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مقدمه

کیوی1     گیاهی از شاخه گیاهان گل دار و خانواده اکتینیدیاسه2 
ایستایی  برای  است و  رونده  و  پررشد  بسیار  گیاه  این  است. 
نیازمند قیم است. کیوی گیاهی دوپایه است و دارای گل های 
جامی شکل به رنگ کرم روشن است که روی شاخه های همان 
سال ظاهر می شوند و شامل 5 عدد کاسبرگ و 5 عدد گلبرگ 
یا بیش تر است. گلبرگ ها موقع بازشدن گل ها سفید هستند و 
بعدًا زرد طالیی میشوند. ساقه ها و شاخه های آن ماشوره ای و 
که 50 درصد ریشه ها  به طوری  ریشه های آن سطحی است؛ 
کیوی فروت  میوه  دارند.  قرار  سانتی متری خاک  عمق 30  در 
کشیده و حدودًا سیلندری شکل است. رنگ پوست آن قهوه ای 
پوشیده از کرک و بسیار نازک و رنگ گوشت آن سبز، زرد و قرمز 
است. بیش از 61 گونه و 100 رقم از کیوی شناسایی شده اند که 

فقط دو گونه آن از لحاظ اقتصادی و تجاری مهم هستند.

1- Actinidiae deliciosa (A.Chev.)C.F.Liang et A.R.Ferguson
2-Actinidiaceae
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جایگاه تولید کیوی در ایران و جهان
12 هـزار  و  میـوه  تـن  287 هـزار  تولیـد  بـا  ایـران  کشـور 
را در جهـان دارد.  زیـر کشـت، رتبـه چهـارم  هکتـار سـطح 
کشـورهای چیـن، ایتالیـا، نیوزیلنـد، ایـران، شـیلی، یونان، 
فرانسـه، ترکیـه، آمریـکا و ژاپـن مقام هـای اول تـا دهـم را در 
تولیـد کیوی به خـود اختصـاص داده اند. بر اسـاس آخرین 
آمـار فائـو در سـال 2016، بررسـی وضعیـت جهانی سـطح 
زیـر کشـت و تولیـد کیـوی نشـان می دهد کـه کل سـطح زیـر 
کشـت کیـوی جهـان 277,527 هکتـار و کل تولیـد جهانـی 
برابـر  ارزشـی  کـه  بـوده  4,274,870 تـن  معـادل  رقمـی  نیـز 

119,008 میلیـون دالر داشـته اسـت. 
استان های مازندران، گیالن و گلستان تولیدکنندگان کیوی 
بیش ترین  6,464 هکتار،  با  مازندران  استان  هستند.  ایران 
تولید  میزان  بیش ترین  تن،  143 هزار  با  و  کشت،  زیر  سطح 

کیوی کشور را به خود اختصاص داده است.

آفات کیوی فروت
کیوی فـروت جـزو گیاهـان مناطـق نیمه گرمسـیری اسـت 
کـه مبـدأ آن جنوب شـرقی چیـن اسـت. ایـن گیـاه اولیـن بـار 
در سـال 1348 وارد ایـران شـد، ولـی پـرورش اقتصـادی آن از 
اوایل دهه 60 آغاز شـد. امروزه کشـت این محصول در حاشـیه 
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تـا نوشـهر بسـیار رونـق  بیـن رامسـر  دریـای خـزر مخصوصـًا 
یافته اسـت؛ به طوری کـه بعـد از مرکبـات مهم تریـن محصـول 
باغـی اسـتان مازنـدران تلقی می شـود. آفـات و بیماری هـای 
مختلفـی باعـث خسـارت بـه ایـن محصول می شـود کـه در زیر 

بـه آن هـا اشاره می شـود.

تریپس گلخانه 
جمع آوری و  اروپا  در  گلخانه1  تریپس  بار  اولین  برای 
جدید  آفات  از  یکی  گلخانه  تریپس  شد.  شناسایی 
کیوی فروت در ایران است که در سال 1380 اولین بار از روی 
گزارش شد.  تنکابن  منطقه  در  آلوده  تاک های کیوی فروت 
مازندران  استان  غرب  مناطق  سایر  از  آفت  این  سپس 
دارد،  100 میزبان  از  بیش  گلخانه  تریپس  جمع آوری شد. 
در  آفت  این  و درختچه ها.  گلخانه ای  به خصوص محصوالت 
بیش تر  بلکه  وجود ندارد،  کیوی فروت   باغ های  گستره  تمام 
سایه و  خنک،  جاهای  دیگر،  محصوالت  باغ های متراکم 
مراحل  تمام  ترجیح می دهد. خسارت زایی  را  مرطوب  کاماًل 
میوه دهی و  زمان  در  جمعیت  باالی  تراکم  رشدی آفت، 
همچنین وضعیت آب وهوایی مساعد شمال کشور برای رشد و 

نمو آفت باعث اهمیت اقتصادی آن شده است.

1-Heliothrips haemorrhoidalis
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خصوصیات شکل شناسی
تریپس گلخانه دارای خصوصیات شکل شناسی زیر است:

g  تخم های این آفت بسیار کوچک، موزی شکل و به رنگ 
سفید است.

g  پوره های این آفت به رنگ سفید مایل به زرد با چشم های 
قرمز روشن هستند. 

g  پوره ها از نظر شکل ظاهری شبیه حشرات کامل ولی 
کوچک تر و بدون بال هستند )شکل 1(.

g  پیش شفیره به رنگ سفید مایل به زرد است، چشم ها به 
رنگ قرمز و بالشک های بال  کوتاه هستند.

g  شفیره سفید مایل به زرد، چشم ها به رنگ قرمز، شاخک ها 
به عقب برگشته و بالشک های بال بزرگ تر هستند.

 

شکل 1- پوره های تریپس گلخانه
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g  تیره قهوه ای  رنگ  به  )شکل 2(  تریپس  بالغ  حشرات   
مایل به سیاه هستند و ظاهری راه راه در طول بدن دارند. 

g  حلقه های شکمی آن زرد براق و آخرین حلقه شکمی به 
رنگ قرمز آجری هستند.

g  تا سوم  مفصل های  روی  که  دارد  مفصلی  شاخک های   
ششم یک خار دیده می شود. 

g  نوک پاها دارای حباب است که در هنگام حرکت از آن  
استفاده می کنند.

g  اندازه آن ها کوچک و باریک است و حدود 2/5 میلی متر 
طول و 0/3 میلی متر عرض دارند. 

g .دارای دو جفت بال به رنگ زرد مایل به سیاه است  

g  .در حاشیه بال ها ریشک های زیادی مشاهده می شود 

 

شکل 2- حشره بالغ تریپس گلخانه
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g  حشرات کامل و پوره ها قطرات مدفوع را در انتهای بدن 
خود حمل می کنند )شکل 3(.

 

شکل 3- حمل قطرات مدفوع توسط پوره های تریپس 

خسارت

کیوی فـروت  بـه  زیـر  به صـورت  گلخانـه  تریپـس  آفـت 
خسـارت می زند:

g  پاره کردن طریق  از  گلخانه  تریپس  بالغ  ماده  حشرات   
نسج برگ های کیوی فروت تخم های خود را به طور انفرادی 
تاک  پوست  در شکاف های  یا  گیاه  میوه  و  برگ  بافت  درون 

قرار می دهند و به گیاه آسیب می زنند. 
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g  پوره های سن یک پس از خروج از تخم در سطح برگ 
حرکت می کنند و با خرطوم خود بافت گیاه را پاره می کنند و از 

شیره گیاهی می مکند. 

g  و برگ  سلول های  تخریب  با  کامل  حشرات  و  پوره ها   
سبب  و  می کنند  تغذیه  گیاهی  شیره  از  آن ها  سوراخ کردن 
به دلیل هوای  نقره ای  برگ ها می شوند. ظاهر  نقره ای شدن 
نیز  تریپس  مدفوع  است.  برگ  سلول های  در  باقی مانده 

به صورت نقطه های سیاه تیره روی برگ دیده می شود.

g  خسارت تریپس گلخانه معمواًل به ترتیب از سمت دمبرگ 
در  نهایت  در  و  است  فرعی  و  اصلی  رگبرگ های  به سمت 
جمعیت های باالی آفت کل سطح برگ را فرا می گیرد )شکل 4(. 

شکل 4- خسارت تریپس گلخانه روی برگ کیوی فروت
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زیست شناسی 

زیست شناسی آفت تریپس گلخانه به شرح زیر است:

g  به ندرت نرها  بکرزاست.  حشره ای  گلخانه  ترپیس   
دیده می شوند و ماده ها بدون جفت گیری تخم گذاری می کنند. 

g  تریپس ماده معمواًل تخم های خود را اواخر بهار به تعداد 
یک یا دو عدد در روز داخل بافت برگ های کیوی فروت در 

محل اتصال رگبرگ ها قرار می دهد.

g  پوره های سن اول از نیمه اول تیر روی برگ های کیوی فروت 
ظاهر می شوند و در ابتدا به صورت گروهی فعالیت دارند. 

g  محل استقرار پوره ها روی برگ ها و معمواًل نزدیک 
رگبرگ هاست.

g  به پوست اندازی  بار  یک  از  پس  اول  سن  پوره های   
پوره های سن دوم تبدیل می شوند.

g  پوره های سن دوم پس از پوست اندازی به پیش شفیره 
تبدیل می شوند. 

g  بـه شـفیره پوسـت اندازی  یـک  از  پـس  پیش شـفیره   
تبدیل می شـود. شـفیره در جـای خـود ثابت اسـت و در صورت 

تحریـک به کنـدی حرکـت می کنـد و تغذیـه نمی کنـد. 

g  طول دوره شفیرگی 1 روز است و سپس به حشره کامل 
ماده تبدیل می شود.
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g  .متوسط طول عمر حشرات کامل ماده 12 روز است 

g  حشره کامل تریپس بیش ترین تغذیه را دارد و خسارت 
زیادی می زند. 

g  کیوی فروت روی  کشور  شمال  شرایط  در  حشره  این   
دارای 4 نسل است. 

g .زمستان گذرانی آفت به صورت حشره کامل است 

g  این آفت از زمان میوه دهی گیاه وقتی میوه ها به اندازه 
و  ظاهر می شود  کیوی فروت  برگ های  روی  شدند،  فندق 
تغذیه خود را از محل اتصال برگ به دمبرگ آغاز می کند. 

g  در صورت هرس نکردن درختان و انبوهی برگ ها و ایجاد 
سایه، جمعیت تریپس ها افزایش می یابد.

g  کم سایه  میزان  و  برخوردارند  کافی  نور  از  که  باغ هایی   
است، آلودگی به آفت ندارند. 

g  نسل های مختلف آفت هم پوشانی دارند، به طوری  که با 
گذشت زمان در بیش تر دوره فعالیت این حشره همه مراحل 

زیستی آفت دیده می شود.

g  تراکم آفت در مناطق دشت، که معمواًل از دمای باالتری 
برخوردار است، بیش تر از مناطق کوهپایه است.

g  برای می تواند  تریپس  جمعیت  گرم،  پاییز  شرایط  در   
مدتی طوالنی تر از حد معمول زنده بماند.
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در جـدول 1 سـایر مشـخصات زیست شناسـی تریپـس 
گلخانـه بیـان شـده اسـت.

