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 چکيده

دار در ایران و جهان، هر (، به عنوان یکی از آفات مهم درختان میوه هستهAnarsia lineatella Zellerخوار هلو )سرشاخه 

فاده از تله فرمونی در سه باغ هلو هر یک به تغییرات فصلی این آفت با است ،در این تحقیقشود. ساله سبب خسارت شدید می

و  (Prunus persicae var. zafarani)رس ، میان(Prunus persicae var. keres)مساحت یک هکتار، با ارقام زودرس 

 در استان مازندران مطالعه شد. تعداد چهار عدد تله فرمونی 1392و  1391های ( طی سالPrunus persicae var. sibi)دیررس 

 10ها به الرو آفت، از ها و میوهمتر از سطح زمین در هر هکتار نصب شد. برای تعیین وضعیت آلودگی سرشاخه 5/1-2در ارتفاع 

برداری هفتگی بصورت تصادفی به عمل آمد. نتایج نشان داد که عدد میوه از هر درخت( نمونه 100سرشاخه و  40اصله درخت )

کرد. گذرانی های آلوده زمستانل بود و به صورت الروهای سنین یک و دو در انتهای سرشاخهنسل در سا 4تا  3این آفت دارای 

زنی زمان با اوج جوانهاولین حشرات کامل تقریباً در اواخر فروردین ماه شکار شدند و اوج جمعیت آنها حدود سه هفته بعد هم

های اردبیهشت، خرداد و تیر مشاهده شدکه تقریباً با اوج جوانه زنی های جمعیت آفت در ماهترین اوجدرختان هلو اتفاق افتاد. مهم

ای نسل دوم کردند. فعالیت تغذیههای جوان گیاه میزبان تغذیه میدرختان تطابق داشت. الروهای نسل اول آفت عموماً از سرشاخه

 5/5و  2/4رس و دیررس به ترتیب نآفت روی ارقام میان و دیررس خیلی مهم است. میزان خسارت الرو روی میوه ارقام میا

 های دوم و سوم باال باشد، نیاز به مبارزه است.گیری نهایی این است که چنانچه تراکم جمعیت آفت در نسلدرصد تعیین شد. نتیجه
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 مقدمه

ی های میوههکتار باغ 12000استان مازندران با بیش از      

تن، رتبه  190000دار و متوسط تولید ساالنه دار و دانههسته

 ,Anonymous) باشددوم را از نظر تولید در کشور دارا می

 Anarsia lineatella Zeller(. سرشاخه خوار هلو، 2018

(Lep.: Gelechiidae)یکی از آفات مهم درختان هسته ،-

(. فرحبخش Esmaili, 1983دار در جهان و ایران است )

(Farahbakhsh,1961برای اولین بار خسارت این شب )-

پره را در منطقه کرج از روی درختان هلو، بادام، قیسی، 

دآلو گزارش زالزالک، ازگیل، آلو، سیب، خرمالو و زر

-های زردآلو نسبت به دیگر میزبانکرد. خسارت آن در باغ

های بیان شده از اهمیت بیشتری برخوردار بود. الروهای 

سن یک این آفت وارد سرشاخه، جوانه و میوه شده و بر اثر 

تغذیه منجر به خشکی سرشاخه و پوسیدگی و ریزش میوه 

های محفظهگذرانی به صورت الرو داخل شوند. زمستانمی

دیده است  های خسارتالروی در انتهای جوانه

(Farahbakhsh, 1961ردیابی آفت با استفاده از تله .) های

های هلو و بادام در استان قزوین چسبنده و فرمونی در باغ

نشان داد که انبوهی جمعیت آن روی بادام دو برابر هلو 

ل بود. است. این آفت در آن منطقه دارای چهار نسل متداخ

-بهترین زمان برای مبارزه شیمیایی علیه الروهای زمستان

ها گزارش شده است گذران، مرحله صورتی شدن جوانه

(Oloumi and Esmaili, 1983 Rajabi, 1991;) .          

های انجام شده در رومانی نشان داد که این آفت ررسیب     

گاهی در باشد. در شرایط آزمایشدارای سه نسل در سال می

درجه سلسیوس طول دوره یک  27و  24، 23، 21دماهای 

روز  23/28و  07/34، 44/40، 16/48ترتیب نسل آفت به

 19/12کشد. آستانه پایین حرارتی نشوونمای الرو طول می

(. کوکورک و Lacob, 1970درجه سلسیوس تعیین شد )

همکاران تعداد نسل سرشاخه خوار هلو را در جمهوری 

ل ذکر کردند. آنها معتقد بودند که نسل چک دو نس

گذران از انبوهی بیشتری نسبت به نسل بعدی زمستان

-روز 400-450برخوردار است. اوج پرواز نسل اول در 

درجه آغاز  -روز 900-960اوج پرواز نسل دوم در  درجه و

(. در کشور روسیه Kocourec et al., 1996شود )می

یایی علیه این آفت پس از پایان بهترین زمان برای مبارزه شیم

گذران های زمستانکه الروها مکانمرحله گلدهی و زمانی

را ترک کردند، تعیین شد. فوزالون و کلرپیریفوس از جمله 

هایی هستند که برای مبارزه با این آفت کاربرد کشحشره

فراوان دارند. به منظور کسب نتایج بهتر، تکرار سمپاشی در 

 ,Chepurnava)ز توصیه شده است رو 12-14فاصله 

1994) . 

