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  اطالعات آفت : بخش اول

  اهمیت و ضرورت 

سطح زیر . درخت گردو یکی از محصوالت مهم کشاورزي است که در بیشتر مناطق ایران کشت می شود

میلیون تن اعالم شده است و سطح زیر  3.7میلیون هکتار و  1.1کشت گردو و تولید جهانی به ترتیب 

 165هزار تن در سال است که بیش از  280هزار هکتار با تولید  200کشت گردو در ایران در حدود 

  . هزار هکتار از این سطح بارده هستند

به نام هاي پروانه فري، پروانه کرم خراط یا شب پره  Zeuzera pyrina L. (Lep. cossidae)کرم خراط 

خسارات زیادي به درختان میوه الرو این پروانه . پلنگی نیز نامیده می شود و یکی از آفات چوبخوار است

  . از جمله سیب و گردو و نهالستان ها وارد می کند

کرم . این آفت در شرایط آب و هوایی معتدل گرم با فصل رویش طوالنی خسارت بیشتري وارد می کند

زیادي از درختان  تعداداین آفت به . گونه گیاهی تغذیه می کند 74آفتی است بسیار پلی فاژ و از خراط 

درختان سیب، گالبی، به، آلو، گیالس، گردو، زیتون، انار، انگور، . میوه و درختان غیر مثمر حمله می کند

در ضمن خسارت آن روي افرا، بیدمشک، . هستندترین میزبانهاي این آفت  مرکبات و نارون از مناسب

   . بید، نارون و بلوط نیز گزارش شده است

  

  مرفولوژي و بیولوژي کرم خراط 

  : خصات مرفولوژي آفتمش

ختان می حشره ماده تخم ها را در شکاف تنه و داالن در تخم ها کروي، صدفی و دسته اي بوده و: تخم

تخم گذاشته که پس از یک تا دو هفته تخم ها تفریخ شده و به  500- 800 هر حشره ماده بین. گذارد

  . الرو تبدیل می شوند

  

  

  

  

  

  

  

  )سمت چپ(تخم هاي آفت ) سمت راست(گذاري حشره ماده در حال تخم -1شکل 

  

روي بدن الروها، خال . میلیمتر و به رنگ زرد تا قهوه اي است 30- 35طول الرو پروانه فري بین  : الرو

البته . الروها پس از تکمیل تغذیه به شفیره تبدیل می شوند. هاي زیادي به رنگ قهوه اي دیده می شود

در تنه درختان و سرشاخه ها باقی می مانند و ) تا بهار سال آینده(یک سال برخی الروها کوچکتر بوده و تا 

  . سپس تبدیل به شفیره می شوند
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  کرم خراطآفت الرو  -2شکل 

  

ه شفیره تبدیل الروهاي سن آخر بعد از تکمیل تغذیه، داخل داالن و نزدیک به سوراخ خروجی، ب :شفیره

  . گاها بدن شفیره از سوراخ خروجی بیرون می آید. می شوند

  

                             

  

  

  

  

  

  

  شفیره کرم خراط -3شکل 

  

ا شش نقطه شب پره اي با جثه نسبتاً بزرگ است که داراي قفسه سینه سفید یا خاکستري ب: حشره کامل

میلیمتر بوده و روي بال ها خالهاي آبی مایل  45-  60بال باز عرض بدن با . سیاه و سفید بر روي آن است

  . جثه پروانه ماده بزرگتر از نر و در انتهاي بدن کمی پرز دار است. به سیاه وجود دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  حشره کامل کرم خراط -4شکل 
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 : زمستان گذرانی کرم خراط

با  وجود آنها. لی درختان سپري می کنداین آفت زمستان را به صورت الرو در داخل تنه و شاخه هاي اص

مشخص  ،توده هاي قهوه اي از فضوالت و خاك اره که از سوراخ روي تنه و سرشاخه بیرون زده مشاهده

   .دشیره گیاهی نیز خارج می شو ،گاهی از این سوراخ. دمی شو

  : به دو دسته تقسیم می شوند گذران در بهار الروهاي زمستان

و نزدیک به سوراخ  آخر الروي هستند پس از تکمیل تغذیه در داخل داالن که در سن گروهی -الف

سوراخ خروجی را تعبیه می  ،در واقع الرو کامل قبل از شفیره شدن. تبدیل به شفیره می شوند ،خروجی

  . گاهی قسمتی از بدن شفیره از سوراخ خروجی بیرون است. کند

ه آنها کامل نشده است لذا یکسال دیگر در داخل تنه و که اندازه کوچکتر داشته و هنوز تغذی یگروه -ب

اینها الروهایی هستند که . سرشاخه ها به خسارت خود ادامه می دهند و در بهار سال بعد شفیره می شوند

