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  چکیده
ــيب  ــپردار واوي س از   Lepidosaphes malicola Borkhsenius ،س

فاده از این آفت با است شيميایي كنترل .یران استاآفات مهم درختان سيب 

 محافظتبدليل ، هاي مرسـوم و مورد اسـتفاده در باتات سـيب   كشحشـره 

ارائه  در این دستورالعمل ضمنشود. بدن به سختي ميسر مياز  سپر پوششي

اطالعات مهم و كاربردي در مورد زیست شناسي آفت، بر اساس آخرین       

هاي پژوهشـي در موسـسـه تحقيقات گياه پزشـکي كشـور، چگونگي       یافته

 كنترل شيميایي سپردار واوي سيب بيان شده است. 

 ، كنترل شيميایيسپردار واويسيب،  :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه
ــ    ــور بال  بر  زیر س ــيب كش ــت باتات س كل هکتار و  101444كش

اعالم  5367ميليون تن در سـال   6/1این محصـول در كشـور بيش از    وليدت

شور، بعد از پرتقال و         ست. این محصول در بين محصوالت باتي ك شده ا

ــا  داده اســـت  ــومين رتبه را از نظر ميزان توليد به خود اختصـ انگور سـ

  (. 5361)احمدي و همکاران، 

يب   ــ ــپردار واوي سـ ــبا ن  ،سـ  Lepidosaphes malicolaام علميــــ

Borkhsenius (Hemiptera: Diaspididae) ،  مهمترین آفــات       یکي از 
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ــيب  ــاله باتداران و اســـتدرختان سـ براي كنترل آن، در برخي از  هر سـ

نوبت با انواع تركيبات شيميایي و روتن امولسيون شونده     3الي  1 هااستان 

نترل بر كتعدد عمليات با وجود . كنندميكنترل اقدام به در فصول مختلف  

شي روي بدن       این آفتعليه  ش سپر پو شتن چند الیه  م بودن و ك ، بدليل دا

يت نفو ي    ــ ــره پذیري  خاصـ تداول   كشحشـ فت  هاي م ، كنترل  این آ

(. 5369شته است )رنجبر اقدم و همکاران، الزم را به همراه ندا منديرضایت

يب، این آ  ــ يان       عالوه بر سـ به، هلو، زرد آلو را از م فت درختان گالبي، 

دهد. حتي در ميان درختان تير مثمر نيز      درختان مثمر مورد حمله قرار مي  

ــت، ولي ميزباني درختان مثمر   ــده اسـ براي این آفت ميزبان هایي  كر شـ

ــتر مورد تاكيد Rosaceaeمتعلق تيره  ــان امر قبلي  بيشـ ــصـ و تایيد متخصـ

 ده است. ( بو5391همچون رجبي )

سيب   براي اولين بار  سط  سپردار واوي  در   Bodenheimerاز ایران تو

 L. ulmi آوري و به اســم ســپردار واوي نارونجمع شــمســي 5353ســال 

هاي در ليســت اســامي شــپشــ   5310نامگذاري شــد و كوثري در ســال 

نام مي     گياهي   يب  ــ ــپردار بر روي درختان سـ هداد، )برد ایران از این سـ   ب

سماعيلي )  .(5397 سایي و     L. malicola ( این آفت را تحت نام5309ا شنا

اسـماعيلي معتقد   ه اسـت.  دانسـت متمایز  از گونه سـپردار واوي نارون آن را 

له           بود، يب در ایران از جم ــ تان سـ لب نواحي كشـــت درخ فت در ات آ

 ناسـتا   درتهران و  ، البرزخراسـان، آ ربایجان شـرقي و تربي،   هاي اسـتان 

صفهان، در  سميرم   ا شته و    من قه  ضور دا سپردار واوي  ح مخلوط با گونه 
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ــدر ب L. ulmi نارون اتات ســيب محلي وجود دارد و به درختان ســيب ـــ

