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مقدمه
کشـت باغ هـای میوه هسـته دارها بـه دالیـل مختلفی از جملـه بازارپسـندی، نیاز 
بازارهـای داخلـی و بـازار کشـورهای همسـایه در سـال های اخیـر بـا اسـتقبال خـوب 
کشـاورزان در اسـتان آذربایجان غربـی روبـرو شـده و سـطح زیرکشـت آن هـا افزایش 
داشـته اسـت. بـه طـوری که سـطح زیرکشـت هسـته دارهای بـارور 16710 هکتار در 
سـال 1398  بـوده و در مقایسـه بـا سـال 1397 )16065 هکتـار( در طول یک سـال 
۴ درصد افزایش یافته اسـت. تولید هسـته دارها در سال 1398 در استان 15۲۴07 تن 
می باشـد کـه نسـبت بـه سـال 1397 )7۴533 تـن( که افزایـش 51 درصدی داشـته 
اسـت. لـذا ضمـن انتخاب نهال هـای تایید شـده و رعایـت توصیه های کارشناسـی در 
خصـوص هـرس، تغذیـه و آبیـاری، لـزوم شـناخت دقیـق آفـات و روش های مناسـب 

کنتـرل خسـارت آن هـا از اهمیت زیـادی برخوردار اسـت.
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آلو
آلـو یکـی از هسـته دارهایی اسـت کـه در سـال های اخیـر توجـه باغـداران اسـتان 
آذربایجـان غربـی را به خود جلب کرده اسـت و نسـبت به احداث باغ ها اقـدام کرده اند. 
هم اکنون سـطح کشـت هسـته دارها در اسـتان آذربایجان غربی حدود 17,500 هکتار 

اسـت کـه باغ هـای آلو ۲660 هکتـار از آن را بـه خود اختصاص داده اسـت. 

 )Cydia funebrana( کرم آلو

کـرم آلـو از آفـات مهم درختان میوه هسـته دار شـامل انواع آلـو، گوجه، هلو و  �
گاهی زردآلو و گیالس، آلبالو و قیسـی اسـت. 

ایـن کـرم بـه آلو سـیاه خسـارت زیادی می زنـد. الروهـای این آفت عـالوه بر  �
میـوه ممکن اسـت بـه جوانه ها نیز حملـه کنند.

خسارت عمده آن شامل تغذیه الرو از گوشت یا پریکارپ میوه است.  �
میوه هـای کـرم زده در صورتـی کـه الرو میـوه را تـرک کرده باشـند، محتوی  �

تـوده متراکـم فضوالت آن سـیاه رنگ اسـت. 
بـر اثـر عکس العمل اپیدرِم )روپوسـت( میـوه صمغی از آن بیـرون می آید که  �

یکـی از عالئـم تشـخیص میوه هـای آلوده اسـت. ایـن میوه هـا زودتـر از موعد عالئم 
رسـیدگی را نشـان می دهند و  بسـته بـه زمان آلودگی ممکن اسـت ریـزش کنند.

زیست شناسی کرم آلو 

ایـن حشـره زمسـتان را به صـورت الرو سـن آخـر بـه حالـت خواب زمسـتانه  �
در داخـل یـک پیلـه سـفید چرکـی که نسـبتاً ضخیـم و مایل بـه قهوه ای اسـت، به 

می برد.  سـر 
ایـن پیله هـا در زیر پوسـتک های تنه درخت، داخل شـکاف ها و سـوراخ هایی  �

که حشـرات دیگـر ایجاد می کنند و حتـی در داخل خاک دیده می شـوند. 



کنترل آفات هسته دارها 
11

در بهـار پـس از طی دوره شـفیرگی مصادف با بازشـدن شـکوفه های درختان  �
میزبـان حشـرات کامـل ظاهر می شـوند و در دمای مطلـوب که مصادف بـا دهه دوم 

خـرداد اسـت، حشـرات بالغ بیش تریـن فعالیت را نشـان می دهند.
تخم هـای ایـن آفـت تمامـاً روی میوه گذاشـته شـده و روی برگ هـا به ندرت  �

تخمـی دیده می شـود.
الروهـا بـه فاصلـه یک هفته تـا ده روز از تخم خارج می شـوند و چـون از مغز  �

هسـته میوه هـای کوچـک می خورند، باعـث ریزش آن ها می شـوند. 
طرز زندگی این آفت با مختصر تفاوتی شبیه طرز زندگی کرم سیب است.  �
تعـداد نسـل های ایـن آفـت از ۲ تـا 3 نسـل متفاوت اسـت. در شـکل 1 تخم،  �

الرو و پروانـه کرم آلو نشـان داده شـده اسـت.