جدول 1- سایر مشخصات زیست شناسی تریپس گلخانه

بین 25 تا 50 تخم تعداد تخم گذاری تریپس ماده

17 تا 20 روززمان الزم برای تفریخ تخم ها در شرایط مساعد

طول دوره رشد پوره های سن اول در دمای 
7/7 روز 26 درجه سانتی گراد

طول دوره زندگی پوره های سن دوم در دمای 
8/2 روز26 درجه سانتی گراد

طول دوره پیش شفیره در دمای 
1/2 روز26 درجه سانتی گراد*

*نکته: در این مرحله حشـره تا حـدودی حرکت 
می کنـد، ولی تغذیـه نمی کند. 

راهکارهای کنترل آفت 
راهکارهایی برای کنترل آفت تریپس گلخانه وجود دارد 

که در زیر به آن ها اشاره می شود:
g  حذف برای  تابستانه  و  زمستانه  هرس  به موقع  انجام   

که  آن ها  به  نوردهی  همچنین  و  درخت  روی  آلوده  بقایای 
موجب کاهش جمعیت آفت در سال بعد می شود.
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g  ازبین بردن علف های هرز باغ های کیوی فروت و میزبان های 
تناوبی تریپس از راه ها ی مؤثر کاهش جمعیت آفت است.

g  احداث باغ در فضای باز و آفتاب گیر و اجتناب از احداث 
باغ در مجاورت گلخانه ها، جنگل و محل پرورش گل و گیاهان 

زینتی که میزبان اصلی این آفت هستند.

g  تاک های کیوی فروت  به ویژه از نیمه دوم خرداد هر هفته 
باالی  جمعیت های  در  لزوم  صورت  در  شوند.  بازدید 
آفت، سم پاشی در دو نوبت به فاصله 15 روز انجام شود. 

g  سم پاشی به صورت تناوبی با استفاده از حشره کش های 
ثبت شده روی آفت و از گروه های مختلف انجام گیرد. 

g  دقت کنید که در زمان سم پاشی سطح زیرین برگ ها نیز 
به سم آغشته شود. 

g  تریپس در همه جای دنیا دشمنان طبیعی مؤثری دارد؛ 
بر  عالوه  بومی،  طبیعی  دشمنان  از  حمایت  و  حفظ  لذا 
کاهش مصرف سموم شیمیایی، در کنترل آفت مؤثر است.

شپشک توت 
شپشک توت1 اولین بار در سال 1886 در ایتالیا شناسایی شد. 
شپشک توت مهم ترین آفت تاک های کیوی فروت کشور است. 

1- Pseudaulacaspis pentagona (Targioni) Pseudaulacaspis 
pentagona (Targioni)
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گرمسیر و  مناطق  در  و  است  از حشرات سپردار  این شپشک 
معتدل مرطوب دنیا فعال است. این آفت چندمیزبانه است و 
گونه های مثمر و غیرمثمر  و  زینتی  گیاهان  میوه،  از درختان 
متعددی تغذیه می کند. شپشک توت اولین بار در سال 1343 
گیالن  استان  به  ژاپن  از  توت  قلمه های اصالح شده  با  همراه 
وارد شد و به دلیل رعایت نکردن قرنطینه داخلی، پس از چند 

سال به سایر استان ها منتقل شد.

خصوصیات شکل شناسی

شپشک توت دارای خصوصیات شکل شناسی زیر است:

g  به معمواًل  و  است  نامنظم  ولی  گرد  ماده  حشره  سپر   
رنگ پوست گیاه میزبان است.

g  .ماده ها حدود 2 تا 2/5 میلی متر طول دارند 

g  ماده هـای بالـغ روی گیـاه میزبـان ثابـت هسـتند و با یک 
سـپر حفاظتی پوشـانده می شـوند. 

g .تخم ها بیضی شکل و به رنگ سفید تا نارنجی هستند 

g .سپر حشره نر دوکی شکل است 

g  مواقـع در  و  اسـت  سـفیدرنگ  نـر  حشـره  پـوره  پوسـته   
آلودگـی شـدید مانند پوشـش سـفیدرنگی شـاخه و تنه درخت 

)شـکل 5(.  می پوشـاند  را 
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شکل 5- آلودگی شدید تنه تاک کیوی فروت به شپشک 

زیست شناسی

زیست شناسی آفت شپشک توت به شرح جدول 2 است.
جدول 2- مشخصات زیست شناسی آفت شپشک توت

مشخصات تخم های 

شپشک توت

این شپشک دارای تعداد 80 تا 100 عدد تخم است که 
گذاشته می شود  ماده  حشره  سپر  زیر  در  تخم ها  این 

)شکل 6(.

مشخصات نوزادان 

شپشک توت

به  شروع  تخمگذاری  از  بعد  4 روز  تا   3 نوزادان 
اول  سن  پوره  که  میکنند  تخم  از  خارج شدن 

نامیده می شوند )شکل 7(. 

مشخصات پوره های 

سن اول شپشک توت

پوره های سن اول به دلیل سبکی وزن همراه باد منتشر 
می شوند. این پوره ها پس از 24 تا 48 ساعت روی گیاه 
میزبان ثابت می شوند و خرطوم ظریف )استایلت( خود 
را در پوست گیاه وارد می کنند و در همان محل ثابت و 

بی حرکت می شوند و شروع به تغذیه می کنند. 



آفات، بیماری ها و علف های هرز کیوی فروت 24

مشخصات پوره های 

سن دوم شپشک 

توت

پوره ها پس از 1 تا 2 روز تغذیه پوست اندازی می کنند. 
در این حالت سن دوم ایجاد می شود که پاها، چشم و 

شاخک خود را از دست می دهند.
با قرارگرفتن زیر پوسته سن اول  این زمان پوره ها  در 
پورگی، از بند آخر شکم خود تارهایی سفیدرنگ ترشح 
و  متصل  هم  به  حشره  پشتی  سطح  در  که  می کنند 

متراکم می شوند و سپر سن دوم را ایجاد می کنند.

تعداد نسل شپشک 

توت در شمال
شپشک توت در شمال ایران دارای 3 تا 4 نسل در سال 

است.

ایران،  باتوجه به وضعیت آب وهوایی شمال  نکته: 
نسل اول آن در اردیبهشت، نسل دوم در تیر، نسل سوم 
در شهریور و در صورت داشتن پاییز گرم، نسل چهارم در 

اواخر آبان تشکیل می شود.   

شکل 6- حشره ماده و تخم شپشک

ادامه جدول 2- مشخصات زیست شناسی آفت شپشک توت
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شکل 7- تخم و پوره سن اول متحرک شپشک

خسارت 
موجب  کیوی فروت  در  زیر  به صورت  توت  شپشک  آفت 

خسارت می شود:
g  شیره از  گیاه  بافت  در  خرطوم  فروبردن  با  توت  شپشک   

نهایت  و در  برگ  گیاه، ریزش  باعث ضعف  و  تغذیه می کند  آن 
روی  استقرار  با  طغیانی  حالت  در  و  می شوند  آن  خشکیدگی 

میوه از بازارپسندی آن می کاهد. 
g  ایـن آفـت عمومـًا روی شـاخه ها )شـکل 8( و تنـه درخـت 

مستقر می شـود و به نـدرت روی برگ و میوه مشاهده می شـود 
کـه  اتفاق می افتـد  زمانـی  میـوه  روی  آلودگـی  )شـکل  9(. 
یـا  چـوب  مجـاور،  درختـان  روی  شپشـک  از  جمعیت هایـی 

پناهـگاه رشـد می کننـد.
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شکل 8- شپشک روی شاخه کیوی فروت

 

شکل 9- شپشک روی میوه کیوی فروت
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راهکارهای کنترل آفت
با چهار راهکار عملیات به باغی، کنترل مکانیکی، کنترل 
بیولوژیک و کنترل شیمیایی آفت شپشک توت کنترل می شود 

که در ادامه این راهکارها توضیح داده می شوند.
عملیات به باغی

g  را کیوی فروت  شرایط مناسب  تاک های  متراکم  کاشت   
برای فعالیت شپشک فراهم می کند. بنابراین از فاصله کاشت 

کم تر از 4 در 5 متر خودداری شود )شکل 10(.
g  هرس زمستانه به شکلی انجام گیرد که فاصله شاخه ها در 

دو طرف بازوهای اصلی درخت حداقل 20 تا 40 سانتی متر از 
یکدیگر باشد. 

 

شکل 10- فاصله کاشت و هرس مناسب تاک های کیوی فروت
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g  در هرس زمستانه شاخه های آلوده به شپشک حذف و 
از داخل باغ بیرون برده شود. رعایت این اصل در کاهش 

جمعیت آفت مؤثر است.
g  رطوبت بیش ازحد در محیط باغ شرایط را برای افزایش 

درست  با مصرف  بنابراین  می کند.  فراهم  جمعیت شپشک 
میزان آب مورد نیاز و تنظیم دوره آبیاری در تابستان می توان 

از افزایش جمعیت آفت جلوگیری کرد.
کنترل مکانیکی

g  تنه و شاخه های تاک های آلوده از روی  پاک کردن آفت   
کاهش  در  آن  نظیر  وسایلی  و  کنفی  گونی  از  استفاده  با 
جمعیت آفت بسیار مؤثر است. این روش در باغ های کوچک 

امکان پذیر است.
کنترل بیولوژیک 

حفظ و حمایت از دشمنان طبیعی آفت از جمله روش های 
پارازیتوئید  زنبور  گونه  دو  است.  شپشک  بیولوژیک  کنترل 
 Aphytis )شکل 11(و   Prospaltella  berlesei نام های  به 
proclia به عنوان دشمنان طبیعی غالب این آفت در مازندران 
نسل  بیش تر  طبیعت  در  زنبورها  این  می کنند.  فعالیت 
می برند.  بین  از  می شوند،  ظاهر  شهریور  در  که  را  آفت  سوم 
پارازیته شده اند در  زنبور  که توسط  آفت  به  آلوده  شاخه های 
فصل زمستان هرس و در باغ نگهداری  شوند تا زنبورها دوره 
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زندگی خود را طی کنند و خارج شوند. سپس این شاخه ها قبل 
از شروع فعالیت آفت در اواخر اردیبهشت سال بعد باید از باغ 

خارج و معدوم شوند. 

 

شکل 11- شفیره زنبور Prospaltella berlesei پارازیتوئید شپشک توت

کنترل شیمیایی
g  کنترل این آفت به واسطه داشتن سپر حفاظتی سخت و مومی و 

نیز چند میزبانه بودن آن بسیار مشکل است. همچنین  هنگامی 
که جمعیت آن ها به تراکم باالیی برسد، کنترلش دشوار است.

g  پس بالفاصله  آلوده،  به شدت  باغ های  در  سم پاشی   
از  یکی  با  15 بهمن(  تا  15 دی  )از  کیوی  هرس زمستانه  از 
درصد  دو  تا  یک  میزان  به  ولک  روغن  با  همراه  رایج  سموم 

توصیه می شود.
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g  باال جمعیت آفت در طول فصل انجام توصیه های  با  اگر   
رشد زیاد باشد، الزم است سم پاشی صورت گیرد. سم پاشی 
حداکثر  که  شود  انجام  وقتی  و  ردیابی  نتایج  اساس  بر  فقط 

پوره ها از تخم خارج شده باشند.
g  تشخیص زودهنگام با ردیابی منظم امکان کنترل به موقع 

را فراهم می کند تا جمعیت آفت پایین نگه داشته شود.
g  حشره کش با  آفت  شیمیایی  کنترل  زمان  مناسب ترین   

تخم  از  پوره های سن یک  که حداکثر  است  مناسب هنگامی 
خارج شده اند و روی شاخه ها حرکت می کنند. 

g  اوایل خرداد  از اول   پوره های سن یک شپشک در نسل 
با اوج بازشدن  تخم خارج می شوند. این زمان مصادف است 

گل های کیوی فروت که نیاز به عمل گرده افشانی دارند. 
g  .مبارزه شیمیایی با آفت در نسل اول توصیه نمی شود 
g  مبارزه شیمیایی با نسل دوم و در صورت آلودگی شدید با 

نسل سوم آفت در کانون های آلوده انجام گیرد. 
g  از کاشت درختان میزبان این آفت مانند صنوبر، بید و توت 

در حاشیه باغ های کیوی فروت خودداری شود.