های انجام شده در یونان، ارتباط مستقیمی طبق بررسی     

بین افزایش انبوهی حشرات کامل در نسل اول و کاهش 

عملکرد محصول وجود دارد. همچنین بین تعداد حشرات نر 

شکار شده توسط تله فرمونی در نسل دوم و میزان کاهش 

ستگی خطی وجود داشت عملکرد محصول یک همب

(Damos and Soultani, 2010.)  سرشاخه خوار هلو

دارها در آلو و دیگر هستهیکی از آفات کلیدی هلو، زرد

-ایالت یوتای آمریکا است. آفت دارای سه نسل در بخش

های جنوبی این ایالت های شمالی و چهار نسل در بخش

بهاره باشد. در صورت باال بودن انبوهی آفت در نسل می

شود. خسارت ها وارد میخسارت سنگینی به سرشاخه

به سبب آلودگی  اقتصادی به طور معمول در فصل تابستان و

شود. موثرترین روش مبارزه استفاده از ها، ایجاد میمیوه

-و اسپینوساد و حشره BTهای میکروبی نظیر کشحشره

 ,Alston and Murrayباشدکننده رشد میهای تنظیمکش

2007)  .) 

های انجام شده در استان چهارمحال و بختیاری بررسی     

های علمی درباره آفت سرشاخه خوار شامل جدیدترین یافته

-هلو در ایران است. زمان ظهور حشرات کامل نسل زمستان

ترتیب های بعدی، بهگذران در اوایل اردیبهشت و اوج نسل

شده است. های اردیبهشت، تیر و شهریور گزارش در ماه

آفت زمستان را به شکل الروهای ریز سن اول و دوم درون 

کند. های درختان بادام، هلو و زردآلو سپری میسرشاخه

این آفت در شرایط آب و هوایی شهرستان سامان سه نسل 

های خود را های نسل سوم آفت تخمپرهدر سال دارد. شب

و تر روی ارقام دیررس هلوهای زعفرانی، کاردی بیش
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شوند بلخی گذاشته و سبب خسارت اقتصادی می

(Roshandel, 2003; Roshandel, 2019 .) 

های ارقام مختلف هلو و شلیل در گسترش روز افزون باغ     

استان مازندران و عرضه میوه نوبرانه به بازارهای داخلی و 

خارجی، موقعیت مناسبی را برای تولید کنندگان منطقه 

این راستا، مطالعه مشکالت و  فراهم کرده است. در

پزشکی این محصوالت باغی در اولویت معضالت گیاه

های پژوهشی سازمان جهاد کشاورزی مازندران و برنامه

پزشکی کشور قرار داشته و بنابراین، موسسه تحقیقات گیاه

این تحقیق با هدف تعیین فراوانی فصلی جمعیت سرشاخه 

ن و ارزیابی آلودگی آن های هلوی مازندراخوار هلو در باغ

های جوان و میوه ارقام مختلف اجرا شد روی سرشاخه

 (. 1)شکل 

 

 
و عالیم آلودگی آن روی میوه و سرشاخه  Anarsia lineatellaمراحل مختلف زیستی سرشاخه خوار هلو  -1شکل 

( Gحشرات نر، ( Fتله دلتا، ( Eگذران، ( الرو زمستانDران، گذ( حجره الرو زمستانC، 1( الروسن B( تخم، A)اصل(. 

 ( شفیره روی میوهI، آلوده همیو (H ،آلودهسرشاخه 
Figure. 1. Different developmental stages of Anarsia lineatella and peach fruit and twig infestation 

(original). A) Egg, B) First instar larva, C) Overwintering larva chamber, D) Overwintering larva, E) 

Delta trap, F) male moths, G) Infested twig, H) Infested fruit, I) Pupa on fruit 
 

 هامواد و روش

 زمان و مکان پژوهش

خوار هلو در سه باغ هلو بررسی تغییرات فصلی سرشاخه

 .Prunus persicae var)یا کرس  با ارقام زودرس

keres) ( اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداداز دوره برداشت،) 

دوره ) (P. persicae var. zafarani)یا زعفرانی  رسمیان

 یا سیبی رداد تا اوایل تیر( و دیررسخاواسط برداشت از 

(P. persicae var. sibi) ( تا اواخر تیر شروع برداشت از

-7درختان هر یک به مساحت یک هکتار با  ،(اواسط مرداد

 1392و  1391های در سال ،از توابع شهرستان ساری ،ساله 5

 .آمدبه اجرا در
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  برداریروش نمونه

