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مقدمه
کشـت وکار مرکبـات در مناطقـی بـا ارتفـاع کم تـر از 1۲00 متـر از سـطح دریـا 
انجام می شـود و در ایـران در دو منطقـه  کـه از نظـر آب و هوایـی کامـاًل متمایزنـد، 
مشاهده می شـود. مرکبـات در دامنـه شـمالی رشـته کـوه البـرز و سـواحل دریای خـزر 
)اسـتان های مازنـدران، گیـالن و گلسـتان( و مناطـق جنـوب کشـور )اسـتان های 
خوزسـتان، فارس، هرمزگان، بوشـهر و سیسـتان و بلوچسـتان( کشت می شـود. تاکنون از 
مرکبـات مناطـق مختلـف مرکبات خیـز ایـران آفات زیادی شناسـایی و ثبت شـده اسـت 
کـه اکثـر آن هـا در اسـتان های شـمالی به دلیـل باالبـودن میـزان بارندگـی و رطوبـت 
نسـبی وجـود دارنـد. از جملـه ایـن آفـات می تـوان بـه پروانـه مینـوز برگ مرکبـات از 

خانـواده گراسـیالریده و راسـته بال پولـک داران اشـاره کرد.
پروانه مینوز برگ مرکبات بومی مناطق گرمسـیری و نیمه گرمسـیری آسیاسـت و 
آفـت مهـم و کلیـدی در تمام نقـاط مرکبات خیز دنیا از جمله آسـیا، اسـترالیا، آفریقا، 
اروپـا، جزایـر کارائیـب، آمریـکای شـمالی، مرکـزی و جنوبـی اسـت. در ایـن نوشـتار 
عالوه بـر ویژگی هـای شکل شناسـی و زیست شناسـی، نحـوه خسـارت و راهکارهـای 

کنتـرل آن نیز ارائه شـده اسـت. 
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عوامل مؤثر در افزایش جمعیت پروانه  مینوز برگ مرکبات 

- مینوز مرکبات توانایی سرعت باالی تولید مثل با تعداد نسل های متعدد دارد.
- مینوز مرکبات به آسانی از طریق نهال یا شاخ و برگ آلوده گسترش می یابد.

- انتقـال جهانـی از طریـق کشـتی و هواپیمـا، سـرعت انتشـار بسـیاری از آفات از 
جملـه مینـوز بـرگ مرکبـات را باال برده اسـت.

- مینـوز بـرگ مرکبـات می توانـد در شـرایط آب  و  هوایـی مدیترانـه، اسـتوایی و 
نیمه اسـتوایی رشـد کنـد.

- تصور بر  این است که پروانه های بالغ نقش مؤثرتری در پراکنش آن دارند.
ایـن آفت دارای میزبان های متعددی اسـت. گونه های مختلـف از جنس مرکبات و 
گیاهـان زینتـی میزبان آن هسـتند. همچنیـن از روی ارقام مختلف گیاهـان متعلق به 

خانواده روتاسـه، لورانتاسـه، الئوراسـه و لگومینوز نیز جمع آوری شـده است. 
خسـارت مینـوز بـرگ مرکبـات در نهالسـتان ها و باغ هـای جـوان زیـر 5 سـال 
در صـورت مبارزه نکـردن به موقـع چشـمگیر و جبران ناپذیـر اسـت. بنابرایـن بـرای 
جلوگیـری از خسـارت ایـن آفـت، سـاالنه مبـارزه علیـه آن از اوایـل فصـل تابسـتان 
انجام می شـود. بـا توجـه بـه تعـدد نسـل و کوتاه بـودن دوره زندگـی آفـت، تکـرار 
سم پاشـی الزم اسـت. بسـته بـه وجـود جوانه هـا و سرشـاخه های جدیـد تابسـتانه و 

پاییـزه هـر 1۲ تـا 15 روز یک بـار کنتـرل شـیمیایی انجـام می گیـرد. 

خصوصیات شکل شناسی
ایـن حشـره همچـون دیگر حشـرات راسـته بال پولـک داران، چهار مرحله زیسـتی 

شـامل تخم، الرو، شـفیره و حشـره کامل دارد. 
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تخم

تخم هـای  پروانـه مینوز برگ مرکبات، تخم مرغی شـکل و به طـول 0/۲7 میلی متر 
اسـت. تخم های تازه شـفاف، نسـبتاً سـفید و شـبیه قطرات ریز آب هسـتند و پس از 

چنـد روز، رنگ آن ها سـبز مایـل به زرد و مات می شـود.

الرو 

ایـن آفـت دارای چهـار مرحله الروی اسـت. الروها دارای بدن پهن و مسـطح، سـر 
مثلثـی بـا یـک جفـت شـاخک کوتـاه و پاهـای تحلیل رفته هسـتند. رنگ آن ها سـبز 
روشـن اسـت و به طـور متوسـط 3 میلی متـر طـول دارنـد )شـکل 1(. قطعـات دهانی 

الروهـا برنده، ریـز و دندانه دار اسـت.