در شـرایط اسـتان تهران    . (5393)اسـماعيلي،   رسـاند ميي فراوانخسـارت  

ــت،   ــ   آلودگي به آفت زیاد نيس ــ ارقام این آفت بهبا این حال، س يب س

گالب بيشــترین خســارت را وارد ســيب ویژه ه و بآبادي، شــميراني شــفيع

ه آن ب كمتر( گلدن و رد) لبناني قرمز و زرد و مشهدي  هايسيب  و كندمي

ــارت   لودهآ ــده و خس ــود این آفتدر كل گفته مي بينند.ميكمتري ش  ش

روي ارقام زودرس و تابسـتانه خسـارت بيشـتري نسـبت به ارقام دیررس و     

 (. 5315كند )مستعان و همکاران، پایيزه خسارت وارد مي

ــيره    ــره بـا مکيـدن شـ و همچنين ایجـاد اختالالت   يگيـاه این حشـ

 رختاندشود. فيزیولوژی  باعث ضعف شدید و مرگ درختان ميزبان  مي

شکل  هايميوه رنگ پریده، و كوچ  هايآلوده داراي برگ  و ریز و بد

د درصست، ا شدیدي كه آلودگي در مناطقباشد. مي خش  هايسرشاخه

ها آلوده به آفت شده و اتلب  ها و حتي ميوهباالئي از برگ درختان، شاخه 

شاخه      سر شرات    س   تنه و  سپر ح شده  ها از چندین الیه از  شيده یاد   پو

شده و    كنترلدر اثر عدم شود.  مي صدمه جبران ناپذیري به درختان وارد   ،

ه ویژه بضـعف ناشـي از این كار، درخت را مسـتعد خسـارت دیگر آفات     

از طرفي ميزان محصــول و كيفيت آن كند. چوبخوارها و پوســتخوارها مي

 . (5)شکل  یابدشدت كاهش ميه نيز در این قبيل درختان ب



 

 

6 

 

 
ــکل  ــاخه -9ش ــيب،   آلودگي ش ــپردار واوي س ــلي درخت به س هاي اص

Lepidosaphes malicola )در استان آ ربایجان تربي )اصلي 

 

سيب     شرایط آب و   ،سپردار واوي نارون بر خالف سپردار واوي  در 

تان  ــ ــال مي  البرزتهران و  هاي هوایي اسـ ــل در سـ ــد.   داراي دو نسـ باشـ

ایي كه هتعداد تخمگذراني این آفت به شکل تخم زیر سپر بوده و   زمستان 

 حداكثر و 51 دهد، حداقلقرار ميگذران   زمستانـدر زیر پولاین آفت 

هاي سن اول در نسل آفت در شرایط دوره خروج پورهبـاشد. مي عدد 501

ستان البرز   آفت روز و طول دوره تخم ریزي  53-57حدود آب و هوایي ا

   .(5391 رجبي،)باشد ميروز  50-56در نسل اول آفت 
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 دستورالعمـل کنترل شیمیایی:
مشخص  ،هاي انجام شده بر روي سپردار واوي  طبق م العات و بررسي  -5

فت آكه بهترین مرحله براي سمپاشي عليه آفت زماني است كه  ه استشد

ها در این زمان پورهباشد.  مي هاي خزنده()پوره پورگي سن اول در مرحله 

شاخه  ستند در حال حركت روي  سپر   ها ه شده     يو هنوز  شکيل ن ست ت   ا

 (. 5309)اسماعيلي، 

سب       سم منا شاخه    ترین زمان  شي با بررسي منظم  ا درختان ب هاي آلودهپا

  ود.ش هاي تشکيل شده از سپرهاي پوششي آفت، تعيين مي      تراكمي از الیه

هاي تهران، البرز، آ ربایجان شرقي، در مناطق سردسير مثل استاناین زمان 

هاي آلوده و محل آ ربایجان تربي و خراسان رضوي، ضمن بررسي شاخه

  لــواصا فـبت ماه استقرار كلني سپردار واوي سيب، از اواســط اردیبهـــش

ــ 3زماني  ــخواهد مشـــخص هاي خزنده خروج پورهاهده روزه و مشـ  دشـ

 .(1)شکل 

ري ها از تخم، به كارگيخروج پورهدقيق راهکار دیگر براي تعيين زمان      

ان هاي درختهاي نواري چسبناك در اطراف انشعابات تنه و یا سرشاخه     تله

ــپردار واوي ــي روزانه آ آلوده به سـ ــاهده خروج   نهاو بررسـ به منظور مشـ

 (. 5361باشد )ارتباطات شخصي، كليایي در باغ مي هاپوره

سل اول و دوم آفت را      5391جبي)ر شي در ن سمپا ( بهترین زمان براي 

صد  74 حدود كه داندزماني مي شند،  شده  خارج اول سن  هاي پوره در  با
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  كنندمياعالم  موقعي را زمان این( 5365) همکاران و كليایي كهحالي در

صد  14 حدود كه شند  شده  خارج تخم پوسته  زیر از ها پوره در این بر  .با

ساس  سب    ا شخص نمودن منا سي     به منظور م شي، برر سمپا ا و هترین زمان 

درصــد از پوره ها را از زیر ســپر تایيد    14مشــاهدات باید خروج حداقل  

ــاهده خروج اولين پوره ــمپاشــي  نماید و مش ــبي براي زمان س ها معيار مناس

 نيست.  

