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  قدمهم

                 نام علمي اين ميوه. هاي مناطق گرمسيري است ترين ميوه انبه يكي از مهم

L.  Mangifera indica   خانواده و ازAnacardiaceae  ها  و معروف به سلطان ميوه

كشت  .ارتفاع قابل كشت و نگهداري است استوايي و كم است كه در مناطق استوايي، نيمه

ميالدي به ديگر نقاط  16يش از هندوستان آغاز و به تدريج از قرن چهار هزار سال پ انبه

 )سال 300حدود (يام كار اين درخت از قديم اال در ايران كشت و. جهان گسترش يافت

  .تمتداول بوده اس در استان هاي هرمزگان و سيستان وبلوچستان

هكتار آن  285هكتار مي باشد كه  740سطح زير كشت انبه در منطقه بلوچستان حدود 

كشت انبه همواره در حال توسعه بوده . كنارك واقع شده است هاي چابهار و در شهرستان

هاي چابهار، كنارك، نيكشهر، سرباز و ايرانشهر قرار  ها در شهرستان كاري و عمده انبه

گروه مهمي از آفات زيان آور انبه   (Cecidomyiidae)زا گال پشه هاي .دارند

 انبه جمع آوري و تانروي درخ ازاز حشرات اين خانواده  گونه 12يا در دن. باشند مي

هاي  كاري جنوب ايران تاكنون دو گونه پشه از خانواده پشه نقاط انبه در .اند گزارش شده

  . است  شده زا شناسايي گال

و   Procontarinia matteiana Kieffer & Cecconi (1906) اولين گونه

                پشه گل آذين انبه  و ديگري انبه برگزاي  معروف به پشه گال

Erosomyia mangifera Felt زاي برگ انبه  ي گال هاي اخير پشه در سال .باشد مي

  .عنوان عامل مهم محدود كننده توسعه كشت باغات انبه در بلوچستان مطرح استه ب
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  مشخصات انتشار آفت

ها با پراكنش وسيع در مناطق انبه خيز آسيا و  گونه ترين از مهم P.  matteianaگونه 

 كنيا، و از طريق واردات انبه به موريتاني، اين گونه بومي هند است .دباش فريقا ميآ

اگرچه اين گونه در بيشتر كشورها . افريقاي جنوبي و مالزي راه يافته است عمان، رئونين،

خسارات شديدي به بار  عمان از اهميت اقتصادي كمي برخوردار است در موريتاني و

در منطقه كهير از جنوب استان سيستان و  1358در ايران براي اولين بار در سال  .آورد مي

اغات انبه جنوب كشور خسارت هاي بلوچستان گزارش شده است و هم اكنون در ب

  .اقتصادي قابل توجهي را به بار مي آورد

  مشخصات ظاهري و مراحل رشدي آفت

طول آن كمي بيشتر از . است ريز و ظريفي با پاهاي بلند و كشيده حشره كامل آفت پشه

 شاخك هاي آن بلند است و در حشرات نر. ستهاي آن پوشيده از مو ا يك ميليمتر و بال

باشد و به جز دو بند اول بقيه بندهاي شاخك  طول شاخك بيش از نصف طول بدنش مي

در انتهاي بدن حشره نر . يك بند استاز دو گره تشكيل گرديده و به ظاهر هر گره مانند 

   . به چشم مي خورد كه از اين دو براي گرفتن حشره ماده استفاده مي كند قالبدو 

. هاي مركب آن نسبت به سر بسيار بزرگ است و بيشترين حجم سر را گرفته است چشم

  .چهار بندي است و روي هر بند تعدادي موي پراكنده وجود داردپالپ لب پايين 

ميكرون  190×124م ها بسيار كوچك، بيضي شكل به رنگ سفيد شيري و اندازه آن تخ

   ميكرون  300الروها در ابتداي ظهور بسيار كوچك و ظريفند و اندازه آنها  .مي باشد

ميلي متر مي رسند و رنگ آنها از سفيد به زرد  2مي باشد كه پس از رشد كامل به 
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. رنگ آنها زرد ليمويي استو شوند  گال تشكيل ميشفيره ها درون  .ليمويي در مي آيد

                                                     .متر است ميلي 5/1و عرض شفيره 

  
 Aشكل 

  
   B                                               شكل                                                    

 

 

 

ليمويي در مي آيد

و عرض شفيره  2طول آنها 
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 Cشكل 

  
 Dشكل 

  حشره كامل نر پشه گال زاي برگ انبه: Dحشره كامل ماده : Cشفيره : Bالرو 

 

 

 

الرو : A: 1شكل
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  روش زندگي آفت

توليد گال  Cecidomyiidaeهاي خانواده  مانند بسياري از گونهانبه  ي برگ

در سطح بااليي  نموده و تخم ريزي آن به صورت متراكم در سطح زيرين برگ و ندرتاً

ها در اثر ورود الروهاي تازه تفريخ شده از تخم به داخل نسوج  اين گال

 ،توانند وارد بافت شده و توليد گال نمايند تعداد الروهايي كه مي. شود برگ تشكيل مي

دليل تلفات زياد الرو سن اول   ههاي گذاشته شده بسيار كم بوده كه ب نسبت به ميزان تخم

