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   آفت اطالعات: بخش اول

   اهمیت و ضرورت

متعلق به خانواده ، Planococcus ficus Signoretبا نام علمی  انگور ودآردآل شپشک 

Pseudococcidae از عوامل مهم  .از جمله آفاتی است که در اکثر مناطق کشت انگور در ایران انتشار دارد

هاي پراکنده در فصل  و بارندگی رطوبتتغییرات شدید دما، تغییر جمعیت این آفت در نقاط مختلف کشور، 

درجه سلسیوس  27تا  23دماي مناسب براي رشد و نمو این آفت بین . باشد ارو فعالیت دشمنان طبیعی، میبه

  . باشد می

  

  مناطق انتشار

جنوبی، پاکستان و  اي، آفریقاي یکی از آفات مهم انگور در مناطق مدیترانه آردآلودانگور شپشک

اسپانیا، ناقل بیماري ویروسی پیچیدگی برگ انگور  کالیفرنیا و نظیردر بعضی از مناطق دنیا . آرژانتین است

  .هاي مناطق مختلف کشور گزارش شده است از تاکستان آفتاین  نیز، در ایران. باشد می

  

  گیاهان میزبان

 .و دامنه میزبانی وسیعی دارد آوري شده است خانواده گیاهی جمع 15از بیش از  آردآلودانگور شپشک

  .انگور میزبان اصلی آن است

  

 شناسی  شکل

رنگ بوده و  زرد کمبدون بال و  حشرات بالغ ماده،. داراي دو شکلی جنسی است انگور آردآلود شپشک 

 به طور معمول .باشند هاي جانبی کوتاه می هاي مشخص و رشته داراي بدنی نرم، بیضی شکل و تخت با حلقه

 3.5متر و عرض آن حدود  میلی 5/5 ماده بالغطول حشره . مانندي پوشیده شده است آردتوسط الیه مومی  بدن

یکی از صفات شاخص شپشک آردآلود، ترشح مواد مومی است که بوسیله انواع مختلف منافذ  .متر است یمیل

 شوند که نقش موثري در حفاظت بدن از عوامل محیطی دارد پوشاند، تولید می و مجاري که سطح بدن را می

   .)1شکل (

رنگ زرد لیمویی و داراي یک جفت بال سفید و یک جفت دنباله بلند  بالغ نر این شپشک به اتحشر

  . )1شکل ( باشند در انتهاي بدن می

جمعی در  متر و به رنگ کرمی روشن است و به شکل دسته میل 0.3هاي این حشره کشیده، به طول  تخم

  . )1شکل ( شود اي شکل قرار داده می داخل کیسه پنبه

هاي  رنگ بوده و داراي بدنی نرم، بیضی شکل و تخت با حلقه ور زرد کمهاي شپشک آردآلود انگ پوره

  . )1شکل ( دباشن هاي جانبی کوتاه می مشخص و رشته
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 .   

  شپشک آردآلود انگورهاي  و پورهتخم ، جنس نر بالدار و جنس ماده غیرمتحرك - 1شکل 

  

 شناسی  زیست

داراي دو  کنند، شپشک آردآلودانگور ثل میها که به روش بکرزایی تولید م برخالف بقیه شپشک

مراحل  .ها بی بال هستند حشرات نر، بالدار و ماده. گیري دارند شکلی جنسی است و براي تولیدمثل نیاز به جفت

هاي بالغ با ترشح فرمون جنسی سبب جلب  ماده. باشد رشدي شامل تخم، سه مرحله پورگی و بالغین می

ماده حشره بالغ اي مترشحه از بدن  داخل توده پنبه ریزي در تخم. شود ام میگیري انج حشرات نر شده و جفت

حشرات ماده فقط در  .شود تخم گذاشته میعدد  500تا  300ریزي تعداد  در هر مرحله تخم. گیرد انجام می

گذاري تا چند  تخم. )2شکل ( و در تمام مراحل زندگی خود متحرك هستند ریزي بی حرکت مانده موقع تخم

. حشره ماده و تعداد تخم دارداي در باروري  دما و رطوبت محیط نقش عمدهمعموال . انجامد هفته به طول می

هایی که از تخم خارج  پوره. شوند روز تفریخ می 7تا  5درجه سلسیوس بعد از  25هاي حشره در دماي  تخم

در یک نقطه جمع شده و مواد مومی از ها  هاي مختلف گیاه رفته و غالبا تعداد زیادي از آن شوند به قسمت می

. شوند می جا هاي گیاه آزادانه جابه ها در تمام طول عمر متحرك و در روي قسمت پوره کنند خود ترشح می