حشرات کامل آفت از  غییرات فصلی جمعیتمطالعه ت

 4د تعدا به دلتا های فرمونیابتدای فصل بهار با استفاده از تله

 متری از 5/1-2 ها به ارتفاعتله در هر باغ شروع شد. تله

 50سطح زمین، در بخش میانی درختان و به فاصله تقریبی 

 گیتها به صورت هف. بازدید تلهندمتر از یکدیگر نصب شد

حشرات کامل شکار شده بعد از شمارش توسط . انجام شد

کارت دوباره پنس از سطح کارت چسبنده برداشت شده و 

، چسبدر تله جاسازی شد. در صورت کاهش کیفیت 

ت، نسل آفبه منظور تعیین تعداد . شدزین کارت جدید جایگ

تغییرات فصلی جمعیت حشرات کامل شکار شده  نمودار

 ،های اصلیبر اساس پیک و های فرمونی رسم شدتوسط تله

 تعداد نسل آفت تعیین شد. 

ارقام  های جواندرصد آلودگی سرشاخه بررسی

 اصله 10 از تصادفی ا بازدیدبآفت  الرو به مختلف هلو

یزش ابتدای فصل و بالفاصله بعد از رر هر باغ از درخت د

 سرشاخه 10تعداد  هفتگی انجام شد.صورت به ها، گلبرگ

درخت انتخاب و در  جهت جغرافیاییچهار جوان از 

 400)تعداد  درخت سرشاخه از هر 40 تعداد ،مجموع

سرشاخه از هر باغ( مورد بررسی قرار گرفت. درصد 

 تعیینها شکیدگی سرشاخهژمردگی و خآلودگی بر اساس پ

 . شد

رو آفت با بازدید به ال درصد آلودگیزمان و  طالعهم

در هر باغ انجام شد.  عدد میوه 100هفتگی از تعداد 

و یا بررسی  ها بر اساس فضله الرو روی میوه آلودگی میوه

زمان فندقی شدن ز ها اتعیین شد. بررسی میوهآزمایشگاهی 

 ,.Gencsoylu et al)امه داشت و تا پایان برداشت اد آغاز

2006; Damos and Soultani, 2010 .) 

 ،گذران آفتزمستانزیستی  مرحله مکان و تعیین برای

 عدد 200 ییهای انتهابخشاز  ماهانه تصادفیبرداری نمونه

از هریک از ارقام  به آفتمتری آلوده سانتی 20سرشاخه 

 بعد از هرس( اناز اواسط پاییز تا اواسط زمست) مورد مطالعه

-ها در آزمایشگاه بخش تحقیقات گیاهنمونه. انجام شد

 .و ثبت شدندپزشکی مرکز مازندران بررسی 

  هاتجزیه و تحليل داده

آوری شده و رسم نمودارهای های جمعداده ررسیب

منظور  انجام شد. به Excelافزار مربوطه با استفاده از نرم

ده حشرات کامل شکار شتعیین اختالف آماری بین میانگین 

د درص ، ارزیابیمطالعههای فرمونی در ارقام مورد توسط تله

 ایسههای جوان و میوه به الرو آفت، از مقآلودگی سرشاخه

 SPSS ver. 16ار افزاز نرم tزمون آها با جفتی میانگین

 شد. استفاده

 

 نتایج

 نوسانات فصلي جمعيت

فروردینخر های حشرات کامل آفت از اوانمونهاولین 

اولین اوج  .شکار شدندهای فرمونی در تله 1391ماه 

-جمعیت آفت سه الی چهار هفته بعد از شکار اولین نمونه

-های حشرات کامل اتفاق افتاد که مصادف با اوج جوانه

دهی درختان هلو بود. منحنی تغییرات فصلی جمعیت آفت 

قام که زمان وقوع آنها در اربود پیک جمعیت  چهاردارای 

 .(2بود )شکل  متفاوتختلف، م

های اصلی شکار در رقم زودرس )کرس(، پیک

ل ماه و اوای هشتبحشرات کامل به ترتیب در اواخر اردی

دهی( انه)جو اتفاق افتاد که با رشد رویشی 1391ماه سال تیر

ی هاو زایشی )رشد میوه( گیاه میزبان مصادف بود. در باغ

 ، دووه بر دو اوج جمعیت قبلیرس )رقم زعفرانی( عالمیان

ترتیب در اواسط مرداد و اواسط پیک مشخص دیگر به

ات د حشرنشان داد که بین تعدانتایج شهریور اتفاق افتادند. 