   .اند نداشتهدر آخر زمستان یا پاییز سال قبل از تخم خارج شده و فرصت کافی براي تکمیل دوره الروي 

حشرات ماده معموالً . ریجی است و از اوایل خرداد تا اواسط شهریور ماه ادامه داردظهور حشرات کامل تد

به سادگی به وسیله  دلیلبه همین  .داراي شکم بزرگ و سنگینی هستند و اغلب قادر به پرواز نیستند

ها در اطراف  و اغلب شب بودهولی حشرات نر سبک و داراي شاخک پروش  .پرندگان شکار می شوند

  . جمع می شوندچراغ 

  : تولید مثل کرم خراط

 ها پس از حدود  تخم. دسته جمعی بگذارد صورتعدد تخم به  1000تا  400هر حشره ماده قادر است 

 در این. روز باز می شوند و الروها پس از خروج از محل اتصال دمبرگ وارد شاخه ها می شوند 7-  23

سرشاخه . ها ظاهر شوند و جاي خود را عوض کنندمرحله الروها چندین بار ممکن است در سطح شاخه 

هایی که مورد حمله اولیه الروها قرار می گیرند اغلب خشک می شوند و برگهاي خشکیده روي آنها تا 

قسمتهاي  و به سمتبه تدریج که رشد می کنند محل خود را عوض کرده الروها . زمستان باقی می مانند

سانتیمتر را هم آلوده می  20تا  10ترتیب حتی تنه هاي به قطر  و بدین روندکلفت تر و چوبی تنه می 

  .داین حشره هر یک یا دو سال یک نسل ایجاد می کن. کنند

  

  نحوه و زمان خسارت 

. کرم خراط در ایران هر یک یا دو سال یک نسل دارد و الروها درون شاخه ها زمستان گذرانی می کنند

ه الروي است که الروها پس از خروج از تخم ابتدا به سمت بیشترین خسارت این آفت مربوط به دور

سرشاخه ها و ساقه هاي جوان رفته و از محل اتصال دمبرگ وارد درخت می شوند که در نهایت سرشاخه 

سانتی  30- 40 تان میزبان ایجاد داالن هاي طولیدر تنه و شاخه هاي درخالروها . ها خشک می شوند

 دمبرگها و ،خسارت اولیه از رگبرگها. می شوندعث ضعف شدید درختان در عمق چوب نموده و بامتر 

جابجایی الروها توسط  .شود شاخه هاي کوچک شروع شده و بتدریج به شاخه هاي بزرگتر منتقل می

تارهاي بسیار نازکی انجام می شود که از غدد دهانی خود می سازند و باعث انتقال آنها از شاخه اي به 
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از عالیم حضور آفت، وجود فضوالت قهوه اي رنگ و خاك اره است که از سوراخ . دشاخه دیگر می شو

  . هی از این سوراخ ها شیره نباتی هم خارج می شودگا هاي تنه و سرشاخه ها بیرون ریخته می شود و

 رد تغییراتی آفت، نتیجه طغیان در بوجود آمده و اقلیمی تغییرات به باتوجه گذشته، سالیان در متاسفانه

   .اشاره کردگردو  خواري در میوه حالت افزایش و به بروز میتوان که است شده پدیدار آن رفتار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )تصویر پایین(و عالئم خسارت آفت روي میوه ) تصاویر باال(عالئم حضور و خسارت آفت در ساقه  - 5شکل

  

   :علل افزایش جمعیت و خسارتزایی آفت

بدلیل بروز عوامل تنش زا، از حالت نهفته و آفت درجه دو و سه بعنوان  کرم خراط طی چند سال اخیر

اکثر استان هاي گردو کاري کشور را درگیر نموده و در برخی . آفت درجه یک ظهور و استقرار یافته است

   .درصد ایجاد کرده است 50باغات خسارات بیش از 

ه باعث بروز تغییرات فیزیولوژي در درخت عمده ترین دالیل افزایش آفت کرم خراط در سال هاي اخیرک

   :شامل موارد زیر است ،گردو شده

 ي سرد و یخبندان خشکی، افزایش دما و نداشتن زمستان ها -

  کاهش فعالیت دشمنان طبیعی آفت -

  تنش تغذیه و آبیاري -

 نهال آلوده  نقل و انتقال -

  عدم رعایت بهداشت باغ و هرس مناسب درختان  -
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  تلفیقی  مدیریتمل اجرایی دستورالع: دومبخش 

  : روشهاي پایش و ردیابی) الف

براي شروع عملیات کنترل آفت باید از زمان ظهور حشرات کامل آگاهی داشت که ساده ترین روش، 

استفاده از تله هاي فرمون جنسی است و با استفاده از درجه حرارت مناسب یعنی آستانه پایین دماي رشد 

می توان درصد ظهور پروانه را در ) درجه سانتی گراد 12حدود (کرم خراط  و نمو و یا صفر رشدي براي