پس از دومین مرحله پورگی  مرحله پورگی به حشرات بالغ ماده و تعدادي نیز سهها بعد از طی  تعدادي از پوره

زا بوده و با  فقط حشرات ماده خسارت .شوند به حشرات بالغ نر تبدیل می با تشکیل پیش شفیره و شفیره و

هاي مختلف آن تغذیه نموده و عسلک فراونی ترشح  قطعات دهانی مکنده خود از شیره گیاه در قسمت

   .)2شکل ( کنند روز زندگی کرده و تغذیه نمی 3تا  1 ت نر فاقد قطعات دهانی بوده و فقطحشرا. کنند می
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  چرخه زیستی شپشک آردآلود انگور - 2شکل 

  

هاي تنه، خصوصا در محل طوقه  شپشک آردآلودانگور در مناطق سردتر به صورت پوره در زیر پوستک

تر در فصل زمستان  در مناطق گرم. )3شکل ( کند گذرانی می هاي هرز زمستان هاي مو یا علف و روي ریشه

هاي تنه  ها و شکاف ختلف درخت به ویژه زیرپوستکهاي م توان تمام مراحل رشدي آفت را در قسمت می

هایی  در اوایل بهار با افزایش دما و آغاز رشد درخت، شپشک شروع به فعالیت کرده و از محل. مشاهده کرد

توان آن را در همه جاي  ها به طرف شاخ و برگ حرکت کرده به نحوي که می مانند ریشه و زیرپوستک

  . )3شکل ( درخت مشاهده کرد

ها تقریبا از  در شرایط تاکستانانگور آردآلود شپشک هاي  فزایش جمعیت حشرات ماده بالغ و پورها

هاي آفت در فصل بهار  جمعیت. اردیبهشت ماه شروع و تا بعد از برداشت انگور در اواخر تابستان ادامه دارد

دلیل گرما در ناحیه پایینی متمرکز ها و در نیمه تابستان به  ها و برگ ها، سرشاخه بیشتر روي تنه و سپس جوانه

هاي هوایی و همچنین در  گذران به روي اندام ها در انتقال مراحل زیستی آفت از اماکن زمستان مورچه. شوند می

در همه مناطق در صورت وجود سرماي دیررس در آخر فصل تابستان،  .طول فصل رشد نقش مهمی دارند

  .)4شکل ( ق خواهد افتادگذران به تعوی مهاجرت به اماکن زمستان

با گرم شدن هوا در تابستان فراوانی جمعیت آفت کاهش یافته و عمده جمعیت موجود مجددا 

شوند، در اواخر تابستان و اواسط پاییز با خنک شدن هوا، افزایش  و روي ریشه میزبان مستقر میها  زیرپوستک

امل محدود کننده در فعالیت این حشره بدین ترتیب دما ع. مجدد تراکم جمعیت آفت قابل مشاهده است

در مناطقی که . افتد محسوب شده و حداکثر فعالیت آفت در اواخر فصل بهار و اوایل فصل پاییز اتفاق می

در این آفت، . خورد تري دارند در فصل تابستان وقفه کمتري در فعالیت آفت به چشم می هاي مالیم تابستان

   .کنددر سال ایجاد  نسل 7تا  4 است شرایط مساعد قادر
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این آفت فعالیت روي به عنوان مثال،  . باشد در بین ارقام مختلف انگور حساسیت به این آفت متفاوت می

هاي متمایل به  این آفت در باغ، شیب. دهد برخی از ارقام انگور از جمله رقم عسکري و ریش بابا را ترجیح می

تري  مناسب شرایط ،گرم و معتدل در مقایسه با مناطق سرد در مناطق. دهد سمت آفتابی شمالی را ترجیح می

شرایط فعالیت  تراکم زیادي دارند،در باغاتی که . استجهت ایجاد تراکم باالتر و فعالیت بیشتر آفت فراهم 

ها نوعی  بین این آفت و مورچه. باشد میشرایط براي طغیانی شدن آفت فراهم تر بوده و لذا  آفت مناسب

همچنین به  دارد به نحوي که مورچه از عسلک تولید شده توسط شپشک تغذیه کرده و همزیستی وجود

  .کند و محافظت در برابر دشمنان طبیعی کمک می شپشک جایی جابه

از  جایی به این طریق نبوده و عمدتاً باشند قادر به پرواز و جابه چون حشرات ماده این شپشک فاقد بال می

مرور کارگران در باغ، ابزارهاي باغبانی و عواملی مانند پرندگان و باد  وده، عبوروهاي آل ها و نهال طریق قلمه

  .شوند جا می جابه

  