س های زودرهای فرمونی در باغکامل شکار شده توسط تله

 داری مشاهدهرس )زعفرانی( اختالف معنی)کرس( و میان

 (.,df=25, t=0.49 p>0.62نشد )
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فرمونی، در  یهاشکار شده توسط تله( Anarsia lineatella) خوار هلوسرشاخهپره شب حشرات کاملتغییرات فصلی  -2شکل 

 1392و  1391 های، سالساری، ررسیو درس  انی، مرسهلو ارقام زود یهاباغ
Figure 2. Seasonal fluctuation of captured adult peach twig borer moths (Anarsia lineatella) by 

pheromone trap, in early, mid and late ripening peach varieties orchards, Sari, 2012 and 2013

 

 دیررس هایبررسی منحنی تغییرات شکار در باغ     

شکار در اواخر  هاینشان داد که بارزترین پیک سیبی(رقم )

بر اساس نتایج ماه و اوایل تیر ماه ثبت شدند.  هشتبیارد

بین تعداد حشرات کامل (، tهای جفتی )آزمون مقایسه

و  )سیبی( و دیررس )کرس( زودرس هایشکار شده در باغ

)به  داری مشاهده نشداختالف معنی )زعفرانی( رسمیان

 ,df=25, t=0.40و df=25, t=0.12, p>0.90ترتیب، 

p>0.69). این آفت دارای  ،قم مورد مطالعهدر هر سه ر
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روند کاهش شکار حشرات کامل آفت از . نسل بود چهار

زمان با خزان درختان میزبان در اواسط آبان ماه شروع و هم

 رسید تعدادترین به کمها میانگین شکار در تله ،اواخر آبان

صورت  هادر تله هیچ شکاری و از این زمان تا پایان سال،

  .(2)شکل  نگرفت

نسبت به سال  1392تغییرات فصلی جمعیت آفت در سال 

های در باغ هلو رقم زودرس پیککمی متفاوت بود.  1391

هشت ماه، بترتیب در اواخر اردیشکار حشرات کامل به

 اتفاق افتاد که با 1392و اواسط مرداد ماه سال  اواخر خرداد

دهی( و زایشی )رشد میوه( هلوی کرس )جوانه رشد رویشی

صادف بود. بعد از پیک سوم، جمعیت آفت به طور قابل م

ترین ای کاهش یافت و از اواسط آبان ماه به کممالحظه

های شکار آفت در باغ هلو رقم اوجترین مهم تعداد رسید.

هشت ماه، اواخر خرداد، اواسط بیاواسط ارد دررس میان

مرداد و اواخر شهریور مشاهده شدند که در مقایسه با رقم 

ودرس تا حدودی متفاوت بود. پیک اواسط مرداد اگر چه ز

اما با  ،های دیگر، تراکم باالتری داشتدر مقایسه با اوج

به میوه هلوی  آلودگیتوجه به زمان وقوع آن از نظر 

زعفرانی، از اهمیت چندانی برخوردار نبود. در مقابل، اوج 

هشت و اواخر خرداد که مصادف با بهای اردیجمعیت ماه

دهی( و زایشی )رشد میوه( گیاه ان رشد رویشی )جوانهزم

تر بودن تراکم از اهمیت خاصی میزبان بود، با وجود پایین

( tمقایسه جفتی میانگین جمعیت )آزمون برخوردار بودند. 

-نشان داد که بین تعداد حشرات کامل شکار شده توسط تله

-رس اختالف معنیزودرس و میان هایهای فرمونی در باغ

-باغ(. در df=30, t=2.59, p<0.05داری وجود داشت )

دیررس، این حشره دارای چهار پیک جمعیت بود که  های

بارزترین آنها در اوایل تیر ماه و اواسط مرداد ماه مشاهده 

ای شدند که از نظر پتانسیل خسارت به میوه از اهمیت ویژه

روند کاهش شکار حشرات کامل آفت از برخوردار بودند. 

اسط آبان ماه شروع و در پایان این ماه )مصادف با خزان او

ها تا پایان سال . بررسی تلهترین تعداد رسیددرختان( به کم

ادامه داشت و در طول این مدت هیچ شکاری صورت 

( نشان داد که بین tها )آزمون مقایسه جفتی میانگین نگرفت.

 های فرمونی درتعداد حشرات کامل شکار شده توسط تله

داشت  داری وجودزودرس و دیررس اختالف معنیهای باغ

(df=31, t=0.59, p<0.05)های، اما اختالف بین باغ 

 ,df=31دار نبود )رس و دیررس از این نظر، معنیمیان

t=3.32, p>0.05)  (2)شکل . 

 سرشاخه  آلودگي درصد

سوم  های آلوده به الرو آفت تقریباً از دههاولین جوانه

در ارقام زود، میان و دیررس  1391سال ماه  هشتباردی

ای در طول فصل، تا با تغییرات قابل مالحظه ومشاهده شدند 

ترین درصد بیش .(3)شکل  اواسط شهریور ماه ادامه داشت

درصد( در باغ هلو  17های جوان )آلودگی روی سرشاخه

رقم زودرس در اواسط خرداد ماه تقریباً دو هفته بعد از اوج 

نسل اول مشاهده شد. روند آلودگی آفت روی  جمعیت

 ؛های بعدی با نوساناتی همراه بودهای جوان در نسلسرشاخه

-درصد( در اوایل تیر ماه و کم 8ترین آن )طوری که بیشبه

درصد( در اواخر شهریور ماه ثبت  5/0تر از ترین آن )کم

ترین درصد آلودگی رس بیششد. در باغ هلو رقم میان

درصد( در اوایل تیر ماه ثبت شد که  17های جوان )سرشاخه

حشرات کامل آفت مصادف تقریباً با دومین پیک شکار 

های های بعدی آفت روی سرشاخهبود. روند آلودگی نسل

جوان با نوساناتی همراه بود و در اواسط مرداد ماه به صفر 

ترین درصد آلودگی رسید. در باغ هلو رقم دیررس، بیش

درصد( دراواسط خرداد ماه ثبت  15جوان ) هایسرشاخه

شد که تقریباً با دومین پیک جمعیت آفت مصادف بود. 