 

شکل 1- داالن  الروی با خطی از فضوالت الروی )راست(، 
الرو سن ۲ مینوز برگ مرکبات در حال تغذیه در داالن )چپ(
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مرحلـه چهـارم الروی پیش شـفیره نـام دارد کـه بـدن از فـرم پهـن بـه کپسـولی 
تغییـر شـکل می دهد و قطعـات دهانـی بـه فـرم تارتننـده تبدیـل شـده، شـروع بـه 

تنیـدن تـار می کننـد و بـرای مرحلـه شـفیرگی آمـاده می شـوند.  

شفیره
شـفیره مینـوز بـرگ مرکبـات به رنـگ قهـوه ای متمایل بـه زرد اسـت و به تدریج 
تیره تـر می شـود. شـفیره در داخـل پیلـه نارنجی رنگ در حاشـیه برگ به سـر می برد 

)شکل ۲(. 

شکل ۲- شفیره مینوز برگ مرکبات در داخل پیله 

شـفیره یـک انـدام خار ماننـد روی سـر دارد که به وسـیله آن محفظه شـفیرگی را 
برای بیرون آمدن حشـره بالغ شـکاف می دهد و به آسـانی خارج می شـود )شـکل 3(. 
شـفیره دارای یـک جفـت مـوی سوزنی شـکل و ضخیـم به طـور جانبـی روی شـکم 
اسـت. انتهـای خلفـی بدن شـفیره دارای یک جفت زائـده مثلثی ضخیم کوتاه اسـت و 
بخـش بطنـی هـر بنـد شـکم دارای تعـدادی خار  کوتـاه و تا حـدی کج و برگشـته به 

اسـت. قهوه ای  رنگ 
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شکل 3- شفیره مینوز برگ مرکبات در خارج از پیله

حشرات کامل 
حشـرات بالـغ، پروانه هـای کوچکـی هسـتند کـه در حـدود ۴ میلی متر طـول دارند. 
پروانـه در حالـت اسـتراحت بـا بال هـای تاخـورده کوچک تـر و در حـدود ۲ میلی متر 
اسـت. روی بال هـای جلو پولک های سـفید و نقره ای حاشـیه دار، چندیـن عالمت تیره و 
لکه هـای سـیاه روی نـوک بال هـا دیده می شـود. بال های عقب و بدن حشـره سـفید به 

همـراه پولک هـای بلند و حاشـیه دار گسترده شـده از لبه بال هسـتند )شـکل ۴(. 

 

شکل ۴- حشره کامل مینوز برگ مرکبات
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خصوصیات زیست شناسی
دوره رشـد و نمـو مینـوز مرکبات کوتاه اسـت؛ طـول این دوره از تخم تا حشـره بالغ 
حـدود 1۴ روز اسـت. پروانه هـای نـر و ماده مینوز بـرگ مرکبات که در طـول روز درون 
تـاج درخـت پنهـان می شـوند، در شـب یـا اوایـل صبـح ظاهـر می شـوند و در هنـگام 
غـروب یـا صبـح روز بعـد از ظهـور جفت گیـری می کننـد. ماده هـا در طول شـب یـا 
اوایل صبـح روی برگ هـای جـوان، آب دار و ظریف به طول متوسـط 10 تا ۲0 میلی متر 
تخم گـذاری می کننـد. یـک حشـره مـاده بالـغ می توانـد تـا ۲0 تخـم در یـک شـب و 
50 تـا 133 تخـم در طـول زندگی بگـذارد. تخم ها معمـوالً به صورت انفرادی در سـطح 
زیریـن برگ هـای جـوان مرکبـات نزدیـک رگ بـرگ اصلـی، عمومـاً به سـمت قاعـده 
بـرگ و گاهی شـاخه های سـبز و به نـدرت میوه های جـوان گذاشته می شـوند. تخم ها 
برگ هایـی  روی چنیـن  اگـر  می شـوند.  گذاشـته  برگ هـای سـخت  روی  به نـدرت 
تخم گـذاری انجـام شـود، الرو هـای ظاهرشـده بـدون ایجـاد داالن در بـرگ می میرند. 
در زمـان طغیـان آفـت کـه تراکـم جمعیـت آن زیاد اسـت یا وقتـی رطوبت نسـبی باال 

باشـد، در هـر دو سـطح بـرگ تخم هـا دیده می شـوند )شـکل 5(.

 

شکل 5- تخم گذاری مینوز روی دو سطح برگ
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 تخم هـا طـی ۲ تـا 10 روز بسـته به درجه حـرارت محیط تفریخ می شـوند. الروها 
پـس از خـروج از تخم، بالفاصله وارد برگ می شـوند. میانگیـن دوره الروی 7 تا 8 روز و 
دوره شـفیرگی 6 تـا ۲۲ روز اسـت. مـدت زمـان زنده مانـی پروانه ها کوتـاه و در حدود 
11 روز اسـت. در مناطـق مختلـف بـا درجـه حـرارت متفـاوت طـول کل دوره زندگی 

13 تا 5۲ روز اسـت. 
تعـداد نسـل آفـت در نقـاط مختلـف دنیـا بـا توجـه بـه درجـه حـرارت، شـرایط 
آب و هوایـی و دوره جوانه زنـی  بـرگ بیـن 6 تـا 13 اسـت. ایـن پروانـه در مازنـدران 
6 نسـل )3 نسـل در تابسـتان و 3 نسـل در پاییـز( دارد. در دزفـول 6 تـا 10 نسـل در 
سـال گـزارش شده اسـت. نسـل های مختلـف این آفـت در طـول دوره فعالیـت دارای 

هم پوشـانی هسـتند.  