Orsanga japonicus زنجرک
مطرح  دنیا  و  ایران  در  جدید  آفتی  به عنوان  زنجرک  این 
است و تاکنون هیچ تحقیقی درباره زیست شناسی این گونه در 
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ایران انجام نشده است. جمعیت باالی این حشره در سال 2015 
در مازندران نشان از فعالیت زیاد آن روی تمشک، کیوی فروت ، 
مرکبات، انجیر، اقاقیا، شمشاد زینتی و علف های هرز اطراف 

مزارع برنج دارد. 

خصوصیات شکل شناسی
 Orsanga خصوصیـات شکل شناسـی آفـت زنجـرک

japonicas بـه شـرح زیر اسـت:

g  در بلند سفیدرنگ  رشته های  دارای  آفت  این  پوره های   
اطراف بدن خود هستند. 

g  نوارهای با  قهوه ای  مثلثی شکل  بال های  بالغ  حشرات   
سفیدرنگ و ظاهری شبیه پروانه دارند )شکل 12(.

 

Orsanga japonicus شکل 12- حشرات کامل زنجرک
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خسارت

آفت زنجرک Orsanga japonicas به شرح زیر موجب 
خسارت به کیوی فروت می شود:

g  این آفت از شیره گیاهی تغذیه می کند. در اثر تغذیه از 
باعث رشد  که  ترشح می شود  زیادی  گیاهان، عسلک  شیره 
قارچ دوده1 می شود و برگ و میوه سیاه می شود و از کیفیت 

آن ها کاسته می شود )شکل 13(.
 

شکل 13- خسارت زنجرک روی برگ های کیوی فروت

را هکارهای کنترل آفت 

در این بخش راهکارهایی برای کنترل آفت زنجرک 
Orsanga japonicas بیان می شود:

1- فوماژین
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g  گیاهان از  متعددی  میزبان های  آفت  این  ازآنجایی که   
چوبی و علفی دارد، کنترل آن مشکل به نظر می رسد.

g  می توان با حشره کش زیستی باسیلوس تورینجینسیس 
)BT( به نسبت 500 گرم در 100 لیتر آب روی پوره و حشره 

کامل آفت را کنترل کرد. 

g  تحقیقات درباره تأثیر حشره کش های زیستی مانند 
 Ricania پیرتروم و باسیلوس تورینجینسیس در کنترل زنجرک
کنترل  به  قادر  ترکیبات  این  که  داد  نشان   simulans

حشرات بالغ و پوره ها هستند.

کرم سفید ریشه 
غیرمثمر  و  مثمر  گیاهان  آفات مهم  از  ریشه1  کرم سفید 
از  آفت  این  است.  ایران  سردسیری  و  معتدل  مناطق  در 
ریشه گیاهان تغذیه می کند و باعث خسارت اقتصادی به آن ها 
می شود. این آفت به تاک های کیوی فروت در شمال ایران نیز 

خسارت وارد می کند. 

خصوصیات شکل شناسی

ریشه  سفید  کرم  شکل شناسی  خصوصیات  جدول 3  در 
بیان شده است.

1- Polyphylla olivieri
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جدول 3- خصوصیات شکل شناسی کرم سفید ریشه

طول حشرات کامل کرم 
سفید ریشه

حدود 30 تا 40 میلی متر.
طول این حشرات در عریض ترین قسمت بدن تا 

20 میلی متر می رسد.

رنگ بدن حشرات کامل کرم 
سفید ریشه )شکل 14(

قهوه ای تیره با بال پوش  های سفید که در قسمت سر 
و قفس سینه به شکل نوار سفیدرنگ در می آیند.

تعداد مفصل های شاخک 
حشرات نر و ماده کرم سفید 

ریشه

حشره نر 7 مفصل و حشرات ماده 5 مفصل 
ورقه ای دارند. 

مشخصات پوره های کرم 
سفید ریشه

خمیده و دارای پاهای سینه ای قوی و آخر شکم 
آن ها متورم است )شکل 15(

مشخصات تخم  های کرم 
سفید ریشه

کروی مایل به بیضی و به ابعاد 4 در 2/5 میلی متر و به 
رنگ سفید صدفی

محل ذخیره شفیره کرم 
سفید ریشه

در داخل گهواره گلی داخل خاک 

 

شکل 14- حشره کامل کرم سفید ریشه
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شکل 15- پوره های کرم سفید ریشه

زیست شناسی
زیست شناسی آفت کرم سفید ریشه به شرح زیر است:

g  تخم هـای حشـره در سـطح زمیـن و بیش تـر در شـکاف و 
ترک هـای خـاک گذاشـته می شـود.

g .دوره جنینی 2 تا 3 هفته است 
g .دوره پورگی 2 تا 3 سال و در داخل خاک است 
g  زمسـتان گذرانی به شـکل سـن های پورگـی مختلـف و در 

عمـق 50 تـا 60 سـانتی متری خاک اسـت.
g  حشـرات کامـل در ماه هـای آخـر بهـار و اوایـل تابسـتان 

مشاهده می شـوند. 

g  حشـرات کامـل شـب پرواز هسـتند و به سـمت نـور 
جلب می شـوند.
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خسارت
آفت کرم سفید ریشه به صورت زیر موجب خسارت می شود:

g  پوره هـای تازه تفریخ شـده ابتدا از ریشـه علف های هرز و 
از قسـمت های  از قسـمت پوسـت و حتـی  از  بـاال  در سـنین 

سـطحی چـوب ریشـه گیاهـان میزبـان تغذیـه می کنند.
g .تغذیه پوره ها باعث قطع جریان شیره گیاهی می شود 
g  عالئـم خسـارت به صـورت ضعـف عمومی درخـت، توقف 

رشـد شـاخه های جدید، عالئم شـبیه کم آبی و خشک شـدن 
درخـت دیده می شـود.

راهکارهای کنترل آفت 

بـا سـه راهـکار کنتـرل مکانیکـی، کنتـرل زراعـی و کنترل 
شـیمیایی آفت کرم سـفید ریشـه کنترل می شـود که در ادامه 

ایـن راهکارهـا بیش تـر توضیح داده می شـوند.
کنترل مکانیکی

g  کنتـرل مکانیکـی به صورت جمـع  آوری حشـرات کامل با 
تله نوری اسـت.

کنترل زراعی
g  شخم سطحی در زمستان پای تاک ها برای اینکه پوره ها 

در دسترس پرندگان قرار گیرند. این عمل به علت سطحی بودن 
ریشه تاک های کیوی فروت باید با احتیاط صورت گیرد.
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کنترل شیمیایی
g  سـه هفته پس از ظهور حشـرات کامل برای ازبین بردن 

ابتـدا شـخم سـطحی در سـایه انداز  پوره هـای کوچـک 
تاک های آلـوده انجـام شـود و سـپس 10 تـا 50 لیتـر محلول 

سـمی بـه پای درختـان اضافه شـود.

g .آبیاری سبک 3 تا 5 روز بعد از سم پاشی انجام شود 

g  انجام سم پاشی تا 3 سال متوالی برای ازبین بردن کامل 
پوره ها انجام شود. 

مگس میوه مدیترانه
و  به علـت دامنـه میزبانـی زیـاد  مگـس میـوه مدیترانـه1 
پراکنـش وسـیع در جهـان یکـی از مهم ترین آفات کشـاورزی 
اسـت و بیش تریـن خسـارت اقتصـادی را در بیـن گونه هـای 
مگـس میـوه دارد. درحال حاضـر بـا توسـعه کاشـت ارقـام 
طالیـی و قرمـز کیوی فـروت در شـمال کشـور، فعالیـت ایـن 
آفـت روی میـوه کیوی فـروت هـم مشـاهده شـده  اسـت.

خصوصیات شکل شناسی

خصوصیـات شکل شناسـی مگس میوه مدیترانه به شـرح 
است. جدول 4 

1- Ceratitis capitata
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جدول 4- خصوصیات شکل شناسی آفت مگس میوه

مشخصات حشره کامل آفت 
مگس میوه )شکل 16(

طول حشرات کامل 4 تا 5 میلی متر است. 
سـر زرد مایل بـه خاکسـتری روی بنـد سـوم شـاخک 

مـوی بلنـد حنایی رنـگ اسـت.
قرمـز  رنـگ  بـه  و  درشـت  مرکـب  چشـم های  دارای 

اسـت. ارغوانـی 
تیـره  رنـگ  بـه  عرضـی  4 نـوار  دارای  و  شـفاف  بال هـا 

هسـتند. زرد  بـه  متمایـل 
قفس سینه دارای نقش تزیینی سیاه و سفید است.

شـکم زرد رنـگ کـه در سـطح پشـتی دارای دو نـوار 
خاکسـتری اسـت.

مشخصات تخم های آفت 
مگس میوه )شکل 17(

بـه طـول حـدود  باریـک، سـفیدرنگ و موزی شـکل 
0 میلی متـر  /8

مشخصات پوره های آفت 
مگس میوه )شکل 18(

معمواًل کشیده، دوکی و کرمی شکل و استوانه ای

مشخصات شفیره های آفت 
مگس میوه )شکل 19(

حدود 3 میلی متر، به رنگ قرمز تیره مایل به قهوه ای 

 

شکل16- حشره کامل مگس میوه مدیترانه
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شکل 17- تخم مگس میوه مدیترانه

شکل 18- پوره   مگس میوه مدیترانه
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شکل 19- شفیره مگس میوه مدیترانه

زیست شناسی

زیست شناسـی آفـت مگـس میـوه مدیترانه به شـرح 
زیر اسـت:

g  حشرات ماده پس از جفت گیری به طور متوسط حدود 
300 تخم می گذارند.

g  طول دوره جنینی بسته به وضعیت آب وهوایی بین 1 تا  
7 روز است. 

g  زمستان گذرانی در مناطق معتدل به صورت شفیره در  
به صورت های  گرمسیری  مناطق  در  و  درخت ها  پای  خاک 

مراحل مختلف رشدی است.
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خسارت
آفت مگس میوه مدیترانه به شرح زیر موجب خسارت به 

کیوی فروت می شود:
g تغذیه مراحل مختلف پورگی از گوشت میوه کیوی فروت؛ 
g  ایجاد زخم در سطح پوست میوه توسط تخم ریز حشره و  

نفوذ میکروارگانیسم ها و پوسیدگی و لهیدگی میوه )شکل 20(. 