های جوان های بعدی آفت روی سرشاخهروند آلودگی نسل

با نوساناتی همراه بود و در اواسط تیر ماه به حدود صفر 

بین ، (tهای جفتی )آزمون بر اساس نتایج مقایسهرسید. 

 ،زودرس هایهای هلو در باغهدرصد آلودگی سرشاخ

داری مشاهده رس و دیررس اختالف معنیدیررس و میان

 ,df=25و  df=25, t=0.20, p>0.99 نشد )به ترتیب،

t=0.16, p>0.87.) 

-شاخهدر سر 1392در سال  ترین درصد آلودگیبیش 

درصد( در اواسط خرداد ماه  19های جوان رقم زودرس )

بعد از اوج جمعیت نسل اول  ثبت شد که تقریباً دو هفته
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های روند درصد آلودگی سرشاخه .(3)شکل  آفت بود

 15های بعدی با نوساناتی همراه بود و از جوان در نسل

درصد در اوایل تیر ماه به حدود صفر درصد در اواخر 

-رس، بیششهریور ماه کاهش یافت. در باغ هلو رقم میان

درصد(  17ریباً های جوان )تقترین درصد آلودگی سرشاخه

در اواخر خرداد ماه مشاهده شد که تقریباً با دومین پیک 

-جمعیت آفت مصادف بود. روند درصد آلودگی سرشاخه

های بعدی با نوساناتی همراه بود و در نسل های جوان در

 ترین مقدار خود یعنی صفر رسید.اوایل مرداد ماه به کم

اد که بین درصد ( نشان دtها )آزمون مقایسه جفتی میانگین

زودرس  هایهای هلو به الرو آفت در باغآلودگی سرشاخه

 ,df=15داری مشاهده نشد )رس اختالف معنیو میان

t=0.77, p>0.05.) 

ترین درصد آلودگی در باغ هلو رقم دیررس، بیش     

ت درصد( دراواسط خرداد ماه ثب 3/15های جوان )سرشاخه

عیت آفت مصادف بود. شد که تقریباً با دومین پیک جم

های بعدی های جوان در نسلروند درصد آلودگی سرشاخه

قدار مین تربا نوساناتی همراه بود و در اواسط تیر ماه به کم

( tها )آزمون مقایسه جفتی میانگیندرصد( رسید.  2خود )

لو نشان دادکه بین درصد آلودگی به الرو سرشاخه خوار ه

( df=15, t=0.88, p>0.05های زودرس و دیررس )در باغ

( اختالف df=15, t=0.88, p>0.05رس و دیررس )و میان

-داری مشاهده نشد. مقایسه درصد آلودگی سرشاخهمعنی

ی هاهای ارقام زود، میان و دیررس به الرو آفت در جهت

-یمختلف جغرافیایی طی دو سال نشان داد که اختالف معن

 p, 14=fd<0.534داری در فراوانی آلودگی مشاهده نشد )

( و فراوانی df=14, p>0.654و  df=14, p>0.543و 

 دهای به صورت یکنواخت اتفاق افتاآلودگی در همه جهت

گذران سرشاخه خوار هلو روی فراوانی الروهای زمستان

و  1391های رس و دیررس طی سالارقام زودرس، میان

-(. آفت زمستان را به4درصد بود )شکل  20حدود  1392

ای که از داخل محفظه درت الروهای سن یک و صور

های خشکیده هلو تشکیل شده بود، سپری کرد. محل برگ

-گذران به طور معمول انتهای سرشاخهاختفای افراد زمستان

ی آفت قرار گرفتند. هایی است که در پاییز مورد حمله

گذرانی الروها از اواسط مهر و همزمان با توقف زمستان

های برداریزان درختان آغاز شد. نمونهزنی و خجوانه

های درختان تا قبل از هرس، نشان از تصادفی از سرشاخه

گذران در سطح باغ بود، اما بعد از حضور الروهای زمستان

اجرای عملیات هرس درختان، جمعیت آنها به شدت کاهش 

 (.4یافت )شکل 

 درصد آلودگي ميوه
 ارقام خوار هلو روی میوهمیزان آلودگی سرشاخه     

. بسیار متفاوت بود 1392و 1391های مختلف هلو در سال

های هلو رقم زودرس در بازدیدهای هفتگی از میوه

یچ )کرس(، از زمان تشکیل تا زمان برداشت طی دو سال، ه

فعالیت الرو  های مشاهده نشد.گونه آلودگی روی میوه

 د ماهز اواسط خردارس تقریباً ای رقم میانآفت روی میوه

 4ترین درصد آلودگی )حدود بیش شروع شد. 1391

ودگی آل درصد( تقریباً در اوایل تیر ماه ثبت شد. اما اولین

 1392رس در سال الرو آفت روی میوه هلوی رقم میان

 رصدترین دتقریباً در اواخر خرداد ماه مشاهده شد و بیش

ماه  اوایل تیر درصد( تقریباً در 2ها )حدود آلودگی میوه

ثبت شد که مصادف با زمان برداشت میوه و دومین پیک 

 ها بود.شکار حشرات کامل در تله
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زود، میان و دیررس هلو،  ارقام هایدر باغ (Anarsia lineatella)به سرشاخه خوار هلو  های تازهآلودگی جوانه میزان -3شکل 