تغییرات فصلی جمعیت
فراوانـی جمعیـت مینوز برگ مرکبـات عمدتاً تحت تأثیر دو عامـل درجه حرارت و 
میـزان بارندگـی قـرار دارد، به طوری  که محـدوده دمایی ۲۴ تا ۲6 درجه سـانتی گراد 
بـرای افزایـش جمعیـت آفـت مناسـب اسـت. درجـه حـرارت بـاال باعـث مرگ ومیـر 
سـنگین الرو هـا و شـفیره ها در برگ هـای آلـوده به آفت می شـود. گاهـی مرگ ومیر 
الرو هـا به دلیـل جمعیـت بـاالی الروی اسـت؛ بـه ایـن ترتیب کـه بسـیاری از الروها 

توسـط داالن خودشـان یـا داالن الرو هـای دیگر احاطـه می شـوند و می میرند.
مینـوز بـرگ مرکبـات زمسـتان را به صـورت شـفیره سـپری می کند. ایـن آفت در 
شـمال کشـور روی جوانه هـای بهـاره فعالیتـی نـدارد؛ ولـی بـا شـروع فصل تابسـتان 
فعالیـت خـود را روی برگ هـای نورسـته و جـوان آغـاز می کنـد و تـا اواسـط پاییـز 
ادامه می یابـد. زمـان اوج فعالیـت آفـت در ماه هـای تیـر، مـرداد و شـهریور اسـت. در 
زمسـتان به علـت سـرما و فقـدان برگ هـای جـوان، فعالیـت آن مشـاهده نمی شـود. 
مینـوز بـرگ مرکبـات در مناطـق جنـوب کشـور از اسـفند تـا خردادمـاه فعال اسـت.
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خسارت
الروهـای  مینـوز بـرگ مرکبـات بالفاصلـه بعـد از تفریـخ تخـم، از همـان نقطـه ای 
کـه روی بـرگ قـرار دارنـد، الیـه کوتیکولی اپیـدرم را سـوراخ می کنند و وارد پارانشـیم 
می  شـوند و شـروع بـه تغذیه از پارانشـیم بـرگ می کنند. سـه مرحلـه اول الروی آفت، 
مراحـل خسارت زاسـت و در مرحلـه چهـارم الروی تغذیـه آن هـا متوقف می شـود. 
الرو هـای تغذیه کننـده بـا انقباضـات منظـم و کشـش بدنی شـان به سـمت جلـو و 
عقـب حرکت کـرده و تغذیـه می کننـد. بدین ترتیـب داالن هـای  زیـادی روی بـرگ 
ایجاد می کننـد. پروانـه مینوز برگ مرکبـات از طریق داالن های مارپیچـی و پرپیچ وخم 

شـبیه بـه نـوار نقـره ای به راحتی شـناخته می شـود )شـکل 6(. 

 

شکل 6- خسارت الرو مینوز برگ مرکبات به صورت 
داالن های الروی مارپیچی با خطی از فضوالت الروی
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پیچیدگـی بـرگ از دیگـر عالئـم خسـارت آفـت اسـت. داالن هـای الروی دارای 
هواسـت و داخـل آن بـا خطی از فضـوالت الروی به رنگ تیره پر می شـود )شـکل 7(.

  

شکل 7- خسارت الرو مینوز برگ مرکبات به صورت پیچیدگی برگ ها 

تعـداد داالن در هـر برگ متغیر اسـت و معمـوالً فقط یـک داالن در هر برگ وجود 
دارد؛ امـا در آلودگی هـای شـدید می توانـد ۲ یـا 3 داالن در هـر بـرگ تـا 9 داالن در 

برگ هـای بـزرگ پیدا شـود.  
ایـن آفـت بخش هـای فعـال برگ یعنـی سـلول های مزوفیلـی که عمل فتوسـنتز 
تغییـر شـکل و پیچانـدن برگ هـا،  بیـن می بـرد و موجـب  از  انجـام می دهنـد،  را 
کلروزه شـدن و نکروزه شـدن آن می شـود. کاهـش فتوسـنتز تنهـا در نواحـی تونل دار 
بـرگ اتفـاق می افتـد و توقـف رشـد بـرگ، گاهـی ریـزش بـرگ و نقصان محصـول را 
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نیـز بـه همـراه دارد. عـالوه بـر آن، داالن هـا امـکان ورود عوامـل بیمارگـر گیاهـی از 
جملـه شـانکر باکتریایـی مرکبـات را فراهم می کند کـه تهدیدی جدی بـرای باغ های 