 

شکل 20- بروز پوسیدگی میوه کیوی طالیی در اثر تغذیه
 الرو مگس میوه مدیترانه ای

راهکارهای کنترل آفت 
کنتـرل  مکانیکـی،  کنتـرل  قرنطینـه،  راهـکار  پنـج  بـا 
زراعـی، شـکار انبـوه و کنتـرل شـیمیایی آفـت مگـس میـوه 
مدیترانـه کنترل می شـود. در ادامـه ایـن راهکارهـا بیش تـر 

داده می شـوند. توضیـح 
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قرنطینه

g  از انتقـال میـوه آلـوده از اسـتان های آلـوده بـه سـایر 

آفـت  انتشـار  از  تـا  شـود  ممانعـت  استان های کشـور 

جلوگیری شـود.

مکانیکی

g  جمع آوری میوه های آلوده و دفن کردن آن ها در عمق 

40 تا 50 سانتیمتر، قراردادن میوه های آلوده درون کیسه های 

پالستیکی یا داخل آبی که با یک الیه نفت پوشانده شده است. 

g  تمامی میوه های باقی مانده از سال قبل معدوم شوند و 

میوه های آلوده جمع آوری شوند.

زراعی

g  انبارهـا در  آلودگـی  بـه  مشـکوک  یـا  آلـوده  میوه هـای   

نشـوند. نگهداری 

شکار انبوه

g  و جلب  برای  فرومونی  یا  تغذیه ای  جلب کننده های  از   

کشتن جنس نر و ماده آفت استفاده شود )شکل 21(. 
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شکل 21- تله فرومونی برای جلب و شکار مگس میوه مدیترانه

شیمیایی
در کنترل شیمیایی از طعمه پاشی با پروتئین هیدرولیزات و 
ماالتیون 2 در 1000 )100 لیتر آب + 3 لیتر پروتئین هیدرولیزات 

+ 200 سیسی ماالتیون( استفاده می شود. 

بیماری های کیوی فروت
دارای  دیگر  میوه های  اکثر  مانند  نیز  کیوی فروت 
بیماری هایی است که در ادامه این بیماری ها و روش های 
مدیریت آن ها توضیح داده می شود. بیماری های متعددی 
که  دارد  وجود  دنیا  در  کیوی فروت  کشت وکار  مناطق  در 
محصول  این  به  خسارت چشمگیری  آن ها  از  تعدادی 
در  آن  توسعه  و  کیوی فروت  کشت  شروع  با  وارد می کنند. 
هستیم  مواجه  زیادی  خسارت زای  عوامل  با  امروزه  ایران، 
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که از نظر اقتصادی حائز اهمیت هستند و در ادامه به آن ها 
اشاره می شود.

پوسیدگی ریشه و طوقه ناشی از قارچ فیتوفتورا
شمال  در  کیوی فروت  تاک های  عمده  مشکالت  از  یکی 
از قارچ فیتوفتورا است.  ایران پوسیدگی ریشه و طوقه ناشی 
را در زمین هایی  کیوی فروت  باغ های  این مناطق  کشاورزاِن 
خاک  چون  و  بوده اند  شالیزار  قباًل  که  می کنند  احداث 
شالیزارها رسی است، در اغلب موارد شاهد خسارت ناشی از 
این قارچ هستیم. این بیماری در خاک های سنگین، خنک و 
با زهکش نامناسب گسترش بیش تری دارد. عامل این بیماری 
در شمال ایران قارچ Phytophthora citrophthora است.

عالئم
عالئم پوسیدگی ریشه و طوقه ناشی از قارچ فیتوفتورا به 

شرح زیر است:
g  برگ هـا زرد و به تدریج قهوه ای رنگ و خشـک می شـوند و 

می ریزند. 
g  آلوده تاک های  در  و  خشک می شوند  شاخه ها   

تاک  نهایت  در  مشاهده می شود.  کوتولگی  کاهش رشد و 
زوال می یابد و می میرد )شکل 22(.

g  آلودگـی از ریشـه یـا طوقـه شـروع می شـود و به سـمت 
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مقابـل گسـترش می یابـد. پوسـت طوقـه می پوسـد و چـوب 
زیـر آن قهوه ای رنـگ و خشـک می شـود. پوسـیدگی از طوقـه 
بـه قسـمت های بـاال و جانبـی گسـترش می یابـد و به مـرور دور 
تنـه را فـرا می گیرد. ریشـه های آلـوده به رنـگ قهوه ای قرمز تا 
قهوه ای تیـره )شـکل 23( در می آینـد. در برخـی از نقاط آلوده 
ریشـه، پوسـت کنده می شـود و گاهی بـوی نامطبوعـی از محل 

آلودگـی بـه مشـام می آید.
g  در شمال ایران عالئم اولیه بیماری شامل زردی و پژمردگی 

به تدریج  و  می شود  مشاهده  بهار  در  کیوی فروت  برگ های 
تاک  مرگ  و  زوال  و  خشکی  تابستان،  در  هوا  گرم شدن  با 
رخ می دهد. گاهی عالئم زردی برگ در پاییز مشاهده می شود. 
این تاک ها در بهار سال بعد رشد نسبتًا خوبی می کنند، ولی با 

گرم شدن هوا دچار تنش می شوند و از بین می روند.

شکل 22- دای بک شاخه ها و زوال تاک ناشی از پوسیدگی ریشه فیتوفتورایی



آفات، بیماری ها و علف های هرز کیوی فروت 4۶

شکل 23- پوسیدگی ریشه کیوی فروت بر اثر آلودگی با فیتوفتورا

مدیریت بیماری 

روش های مدیریت بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه ناشی 
از قارچ فیتوفتورا به شرح زیر است:

g  ورود از  و جلوگیـری  پیشـگیری  مبـارزه،  روش  بهتریـن   
آلودگـی بـه بـاغ اسـت. فیتوفتـورا قارچـی خـاک زاد اسـت و 
بـا ابزارهـا و ماشـین آالت کشـاورزی و حتـی خـاک آلـوده بـه 

می شـود. منتقـل  سـالم  مناطـق 

g  بهداشـت باغـی، ایجـاد زهکش مناسـب در خـاک، حذف 
علف های هـرز دور طوقـه و اطـراف تـاک رعایت شـود.

g  جلوگیـری از کشـت عمیـق، به نحوی کـه طوقـه یا بخشـی 
از تنـه زیـر خـاک قرار گیرد.

g  اسـتفاده از آبیـاری قطـره ای به جـای فاریاب و قـراردادن 
نازل هـا به طوری کـه آب آن هـا روی تنـه و طوقـه نریـزد.

g .نهال در خاک های شنی لومی کشت شود 
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g  از زخمی شـدن ریشـه و طوقـه هنگام جابه جایـی و انجام 
عملیات زراعی جلوگیری شـود.

g  ریشه کن کردن تاک آلوده و ضدعفونی کردن محل آلودگی 
با استفاده از قارچ کش اکسی کلرورمس و آفتاب دهی خاک آن 

قسمت انجام شود.
g  در محلـی کـه تـاک آلـوده ریشـه کن شـده اسـت حداقـل 

به مـدت یـک سـال نهالـی کاشـته نشـود.

پوسیدگی ریشه و طوقه آرمیالریایی 
پوسیدگی ریشه آرمیالریایی معمواًل در باغ های کیوی فروت 
دیده می شود.  بیش تر  ضعیف  تاک های  در  و  جنگل  حاشیه 
عامل بیماری در خاک، روی ریشه ها و کنده های چوب 
این  کشور  شمال  در  باقی می ماند.  ریزومورف1  به صورت 
بیماری بیش تر در نواحی جنگلی کوهستانی و در قسمت هایی 
آن ها  حذف  با  و  بوده  مرکبات کاری  قباًل  که  دیده می شود 
برای  معمواًل  باغ ها  این  در  شده است.  کشت  کیوی فروت 
حذف درختان مرکبات آن ها را از محل طوقه در سطح خاک 
قطع می کنند، ولی ریشه و بقایا داخل خاک باقی می مانند که 
منبع مناسبی برای بقای قارچ آرمیالریا است. این قارچ بعدًا 

ریزومورف ساختمان دیگری است که در شرایط نامساعد تشکیل می شود و   -1
در قارچ های بازیدیومیستی دیده میشود. از دستجات بلند و موازی هیف تشکیل 
می شود. بخش انتهایی ریزومورف حالت مریستمی دارد. هیف های الیه بیرونی از 
نظر دیواره سلولی و محتوای درونسلولی تغییراتی پیدا می کنند و کدرتر میشوند.
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به ریشه های کیوی فروت منتقل می شود و باعث آلودگی آن ها 
می شود. عامل این بیماری قارچ Armillaria mellea است.

عالئم

عالئم پوسیدگی ریشه و طوقه آرمیالریایی ناشی از قارچ 
Armillaria mellea به شرح زیر است:

g  برگ های تاک های آلوده زرد می شوند و می ریزند. شاخه ها 
خشک می شوند و حالت دای بک1 در آن ها مشاهده می شود.

g  سفیدرنگ توده ای  و  می پوسد  طوقه  گاهی  و  ریشه   
ریشه  و  تنه  پوست  زیر  در  قارچ  ریزومورف های  همان  یا 

)شکل 24( دیده می شود. 

g  از انتهـا خشـک می شـود و   تـاک ضعیـف می شـود و در 
)شـکل 25(. بین مـی رود 

g  این عامل جزو قارچ های کالهک دار است. کالهک قارچ 
می شود.  تخم مرغی شکل  گاهی  بلوغ  زمان  در  )شکل 26( 
رنگ آن از زرد قهوه ای تا قرمز قهوه ای تغییر می کند. سطح 
گروهی  به صورت  قارچ ها  این  است.  مرطوب  یا  خشک  آن 
در پای تاک روی ریشه ها و بقایای چوب می ماند و در خاک 
رشد می کنند و مشاهده آن ها نیز یکی از عالئم آلودگی تاک 

به این قارچ است.