 1392 و 1391 های، سالساری
Figure 3. Infestation rate of new flushes to peach twigs borer (Anarsia lineatella), in early, mid and 

late ripening varieties orchards, Sari, 2012 and 2013 
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 1392و  1391 هایسال و دیررس هلو، ساری،گذران آفت روی ارقام زود، میان فراوانی الرو زمستان -4شکل 

Figure 4. Frequency of overwintering larva on early, mid, and late ripening varieties, Sari, 2012 and 

2013 

 

در مواردی، فعالیت اولیه الروها روی میوه منجر به 

-شد. بررسیمرگ الرو  در برخی از مواردترشح صمغ و 

، نسل اول 1391ه نشان داد که همانند سال های انجام شد

ترین و بیش اشتآفت تمایل چندانی به تغذیه از میوه ند

های جوان گیاه میزبان ای آن روی سرشاخهفعالیت تغذیه

 (.5)شکل  شدمتمرکز 



 مافی پاشاکالئی، تغییرات فصلی و آلودگی سرشاخه خوار هلو                                                                                                 84

 
 

 1392و  1391 های، سالخوار هلو، ساری رس )زعفرانی( به الرو سرشاخهآلودگی میوه هلو رقم میان میزان -5شکل 
Figure 5. Fruit infestation rate of mid ripening variety to peach twig borer, Sari, 2012 and 2013

 

میوه هلو رقم دیررس تقریباً از  الرو آفت روی خسارت

ترین درصد میوه بیشو  شروع شد 1391اواخر خرداد ماه 

مصادف  و( تقریباً در اواخر تیر ماه درصد 5/5آلوده )حدود 

فعالیت الروها روی میوه اما  ثبت شد.با زمان برداشت میوه 
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تقریباً از اواخر خرداد ماه  1392در سال هلوی رقم دیررس 

 3/4های آلوده )حدود ترین درصد میوهشروع شد و بیش

که مصادف با زمان شد درصد( تقریباً در اوایل تیر ماه ثبت 

رس، نسل همانند ارقام زودرس و میان .یوه بودبرداشت م

اول آفت تمایل چندانی به تغذیه از میوه رقم دیررس نداشته 

-ای آن روی سرشاخهترین فعالیت تغذیهو در این زمان بیش

 .(6)شکل  های جوان گیاه میزبان بود

 

 
 

 1392و  1391 هایسال ،دیررس )سیبی( توسط الرو سرشاخه خوار هلو، ساریمیوه هلو رقم میزان آلودگی میوه  - 6شکل 

Figure 6. Fruit infestation rate of late ripening variety to peach twig borer, Sari, 2012 and 2013 
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 بحث

میوه  درختان مهمآفات سرشاخه خوار هلو یکی از 

به  زیادیسارت دار در جهان و ایران است که ساالنه خهسته

های جوان و میوه سرشاخه های رویشی و زایشی،جوانه

-های میوه هسته. با توجه به اهمیت باغزندمیمیزبان درختان 

نتایج کاربردی این تحقیق دوساله  از دار در استان مازندران،

های شمالی برای مدیریت تلفیقی این آفت در استان توانمی

نشان داد که سرشاخه خوار هلو  ها. یافتهمند شدبهرهکشور 

را به صورت  زمستان و  نسل در سال است 4تا  3دارای 

ی آخر آلوده هایسرشاخهالروهای سن یک در انتهای 

در اواخر  کنند. با افزایش دمای محیطسپری میفصل 

های گل و گذران ابتدا از غنچه، الروهای زمستانزمستان

های جوان به سرشاخههای برگ تغذیه کرده و سپس جوانه

کنند که با توجه به پایین بودن جمعیت در این حمله می

استان چهار محال  در. باشدنمیاقتصادی  آنها زمان، خسارت

سن یک  هایالروشکل به این آفت گذرانیزمستان بختیاری

 های درختان میزبانهای انتهایی سرشاخهو دو داخل جوانه

فعالیت  ،هابا تورم جوانه در بهار همراه .است گزارش شده

های گل و سپس از آفت آغاز شده و ابتدا از جوانه

های بادام وقتی به کند. چغالههای نرم تغذیه میسرشاخه

مورد حمله الروها قرار  د،متر و بیشتر رسیدنطول یک سانتی

 کنندگرفته و بر اثر خسارت وارده، ریزش می

(Roshandel, 2003 .)3ایتالیا دارای در کشور  این آفت 

های گل و نسل در سال است و خسارت وارده به جوانه

گذرانی است های جوان مربوط به الروهای زمستانسرشاخه

. اگر برندسر میه ی درختان بهای تنهکه بیشتر زیر پوستک

گذران در ابتدای فصل زیاد باشد، جمعیت الروهای زمستان

ن بیشتر از درختان های جوای نهالخسارت وارده به جوانه

 شوندها میمسن بوده و مانع از رشد رویشی نهال

(Molinari and Cravedi, 1990) . 