  . طول زمان مشخص نمود

  

  : روش هاي کنترل زراعی، مکانیکی و بهداشت گیاهی) ب

 : تهیه بستر مناسب کشت -

. براي کشت درخت گردو باید یک سال قبل از احداث باغ گردو به غنی سازي خاك پرداخت

ودهاي پتاسیم و فسفره در پاییز همراه با شخم عمیق خاك بخشی از عملیات افزودن مواد آلی و ک

در پاییز چاله هاي کاشت به ابعاد یک متر حفر شود و ابتدا مقداري کود دامی و خاك . است

هر چاله کشت ریخته و بعد چاله ها را با خاك پوشانده تا اوایل بهار به حال خود سطحی در کف 

در زمان کشت نیمه دوم اسفند در مناطق معتدل و سردسیري ایجاد . رها باشند تا نشست کنند

ودن عمق خاك مانع رشد باید توجه داشت که کم ب. چاله به عمق ریشه نهال کفایت می کند

  .ی شودضعف درخت مریشه ها و 

 : هرس و حذف شاخه هاي آلوده به الرو آفت و سوزاندن آن ها -

شاخه هاي ایجاد  با رشد رویشیبه درخت  ،اگر هرس را روي تمامی شاخه هاي آلوده انجام دهیم

ریزي و نفوذ الروهاي سن  ها جهت تخم نورسته جوان روي آورده که بهترین و مطلوبترین اندام

ت هرس را روي شاخه هایی با آلودگی بسیار باال و خشک متمرکز بنابراین بهتر اس .استاول 

شاخه هاي هرس شده حتما در خارج  .شودنمود و از هرس تمامی شاخه ها در یک درخت پرهیز 

 . از باغ سوزانده شوند

 : سربرداري -

شود، چون جوانه  درخت می درسربرداري بیشتر از شاخه برداري سبب تقویت رشد منطقه اي 

جوانه ها در نزدیکی نوك شاخه تجمع  چون و کرده یمانده را از غلبه جوانه انتهائی آزادهاي باق

سربرداري تعداد نسبتاً زیادي از نقاط رشد بالقوه را حذف کرده و بنابراین جوانه هاي  ،دارند

 . باقیمانده را تحریک می کند

 وها استفاده از سیم مفتول مسی با حرکت مستقیم جلو عقب در داالن الر -

 استفاده از ارقام مقاوم و محلی هر منطقه  -

 انجام آبیاري صحیح و به اندازه کافی  -

  تغذیه مناسب درخت گردو  -
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  : کنترل فیزیکی) ج

  . این روش بر اساس رفتار حشرات کامل و جلب آنها به انواع تله ها استوار است

   )دلتا یا ذوزنقه(نوري، فرمونی : انواع تله

 : تله نوري -1

عصر و یک  هنگامدر . هاي قابل شارژ و نور خورشید انجام می شودسیستم اده از برق یا با استف

ساعت و نیم تا دو ساعت قبل از غروب آفتاب به مدت سه یا چهار ساعت تله را روشن می 

به این ترتیب با حذف بخشی از حشرات نر، نسبت جنسی بهم می خورد و آلودگی کاهش . کنند

درصد پروانه هاي شکار شده توسط تله هاي نوري جنس نر  90از  در عمل بیش( می یابد

حشرات به دام افتاده در تله با توجه به شکل خاص آن و تیغه هاي موجود در آن در ). هستند

اثر برخورد با تیغه ها به درون قیف افتاده و در نهایت به دورن بطري شیشه اي در انتهاي قیف 

  . سقوط می کنند

  

  

  

  

  )تصویر چپ(و تله نوري با جریان برق ) تصویر راست(له نوري شارژ شونده با نور خورشید ت -6شکل 

 

 توسط تله هاي ذوزنقه و دلتا ) Mass trapping(شکار انبوه  -2

  از سویی شکار آفت با . فرمون ها یکی از مواد پر هزینه در برنامه کنترل آفات و مدیریت تلفیقی هستند

  

  )تصویر چپ(با جریان برق  تله نوريو ) تصویر راست(نده با نور خورشید شارژ شونوري تله  -6شکل 

  

  :فرمونی تله-2

در . که باعث کاهش هزینه کنترل آفت می شودداراي شکار بیشتر بوده دلتا  وتله هاي ذوزنقه 

کشور اسپانیا شکار انبوه پروانه کرم خراط به کمک تله فرمونی بهترین روش کنترل آفت کرم 

  . فی شده استخراط معر

این روش بر اساس برهم زدن نسبت جنسی آفت و بصورت شکار جنس نر انجام می شود که 

تله ها . عدد تله دلتا یا ذوزنقه در باغات گردو استفاده کرد 12- 16براي انجام آن می توان از 