شکل 1- تخم، الرو و پروانه کرم آلو
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کنترل کرم آلو 

این حشره آفتی کلیدی روی ارقام مختلف گوجه و آلوست.  �
در نقـاط گوجـه و آلـوکاری مهم کشـور باید طبـق برنامه دقیقی کـه در قالب  �

پیش آگاهـی طرح ریـزی می شـود، بـا آن مبارزه کـرد. همچنین می توان سم پاشـی 
علیـه مهم تریـن آفـات آلـو و گوجـه را نیـز بر اسـاس مبـارزه بـا این حشـره تنظیم 
کـرد و بـه عبـارت دیگـر با مبـارزه علیـه این آفت سـایر حشـرات مهم ایـن دو میوه 

را زیر پوشـش سـم برد. 
می توان مبارزه علیه شپشـک های نخـودی(Eulecanium coryli(، شپشـک  �

آسـیایی (Tecaspis asiatica( و حتـی شـته  ( Hyalopterus pruni( را بـا مبارزه با 
نسـل اول این آفـت تلفیق کرد.

زمـان مبـارزه بـا کرم آلو را می توان بر اسـاس تخم گذاری حشـره و مشـاهده  �
اولیـن تفریـخ تخم هـا پی ریـزی کـرد. اکنـون کـه تله هـای فرمونی )شـکل ۲( برای 
پیگیـری و نوسـان جمعیـت این حشـره بـه بازار آمده اسـت، می تـوان با اسـتفاده از 
داده هـای آن و روشن شـدن شـروع و پایـان نسـل ها و طبیعتـاً بـا کمک گرفتـن از 
شـروع تخم گـذاری حشـره )با مشـاهدات عینی( زمان هـای مبارزه را مشـخص کرد. 

شکل ۲- نصب تله فرمونی در باغ
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ليسه درختان ميوه
درختـان مـورد حملـه این لیسـه شـامل سـیب، گوجـه، زردآلـو، قیسـی، زالزالک، 

گالبـی، ازگیـل، بـه، آلـو، بـادام و برخی درختـان غیرمثمر اسـت.

 تفاوت ليسه ميوه با ليسه سيب

1. پروانه لیسه میوه زودتر از لیسه سیب شروع به پرواز می کند )شکل 3(.
۲. در لیســه میــوه، الروهــا از زیــر پولــک زمســتانه کــه بیــرون آمدنــد، داخــل 
ــده  ــوان پراکن ــای ج ــه در روی برگ ه ــوند، بلک ــرگ نمی ش ــیم ب ــت پارانش باف

ــوند. ــار و تغذیه می ش ــتن ت ــغول بس ــده، مش ش
3. الروهـای لیسـه میـوه تک تـک در قسـمت های مختلـف درخـت به خصـوص 
بیـن برگ هـا در پیلـه سـفیدرنگ بـه شـفیره تبدیـل می شـوند )شـکل ۴( و پیله ها 

برخـالف لیسـه سـیب به طـور متراکـم و گروهـی در نزدیکـی هـم قـرار نـدارد. 

 

شکل 3- پروانه لیسه درختان میوه
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شکل ۴- شفیره لیسه درختان میوه

کنترل ليسه درختان ميوه

برای کنترل کردن آن از سـموم رایج و توصیه شـده پس از متورم شـدن جوانه ها و 
درسـت قبل از بازشـدن گل ها استفاده شود.

 )Rhynchites auratus( سرخرطومی گيالس

 این گونه به گیالس، زردآلو، آلبالو و بادام وحشی خسارت می زند.  �

 خسـارت اول مربـوط بـه حشـره کامـل اسـت کـه از جوانه هـا، برگ هـا و  �
میوه هـا تغذیـه می کنـد. تغذیه مسـتقیماً از عضو مـورد حمله صـورت می گیرد و در 
این راسـتا قسـمت مـورد حمله از بیـرون خورده می شـود. تغذیه روی بـرگ، هم در 

حواشـی و هـم در پهنـه آن انجـام می گیرد. 