در حشرات کامل این آفت فعالیت پروازی  شروع زمان

مورد مطالعه )ارقام زود، میان و دیررس(  هلوی هایباغ

پیک اولین  و اتمام آن در اواخر مهر بود. ماهفروردیناواخر 

-اوج جوانه در دهه سوم اردیبهشت همزمان با  جمعیت آن

این جمعیت دیگر  پیک سه  ،ولی ؛رخ داددهی درختان هلو 

که از نظر  نددیده شدهای خرداد، تیر و مرداد آفت در ماه

خسارت احتمالی وارده به گیاه میزبان حائز اهمیت هستند. 

 )در استان داخلیمحققان  های برخینتایج این بررسی با یافته

بسیار  (در یونان و ایتالیا)و خارجی  چهارمحال بختیاری(

آفت در این نزدیک بود. اوج پرواز حشرات کامل نسل اول 

 دوم اردیبهشت تا هفته هفته محال و بختیاریاستان چهال

اواسط تا  اول خرداد و اوج پرواز حشرات کامل نسل دوم

 Roshandel and)گزارش شده است شهریور ماه  اواخر

Habibi, 2003) .نشان داد انجام شده در یونان های بررسی

هشت ماه و یبدر ارد که اولین پیک شکار حشرات کامل

تا  اوایل مرداد و اوایل تیردر  های دوم و سوم به ترتیبپیک

-Damos and Savopoulouند )افتاداتفاق  اواسط مرداد

Soltani, 2010). نشان داد کهترکیه  نتایج یک مطالعه در 

و  های هلو دارای چهار نسل در سال استآفت در باغ ینا

شروع و پایان شکار حشرات کامل توسط تله فرمونی به 

 و اوایل ماه نوامبر (اوایل فروردین) ترتیب اواخر ماه مارس

 (.(Gencsovylu et al., 2006 شدتعیین  (اوایل آبان)

 ,.Mamay et al و همکاران مامای هاینتایج بررسی

نشان داد که اولین شکار حشرات کامل سر شاخه  ((2014

های هلو، زردآلو و شلیل در اوایل ماه خوار هلو در باغ

شکار  اوج اتفاق افتاد و این حشره دارای چهاراردیبهشت 

ترین شکار حشرات کامل در ارقام فوق به است و بیش

تعیین شد.  تلهدر  حشره کامل عدد 70و  86، 115ترتیب 

میانگین اختالف بین  1392، در سال 1391رخالف سال ب

دار رس معنیشکار حشرات کامل در ارقام زودرس و میان

تواند مربوط به شرایط رشدی گیاه و بود که این موضوع می

که باعث جلب باشد های جوان و میوه فراهم بودن سرشاخه

 نظر شد.مورد   ی ارقامبه میوههر چه بیشتر حشرات کامل 

 اواخر اردیبهشت درهای جوان سرشاخهاز وها الرتغذیه      

و  درصد( 17)حدود  در خرداد آلودگیبیشترین و  شروع

 رقم زودرس این آفت روی میوه هایالرو. شد تیر ثبت

در ارقام میان و  ،اما ؛ندهیچ خسارتی ایجاد نکرد )کرس(
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به ترتیب از  میوه دیررس وضعیت متفاوت بوده و آلودگی

شروع و تا پایان برداشت ادامه داشت.  دهه دوم وسوم خرداد

 4 )زعفرانی( رسآلودگی میوه در رقم میانمیزان ترین بیش

درصد تعیین شد.  5/5حدود  )سیبی( و در رقم دیررس

اتفاق  میوه در زمان بلوغ و رسیدنزدگی آفتترین بیش

ندرت مشاهده ه ب های کالآلودگی و ریزش میوهو  افتاد

شده در خصوص آلودگی میوه هلو  های منتشرگزارش. شد

متفاوت است. به عنوان مثال، نتایج نسبت بهبه سرشاخه خوار 

( Roshandel and Habibi, 2003) حبیبیروشندل و 

های رویشی، نشان داد که نسل اول آفت عالوه بر جوانه

های بادام زرد و زردآلو های نرم روی میوهزایشی و شاخه

اما خسارت نسل دوم آفت روی  .کنندخسارت ایجاد مینیز 

رس و دیررس بسیار شدید ویژه هلوی میانه های هلو بمیوه

درصد نیز برآورد شد.  60تا  40بوده و در مواردی بین 

-کم (Gencsoylu et al., 2006) گنسویلو و همکاران

رس هلو ارقام زودرس و دیر را روی میوه ترین خسارت

 Cravedi جرج رَوِدی وک در حالی که ،گزارش کردند

and Jorg, 1996)) ارقام  یمیوه گزارش کردند که

در معرض خسارت سرشاخه خوار هلو شدت بهدیررس هلو 

د خسارت سنگینی هستند و اگر به موقع با آفت مبارزه نشو

 (Mafi et al., 2014ی و همکاران )شود. مافوارد می

ی هادار را در سالمیوه ارقام مختلف هسته آلودگیمیزان 

بررسی کرده و اظهار داشتند هلو با میانگین  1390و 1389

درصد کمترین  5/5ترین و شلیل با میانگین درصد بیش 18

 خسارتدالیل متعددی روی درصد خسارت را دارا بودند. 