ب کنند حاوي کپسول فرمون سنتز شده اند که  فرمون ها عالوه بر ردیابی، قادرند جنس نر را جل

که باعث کاهش تعداد حشره نر نسبت به ماده آماده جفتگیري می شود که این امر در زاد و ولد 

) سانتی متر 140حداقل سطح (تله ذوزنقه بدلیل داشتن سطح مقطع بزرگتر . اخالل ایجاد می کند

ر این در شکا) سانتی متر 920با سطح مقطع (و دو برابر بودن سطح چسبندگی نسبت به تله دلتا 

از آنجا که حشره کامل پروانه فري جثه بزرگی دارد لذا استفاده از تله . حشره موثرتر است
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نصب تله در زمان شروع آلودگی که با خروج شیره قهوه اي رنگ از . ذوزنقه اي پیشنهاد می شود

خت تله باید ثابت و با فاصله کمی از در. ساقه درخت قابل تشخیص است انجام می گیرد بدنه یا

 . متر نصب شود 3با پاکسازي برگ هاي از اطراف دهانه تله در ارتفاع کمتر از ) متر 5/1حداقل (

        
  تله دلتا و تله ذوزنقه اي یا بالی -7شکل 

  

 : Mating disruptionاخالل در جفت گیري  -3

% 98ال تا تحقیقات نشان داده که با استفاده از فرمون جنسی با هدف اخالل در جفتگیري طی سه س

اساس این روش اشباع سازي محیط یا فضاي . میزان آلودگی در جنوب پرتغال را کاهش داده است

  . عدم امکان جفت یابی توسط حشره نر است در نتیجهباغ از فرمون جنسی حشره ماده و 

در باغاتی که شیب مالیم  عدد در هکتار 300- 350 استفاده ازپخش کننده فرمون ماده به تعداد

متر  5/1-2این پخش کننده ها در ارتفاع . ارند و یا مسطح هستند و درختان بیش از حد بلند نباشندد

سال  3بر روي سر شاخه ها قبل از ظهور اولین حشره ماده نصب می شوند و  مدت ،از سطح زمین 

   .بطور مستمر عملیات نصب بایستی انجام پذیرد

دیسپنسور ( ز دستگاههاي رها کننده تدریجی استفاده شوددر مناطق پرباران بهتر است به جاي ویال ا

  ). ارد میزان رهش افزایش پیدا نکندبسیار مهم است زیرا در روزهاي گرم که آفت فعالیت ند

  

درجه  10که بایستی در دماي زیر ) انبارداري( دماي نگهداري فرمون هاستنکته قابل توجه، 

  .سانتی گراد نگه داري شوند

  

  

  

  

  

  

  

  )تصویر سمت چپ( ویال فرمون جنسی ماده) تصویر سمت راست( نصب ویال سیمی حاوي فرمون جنسی ماده -  8 شکل

  : کنترل بیولوژیکی) د

  



 

[ 1399ردادماه م - افشین مهرعصار،  ]                                                       [ عوامل خسارتزادفتر پیش آگاهی و کنترل  ] 

  گردو مدیریت تلفیقی کرم خراط: اجرایی دستورالعمل 9

تخم هاي . گیرد کرم خراط در طول زندگی خود مورد حمله دشمنان طبیعی قرار می: کنترل بیولوژیک

سط برخی شکارگرها مانند سن ت توالروهاي سن پایین آف. آفت مورد تغذیه مورچه ها قرا می گیرد

  . مورد تغذیه قرار می گیرند Orius nigerwolff (Hem:Anthochoridae) شکاري

فعالیت برخی پرندگان در تغذیه الروهاي سن باالي آفت درون چوب درختان میزبان نیز حائز اهمیت 

  .است مانند دارکوب

  : کنترل شیمیایی) ه

به نسبت  EC %60در مل نقاشی ساختمان بهمراه سم دیازینون استفاده از خمیر سموم که شامل پو -

مسدود (به همراه روغن ولک % 15- 20 به نسبت EC%40 متیل کلرپریفوسو یا سم % 5-10

 یادرخت و قبل از خروج حشرات کامل از و در اردیبهشت ماه ي آفتکردن دهانه داالن ها

  .دقش موثري دارن ،مهرماه قبل از سرد شدن هوا و رکود فعالیت الروي

امکان زیست محیطی  اثراتعلت هزینه باال و ه ب ،بعلت تدریجی بودن دوره خروج حشره کامل -

سمپاشی  2الی  1مبارزه با تمامی حشرات در دوره الروي را نداریم بلکه با استفاده از تله ها میتوان 

تا از مصرف بی رویه  شود را انجام داد که آن هم بهتر است با مبارزه با دیگر آفات باغی همزمان

  . سموم شیمیائی خودداري نمود

  
  دن داالن هاي الرويکرمسدود  براياستفاده از خمیر مسموم  -9شکل 
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