گذران  ماده زمستانحشرات بالغ و ) باال راستسمت ( مراحل مختلف زیستی شپشک آردآلود در زیر پوستک تنه انگور - 3شکل 

  )پایین تصویر وسمت چپ باال (هاي ناحیه طوقه و تنه انگور  زیرپوستک
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   ها و استقرار در کنار جوانه انگور و وجود عسلک و جلب مورچهانگور  آردآلود شپشک کلنی  - 4شکل 

  خسارت نحوه 

، شاخه، هاي مختلف درخت شامل برگ، میوه اي مکنده بوده و از شیره گیاهی در قسمت این آفت حشره

ها، بندها، کنار  هاي بالغ شپشک در محل انشعاب شاخه دهها و ما استقرار پوره. کند تنه و حتی ریشه تغذیه می

ها در اثر تغذیه پیوسته از شیره گیاه  خسارت آن .باشد ها، برگ، میوه، تنه و حتی ریشه درختان انگور می جوانه

ها،  ، ریزش زودهنگام برگموجب بدشکلی، توقف رشد، کوتولگی و زردي شاخ و برگ در محل تغذیه

کند که باعث توسعه قارچ فوماژین و  این آفت مقادیر زیادي عسلک ترشح می. شود یمها  خشکیدگی خوشه

شود که سبب کاهش میزان فتوسنتز گیاه و تشدید میزان  ها می و جلب مورچه ).Aspergillus spp(دوده 

وجود عسلک و فضوالت چسبنده آفت، منجر به کاهش بازار پسندي و افت شدید قیمت این . شود خسارت می

ها شده و به سیاه شدگی و  حصول در بازار شده، از طرفی هنگام تبدیل انگور به کشمش، مانع تبخیر آب حبهم

بر این اساس به علت کاهش کیفیت کشمش تولیدي، درصد زیادي از . شود پوسیدگی کشمش منجر می

  . )7 ،6، 5شکل ( آید رود و زیان سنگینی به باغداران وارد می محصول باغداران از بین می

  

  

  

  

  

  

  

  

   در برگ انگورانگور  آردآلود شپشک خسارت  - 5شکل 
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   در تنه انگورانگور  آردآلود شپشک خسارت  - 6شکل 

  

  

  )پایین(ها  وجود عسلک و فضوالت چسبنده آفت و جلب مورچه) باال(در خوشه انگور انگور  ردآلودآ شپشک خسارت  - 7شکل 
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   لدستورالعمل اجرایی کنتر: بخش دوم

   پایش و ردیابی

با توجه به . هاي زیستی و تغییرات فصلی آفات، اولین گام در مدیریت این آفت است آگاهی از ویژگی

زا  تغییرات آب و هوایی در سطح جهان و کشور از دهه قبل تاکنون، تعداد زیادي از عوامل خسارت

طوري که خسارت برخی از این عوامل  به اند، هاي طبیعی مختلفی را به منظور بقا خود اعمال نموده سازگاري

هم  انگوربراین اساس خسارت آفت شپشک آردآلود. که بالقوه بودند تبدیل به خسارات قابل توجه شده است

براین اساس، قبل از . هاي کشور به صورت متناوب، خفیف تا شدید مشاهده شود ممکن است در تمام تاکستان

هاي قبل در منطقه چه تغییراتی داشته و  هاي کنترلی، باید توجه کرد جمعیت آفت نسبت به سال اعمال روش

تصادي باشد نسبت به کنترل آن روند تغییرات جمعیتی آفت را بررسی کرد و در صورتی که خسارت آفت اق

  . اقدام کرد

ها  فاقد دیاپوز اجباري است و دما عامل موثر محیطی روي سرعت رشد و نمو آنانگور  آردآلود شپشک 

درجه سلسیوس برسد مقداري از نیاز گرمایی براي رشد آن  15در زمستان هر روز که میانگین دما به . باشد می

ها در زیر  گذران و آغاز تحرك آن هاي زمستان فرم بررسیردیابی آفت با شود، بنابراین زمان  تامین می

با پایش مستمر دیوارهاي . پذیر است هاي ناحیه طوقه و ریشه درختان انگور در اواخر زمستان امکان پوستک

وي ها، مشاهده عسلک ر ها در فصل بهار و مشاهده مسیر تردد و تجمع مورچه مجاور درختان و اندام هوایی آن

گذران مشخص و امکان  بین دستی، زمان خروج از اماکن زمستان ها با کمک ذره ها و کنار جوانه سرشاخه

  . شود هاي کنترل در فصل بهار و تابستان فراهم می آگاهی روند افزایش جمعیت و تصمیم اعمال روش پیش

  