 تغذیـه روی میـوه گیـالس و زردآلـو بسـیار مشـخص اسـت. بدیـن صـورت  �
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کـه دورتـادور آن گودال هـای کوچـک و بزرگی ایجاد می شـود. حشـره کامـل برای 
تخم ریـزی بـا خرطـوم خـود در میـوه، گودالـی ایجاد می کند و سـپس تخـم خود را 

کـف آن گـودال قـرار می دهد. 

 بـه عبـارت دیگـر تخم گـذاری ایـن آفـت نیـز خـود نوعـی خسـارت اسـت.  �
خسـارت عمـده آفـت مربـوط به الرو اسـت و چـون به هسـته حمله می کنـد، اغلب 

باعـث ریـزش میوه هـا می شـود.

زیست شناسی سرخرطومی گيالس 

 ایـن حشـره زمسـتان را به صـورت الرو کامـل در داخـل هسـته میوه هـای  �
آلـوده ریخته شـده روی زمیـن یـا در خـاک سـپری می کنـد )شـکل 5(.

 بـا مساعدشـدن شـرایط آب و هـوا الرو تبدیـل به شـفیره می شـود و در بهار  �
هم زمـان بـا تشـکیل میـوه حشـره کامـل ظاهـر می شـود و بعـد از کمـی تغذیـه از 
بـرگ، در گوشـت میـوه سـوراخی ایجـاد می کنـد و یک عدد تخم در سـطح هسـته 

می دهد.  قـرار 

 حشـره ماده پس از آن دیواره حفره را می جود و با قسـمت های خرده شـده  �
روی تخم را می پوشـاند و به این ترتیب مانع خشک شـدن آن می شـود. 

 تخم هـا پـس از یـک یـا دو هفتـه تفریخ شـده و الروهـای جوان وارد هسـته  �
شـده و باعـث ازبین رفتـن آن می شـوند. 

ــه  �  الرو پــس از رشــد کامــل میــوه را تــرک می کنــد و در خــاک تبدیــل ب
شفیره می شــود. 

 این حشره یک نسل در سال دارد. �
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شکل 5- حشره بالغ سرخرطومی گیالس

کنترل سرخرطومی گيالس 

کنترل سرخرطومی به دو روش صورت می گیرد:
1. شـخم عمیـق در زیـر درختان در پاییز و زمسـتان بـرای ازبین بردن الروهای 

زمستان گذران؛
۲. اسـتفاده از سـموم تماسـی پـس از ریـزش گل هـا )5 تـا 6 روز بعـد( و در صورت 

مشـاهده حشـرات کامل، تکـرار آن.

)Eurytoma amygdalia( زنبور مغزخوار بادام

چرخه زندگی

 زمسـتان را به صـورت الروهـای کامـل در داخـل میوه هـای خشک شـده در  �
سـطح زمیـن یـا روی درخـت می گذراند. 
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 الروهـای زمسـتان گذران معمـوالً کمـی قبل از تشکیل شـدن شـکوفه بادام  �
تبدیـل به شـفیره می شـوند. 

 حشـرات کامـل مصـادف بـا ریختـن گلبرگ هـا ظاهـر می شـوند و پـس از  �
مختصری تغذیه از شـبنم و مایعات دیگر در داخل نسـج میوه های تازه تشکیل شـده 

تخـم می گذراند )شـکل 6(. 
 الروهـا پـس از خـروج از تخـم با حفـر تونلی خـود را به دانه می رسـانند و از  �

دانه هـای درحال رشـد تغذیـه می کنند. 
 دوره الروی حـدود 10 تـا 11 مـاه طـول می کشـد )تمـام تابسـتان، پاییـز،  �

زمسـتان و قسـمتی از بهـار(. 
 این حشـره بیش از یک نسـل در سـال نـدارد؛ ولی گاهی الروهـای کامل که  �

خـواب زمسـتانه را می گذراننـد ممکـن اسـت تـا دو سـال در داخل میوه هـای آلوده 
بـه حالت انتظار باقـی بمانند.