اسـت. مرکبات 
تاجـی و  پیونـد  بـا  درختـان  3 سـاله،  تـا   1 جـوان  درختـان  بـا  باغ  هـای  در   
نهالسـتان های مرکبـات کـه به طـور مکـرر شـاخ و بـرگ جدیـد تولیـد می کننـد، 
بـه آفـت حسـاس ترند. درختـان بالـغ بـاالی 5 سـال در برابـر خسـارت آفـت تحمـل 
بیش تـری دارنـد. در صـورت کنترل نکـردن آفـت، جمعیت هـای متوالـی آن موجـب 
تشـکیل تراکم باالی انبوهی آفت شـده و خسـارت شـدیدی ایجاد می شـود که حتی 

می توانـد باعـث مـرگ نهال هـای جـوان شـود. 
شـدت خسـارت پروانـه مینـوز بـرگ مرکبات بسـته بـه زمـان آلودگـی در ارتباط 
بـا الگـوی جوانه زنـی فصلـی در مناطـق مختلـف، واریته هـا و سـنین مختلـف درخت 

اسـت. متفاوت 
درختـان سـالم بـا برگ های آسـیب دیده از آفـت مینوز اگـر در مجـاورت درختان 
آلـوده بـه شـانکر قـرار داشـته باشـند، احتمـال زیـادی وجـود دارد که محـل جدیدی 

بـرای آلودگی به شـانکر باشـند.
   

راهکارهای کنترل آفت

کنترل زراعی

بـا اجـرای عملیات باغبانـی مانند هرس، کوددهـی و آبیاری به طوری کـه بتوان در 
الگـوی جوانه زنـی درختان مرکبات تغییر ایجـاد کرد، می توان به کنتـرل پروانه مینوز 
بـرگ مرکبـات کمـک کرد. هـدف از این شـیوه، محدودکـردن میـزان جوانه زنی برگ 
در تابسـتان و پاییـز بـا تنظیـم کود دهـی و کم آبیـاری در ایـن مدت، به همـراه هرس 
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شـاخ وبرگ های رشـدکرده در تابسـتان و پاییـز، بـرای کاهش یا حـذف آلودگی مینوز 
برگ مرکبات اسـت. 

کوددهـی درختـان مرکبـات در زمسـتان و بهـار قبـل از شـروع تخم گـذاری و 
فعالیـت پروانـه مینـوز بـرگ مرکبـات، رشـد جوانه ها را تقویـت کـرده و از تغذیه آفت 
جلوگیـری می کنـد و درخـت را از خسـارت آفـت مصـون نگـه مـی دارد. ایـن روش 
کوددهـی هم زمانـی جوانه زنـی درختـان را در بهـار فراهم می کند و مصـادف با زمانی 

اسـت کـه آفـت وجـود نـدارد و در نتیجـه بـه کنتـرل آن کمـک می کند. 
هـرس تابسـتانه و رهاکـردن شـاخه های آلـوده بـه الروهـای آفـت در زیـر درخت 
تعـداد الرو زنـده را کاهـش می دهـد بـدون اینکه تأثیـری در تعداد الرو هـای پارازیت 
داشـته باشـد )شـکل 8(. بـه نظر می رسـد که شـاخه های آلوده رهاشـده زیـر درخت، 

پارازیتوئید هـای آفـت را حفـظ می کنند. 
 

شکل 8- درخت پرتقال هرس شده و فاقد شاخساره های جدید 
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 ایـن شـیوه در مناطقـی کـه آبیـاری درختـان انجـام می شـود، کاربـردی و عملی 
اسـت؛ امـا در مناطقـی کـه باران هـای تابسـتانه فـراوان اسـت، کارایی نـدارد. 

شـایان ذکـر اسـت که زمـان فعالیت مینـوز برگ مرکبات در شـمال کشـور معموالً 
از اوایـل تابسـتان تـا اواسـط پاییز اسـت. بنابراین بایـد از کاربرد کودهـای ازته اضافی و 
آبیاری هـای بی مـورد کـه سـبب تحریـک و افزایـش جوانه زنـی درختـان می شـود و 
نهایتـاً افزایـش خسـارت آفـت را بـه دنبـال دارد، جلوگیـری شـود. هـرس شـاخه های 
آلـوده عـالوه بر کاهـش جمعیت الروها، بـرای ازبین بـردن تخم های آفـت می تواند در 
کنتـرل آن مؤثـر باشـد. ولـی مینوز بـرگ مرکبات در مناطق جنوب کشـور از اسـفند تا 
خردادمـاه فعالیـت دارد. بنابرایـن کاهـش مصـرف کودهـای شـیمیایی در ایـن مدت و 

آبیـاری منظـم و مالیـم در تابسـتان و پاییـز از خسـارت آفـت می کاهد.