1- Die-back
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شکل 24- توده سفیدرنگ قارچ آرمیالریا زیر پوست طوقه

   

شکل 25- تنه خشکیده و مرگ تاک ناشی از قارچ آرمیالریا
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شکل 26- کالهک قارچ آرمیالریا

مدیریت بیماری

عامـل  ایـن  بـا  ریشـه  آلودگـی  مسـاعد  شـرایط  بیش تـر 
مشـابه فیتوفتـورا اسـت و روش های کنترلـی آن ها نیـز تقریبًا 

یکسان اسـت. 
کاماًل  را  تاک  باید  بیماری  این  به  تاک  آلودگی  صورت  در 
ریشه کن کرد و تمام بقایای آن را از خاک بیرون آورد و سوزاند. 
در ضمن، خاک آلوده باید ضدعفونی شود و نهال جدید به مدت 

یکی دو سال در آنجا کشت نشود.
آلودگی  هرگونه  از  عاری  خاک  باید  باغ  احداث  زمان  در 
باشد و اگر در باغ های مرکبات قدیمی قرار است باغ کیوی فروت 
احداث شود، باید ریشه و بقایای تاک های مرکبات کاماًل بیرون 

آورده و حذف شوند.
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کپک خاکستری کیوی فروت
در  کیوی فـروت  بیمـاری  خطرناک تریـن  و  مهم تریـن 
قـارچ  آن  عامـل  کـه  اسـت  خاکسـتری  کپـک  سـردخانه ها 
Botrytis cinerea اسـت. سـاالنه میـزان زیـادی میـوه 
و  انبارهـا  در  قارچـی  پوسـیدگی های  اثـر  بـر  کیوی فـروت 
انبـارداری  دوره  افزایـش  بـا  بین می رونـد و  از  سـردخانه ها 

افزایش می یابـد. خسـارت  میـزان 
باغ  برداشت میوه و در  از  بیماری قبل  این  آلودگی  شروع 
می کند و  اسپورزایی  قارچ  شرایط،  مساعدشدن  با  است. 
را  گل ها  پرچم  و  گلبرگ ها  کیوی فروت  گل دهی  زمان  در 
و  کاسبرگ ها  آلودگی  برای  مقدمه ای  که  آلوده می کنند 
دم میوه و در نتیجه میوه است. این آلودگی تا زمانی که میوه 
باقی می ماند و عامل  نهفته  به صورت  انبار نشده است  داخل 
می کند و  آغاز  را  خود  فعالیت  انبارداری  دوره  در  بیماری 
باعث پوسیدگی میوه می شود. گاهی پوسیدگی از گلگاه 
شروع می شود که ناشی از آلودگی خامه گل در دوره گل دهی 
است. زخم های روی میوه به هر دلیلی که ایجاد شده باشند، از 
مناطق مهم نفوذ قارچ به داخل میوه هستند. اسپورهای قارچ 
در  میوه  که  موقعی  فقط  ولی  وارد می شوند،  از محل زخم ها 
انبار شروع به نرم شدن می کند فعالیتش شروع می شود؛ زیرا 
باغ نیست.  در  میوه سفت  آلوده سازی  به  قادر  بیماری  عامل 
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میوه  سطح  در  قارچ  میسلوم های  به تدریج  انبارها  در 
سالم  میوه های  به  آلوده  میوه های  از  آن ها  ظاهر می شوند. 
هم جوار سرایت می کنند و باعث پوسیدگی ثانویه می شوند. 
پوسیدگی میوه ها و نرم شدن آن ها باعث تولید اتیلن بیش تر 
می شود و باعث نرم شدن میوه های سالم در سردخانه 
می شود. دمای مناسب رشد قارچ 23 تا 25 درجه سانتی گراد 
است، ولی قارچ در دمای 2- درجه سانتی گراد نیز رشد اندکی 
دارد. بنابراین قراردادن میوه در سردخانه نمی تواند کاماًل از 

پوسیدگی ناشی از بوتریتیس جلوگیری کند.

عالئم

عالئم کپک خاکستری کیوی فروت به شرح زیر است:

g  شروع آلودگی از محل اتصال دم میوه به میوه و پیشروی 

به سمت مقابل است.

g .بعضی مواقع گلگاه و نواحی زخمی میوه پوسیده می شوند  

g  تغییـر رنگ و تیره ترشـدن پوسـت میوه از محـل دم میوه 

به سـمت گلـگاه )شـکل 27(، تیره رنگ و آبکی شـدن گوشـت 

میـوه در این قسـمت که با شـکاف طولـی میوه قابل مشـاهده 

اسـت )شکل 28(.
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شکل 27- تغییر رنگ میوه آلوده به کپک خاکستری

شکل 28- برش طولی میوه آلوده

g  ظهور رشته های سفید میسلیوم در سطح محل آلوده که 
بعد از مدتی خاکستری رنگ می شوند. 

g  اوقات بیش تر  در  میوه  دم  محل  در  قارچ  اسپورهای   
پدیدار می شوند. 
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g  اسـکلرت های سـیاه رنگ در سـطح زخم هـای پوشـیده از 
میسـلیوم در اواخر دوره انبارداری ظهور می کنند )شـکل 29(. 

 

شکل 29- اسپورها و اسکلرت های عامل بیماری روی میوه

مدیریت بیماری

روش های مدیریت بیماری کپک خاکستری کیوی فروت به 
شرح زیر است:

g  ،به منظور جلوگیری از زخمی شدن میوه ها در حمل ونقل 
هنگام چیدن میوه آن ها را در کیسه های مخصوص قرار دهید. 

g  میوه ها انبارکردن  برای  و سالم  از جعبه های پالستیکی   
استفاده شود.

g  باغ درکف  ریخته شده  یا  تاک  روی  باقی مانده  میوه های   
حذف شود.
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g  تهویه به منظور  کیوی فروت  تابستانه  و  زمستانه  هرس   
بهتر و کاهش رطوبت قسمت تاج تاک انجام شود.

g  سردخانه ها باید تهویه مناسبی داشته باشند تا از تجمع 
گاز اتیلن جلوگیری شود.

g  سانتی گراد و درجه  صفر  حدود  باید  سردخانه  دمای   
رطوبت آن باال )95 درصد( باشد.

g  سردخانه به  انتقال  از  قبل  48 ساعت  تا   24 را  میوه ها   
98 درصد  تا   95 رطوبت  در  و  سانتی گراد  15 درجه  دمای  در 

قرار دهید.

g  8 دقیقه تا   5 به مدت  42 درجه  گرم  آب  در  میوه ها   
قرار گیرند.

g  سم پاشی 10 روز قبل از برداشت در باغ های با آلودگی باال 
با قارچ کش های مناسب انجام شود.

پوسیدگی اسکلروتینیایی میوه کیوی فروت
یکـی از بیماری هـای عمـده قارچـی کیوی فـروت بیمـاری 
ایـن  اسـت.   Sclerotinia  sclerotiorum قـارچ  از  ناشـی 
عامـل در شـرایط فصلـی مسـاعد ماننـد آب وهـوای مرطـوب 
کاهـش  نتیجـه  در  و  میـوه  ریـزش  گل و  پوسـیدگی  باعـث 
نیـز  تـاک  باقی مانـده روی  محصول می شـود؛ میوه هـای 

ارزش بـازاری یـا صادراتـی ندارنـد.
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عالئم

عالئـم بیمـاری پوسـیدگی اسـکلروتینیایی کیوی فروت به 
شـرح زیر اسـت:

g  بیش تر که  می شوند  کم رنگ  قهوه ای  دم گل ها  و  گل ها   
روی گل های نر دیده می شوند.

g  در آب وهـوای خشـک گل هـا خشـک می شـوند و معمـواًل 
در  ولـی  دیده نمی شـود،  آن  روی  قـارچ1  سـفید  رشـته های 
شـرایط مرطـوب گل های پوسـیده نرم و پوشـیده از هیف های 
قـارچ هسـتند و گاهـی نقـاط سـخت تیره رنگـی2 روی آن هـا 

تشکیل می شـود.

g .احتمال آلودگی میوه در طول فصل وجود دارد 

g  زخم هـای روی میـوه فرورفتـه، آبکـی و پوشـیده از 
هیف هـای سـفید قـارچ هسـتند و در انتها اسـکلرت های 

سـیاه رنگ روی آن هـا تشـکیل می شـود.

g  که از میوه مشاهده می شوند   عالئم معمواًل در سطوحی 
در تماس با گل یا کاسبرگ های آلوده یا سایر میوه ها هستند 

)شکل 30(.

g .در آلودگی شدید میوه ها می ریزند 

1- هیف
2- اسکلرت
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شکل 3۰- آلودگی در محل تماس دو میوه

مدیریت بیماری

روش هـای مدیریـت بیمـاری پوسـیدگی اسـکلروتینیایی 
کیوی فـروت بـه شـرح زیـر اسـت:

g  از بعـد  نـر  تاک هـای  کیوی فـروت مخصوصـًا  تاک هـای   
گرده افشـانی هـرس شـوند؛ ایـن کار در شـمال کشـور اوایـل 

انجـام می شـود. خـرداد 

g  اواخر در  مناسب  قارچ کش های  با  محلول پاشی   
گل دهی و در صورت بارانی بودن فصل تکرار آن انجام شود.

g  در زمـان گل دهـی و اوایـل ریـزش کاسـبرگ سم پاشـی 
انجام شـود.
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)Ripe rot( بیماری پوسیدگی میوه رسیده

g  ایـن بیمـاری اغلـب در زمـان رسـیدن میـوه و انبـارداری 
ایجاد می شـود، ولـی گاهـی روی تاک هـا نیز دیده می شـود.

g  آلودگی پس از برداشت یا پس از خروج میوه از سردخانه 
برای انتقال به بازار نیز ایجاد می شود.

عالئم

عالئم بیماری پوسیدگی میوه رسیده به شرح زیر است:
g  عالئـم بیش تـر در سـمت قاعـده یـا یـک طـرف محیـط 

و  انگشـت  اثـر  شـبیه  گـرد،  لکه هـا  دیده می شـود.  میـوه 
بـدون  پوسـت  سـطح  )شـکل 31(.  هسـتند  فرورفتـه  کمـی 
تـا  رنگ پریـده  لکـه  آن  داخـل  ولـی  اسـت،  ترک خوردگـی 
قهـوه ای کم رنـگ و نـرم و آبکـی بـا حاشـیه سـبزرنگ اسـت. 
میـوه  داخـل  به سـمت  زمـان  به مـرور  پوسـیدگی  گاهـی 
بر گیـرد. در  نیـز  را  میـوه  کل  می توانـد  و  می کنـد  پیشـرفت 

g  .ایـن قارچ بـه چوب تاک هـای ضعیف نیز حملـه می کند 
عالئـم اولیـه به صـورت لکه هـای قهـوه ای تیـره روی چـوب 
اسـت که به سـرعت آوندهای چوبـی را در بر می گیـرد و باعث 
نکروزه شـدن کورتکـس و پژمرده و خشک شـدن شـاخه های 
روی  سـیاه رنگی  نقـاط  بعـدی  مراحـل  در  می شـود.  جـوان 

آلـوده ظاهر می شـود. بافت هـای 
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Ripe rot شکل 31- عالئم شبیه اثر انگشت بر اثر بیماری

مدیریت
به  رسیده  میوه  پوسیدگی  بیماری  مدیریت  روش های 

شرح زیر است:
g  در گل دهی  زمان  در  اولیه  اینوکلوم1  مایه  کاهش   

پیشگیری و کاهش بیماری مؤثر است.
g  آفت هـای مکنـده در زمـان رشـد میـوه کنتـرل شـوند؛ 

زیـرا این حشـرات با سـوراخ کردن میـوه باعث نفـوذ راحت تر 
قـارچ بـه میوه می شـوند.

g  گل تشـکیل جوانـه  زمـان  در  مناسـب  قارچ کـش  بـا   
شـود. انجـام  محلول پاشـی 

1- هم بستگی بین تراکم مایه
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g  کاربـرد قارچ کش هـای مختلـف سـه یـا چهـار بـار از زمان 
سم پاشـی  یـک  و  15 روز  تـا   10 فاصلـه  بـه  گل  شـکوفایی 
قارچ کش هـای  از  اسـتفاده  بـا  برداشـت  از  قبـل  هفتـه  یـک 

شـود. انجـام  وینکلوزولیـن  کاربندازیـم،  ایپرودیـون، 

لکه برگی های قارچی کیوی فروت 
بافت مردگـی  و  زرد  لکه هـای  ایجـاد  بـا  لکه برگی هـا 
سـطح سـبزینه بـرگ را کاهـش می دهنـد و در بعضـی مواقـع 
باعـث  طریـق  ایـن  از  و  ریزش می کننـد  آلـوده  برگ هـای 
می شـوند.  گیـاه  غذایـی  مـواد  سـاخت  فتوسـنتز و  کاهـش 
 قارچ هـای مختلفـی ماننـد مـوارد زیـر باعـث ایجـاد لکـه روی 

برگ های کیوی فروت می شوند:
 Colletotrichum gloeosporioides, Alternaria
 alternata, Botrytis cinerea, Nigrospora oryzae,
 Corynespora cassiicola, Pestalotiopis longiseta,
 and phomopsi.