شکل 6- زنبور مغزخوار بادام
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کنترل زنبور مغزخوار بادام

بـرای کنتـرل آن جمـع آوری همگانی و معدوم کردن میوه های آلـوده روی درخت و 
زیـر درخت توصیه می شـود.

)Tetranychus urticae( کنه دو نقطه ای یا کنه تار عنکبوتی

 بسـیار پلی فـاژ اسـت و بـه بیـش از 150 گونـه گیـاه ماننـد سـیب، گالبـی،  �
گوجـه، گیـالس، هلو، بادام، گل سـرخ، توت فرنگـی، لوبیا، باقال، شـبدر، یونجه، پنبه، 
گیاهـان زینتی، گیاهان خانـواده کدوییان، چلیپاییان، بادنجانیـان و... حمله می کند. 

ایـن کنـه بـا تنیـدن تار، سـطح برگ هـای میزبـان را همـراه با قشـری مانند  �
گـرد و خاک می پوشـاند. 

در کشت های زیر پالستیک و گلخانه ها این تارها روی گیاهان زیاد دیده می شود.  �
عالئـم خسـارت به صـورت لکه های خاکسـتری یـا زرد در متن سـبز برگ ها  �

مشـاهده می شود. 
گاهـی برگ هـا در اثـر ازدسـت دادن شـیره گیاهـی حـول دم بـرگ اصلـی  �

می شـوند. خمیـده 

زیست شناسی کنه دو نقطه ای یا کنه تار عنکبوتی

ایـن کنـه زمسـتان را بـه حالت مـاده بالغ بارور در زیر پوسـت درختـان میوه،  �
بوته هـا و گاهـی داخـل خـاک، زیـر کاه و کلـش و برگ هـای افتاده بـه حالت خواب 

زمسـتانه می گذراند. 
کنه های زمستانی رنگ قرمز آجری دارند.  �
در اوایـل بهـار روی علف های هـرز تخم ریـزی می کننـد و سـپس گیاهـان  �

زراعـی، زینتـی و درختـان میـوه را مـورد حملـه قـرار می دهند )شـکل 7(. 
هر کنه ماده ۴0 تا 80 عدد تخم می گذارد.  �
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تخم ها بسته به درجه حرارت پس از 1۲ تا 15 روز تفریخ می شوند و پوره های  �
کنه خرج می شوند و پس از سه نوبت پوست عوض کردن کامل می شوند. 

دوره زندگـی یـک نسـل کامـل کنـه 15 تـا ۲۲ روز طول می کشـد و چندین  �
نسل در سـال دارد.

 

شکل 7- اثر وجود تارهای عنکبوتی تنیده شده روی برگ

کنترل کنه دو نقطه ای یا کنه تار عنکبوتی

برای کنترل این کنه روش های زیر را به کار می گیرند:
1. رعایت اصول به زراعی و ازبین بردن علف های هرز؛
۲. در صورت نیاز استفاده از سموم رایج و توصیه شده.

در جـدول 1 روش های کنترل آفات کرم آلو، لیسـه درختان میوه، سـرخرطومی 
گیـالس، زنبـور مغزخوار بادام، کنـه دو نقطه ای یا کنه تار عنکبوتی آمده اسـت.
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جدول 1- روش های کنترل آفات کرم آلو، لیسه درختان میوه، سرخرطومی گیالس، زنبور مغزخوار بادام، 
کنه دو نقطه ای یا کنه تار عنکبوتی

روش کنترلآفات

کرم آلو
 سم پاشی

 تله های فرمونی

لیسه درختان میوه
 استفاده از سموم رایج و توصیه شده پس از متورم شدن 

جوانه ها و درست قبل از بازشدن گل ها

سرخرطومی گیالس

 شخم عمیق در زیر درختان در پاییز و زمستان برای 
ازبین بردن الروهای زمستان گذران

 استفاده از سموم تماسی پس از ریزش گل ها )5 تا 6 
روز بعد( و در صورت مشاهده حشرات کامل، تکرار آن

زنبور مغزخوار بادام
 جمع آوری همگانی و معدوم کردن میوه های آلوده روی 

درخت و زیر درخت

کنه دو نقطه ای یا کنه 
تار عنکبوتی

 رعایت اصول به زراعی و ازبین بردن علف های هرز
 در صورت نیاز استفاده از سموم رایج و توصیه شده

 