استفاده از ارقام متحمل

مطابـق یافته های پژوهشـی برخـی از گونه های مرکبات در ایـران مانند لیموترش، 
پرتقال هـای والنسـیا و سـیاورز و نارنگـی کینـو بیش تر بـه مینوز برگ مرکبـات آلوده 
می شـوند و گریپ فـروت کم تریـن میـزان آلودگـی را نشـان داده اسـت. همچنیـن 
مشـخص شـده کـه تعـداد الروهای ایـن آفـت روی گریپ فـروت خیلی کم تـر از ارقام 

حسـاس مرکبات و حـدود یک دهم آن هاسـت. 
بیش تریـن جمعیـت الرو آفـت در نارنگـی کینـو به دلیل برگ های نـرم و کم ترین 
جمعیت آن در لیموشـیرین مشـاهده شـده اسـت. تفاوت شـدت آلودگی در گونه های 
مختلـف مرکبـات ناشـی از وسـعت سـطح بـرگ و ضخامـت آن اسـت. هرچـه سـطح 
بـرگ وسـیع تر و ضخامـت آن کم تـر باشـد و همچنیـن گیاهان بـا برگ هـای آبدار و 
سـلول های پارانشـیمی با دیـواره نازک و کوتیکـول نازک، میکروکلیمـای مطلوب تری 

را بـرای ایـن آفت فراهـم می کنند. 
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کاربرد فرمون
در ایـن روش از فرمـون جنسـی استخراج شـده از پروانه ماده مینـوز برگ مرکبات 
در تله هـای فرمونـی بـرای اختـالل در جفت گیـری آن استفاده می شـود. رهاسـازی 
فرمـون جنسـی در بـاغ، پروانه هـای نر را گیج می کنـد و آن ها نمی تواننـد پروانه های 
مـاده را پیـدا کننـد. فرمون ها توسـط تله هـای فرمونـی و تله های چسـبنده در باغ ها 

رهاسـازی می شوند.
کارت هـای آغشـته بـه فرمـون جنسـی پروانه مـاده، داخـل تله  های فرمونـی قرار 
داده شـده و روی شـاخه های درخـت آویـزان می شـوند )شـکل 9(. بـرای ردیابـی 
آفـت، 1 تلـه در هـر هکتـار نیاز اسـت. اگر بیش از ۲ حشـره توسـط تله در ۲۴ سـاعت 

شکار شـود، کنتـرل آفـت توصیـه می شـود.
 

شکل 9- تله فرمونی نصب شده روی شاخه درخت

الزم است موارد زیر در زمان نصب تله رعایت شود:
- حداقل فاصله تله ها از هم 100 متر باشد.

- 1 تا ۲ هفته قبل از شروع پرواز حشره، تله ها نصب شوند. 
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- تله  ها در نیمه باالیی تاج گیاه نصب شوند. 
- تله ها باید 50 متر از حاشیه باغ فاصله داشته باشند .

مزایای استفاده تله فرمونی برای کنترل مینوز برگ مرکبات عبارت اند از:
- روی عوامل کنترل بیولوژیکی آفات اثر منفی ندارد. 

- روی محیط زیست اثر سوء ندارد.
- از جفت گیـری آفـت جلوگیـری می کنـد؛ بـه ایـن ترتیـب آفـت قبـل از اینکـه 

خسـارت بزنـد، کنتـرل می شـود. 
- اسـتفاده از تله هـای فرمونـی روش مناسـبی بـرای پیش آگاهـی اسـت؛ چـون 

می تـوان زمـان حملـه آفـت و میـزان جمعیـت آن را تخمیـن زد. 

کنترل بیولوژیکی

کنتـرل بیولوژیکـی پروانـه مینـوز بـرگ مرکبـات روش مدیریتـی نویدبخشـی در 
کنتـرل آن اسـت.

پارازیت ها
روش کنتـرل بیولوژیکـی به صورت شناسـایی پارازیتوئیدهای بومـی و به کارگیری 
آن هـا علیـه آفت اسـت یـا در قالـب کنتـرل بیولوژیکی کالسـیک انجـام می گیرد که 
شـامل شناسـایی دشـمنان طبیعـی به خصـوص پارازیتوئیدهـا )شـکل 10( در منطقه 
بومـی آفـت، جمـع آوری، انتقال، پـرورش انبوه و رهاسـازی آن در منطقـه مورد هجوم 

آفت اسـت.
نـوزده گونـه زنبـور پارازیتوئیـد به عنوان دشـمنان طبیعی مینوز بـرگ مرکبات در 
ایـران شـناخته شـده اسـت  کـه به طـور چشـمگیری جمعیت ایـن آفـت را در مرحله 
الروی و شـفیرگی کنتـرل می کننـد. نـام علمـی گونه هـای مهم به شـرح زیر اسـت: 

- Cirrospilus spp.;

- Elachertus gallicus; 
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- Hyssopus geniculatus; 

- Pnigalio spp.;

- Stenomesius rufescens;

- Neochrysocharis formosa;

- Pediobius crassicornis;

- Baryscapus conwentziae; 

- Citrostichus phyllocnistoides;

- Tamarixia upis. 

شکل 10- زنبور پارازیتوئید مینوز برگ مرکبات

شکارگرها

عنکبوت هـا ی شـکارگر از مهم تریـن عوامل مرگ ومیـر طبیعـی در مراحل الروی 
مینـوز برگ مرکبات هسـتند. این شـکارگرها توانایی تشـخیص شـکار پنهان شـده در 
اپیـدرم بـرگ را از طریق احسـاس حرکت و جنبش )لرزش( الرو و پیش شـفیره دارند.
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مورچه هـای شـکارگر دومیـن عامـل مرگ ومیـر مینـوز بـرگ مرکبـات هسـتند. 
ایـن مورچه هـا به عنـوان شـکارگرهای مهـم سـنین اول و دوم الرو مینـوز در فصـول 

خشـک و گـرم سـال شـناخته می شـوند.
همچنیـن فعالیـت حشـرات شـکارگر دیگـری از جملـه الرو بالتـوری کریزوپـرال 
)شـکل 11( و کفشـدوزک هارمونیا آکسـی ریدیس روی این آفت گزارش شـده اسـت. 