ــره طبق آخرین یافته -1  ــي، موثرترین حش ــ  كشهاي پژوهش ــيه ش ده توص

)موونتو  كش اسپيروتتراماتحشرهبراي كنترل این آفت در بهار و تابستان، 

SC 10%)  باشد. مي در هزار 71/4با دز مصرفي 

ــب   -3 ــمپام مناس ــده  س ــيه ش ــ و توص ــب حش ــش مناس كش رهبراي پاش

مات )موونتو   ــپيروتترا تات از نوع موتوري النس   SC 10%اسـ با دار ( در 

 )پشت تراكتوري یا پشتي( مي باشد.

هر چند بررسي اختصاصي در خصو  تاثير سختي آب روي كارایي        -0

شود براي            صيه مي  ست ولي در كل تو شده ا شده انجام ن شره كش یاد  ح

اال ده شود كه سختي آن ب  سمپاشي این حشره كش در باتات از آبي استفا     

 باشد. ppm 144-344نبوده و بين 

شي  مس  -1 صل بهار تمام اندام    پا شود كه به ویژه در ف باید به نحوي انجام 

ها روي             ــپر ــتقرار سـ هاي اسـ حل  نه فقط م تان آلوده ) هاي هوایي درخ

 كش پوشيده شود.  هاي اصلي و یا تنه درخت( با حشرهشاخه
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 Lepidosaphesهاي سپردار واوي سيب، مشاهده خروج پوره -2کل ـش

malicola ــپر به منظور تعيين زمان از تخم ــده در زیر سـ ــته شـ هاي گذاشـ

 سمپاشي بهاره )اصلي(

 

( نيازي به SC 10%كش اسپيروتترامات )موونتو  براي استفاده از حشره   -9

ضافه كردن روتن  سم ا سم    ها یا تکرار  ست و یکبار  شي ني ش پا به موقع  يپا

سل آفت را پوشش     01تواند تا مي سبي روز هر دو ن  روي دهد و كنترل منا

 دنبال داشته باشد.  ه ب آن

ــره -7 ــره عالوه بر حشـ ــده، حشـ ــاد شــ ــل   كلرپيریفوسكش كش ی متي

(EC40.8%)  )در هزار، همراه با روتن امولسيون   1تا  1/5 ا دوزب)دورسبان
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تواند یا بدون روتن امولسـيون شـونده نيز مي    در هزار 1شـونده به نسـبت   

روز بعد از سمپاشي در حد قابل قبولي كنترل     51سپردار واوي سيب را تا   

  ازالف( نيز  5361(. در همين راستا محمدي پور )5369نماید )رنجبر اقدم، 

ــره ميان برندهاي مختلف دوز كه با  (EC40.8%) كش كلرپيریفوسحشـ

ل شـيميایي سـپردار واوي سـيب مورد بررسـي قرار     براي كنتردر هزار  1/5

آریا شيمي،   يهاشركت درصد( تركيبات تجاري   14<داده بود، كارایي )

 ،كشاورز  يميش ملي  ،زدیگرويميش  ،نهیآرمان سبز آد  ،رازي شيمي خرم  

جنوب،  شيمي سبز   ي، اكسين شيمي،  ميآراسنچ ش  اسپندار پردیس،   نمبار،

ــيمي ،بازرگان كاال ــيمي ري ،گيتا ش ــم گرگان  و مهاب ش  50ا را تگل س

  مورد تایيد قرار داده است. روز بعد از سمپاشي

ب( در بررسـي كارایي برندهاي مختلف   5361همين ور محمدي پور ) -1

ــره قابل قبولي از برخي برندهاي این       (EC47%)كش اتيون حشـ ، كارایي 

شره  سپردار واوي  ح ست. بر    كش در كنترل  سا سيب گزارم نموده ا  سا

در هزار  1/5 دوز مصــرفيبا  (EC47%) كش اتيونحشــرههمين گزارم، 

مي، هاي شيميایي ایران، آریاشيفرآورده فرموله كنندة هايمتعلق به شركت

سبز     سميران، طيف  شيمي، پرتونار، كيميا گوهرخاك،  زرین  ،فاراد، تزال 

ش خزرسم كود،   ،سرشت    سم گرگان ي، ميماهر  سبز آد  ،گل   ،نهیآرمان 

، مژده نیبهاوران زر البرز بهســم، ،كشــاورز يميشــملي  ،زدی گرويميشــ

ياه ي سپاهان، رجاشيمي، گميگل شي یزد، كشاورز رياكسي، ميآراسنچ ش

ــم ایرانيان كارایي قابل قبولي ــيب و پاك سـ ــپردار واوي سـ   در كنترل سـ
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و با هدف تقویت سبد سموم شيميایي قابل استفاده براي كنترل این  داشتند