سرشاخه خوار هلو موثر هستند. زمان رسیدگی میوه، نوع 

رقم، اجرای عملیات باغبانی مناسب، تنوع میزبان، اجرای 

دقیق و به موقع برنامه مدیریت کنترل تلفیقی و تا حدودی 

ی منطقه از جمله موارد تاثیر گذار رو شرایط آب و هوایی

 درصد خسارت آفت روی میوه هستند.

نشان داد که  گذران آفتزمستان الروهایفراوانی       

های در بخشزمستان را  و دو یک ینترین الروهای سنبیش

وجود محفظه کنند. آلوده سپری می هایانتهایی سرشاخه

های آلوده و گذران در انتهای سرشاخهالروی افراد زمستان

های فنی کاهش جمعیت آفت است. حذف آنها از توصیه

های اضافی، عملیات باغبانی زمستانه شامل هرس سرشاخه

)نوک زنی  های آلودههای انتهایی سرشاخهحذف بخش

یا سوزاندن آنها از جمله و خرد کردن و سپس  ها(سرشاخه

گذران را بودند که جمعیت الورهای زمستانعوامل احتمالی 

کاهش دادند. شاید یکی از عوامل اصلی کاهش به شدت 

استان مازندران  هلوی هایباغ خسارت سرشاخه خوار هلودر

باشد که به منظور شده بیاناجرای دقیق عملیات باغبانی 

-، در سالهلو آفاتت کاهش جمعیو افزایش کیفیت میوه

 د. نشومی اجراهای اخیر 

سرشاخه  آلودگیمهم دیگری که منجر به کاهش امل ع     

این است که  ،شودهای منطقه میخوار هلو به میوه در باغ

مصادف اول و دوم آفت  هایاوج زمان ظهور جمعیت نسل

میوه ارقام  ،در این زمان دهی درختان هلو است.با جوانه

ترین رس نیز با کمبرداشت شده و ارقام میان ملزودرس کا

شوند. اما در خصوص ارقام دیررس برداشت می آلودگی

که زمان برداشت آن مصادف با پایان نسل دوم و شروع 

تواند مهم می آفت روی میوه آلودگیاست، آفت نسل سوم 

با مشاهده و  برداری منظمنمونه الزم است که با انجامو باشد 

 اقدام هاالروکنترل شیمیایی های آلوده به شاخهاولین سر

تا رسیدگی طول دوره  ،در بسیاری از موارد البتهکرد. 

برداشت میوه )یعنی از زمانی که میوه مستعد آلودگی است 

و به آفت فرصت ایجاد  کوتاه استبه نسبت تا برداشت( 

بنابراین با مدیریت برداشت شود. خسارت شدید داده نمی

 هاباغ در آفت  آلودگیتوان از میهلو،  هاییوهموقع مبه

کاهش نیز  ها را کشجلوگیری نموده و میزان کاربرد حشره

 داد.
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Abstract 
Peach twig borer, Anarsia lineatella Zeller, as one of the most important pests of stone fruit trees 

in Iran and worldwide, causes severe damage annually. In this research, the pest seasonal dynamics on 

early (Prunus persicae var. keres), moderate (Prunus persicae var. zafarani) and late (Prunus persicae 

var. sibi) ripening peach cultivars was studied by using pheromone traps in three orchards (1 ha), in 

Mazandaran province during 2012-2013. Four pheromone traps were placed at 1.5-2 m height per 

orchard for weekly monitoring the adult moths. To determine the larval infestation, 10 trees (per 

orchard) were selected and 40 new shoots and 100 fruits (from each tree) were randomly inspected 

per week. The results indicated that A. lineatella had 3-4 generations and overwintered as 1st and 2nd 

instar larvae inside terminal parts of infested shoots. The first moths were trapped in mid-April with 

maximum population appeared three weeks later, coinciding with main flushing stage of the trees. 

The three main peaks of the moths were observed in April, June and July, which almost concur with 

the huge flushing stage of the trees. The 1st generation larvae generally attacked the new shoots. 

Feeding activity of second generation of pest was very important for moderate and late ripening 

cultivars. Fruit damage on moderate and late ripening cultivars was determined around 4.2 and 5.5 

percent, respectively. In conclusion, under high density of 2nd and 3rd generations, severe damage on 

the fruits may be expected and consequently control recommended. 
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