شکل 11- الرو بالتوری کریزوپا 

روغن های معدنی  

به کارگیـری روغن هـای معدنـی بـرای کنتـرل آلودگـی مینـوز بـرگ مرکبـات 
توصیـه می شـوند و به انـدازه حشـره کش های فسـفره آلـی و کاربامات هـا مؤثرنـد. 
یافته هـای پژوهشـی نشـان می دهـد کـه غلظـت 0/65 درصـد روغـن معدنـی موجب 
کاهـش معنـی دار خسـارت الروهـای مینـوز برگ مرکبات شـده اسـت. بنابـر گزارش 
برخـی محققـان، روغن پاشـی مینـوز بـرگ مرکبـات را نمی کشـد؛ ولی رفتـار ماده ها 
را تحـت تأثیـر قـرار داده و آن هـا تخم های کم تـری روی برگ های روغن پاشی شـده 
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قـرار می دهنـد. همچنیـن روغـن باقی مانـده روی برگ ها موجـب دورشـدن پروانه ها 
می شـود و در نتیجـه جمعیـت مینـوز کاهـش می یابـد. 

پوشـش کامـل سـطوح بـرگ در روغن پاشـی ضـروری اسـت و پاشـش روغن روی 
درخـت بایـد تـا زمان شـروع ریختـن قطـرات از برگ ها ادامـه یابد. زمان روغن پاشـی 
مصـادف اسـت بـا شـروع رشـد جدیـد شاخسـاره ها در تابسـتان و پاییز، یعنـی وقتی 
کـه بیش تـر برگ هـا کم تـر از ۴ سـانتی متر طول داشـته باشـند. اگر روغن پاشـی در 
اوایل دوره رشـد شاخسـاره های تابسـتانه شـروع شـود، مانـع افزایش تراکـم جمعیت  

می شـود.  آفت 
احتیاط های الزم در زمان کاربرد روغن ها

- قبل از روغن پاشی، درختان آبیاری شوند.
- روغن هـا را در ترکیـب بـا گوگـرد و آفت کش هـای حاوی گوگرد ماننـد کاپتان و 
کاراتـان قـرار ندهیـد؛ زیـرا باعث گیاه سـوزی می شـوند. به عبـارت دیگـر، در مخلوط 

روغـن و سـم احتیاط هـای مربوط به سـم رعایت شـود.
- سه هفته قبل و بعد از روغن پاشی از کاربرد گوگرد روی گیاه خودداری شود.

- روغـن سـطوح گیـاه را به طـور کامـل بپوشـاند، به ویـژه قسـمت های زیریـن 
برگ هـا و شـکاف شـاخه ها و سـاقه هایی کـه آفـات می تواننـد در آنجا پنهان شـوند. 
- از انـدازه بـزرگ قطـرات روغن با اسـتفاده از تجهیزات مناسـب و فشـار مناسـب 

سـم پاش اجتناب شـود. 
- بـرای به حداقل رسـاندن خطـر صدمـه به گیـاه، در درجـه حرارت باالتـر از 35 و 
کم تـر از 10 درجـه سـانتی گراد و رطوبـت نسـبی بیش تـر از 90 درصـد و کم تـر از 

۲0 درصـد از روغن پاشـی اجتناب شـود. 
- بهتر است در روغن پاشی از حجم باال به جای غلظت زیاد روغن استفاده شود.

نتایج بررسی ها نشان داده است که به کارگیری ترکیب شکارگری )کنترل بیولوژیک( و 
روغن معدنی در کنترل مینوز برگ مرکبات کارایی بهتری داشته  است. 
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مبارزه شیمیایی
مصـرف سـموم شـیمیایی بـرای کنتـرل مینـوز مرکبـات سال هاسـت رواج دارد؛ اما 
آلودگی هـای زیسـت محیطی، بـروز مقاومت در آفت، طغیان آفات ثانویـه از ره آورد های 
آن بـوده اسـت. کنتـرل مینـوز بـرگ مرکبات تـا حد زیادی بر اسـاس حشـره کش های 
شـیمیایی معمـول و بـا طیـف تأثیـر وسـیع، ابـزار سـریعی در سـرکوبی جمعیـت آن 

مخصوصـاً در آلودگی هـای شـدید تلقـی می شـود. ولـی دارای معایـب زیر اسـت: 
- الرو در داخـل داالن زندگـی می کنـد؛ بنابراین در معرض پاشـش مسـتقیم 

قرار نمی گیـرد.   حشـره کش ها 
- هم پوشـانی نسـل ها در ایـن آفـت وجـود دارد که موجب می شـود در یک زمان 

تمـام مراحل رشـدی آفت فعال باشـد. در این  صـورت تأثیر سـموم کاهش می یابد.
- تعـداد زیاد نسـل ایـن آفت در طول سـال به دلیل دوره زندگی کوتـاه آن موجب 

شـده اسـت که سم پاشـی های مکرر برای جلوگیری از خسـارت آن صورت گیرد.
- مقاومت آفت به بسیاری از آفت کش ها در چین ثابت شده است.