عالئم
به شرح  بیماری لکه برگی های قارچی کیوی فروت  عالئم 

زیر است:
g  1لکه هـای نامنظـم و بـه رنـگ قهوه ای روشـن بافـت مرده 

روی بـرگ دیـده می شـود. ایـن لکه هـا معمـواًل در نیمـه اول 
1- نکروتیک
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به سـمت  سـپس  و  می شـوند  ظاهـر  برگ هـا  روی  خـرداد 
پیشـروی می کنند. رگبـرگ 

g  پاییز فصل  و  بارندگی های شهریور  از  غالبًا پس  بیماری   
گسترش می یابد و باعث بافت مردگی بین 30 تا 50 درصد در 
زود هنگام  ریزش  موجب  و  می شود  رقم ها  برگ های  سطح 
برگ ها قبل از تخلیه کامل مواد غذایی به سرشاخه ها می شود.

g  با سطحی محدود و رنگ پریده،  لکه های  قارچ ها  برخی   
ترد و شکننده روی برگ ایجاد می کنند که در نهایت با پارگی 
محل آلوده نمایان می شوند. از به هم پیوستن آن ها لکه های 
بزرگی به وجود می آید و موجب خشکیدگی برگ ها می شوند 

)شکل  32(.

شکل 32- لکه  برگی کیوی فروت 
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مدیریت

روش های مدیریت بیماری لکه برگی قارچی کیوی فروت 
به شرح زیر است:

g  هـرس شـاخه های زائـد و خشـک باعـث تهویـه بهتـر تاج 
تـاک و کاهـش رطوبت آن می شـود کـه در کاهـش لکه برگی ها 

مؤثر اسـت.

g  باعث کلسیم  و  پتاسیم  دارای  کودهای  از  استفاده   
ضخیم شدن برگ ها و کاهش نفوذ قارچ به آن ها می شود.

g  به محض دیدن عالئم از قارچ کش های مناسب استفاده 
شود و در صورت نیاز استفاده از آن ها تکرار شود.

شانکر باکتریایی کیوی فروت
شـانکر باکتریایـی یکـی از مهم تریـن بیماری هـای کیـوی 
در دنیاسـت کـه تاکنـون از کشـورهای مختلف از جملـه ایتالیا، 
ژاپـن، کـره، آمریـکا و نیوزلنـد گـزارش شـده اسـت. در صورت 
مسـاعدبودن شـرایط محیطـی، ایـن باکتـرِی عامـل بیمـاری 
قـادر بـه ایجـاد خسـارت شـدیدی بـه تاک هـای کیـوی اسـت 
تـاک منجـر خواهـد شـد.  کامـل  بـه خشک شـدن  نهایتـًا  کـه 
عامل ایـن بیمـاری باکتريsyringae Pseudomonas است. دو 
پاتووارP. s. pv. actinidiae  و P. s. pv. syringae به عنوان 
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دنیا  مختلف  مناطق  از  کیوي فروت  باکتریایي  شانکر  عوامل 
شده اند. گزارش 

عالئم  بیماری

بیماری شانکر باکتریایی کیوی فروت مانند تمام بیماری های 
دیگر عالئمی دارد که در زیر این عالئم ذکر شده اند:

g  عالئم های بیماری روی تمام بخش های هوایی کیوی در 
فصل بهار کاماًل ظاهر می شود.

g  آویزان شدن و  پژمردگی  به صورت  جوان  برگ های  در   
برگ ها روی شاخه های تاک است. لکه ها یا نواحی آب سوخته 
نیز در مراحل اولیه آلودگی در فصل بهار مشاهده می شود. 
این لکه ها عمدتًا به صورت قهوه ای هستند و اغلب یک هاله 
زردرنگ به قطر 3 تا 5 میلی متر در اطراف آن ها قابل مشاهده 

است )شکل 33(.

g  در آلودگی هـای شـدید ممکـن اسـت همـه سـطح بـرگ 
به صـورت آب سـوخته و چروکیـده مشـاهده شـود. 

g  رشد ابتدای  در  و  بلوغ  مرحله  از  قبل  کیوی  برگ های   

بیش ترین حساسیت را به عامل بیماری دارد و در مرحله رشد 

کامِل برگ ها این حساسیت به حداقل می رسد. 
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شکل 33- عالئم بیماری شانکر باکتریایی کیوی فروت روی برگ

g  تنه و  بازوها  سرشاخه ها،  روی  بیماری  عالئم  بهترین   
اواخر  در  که  دیده می شود  شانکر  به  آلوده  کیوی  تاک های 
محل  جوانه ها،  روی  قرمزرنگی  صمغ  بهار  ابتدای  و  زمستان 
دیده  هرس  محل های  و  برگی  جوانه های  شاخه ها،  اتصال 
می شود و به این دلیل به این بیماری شانکر خونی1 می گویند. 
با  و  است  مرطوب  و  قرمزرنگ  مناطق  این  در  پوست  بافت 
گرم ترشدن هوا ترشحات باکتری خارج شده از اندام ها به صورت 
فلس های قرمزرنگی روی اندام ها باقی می ماند )شکل 34(. 

g  کیوی شاخه های  و  بازوها  به  شانکر  عامل  باکتری  اگر   
سال  در  کیوی  عملکرد  در  چشمگیری  کاهش  کند،  حمله 
آینده بروز خواهد کرد. در این حالت شکاف هایی به قطر 1 تا 

2 میلی متر در شاخه های آلوده به وجود خواهد آمد. 
1- Bleeding canker
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شکل 34- خروج صمغ از محل انشعاب شاخه ها و روی تنه

g  پوسـت آلـوده تنـه به طـور عمیقـی چروکیـده و خشـک 

می شـود و اغلـب شـکاف هایی بـه عمـق 1 تـا 2 میلی متـر 

بافـت  و  می شـود  تشـکیل  تأثیـر  تحـت  شـاخه های  روی 

می شـود.  ایجـاد  شـکاف ها  اطـراف  در  چوب پنبـه ای1 

g  روی گل هـای کیـوی عالئـم به صورت لکه هـای نکروزه 

قـدرت  گل  غنچه هـای  مـواردی  در  ظاهر می شـوند. 

شـکفتن ندارنـد و به صـورت خشـکیده روی سـاقه آویـزان 

خواهنـد مانـد یـا در اثـر آلودگـی اندام هـای گل به صـورت 

.)36 و  )شـکل های 35  تشکیل می شـوند  ناقـص 

 
1- کالوس
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شکل 35- شکوفانشدن غنچه کیوی در شاخه آلوده )باال( و 
شکوفایی آن در گیاه سالم )پایینی(

 

شکل 36- بازنشدن غنچه ها در اثر بیماری

مدیریت بیماری

روش های مدیریت بیماری شانکر باکتریایی کیوی فروت 
به شرح زیر است:

g تهیه و کاشت نهال های عاری از بیماری؛ 
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g خارج کردن و سوزاندن تاک های آلوده؛ 

g استفاده از سیستم آبیاری قطره ای؛ 

g  حذف علف های هرز و گیاهان میزبان؛ 

g  هرس زمستانه یا تابستانه با مشاهده شاخه های آلوده و 
شاخه هایی که تراوش های باکتریایی دارند؛

g ضدعفونی قیچی هرس با محلول هیپوکلریت سدیم؛ 

g  جلوگیری از صدمات فیزیکی؛ 

g  احداث بادشکن در اطراف باغ ها برای محافظت برگ ها 
از زخم های ناشی از وزش بادهای سنگین؛

g  استفاده از ترکیب بردو )1 درصد( در دوره خواب گیاه 
از مرحله  یا قارچ کش اکسی کلرورمس )1 تا 2 در هزار( قبل 
ریزش  پوسیدگی  در  تسریع  برای  )3 درصد(  اوره  و  رویشی 

برگ ها در پایان فصل کیوی.

بالیت باکتریایی کیوی فروت
بیمـاری بالیـت باکتریایـی از مخرب تریـن بیماری هـای 
باکتریایـی در تاک هـای کیوی فـروت اسـت. ایـن بیمـاری در 
شـرایط مرطـوب و دماهای خنک که شـرایط مسـاعدی برای 
رشـد این عامل بیمـار ی زا فراهم می شـود، بقـای بیش تری 
شـرایط  و  فصـل  باتوجه بـه  بیمـاری  شـدت  و  میـزان  دارد. 
بـاغ متفـاوت اسـت. رابطـه مسـتقیمی بین شـدت بیمـاری و 
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بـارش بـاران وجـود دارد. عامل بیمـاری از طریـق بافت های 
مکانیکـی،  صدمـات  از  ناشـی  زخم هـای  آسـیب دیده، 
بارندگـی و سـرمازدگی انتشـار می یابد. عامل بیمـاری بالیت 

اسـت.  Pseudomonas viridiflava باکتریایـی، 

عالئم بیماری
عالئم بیماری بالیت باکتریایی کیوی فروت به شرح زیر است:

g  عامل بیماری باعث ایجاد لکه های قهوه ای رنگی روی 
گل های تاک ها می شود که در زمان بازشدن گل ها به صورت 

لکه هایی فرورفته روی گلبرگ ها بروز پیدا می کند. 
g  سپس هستند،  زرد  ابتدا  در  گلبرگ ها  روی  لکه های   

نارنجی و در نهایت قهوه ای تیره می شوند. 
g  جوانه هــای آلــوده در مراحــل ابتدایــی بیمــاری از شــاخه 

ــد. ــن می رون ــوند و از بی جدا می ش
g  بیماری باعث کوچک شدن میوه، بدشکلی و به احتمال 

زیاد ریزش میوه ها می شود. 
g  نقـاط به صـورت  ابتـدا  در  برگ هـا  روی  بیمـاری  عالئـم   

هسـتند.  برگ هـا  2 میلی متـری  تـا   1 حاشـیه  در  پراکنـده و 
مرکـز لکه هـا بافتـی مـرده و قهوه ای رنـگ اسـت و بـا بارندگی یا 
آبیـاری بارانـی گسـترش می یابند )شـکل 37(. اطـراف لکه هـا 
هالـه ای زردرنـگ مشـاهده می شـود کـه با گسـترش بیمـاری به 

می شـوند. متصـل  یکدیگـر 
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شکل 37- عالئم بیماری روی برگ، هاله زردرنگ اطراف لکه ها و 
لکه های قهوه ای تیره پراکنده روی برگ

مدیریت بیماری

روش های مدیریت بیماری بالیت باکتریایی کیوی فروت 
به شرح زیر است:

g تهیه و کاشت نهال های عاری از بیماری؛ 

g  امحای تاک های آلوده؛ 

g استفاده از سیستم آبیاری قطره ای؛ 

g  حذف علف های هرز؛ 

g  جلوگیری از زخمی شدن و صدمه دیدن گیاهان؛ 

g  سم پاشـی بـا بردوفیکـس 5 تـا 10 در هـزار به محـض دیـدن 
اولیـن عالئـم روی درخـت و تکـرار آن 10 روز بعـد در صـورت 
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بارندگـی. در صـورت گل دهـی درخـت، تکـرار سم پاشـی بعـد از 
فندقه شـدن میـوه انجام شـود.

