هایسال

بیشتر از ساال   31ام در سال است. میزان خسارت به چغاوه باد

مقایساه میاانگین تعاداد میاوه و      9بوده است. در تادول   81

خااوار هلااو در سرشاااخه بااادام و هلااوی آوااوده بااه سرشاااخه

ذکر شده است. میانگین تعداد میوه و  9311و  9311های  سال

کمتار از درختاان    سرشاخه آووده درختان بادام در هر دو سال

 گردد که در هر دو ساال، شخ  میهلو بوده است. همچنین م

های تعداد میوه و سرشاخه آووده درختان بادام و هلو در تهت

های شامال و شارق   تغرافیایی زرب و تنوب بیشتر از تهت

بود. از نظر میزان آوودگی تعداد میوه و سرشاخه درختان باادام  

 دار مشاهده نگردید. تفاوت معنی 9311و  9311و هلو بین سال 

 

 
 درصد آوودگی نهال های بادام در خزانه های منطقه سامان -7 شکل

 .9381و 9331های  در سال

Fig. 7. Almond seedlings infestation percentage in Saman 

area nurseries in 2000 and 2001. 

 

 

 
چغاوه بادام به سرشاخه خوارهلو در میانگین درصد آاودگی  -8 شکل

 .9381و 9331های در سال  سامانمنطقه 

Fig. 8. Mean infestation percentge of immature almond fruits by 

peach twig borer at Saman area in 2000 and 2001. 

 

 .9311و  9311های سالهلو در خوارتعداد میوه و سرشاخه بادام و هلوی آووده به سرشاخه(SE ±)مقایسه میانگین  -1جدول

Table 1. Comparison of the mean (± SE) infested number of fruits and twig of almond and peach in 2016 and 2017. 

West East South North Body Sample Crop Year 
0.36a±1.6 b0.05±0.67 a0.2±1.4 b0.07±0.86 Fruit 

Almond 
2016 a0.3±2.2 b0.2±0.96 0.2a±2.06 0.4b±1.13 Shut 

a1.6±7.2 b1.4±5.4 a0.7±6.7 b0.3±5.3 Fruit 
Peach 

0.8a±7.9 ab0.7±6.76 ab1.2±6.83 0.6c±5 Shut 
a0.3±1.6 b0.03±0.8 a0.4±1.7 b0.2±0.9 Fruit 

Almond 
2017 0.3a±2.2 0.1b±1.2 0.4a±2.4 0.4b±1.5 Shut 

1.4a±7.3 b1.08±5.3 a0.3±6.6 0.3c±4.86 Fruit 
Peach 

0.7a±7.5 ab0.8±6.5 ab0.2±6.4 b0.5±5.5 Shut 
Means in each  rows followed by different letters are significantly different (F-LSD, P <0.05) 
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برداشات باادام   باا شاروع   از اواسط مرداد  9331در سال 

مكماوع   ازهای خساارت دیاده شامارش و    تعداد میوه ،سفید

خاراب   عادد مغاز کاامالً    31 ،تعدادعدد میوه بادام سفید9111

پ  از آواودگی باه    پوده زیهای شده بود )در ابر حمله قارچ

تعیاین   درصاد  2میزان  بههلو( و درصد آوودگی شاخه خوارسر

میازان   مانناد بااغ امامیاه   با آواودگی بااالتر    هایدر باغ .گردید

ه دیدرصاد نیاز رسا    98تاا   91هلو به خسارت سرشاخه خوار

عدد میوه باادام سافید    2111نیز از مكموع  9381.در سال بود

درصاد  و خراب شاده باود    عدد مغز کامالً 71 ،شمارش شده

با آوودگی  هایتعیین شد و در باغ درصد 1/9به میزان  آوودگی

میزان خساارت  شوراب های ناحیه مانند باغ امامیه و باغباالتر 

رسیده بود. در برخی  درصد نیز 98تا  29 هلو بهخوارسرشاخه

پوست میاوه   ،دویل شرایط آبیاری نامنظ  رق  مامایی به یهاباغ

توانناد وارد ایان   مای  سرشاخه خوارهلونازك شده والروهای 

هاا خیلای   تعداد این میوه که نندوارد کها شده و خسارت میوه

 های اترای آزمایش مشخ  گردیاد ارقاام  سالدر چیز بود. نا

 

 خاوار سرشااخه ظهور الروهای نسل دوم  زودرس هلو قبل از

واذا از خساارت آفات فارار      ،شاوند رسیده و برداشت می لوه

توان از دو بار بنابراین با کاشت ارقام زودرس هلو می کنند. می

های هلو تلوگیری و ضامن کااهش مصارف    اشی در باغرسم

 های منطقه کماك ی به حفظ تعادل طبیعی در باغسموم شیمیای

بادون مصارف    هلاو خاوار سرشاخهمنظور کنترل آفت  بهنمود. 

از تلفیق کاشت ارقاام زودرس باا روش   توان سموم شیمیایی می

هاایی مبنای بار    گیری نیز استفاده نمود و گازارش اخالل در تفت

 ;Niccoliet al., 1990) موفقیت آمیز بودن این تکنیك وتاود دارد 

Andreadiset al., 2014) .   با توته به این کاه زنباور پارازیتوئیاد 

Paralitomastix varicornis  آفت سرشااخه  فعال دشمن طبیعی

-خوارهلو در ناحیه سامان بوده و بدون دخاوت انساان در بااغ  

میازان   های بادام و هلوی مناطق مختلف شهرساتان ساامان باه   

کناد  را پارازیته می هلوخوارسرشاخهدرصد الروهای  23تا 98

در زمیناه پارورش و توویاد انباوه آن و تلفیاق      اترای تحقیقاتی 

 پارازیتوئیاد و ساا  میکروبای باار پایاه باااکتری    اساتفاده از زنبااور 

Bacillus thuringiensis باشد. ضروری می 
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