- هزینه زیاد مصرف مداوم آفت کش ها از دیگر معایب آن است.
- آفت کش هـای شـیمیایی بـرای دشـمنان طبیعـی آفـات دیگـر و موجـودات 

ایجـاد می کننـد. اختـالل  غیرهـدف 
- سم پاشی های متعدد، طغیان شدید کنه قرمز مرکبات را به همراه دارد. 

در صـورت کنترل نکـردن مینـوز بـرگ مرکبـات، جمعیت های متوالـی آن موجب 
افزایـش تراکـم آفـت شـده و خسـارت شـدیدی ایجـاد می شـود کـه حتـی می توانـد 

باعـث مـرگ نهال هـای جوان شـود. 
در چیـن مشـخص شـده اسـت کـه تخریـب سـطح بـرگ بـه میـزان کم تـر از 
۲0 درصـد، در کاهـش میـزان محصـول تأثیـر نـدارد. بنابرایـن تخریب سـطح برگ به 
میـزان 15 درصـد یـا 0/7۴ الرو بـه ازای هـر بـرگ، به عنـوان آسـتانه اقتصـادی برای 
پروانـه مینوز برگ مرکبات پیشـنهاد شـده اسـت. سـطح زیـان اقتصادی ایـن آفت در 

کشـور مـا بیـش از چهـار الرو روي یـک بـرگ نورسـته تعیین شـده اسـت.
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ایمیداکلوپراید یک سـم سیسـتمیک )شـکل 1۲( اسـت که اثربخشـی بسیار خوبی 
روی مینـوز بـرگ مرکبـات دارد. کاربـرد این سـم هم به صورت خاکـی و هم به صورت 
برگـی جمعیـت آفت را کنتـرل می کند؛ اما مصرف خاکی آن از طریق سیسـتم آبیاری 
یـا غوطـه وری به طـور مؤثرتری آفـت را کنترل می کنـد. زمانی  کـه ایمیداکلوپراید در 
خـاک مصـرف می شـود، بـه داخـل گیـاه انتقـال می یابـد و نسـبت به مصـرف هوایی 
مـدت بیش تـری فعالیـت می کنـد و باقـی می مانـد و جمعیـت مینـوز بـرگ مرکبات 
را به طـور مؤثـری کنتـرل می کنـد. همچنیـن مصـرف خاکـی ایمیداکلوپرایـد به طور 

قابل مالحظـه ای فعالیـت مجـدد آفـت را به تأخیـر می اندازد. 

شکل 1۲- سم سیستمیک ایمیداکلوپراید
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نکتـه درخور توجه در سم پاشـی این اسـت که پاشـش سـم فقـط روی جوانه ها و 
تمـام درخـت  از سم پاشـی  و  انجـام شـود  آفـت  بـه  آلـوده  و  نورسـته  برگ هـای 

خودداری شـود.
تأکید می شـود که سم پاشـی بر روی درختان باالی 5 سـال صورت نگیرد، مگر اینکه 
خسـارت آفـت خیلـی شـدید باشـد. غلظت توصیه شـده بـرای حشـره کش های متداول 

در کنتـرل مینـوز برگ مرکبات در جدول 1 ذکر شده اسـت.

جدول 1- غلظت حشره کش های متداول برای کنترل مینوز برگ مرکبات

نام حشره کش
میزان

 سم الزم
)میلی لیتر(

میزان روغن
)میلی لیتر(

میزان آب
)لیتر(

تعداد 
نوبت های
 سم پاشی

فاصله بین 
نوبت های 
سم پاشی

)روز(

کونفیدور 
)ایمیداکلوپراید(

50300100۲10

آبامکتین
 )ورتیمک(

۴0300100۲10

کالیپسو
)تیاکلوپراید(

۲0300100۲10

درختان غیربارور )نهالستان ها و باغ هاي جوان( 
به طـور  مینـوز بـرگ مرکبـات در درختـان جـوان توسـط سـموم سیسـتمیک 
مؤثـری کنتـرل می شـود. کاربـرد برگی حشـره کش علیـه الروهای آفت کنتـرل مؤثر 
ایجاد می کنـد، ولـی در بهتریـن شـرایط بیش از 3 هفتـه از درخت حفاظـت نمی کند. 
بنابرایـن زمـان مناسـب سم پاشـی مهـم اسـت و سم پاشـی بایـد هنگامی انجام شـود 
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کـه هم زمـان بـا شـروع رشـد جدید شاخسـاره های مرکبـات باشـد تا حداکثـر تلفات 
روی الروهـای آفـت حاصل شـود. 

کاربـرد خاکـی سـموم گـروه نئونیکوتینوئیـد بایـد حـدود ۲ هفتـه قبل از توسـعه 
بـرگ انجـام شـود تا زمـان کافـی برای آفت کـش وجود داشـته باشـد که از ریشـه به 
تـاج درخـت حرکـت کنـد. این سـموم باید در تابسـتان ۲۴ سـاعت قبل از وقـوع باران 

بـه کار بـرده شـوند تا از آب شـویی سـم از ناحیه ریشـه جلوگیری شـود. 
درختـان جـوان در باغ باید حدود ۴ سـال از خسـارت مینوز حفظ شـود تا به رشـد 

مطلوب برسـند )شکل 13(.
 