 
در  بردوفیکس  با  سم پاشی  ایران  شمال  در  معمواًل 

اوایل اردیبهشت انجام می شود.

گال طوقه کیوی فروت
کیوی فـروت  باکتریایـی  بیماری هـای  از  دیگـر  یکـی 
بیماری گال طوقه ناشـی از اگروباکتریوم اسـت که دارای دامنه 
میزبانـی وسـیعی اسـت و روی گیاهان و علف های هـرز زیادی 
آفتاب گـردان،  میخـک،  داودی،  بگونیـا،  بومـادران،  ماننـد 
گردو، سـیب، کتـان، بادام، زردآلو، آلبالـو و انگور و... بیماری 
ایجـاد می کنـد. ایـن باکتـری به مـدت طوالنی )چندین سـال( 
روی بقایـای گیاهـی و در خـاک زمسـتان گذرانی می کنـد. راه 
ورود ایـن باکتـری بـه ریشـه یـا طوقـه گیـاه از طریـق زخم های 
ایجادشـده روی قسـمت های پایینـی گیـاه اسـت. عامـل ایـن 
بیمـاری باکتـری Agrobacterium tumefaciens اسـت. 

عالئم بیماری

عالئم بیماری گال طوقه کیوی فروت به شرح زیر است:
g  روی مختلف  اندازه های  با  گال هایی  بیماری  این   

ریشه های تاک ها و اطراف طوقه ایجاد می کند.
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g  گال هـا در ابتـدا به شـکل توده هایـی کوچک، گـرد، نرم و 
شـیری رنگ ظاهـر می شـوند؛ سـپس بـا بزرگ شـدن انـدازه 
گال هـا، ایـن توده هـا زبـر، قهوه ای رنـگ و دارای سـطوحی 

از الیه هـای پوسـتی و بافـت مـرده می شـوند.

g  ،این بیماری عالوه بر خسارت مستقیم به طوقه و ریشه 
باعث ایجاد خسارت غیرمستقیم در گیاه مانند کاهش رشد، 
و  شاخه ها  رشد  کاهش  برگ ها،  رنگ پریدگی  و  کوچکی 

کاهش کیفیت محصول می شود.

مدیریت بیماری 

روش های مدیریت گال طوقه کیوی فروت به شرح زیر است:

g جلوگیری از صدمات مکانیکی به تنه و طوقه نهال ها؛ 

g  هرس شاخه های آلوده؛  

g ضدعفونی ابزار هرس؛  

g  تراشیدن گال های موجود؛  

g .سم پاشی کل گیاه با بردوفیکس 

علف های هرز کیوی فروت
علف های هـرز گیاهانـی هسـتند کـه ناخواسـته در مزارع و 
تولیـد محصـوالت کشـاورزی همـواره  و در  باغ هـا می روینـد 
بـا  هـرز  علـف  رقابـت  اساسـی محسـوب می شـوند.  مشـکلی 
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تاک هـا غالبـًا موجب کاهش رشـد تاک، سـطح برگ، پتانسـیل 
علف های هـرز  می شـود.  آن  کیفیـت  و  محصـول  بـازده  آب، 
همچنیـن درجه حـرارت خاک و هوا را کاهش می دهند و خطر 
آسـیب سـرمایی بـه مرکبـات را در طـول فصـول سـرما افزایش 
تاک هـای  بـا  موفقـی  رقابـت  علف های هـرز  اکثـر  می دهنـد. 
بالـغ بـرای فضـا ندارنـد، ولـی تولیـد محصـول را بـا رقابـت در 
مـواد غذایـی و آب کاهـش می دهند. علف های هـرز بر مراحل 
مختلـف داشـت ماننـد آبیـاری، مدیریـت آفـات و بیماری هـا، 
تأثیر می گذارنـد.  بـاغ  محیطـی  شـرایط  و  میـوه  برداشـت 
یکـی از عملیات هـای مرحلـه داشـت باغ هـای کیوی فـروت، 
آب وهوایـی  وضعیـت  در  اسـت.  علف های هـرز  مدیریـت 
شـمال کشـور به دلیـل بارندگی زیـاد و باالبودن رطوبت نسـبی 
و در مناطـق جنوبـی کشـور به دلیـل عملیـات آبیـاری باغ هـا 
طـی سـال شـرایط بـرای رشـد علف های هـرز مسـاعد اسـت. 
بنابرایـن مدیریـت علف های هـرز در تولید اقتصـادی محصول 
ضـروری اسـت. ازایـن رو، شناسـایی علف های هـرز به منظور 
تعییـن راهـکار مناسـب بـرای کنتـرل آن هـا ضروری اسـت.
به سـبب وضعیـت آب وهوایـی مشـابه و نزدیکـی باغ هـای 
کیوی فـروت و مرکبـات بـه یکدیگـر و نظـر بـه اینکـه بیش تـر 
باغ هـای کیوی فـروت در مکان هایـی احداث شـده اند که قباًل 
کیوی فـروت و  باغ هـای  علف های هـرز  بـوده،  مرکبـات کاری 
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زیـر  در  هسـتند.  یکسـان  تقریبـًا  کشـور  شـمال  در  مرکبـات 
مشـخصات گیاه شناسـی تعـدادی از علف های هـرز باغ هـای 

می شـود. بیـان  کیوی فـروت 

مَرغ 1 
تا 40 سانتی متر،  ارتفاع 10  به  پایا  و  علف هرزی دائمی 
کپه ای متراکم با ساقه های خزنده گسترده و منشعب است که 
توسط ریزوم، ساقه خزنده )استولون( و بذر تکثیر می شود. 

سایر مشخصات مرغ در جدول 5 ذکر شده است )شکل 38(.

جدول 5- سایر مشخصات مرغ

مشخصات ساقه مَرغ

- متعدد
- غالبًا خوابیده بر خاک

- خزنده 
- منشعب 
- بدون کرک

مشخصات برگ مَرغ

- رنگ سبز تیره
- کشیده و نسبتًا مسطح

- با پهنک نیزه ای و دارای غالف 
- کرک دار در قسمت زیرین

مشخصات گل مَرغ

- سبزرنگ
- دارای 4 تا 7 سنبله

- باریک که بیش تر به رنگ مایل به بنفش است.
- گل دهی در اردیبهشت و مرداد صورت می گیرد.

1- Cynodon dactylon
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شکل 38- علف هرز مرغ 

بندواش1
گیاهی است چند ساله از تیره گندمیان و توسط بذر و ریزوم 
تکثیر می شود. به نام های گندیلک و تکه بر هم مشهور است. 

سایر مشخصات مرغ در جدول 6 ذکر شده است )شکل 39(.

جدول 6- سایر مشخصات بندواش

مشخصات ساقه 

بندواش
- باریک و تقریبًا بدون دمبرگ

- به حالت افتاده با ارتفاع 30 تا 100 سانتی متر

مشخصات برگ 

بندواش
- برگ های بلند که از محل طوقه خارج شده اند
- پهنک خطی نوک دار با حاشیه زبر و غالف بلند

مشخصات گل بندواش
- بسیار کوچک و سبزرنگ

- گل آذین دارای 4 تا 5 سنبله گسترده

1- Paspalum dilatatum
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شکل 39 - بندواش 

پیچک صحرایی1
پیچک صحرایی نوعی علف هرز دائمی است که مشخصاتش 

در جدول 7 بیان شده است )شکل 40(.

جدول 7- مشخصات پیچک صحرایی

روش تکثیر پیچک 
صحرایی

- بذر 
- ساقه های خزنده زیرزمینی

مشخصات ساقه 
پیچک صحرایی

- 30 تا 100 سانتی متر
- ظریف و پیچیده

مشخصات برگ 
پیچک صحرایی

- کشیده و بلند و در قاعده به شکل تیرکمانی
- برگ های اولیه قلبی شکل و پهن

مشخصات گل پیچک 
صحرایی

- قیفی شکل
- گلی رنگ یا سفید

مشخصات ریشه 
پیچک صحرایی

- ریشه های خزنده زیرزمینی این گیاه پس از قرارگرفتن 
در زمین تا عمق 3 متری در خاک نفوذ می کنند و به این 

دلیل مبارزه با آن مشکل است. 

1- Convolvulus arvensis
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شکل 40- پیچک صحرایی 

روش های کنترل علف هرز پیچک صحرایی به شرح زیر است: 
1- کشت گیاهان رقیب مانند یونجه، استفاده از کاه وکلش و 

خاک اره؛
2- انجام شخم و استفاده از علف کش رانداپ.

قیاق1  
و  علفـی  پایـا،  گندمیـان،  تیـره  از  دائمـی  علف هـرزی 
دارای ریـزوم اسـت کـه علـف شـیرازه نیـز نامیـده می شـود. 
توسـط بذر و ریزوم تکثیر می شـود. سـایر مشـخصات قیاق 

در جـدول 8 بیـان شـده اسـت )شـکل 41(.

1- Sorghum halepense
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جدول 8- سایر مشخصات قیاق

مشخصات ساقه قیاق
- ماشوره ای و بلند با ارتفاع 1/5 تا 3 متر

- متعدد
- استولن دار

مشخصات برگ قیاق

- متناوب
- ساده

- صاف و عریض
- دارای پهنک خطی و نوک دار

مشخصات گل آذین قیاق

- خوشه ای غیرمتراکم
- با گل های سبزرنگ و ریز

- سنبلچه ها مضاعف به رنگ ارغوانی و کرک دار
- گل دهی معمواًل در خرداد تا تیر

مشخصات بذر قیاق
- شفاف و نوک تیز و ارغوانی گرفتن در زمین تا 

عمق 3 متری در خاک نفوذ می کند و به این دلیل 
مبارزه با آن مشکل است. 

- سفیدرنگ یا ارغوانیمشخصات ریزوم قیاق

 

شکل 41- قیاق 
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روش های کنترل علف هرز قیاق به شرح زیر است:
1. کوددهی، به ویژه به ازت عکس العمل شدید نشان می دهد؛

2. قطع کردن قیاق برای چند مرحله؛
3. شخم مکرر تابستانه معمواًل هر دو هفته یک بار.

سوروف1  
بـه  ارتفاعـش  کـه  ایستاسـت  و  یک سـاله  هـرزی  علـف 
1/5 متـر هم می رسـد. توسـط بـذر تکثیر می شـود. به صورت 
کپـه ای متراکـم هسـتند. سـایر مشـخصات ایـن علـف هـرز در 

جـدول 9 ذکـر شـده اسـت )شـکل 42(.