 مرحله شفيرگي. باشد هر گال فقط محتوي يك الرو مي. باشد تا ورود به نسوج برگ مي

و سپس حشره كامل از سوراخ خروجي كه در گال ايجاد  شود مي سپري

  .كنند گذاري مي تازه تخم هاي جوانِ حشرات در برگ اين .مي كند خارج مي شود

  
  زاي برگ انبه روي سر شاخه هاي جوان عاليم خسارت پشه گال. 2شكل

ها  ها پيچيده شده و سبب خشك شدن كامل شاخه در صورت آلودگي بسيار شديد برگ

دنبال را به درختان انبه  و كاهش عملكرد و در نتيجه كاهش ظرفيت فتوسنتزي

اگرچه  .گال روي يك برگ مشاهده شده است 150-  300در موارد خسارت شديد 

 

 

 

روش زندگي آفت

ي برگزا پشه گال

نموده و تخم ريزي آن به صورت متراكم در سطح زيرين برگ و ندرتاً

اين گال. اشدب برگ مي

برگ تشكيل مي

نسبت به ميزان تخم

تا ورود به نسوج برگ مي

سپري هادرون گالنيز 

مي كند خارج مي شود

  

شكل

در صورت آلودگي بسيار شديد برگ

و در نتيجه كاهش ظرفيت فتوسنتزي گردد مي

در موارد خسارت شديد  .ددار
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 .ها نيز گال گزارش شده است ولي روي ميوه ،گيرند ندرت مورد حمله قرار مي  هها ب ميوه

ها  روي ميوه زاي سطوح گال ،ها روي برگ  در صورت آلودگي شديد و تراكم باالي گال

 عامل لكه سياه باكتريايي تواند ميزاي برگ انبه  پشه گال .ابدنيز ممكن است افزايش ي

را  Xanthomonas campestris pv mangiferae indica Patel )آنتراكنوز(

  .انتقال دهد

  راههاي مبارزه با آفت

شده است و طبيعي  بلوچستانوارد  كشور پاكستانزا بومي ايران نيست و از  پشه گال

در بعضي . وجود نداشته باشد در منطقه است كه دشمنان طبيعي قوي براي اين آفت

وسيله دشمنان طبيعي خود به خوبي كنترل مي شوند ه كشورهاي انبه خيز دنيا اين آفت ب

هاي  نتيجه تحقيق و پژوهش. كه نمي توانند خسارت قابل توجهي به بار آورند به طوري

روي دشمنان طبيعي شناخته شده اين آفت در ايران حاكي از آن است كه  انجام شده بر

دشمنان طبيعي كارايي چنداني ندارند و تنها زنبور پارازيت الرو اين آفت به نام 

Apotetrastichus postmarginalis  از خانوادهEilophidia ًاست كه گاها      

تعدادي از الروها آفت . درصد داشته باشد 20 تا حداكثر ميانگين پارازيتيسمي مي تواند

ه نظر قرار مي گيرند و ب .Sporothrix spقبل از خروج از گال مورد حمله قارچ 

اي از  هاي متراكم درصد قابل مالحظه هاي مرطوب و باغ رسد اين قارچ در محيط مي

زا در  با وجود اين خسارت پشه گال. دهد الروهاي درون گال را مورد حمله قرار مي

بر اين اساس در  .بلوچستان به حدي زياد است كه مبارزه شيميايي غير قابل اجتناب است

بلوچستان پژوهشي انجام شد و نتايج  و منابع طبيعي كشاورزيو آموزش مركز تحقيقات 

 )SP20%موسپيالن ( پرايد استامي ،يك در هزار (EC57%)ماالتيون  اين پژوهش نشان داد
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 يك درصد ولك همراه با روغن در هزار WP75%( 5/0تريگارد ( سيرومازين

خوب  زاي برگ انبه قابل استفاده و درصد تلفات روي آفت جهت مبارزه با پشه گال

ثري در كاهش و سوزاندن آنها نقش مؤ هاي آلوده در پاي درختان دام برگ

  .جمعيت آفت دارد و قابل توصيه است

            

     
  سمپاشي درختان انبه. 3شكل 

 

 

 

سيرومازين يا و

جهت مبارزه با پشه گال

دام برگانه .باشد مي

جمعيت آفت دارد و قابل توصيه است
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  بحث و نتيجه گيري

انجام شود،  اي به صورت لكه كنترل آفت بايستي به محض ظهور اولين عاليم خسارت

صورت  در غير اين .تواند براي كنترل آفت كافي باشد در اين صورت يك بار سمپاشي مي

ها و رشد سرشاخه هاي  گالون با توجه به روند تدريجي خروج حشرات كامل از در

استفاده از امولسيون روغن . تكرار دو تا سه نوبت سمپاشي در سال ضرورت دارد جديد

شود پوشش يكنواختي از سم روي  افزايش دوام سموم باعث ميبا حشره كش عالوه بر 

اشند در ضمن نفوذ گذاري در برگ نب ر گيرد و حشرات كامل قادر به تخمسطح برگ قرا

هاي آفت در داخل  ده و منجر به مرگ الروها و شفيرهتسهيل نمو ها را خل گالسم به دا

، )يك در هزار( هاي ماالتيون كش با توجه به كارايي باالي حشره. گال مي شود

به همراه روغن امولسيون شونده يك درصد ) نيم در هزار( ين و استامي پرايدسيروماز

هاي متنوع  ها با فرموالسيون ي از حشره كشهمچنين هر ساله تعداد زياد. توصيه مي شود

  .شوند كه نياز به ارزيابي و بررسي خواهند داشت و جديد در دنيا معرفي مي
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