شکل 13- درخت زیر 5 سال و غیربارور
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حشـره کش های سیسـتمیک مـورد مصرف در خـاک کنترل پایـدار و طوالنی تری 
را نسـبت بـه سم پاشـی روی بـرگ درختـان جوان فراهـم می کنند و حداقـل تأثیر بر 

حشـرات مفید را دارند. 
شـایان ذکـر اسـت کـه ایمیداکلوپریـد و تیامتوکسـام به دلیـل نحـوه تأثیر مشـابه 
روی آفـت بـرای جلوگیـری از مقاومـت به صـورت متنـاوب بـه کار بـرده می شـوند. 

درختان بارور

مبـارزه شـیمیایی بـرای کنتـرل مینوز بـرگ مرکبـات روی درختان باالی 5 سـال 
توصیه نمی شـود )شـکل 1۴(، مگر اینکه خسـارت آفت خیلی شـدید باشـد. در صورت 
نیـاز بـرای کنتـرل آن روی درختـان بزرگ از سـموم شـیمیایی برای سم پاشـی برگی 
اسـتفاده می شـود. ترکیبـات متعـددی در کنتـرل ایـن آفـت مؤثرنـد؛ ولی دسـتیابی 
بـه کنتـرل آفـت در درختـان بـزرگ بـا اسـتفاده از سم پاشـی برگـی به علـت عـدم 
هم زمانـی ظهـور شاخسـاره ها کـه به طـور معمـول در طـول تابسـتان و پاییـز بـا آن 
مواجـه هسـتیم، دشـوار اسـت. با این حـال، از آنجایی که آفـت روی برگ های در حال 
رشـد تأثیـر می گـذارد، پوشـش برگ هـای محیطـی تـاج درخت بـا سم پاشـی برگی 

توسـط حشـره کش ها می توانـد در دسـتیابی بـه توقـف فعالیـت آفت کافی باشـد.
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شکل 1۴- درخت بارور و باالی 5 سال 

بنابرایـن زمـان اجـرای آن مصادف اسـت بـا ظهور اولیـن داالن های قابل مشـاهده 
در برگ هـای نورسـته روی شاخسـاره ها که حـدود ۲ هفته بعد از شـکفتن جوانه های 
رویشـی رخ می دهـد. در ایـن زمـان، کاربـرد حشـره کش ها از بیش تـر برگ هـای 
روی شاخسـاره ها محافظـت خواهـد کـرد. از اواخـر تیـر تـا اوایـل شـهریور به  دلیـل 

جوانه  نـزدن مناسـب درختـان، از سم پاشـی ها خـودداری شـود.
بـرای کاهـش مقاومـت آفـات، تنـاوب در مصرف سـموم مؤثـر مانند کونفیـدور به 
میـزان 0/5، آبامکتیـن بـه میـزان 0/۴ لیتـر در هـزار لیتـر آب علیه آفـت پروانه مینوز 

مرکبـات توصیه می شـود.
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نتیجه گیری
به طـور کلـی توصیـه می شـود مینـوز بـرگ مرکبـات، بـر اسـاس برنامـه مدیریت 
تلفیقـی آفـت کنتـرل شـود که کاهـش جمعیت آفـت را به زیر سـطح زیـان اقتصادی 
آفـت )بیـش از چهـار الرو روي یـک بـرگ نورسـته( مـد نظـر دارد. اجـرای عملیـات 
کوددهـی و  تنظیـم  تنه جوش هـا،  و  پاجوش هـا  حـذف  هـرس،  ماننـد  باغبانـی 
کم آبیـاری، به طـوری کـه بتـوان در الگـوی جوانه زنـی درختـان مرکبـات تغییـر 
ایجـاد کـرد، در کاهش خسـارت آفت بسـیار مؤثر اسـت. حفـظ و حمایت از دشـمنان 
طبیعـی پروانه مینـوز بـرگ مرکبات در قالـب برنامه کنترل بیولوژیکـی روش مدیریتی 

نویدبخشـی در کاهـش جمعیـت آن اسـت. 
مبـارزه شـیمیایی و اسـتفاده از روغن هـای امولسیون شـونده علیه مینـوز مرکبات 
در نهالسـتان ها و باغ هـای جـوان زیر 5 سـال از اوایل فصل تابسـتان توصیه می شـود. 
نظـر بـه تعـدد نسـل و کوتاه بـودن چرخـه زندگـی آفـت، تکـرار سم پاشـی بسـته بـه 
وجـود جوانه هـا و سرشـاخه های جدیـد تابسـتانه در صـورت لـزوم هر 10 تـا 15 روز 
یـک  بـار تـا کامل شـدن رشـد جوانه هـا توصیـه می شـود. اسـتفاده از سـموم مؤثـر و 

انتخابـی نظیـر کونفیـدور و آبامکتیـن به طـور تناوبی پیشـنهاد می شـود. 