شکل 42- سوروف 

1- Echinochla crus-galli
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جدول 9- سایر مشخصات سوروف

مشخصات ساقه سوروف
- دسته ای یا از قاعده منشعب

- صاف و بدون کرک
- زبر و زمخت

مشخصات برگ سوروف

- دارای پهنک خطی
- نوک تیز

- بدون کرک
- دارای حاشیه زبر و سفت

مشخصات گل سوروف

- سبزرنگ
- کوچک

- مجتمع به صورت سنبله های گل آذین
- مجتمع به صورت سنبله های گل آذین

- سنبلک ها تخم مرغی شکل و دارای پوشه های 
نامساوی نوک دار

- ریشک دار و پوشیده از خارهای راست و کوتاه
شروع گل دهی از تیر تا شهریور

مشخصات بذر سوروف
- براق

- لخت و قهوه ای رنگ دارای یک طرف محدب و 
طرف دیگر مسطح

بیدگیاه1  
گندمیان  تیره  از  و  علفی  و  چندساله  )شکل 43(  بیدگیاه 
است و به نام مرغ مشهور است. این علف هرز دارای مشخصات 

زیر است:

1- Agropyron repens L.
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g  گسترده وسیعی  در سطح  مرطوب  و  سرد  اقلیم های  در   
است و در مناطق گرمسیر کم تر دیده می شود. 

g .توسط ریزوم و بذر تکثیر می شود 
g  ساقه های خزنده زیرزمینی در سطح خاک قرار می گیرند و 

ساقه های انشعاب دار تولید می کنند. 
g  برگ های دارای  و  بیدگیاه ضعیف  بذر  از  تولیدشده  گیاه   

ظریف است.
g  سـاقه های خزنده زیرزمینی در عمق 5 تا 20 سانتی متری  

خـاک قـرار دارند و ممکن اسـت بـه طول 90 تا 250 سـانتی متر 
سـطح  زیـر  در  متراکمـی  تـوده  به صـورت  ریزوم هـا  برسـد. 

خاک هسـتند.
g  خطوط از  پر  و  مسطح  نرم،  گوشوارک  دارای  برگ ها     

برجسته  و دارای کرک در سطح زیرین هستند.

 
شکل 43- بیدگیاه
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سرخس عقابی1 
و  است  چندساله  گیاهی  )شکل 44(  عقابی  سرخس 
دارای  هرز  علف  این  می روید.  کشور  شمال  نقاط  تمام  در 

مشخصات زیر است: 
g  .به نام های چماز، چماس و کرف هم مشهور است 
g  .در بین سرخس ها شایع ترین گونه است 
g  .توسط ریزوم های افقی و خزنده تکثیر می شود 
g  باعث اندام های گیاه برای مصرف دام مناسب نیست و   

مسمومیت آن ها می شود.
g  در متراکم  مجعد  کرک های  دارای  بزرگ،  برگ ها   

سطح زیرین، گسترده و خزان پذیر، دارای دمبرگ ضخیم و 
کم وبیش ایستاده است. 

 

شکل 44- سرخس عقابی 

1- Pteridium aquilinum
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تاج خروس1  
تیـره  از  یک سـاله  گیاهـی  )شـکل 45(  خـروس  تـاج 
تـا   30 ارتفـاع  بـا  ایسـتا،  همچنیـن  و  اسـت  آمارانتاسـه 
سـایر  تکثیر می شـود.  بـذر  توسـط  اسـت و  200 سـانتی متر 
اسـت. شـده  بیـان  جـدول 10  در  خـروس  تـاج  مشـخصات 

جدول 10- سایر مشخصات تاج خروس

مشخصات ساقه 
تاج خروس

- به رنگ سبز کم رنگ مایل به قرمز 
- منشعب

مشخصات برگ 
تاج خروس

- سبز متمایل به خاکستری
- تخم مرغی شکل

- نوک تیز
- با رگبرگ های مشخص

- دمبرگ بلند

مشخصات گل 
تاج خروس

- گل آذین به صورت سنبله های متراکم
- گل ها کوچک و سبزرنگ و دارای فلس های 

نوک تیز و سخت

نکته 1: به طور کلی تاج خروس تعداد زیادی بذر بسیار 
ریز و براق تولید می کند و رنگ آن ها در گونه های مختلف، 
در  و  جوانه می زنند  بهار  اواخر  در  بذرها  است.  متفاوت 

نیمه دوم تابستان گل می دهند. 

1- Amaranthus retroflexus L.
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زمین  از  از خشک شدن  پس  گیاه  این   :2 نکته 
کنده می شود و با وزش باد می غلتد و دانه های خود 

را همه جا پخش می کند.

 

شکل 45- تاج خروس 

گزنه1 
گزنـه )شـکل 46( گیاهـی دائمـی اسـت، معمـواًل دوپایـه، 
پایـا، سـبزرنگ، ایسـتاده و دارای کرک هـای گزنـده اسـت و 
گزنـه، دوپایـه، گزنه وحشـی و گزنـه کبیر هم نامیده می شـود. 
1- Urtica dioica



آفات، بیماری ها و علف های هرز کیوی فروت 84

توسـط بـذر و سـاقه های خزنـده زیرزمینـی تکثیـر می شـود. 
سـایر مشـخصات گزنـه در جـدول 11 بیان شـده اسـت.

جدول 11- سایر مشخصات گزنه

مشخصات 

ساقه گزنه

- متعدد و راست
- تقریبًا ضخیم

- پوشیده از کرک های گزنده

مشخصات 

برگ گزنه

- دارای دمبرگ
- به رنگ سبز روشن

- تخم مرغی، قلبی یا پهن با سر نیزه ای شکل
- هر دو سطح پوشیده از کرک های گزنده

مشخصات گل 

گزنه

- گل ها بسیار ریز و گاهی با چشم غیرمسلح، غیرقابل رؤیت
- سبزرنگ

- گل آذین خوشه ای

 

شکل 46- گزنه
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گندمک1  

دارای  که  است  قناری  علف  )شکل 47(  گندمک  دیگر  نام 

مشخصات زیر است:

g  که خوابیده  یا  ایستا  میخک،  تیره  از  یک ساله  گیاهی   

توسط بذر و ساقه خزنده تکثیر می شود.

g  .دارای ساقه رونده است که در محل گره ریشه تولید می کند 

است.  کرک   ردیف  یک  و  متعدد  شاخه های  دارای  ساقه ها 

g  برگ های آن کشیده، تخم مرغی شکل در انتها دارای نوک 

باریک و در قاعده مدور، متقابل و دارای حاشیه صاف و کامل 

آن  فاقد  باالیی  ولی  دمبرگ  دارای  زیرین  برگ های  هستند. 

هستند. در یک سوی این برگ ها یک ردیف کرک وجود دارد.

g  5 گلبرگ دارای  و  سفیدرنگ  کوچک،  گندمک  گل های   

است که به صورت دوتایی متصل به هم است و 10 گل برگی به 

نظر می رسد. گل آذین به صورت گرزن دو سویه است.

g  را هومـوس دار  و  حاصلخیـز  خاک هـای  گیـاه  ایـن   

ترجیح می دهـد و بیش تـر در زمین هـای محصـوالت زراعی 

باغ هـای  در  ولـی  مشاهده می شـود،  کوتاه قـد  یک سـاله و 

کیـوی هـم مشاهده می شـود. مرکبـات و 
1- Stellaria media
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شکل 47- گندمک 

فرفیون1 
علف هرز فرفیون )شکل 48( گیاهی یک ساله از تیره فرفیون 
است. فرفیون پایا، ایستا، بدون کرک و دارای شیرابه سفید و بدمزه 
در ساقه و رگبرگ هاست. توسط بذر تکثیر می شود. این گونه در 
بیش تر مناطق ایران پراکنده است. نام دیگر این گیاه شیرسنگ 

است. سایر مشخصات این گیاه در جدول 12 ذکر شده است. 

شکل 48- فرفیون 

1- Euphorbia helioscopia L.
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جدول 12- سایر مشخصات فرفیون

مشخصات ساقه 

فرفیون

- ضخیم و راست به رنگ ارغوانی
- به صورت ایستا یا اندکی خوابیده
- دارای ارتفاع 5 تا40 سانتی متر

مشخصات برگ 

فرفیون
- دارای دمبرگ کوتاه

- حاشیه انتهایی برگ بریده بریده است.

مشخصات گل آذین 

فرفیون

- سیاتوم با پنج انشعاب کوتاه و کرک دار هر 
یک از این شعبه ها به 3 قسمت دیگر تقسیم 

می شود.
دارای  و  سبزرنگ  و  کوچک  گل ها   -

مادگی برجسته هستند.

پیچک بند1  

تیـره  از  یک سـاله  )شـکل 49(  پیچک بنـد  هـرز  علـف 

هفت بنـد، خزنـده و بدون کرک، به بنـدواش و عدس واش نیز 

مشـهور اسـت. توسـط بذر تکثیر می شـود. علف هـای جنس 

پلی گونـوم بـا تولیـد ماده سـمی، روی پوسـت حیوانـات باعث 

ایجـاد خـارش، تـورم پوسـتی و کاهـش وزن آن ها می شـوند. 

سـایر مشـخصات ایـن گیـاه در جدول 13 ذکر شـده اسـت.

1- Polygonum convolvulus L.
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جدول 13- سایر مشخصات پیچک بند

مشخصات ساقه پیچک بند
- خزنده و پیچ خورنده

- دارای طول 20 تا 100 سانتی متر

- باریک، قلبی و نیزه ای شکل با دمبرگ کوتاه.مشخصات برگ پیچک بند

- کوچک سفید متمایل به سبزرنگمشخصات گل پیچک بند

 

شکل 49- پیچک بند 

مبارزه با علف های هرز
به منظـور مدیریـت علف های هـرز باغ هـای کیوی فروت 

روش هـای زیر به کار گرفته می شـوند: 
g  ،دستی وجین  خاک ورزی1،  مکانیکی:  روش های   

خا ک پوش ها یا مالچ ها و سوزاندن.
1- Tillage
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g .زیستی: استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک علف هرز 

g .شیمیایی: استفاده از علف کش ها 

 نکته: بهترین روش کنترل، استفاده تلفیقی از دو یا 
چند روش بسته به شرایط محیط است.

زندگـی  دوره  اول  سـال  چهـار  در  علف های هـرز  وجـود 
تـاک کیوی فـروت اهمیـت زیـادی دارد؛ زیـرا در ایـن سـنین 
نهـال کیـوی هنوز رشـد کاملـی ندارد. پـس از ایـن دوره تأثیر 
رقابتـی علـف هـرز کاهش پیدا می کنـد؛ زیرا درخـت بزرگ تر 
و قوی تـر شـده اسـت و سـایه انداز آن نیـز به میـزان کمـی از 
بـا  مبـارزه  همچنـان  ولـی  می کنـد،  جلوگیـری  علـف  رشـد 
آن هـا ضـروری اسـت. به برخـی از روش هـای مبـارزه در زیر 

اشـاره می شـود:

g  و شخم زدن ردیف ها  بین  روتیواتورزدن  و  علف تراشی   
بین خطوط کاشت در پاییز و زمستان؛

g  ،کشت گیاهان پوششی مناسب مانند شبدر بین خطوط 
به خصوص در باغ های جوان؛

g  مناسب رشدی  ارتفاع  به  گیاهی  پوشش  هنگامی که   
نوع  به  بسته  توصیه می شود  باشد،  رسیده  گل دهی  از  قبل 
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در منطقه شامل  رایج  و  مناسب  از علف کش های  علف هرز 
و  هزار  در   5 تا   3 نسبت  به  رانداپ  یا  گالیفوزیت  علف کش 
گراماکسون یا پاراکوات به نسبت 7 تا 10 در هزار، دو نوبت در 

  اواخر بهار و اوایل پاییز استفاده شود. 
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