 شوند.   آفت، در اینجا توصيه مي
 

 ی دقیق دستورالعمل   ریبکارگمزایای 
 ( سپردار واوي سيب در باتات درختانيدرصد 66-64كنترل م لوب ) -5

 وونتوم كشبا به كارگيري حشره پاشيروز بعد از سم 01تا   سردسيري ميوه

حذف اقدامات كنترلي زمستانه مثل روتن پاشي براي كنترل سپردار  -1

 سيب واوي

 با حذف شناختيهاي زیست محي ي و مخاطرات بومكاهش آلودگي -3

 هاي اضافيسمپاشي

هاي توصيه شده، كشحشره صحي پاشي به موقع و در صورت سم -0

ها، سایر ليسه، هاآفات مکنده اول فصل مثل شتهاي از بخش عمده

واهد كنترل خزیادي تا حدودي نيز و حتي نسل اول كرم سيب  برگخوارها 

 شد.
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(Hom. diaspididae)        شاورزي شکده ك شریه دان و طرق مبارزه با آن. ن

 صفحه. 13. 69كرج. شماره 

ماعيلي، م.   ــ ــپهر.    5393اسـ ــارات سـ  171. آفات درختان ميوه ایران. انتشـ

 صفحه.

ــفهان. 5379بهداد، الف.  ــارات یادبود اصـ . آفات درختان ميوه ایران. انتشـ

 صفحه. 103

. حشــرات زیان آور درختان ميوه ســردســيري ایران. جلد 5391رجبي، غ. 

 .13-65. صفحات Homopteraسوم 

قدم، ح.   ــره  5369رنجبر ا تاثير حشـ ــي  ( در SC 10%كش موونتو ). بررسـ

، Lepidosaphes malicola Borkhseniusكنترل ســپردار واوي ســيب،   

ي كشور،  کگزارم نهایي پروژه تحقيقاتي موسسه تحقيقات گياه پزش   

 صفحه.  15سازمان تحقيقات، آموزم و ترویج كشاورزي، 
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مالي،ه.     ــواني، ع و ك يایي، ر، رضـ تان ميوه ایران.    5365كل فات درخ . آ

 صفحه. 099انتشارات موسسه تحقيقات گياهپزشکي. 

 ECكش كلرپيریفوس )بررسي كارایي حشره. الف5361محمدي پور، ع. 

ــركت40.8% ــپردار   هاي تجاري مختلف هاي داخلي با نام( شـ روي سـ

    ایيــــــ، گزارم نهLepidosaphes malicola Borkhsenius واوي سيب

ــازمان     ــور، س ــکي كش ــه تحقيقات گياه پزش ــس پروژه تحقيقاتي موس

 تحقيقات، آموزم و ترویج كشاورزي، تهران، ایران. 

ــره. ب5361محمدي پور، ع.  ــي كارایي حشـ (  EC47%) كش اتيونبررسـ

ــط  فرموله  ــده توس ــركتش ــيب عليه  ایرانيهاي ش ــپردار واوي س   س

Lepidosaphes malicola Borkhsenius گزارم نهایي پروژه تحقيقاتي ،

سازمان تحقيقات، آموزم و          شور،  شکي ك سه تحقيقات گياه پز س مو

 ترویج كشاورزي، تهران، ایران. 

سيداالسالمي، ح.، فریورمهين، ح.، فرح بخش، ق. و دفتري،      ستعان، م.،  م

ــيب،    5315ك.  ــپردار واوي سـ ــي زندگي سـ  Lepidosaphes. بررسـ

malicola هاي گياهي، هاي مبارزه با آن، نشریه آفات و بيماريو روم

ــماره  ــفحات 11ش ــي آفات و بيماري 14-0، ص ــه بررس ــس هاي ، موس

 گياهي، تهران. 
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Abstract 
Apple oystershell scale is one of the most important pests of 

apple in Iran. Chemical control of the pest using conventional 

insecticides in apple orchards is difficult due to the protection of 

the covering shield on the oystershell scale body. In this applied 

instruction, besides providing important and practical 

information about the biology of the pest, based on the latest 

findings in Iranian Research Institute of Plant Protection, 

chemically control of the apple oystershell scale is described. 
 
Key words: Apple, Lepidosaphes malicola, chemical 

control 
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