  زراعی کنترل

 اغ به منظور تامین منابع غذایی، شهد و ترویج کاشت و حفظ گیاهان گلدار و زینتی در داخل و اطراف ب

ها از خسارت آفت  برداران در تاکستان ها توسط بهره دانه گرده مورد نیاز دشمنان طبیعی و استقرار آن

  .کاهد می

 کاربرد ادوات  از جمله هاي هرز به طور عمومی در باغات انگور از طریق غیرشیمیایی کنترل علف

  .انجام گیردزن در باغات سنتی  هاي علف فاده حداکثري از دستگاهکشاورزي در باغات ایستاده و است

 هاي هرز و جلوگیري از ارتباط فیزیکی  هاي ناقل آفت، کنترل علف به منظور قطع ارتباط مسیر مورچه

ها به منظور کاهش  کش ها، استفاده از برخی علف در برخی تاکستان. هاي آلوده انجام شود ها با شاخه آن

هاي گیاهی  هاي هرز، موجب کاهش شدید دشمنان طبیعی و افزایش جمعیت شپشک علفزنی  جوانه

  .شود می

  هر ساله عملیات هرس سبز در بهار براي تهویه تاج درخت به منظور جلوگیري از شیوع و توسعه سفیدك

آلوده به هاي  تمرکز بر شاخه همزمان می توان با بر این اساس. شود ها انجام می سطحی انگور در تاکستان

  .بل توجهی از انتشار آلودگی شپشک، کاستها در این زمان به میزان قا شپشک و حذف آن
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  در طول فصول رشد در هرس قبل و بعد از برداشت و همچنین هرس زمستانه درختان، اولویت با

  .باشد هاي آلوده به عالئم خسارت شپشک می ها و شاخه ها، نرك هاي نابارور، شکسته، پاجوش شاخه

 تقویت درختان با کودهاي آلی و معدنی، همراه با آبیاري مناسب انجام شود.   

 باشد، کاربرد  هاي ناحیه طوقه و ریشه انگور می گذرانی آفت که در زیر پوستک با توجه به محل زمستان

ها و سپردارهاي  بنابراین برخالف سایر شپشک. روغن زمستانه سبب تلفات بر جمعیت آفت نخواهد شد

از  .باشد هاي کنترل است درخصوص این آفت اثربخش نمی یکی از روش هپاشی زمستان هی که روغنگیا

آفت در فصل بهار، بیشتر روي تنه و  زمانی که .شود درصد توصیه می 1.5تا  1روغن پاشی بهاره، این رو 

   .شود ها مشاهده می ها و برگ ها، سرشاخه سپس جوانه

  

  کنترل مکانیکی

 شود ، توصیه میها ایل بهار جهت تخریب النه مورچهشخم خاك در او.  

  خودداري شود ها هاي آلوده به دیگر باغ انتقال ادوات کشاورزي و اندام گیاهی از باغ از. 

  آوري بقایاي گیاهی آلوده به طور مستمر انجام شود عملیات جمع. 

  درجه سلسیوس به  52دماي  ها در آب گرم با ها قبل از کاشت با غوطه ور کردن آن ضدعفونی قلمه

  . شود دقیقه سبب تلفات سنین مختلف رشدي شپشک می 5مدت 

 هاي انگور با یک  گذران به سرشاخه هاي زمستان آغشته کردن دورتنه درختان قبل از مهاجرت فرم

هاي در حال  شود، قادر است مورچه و شپشک که در مجاورت هوا خشک نمی چسبیالیه نازك 

   .اندازد و از آلودگی اول فصل بکاهدحرکت را به دام 

   کنترل بیولوژیک

حضور . شوند همیشه دشمنان طبیعی منابع مهمی براي ایجاد تلفات در جمعیت آفات محسوب می

ها در صورت حفظ پوشش  هاي متعدد کفشدوزك دشمنان طبیعی عمومی مانند بالتوري سبز و قهوه اي و گونه

مبارزه بیولوژیک با استفاده از . رت شپشک آردآلود نقش مهمی دارندسبز بستر باغ در کاهش جمعیت و خسا

   .)8شکل ( شود توصیه می Cryptolameus montrouzier Mulsant کفشدوزك شکارگر

  

  

  

  

  

  

  

  

   Cryptolameus montrouzier کفشدوزك شکارگرانگور با  آردآلود شپشک کنترل بیولوژیک   - 8شکل 

 



 

[ 1400شهریور ماه . و کمالی اسدي ]                                            [ زا عوامل خسارتدفتر پیش آگاهی و کنترل  ] 

  شپشک آردآلود انگورمدیریت تلفیقی آفت  :دستورالعمل اجرایی 10

   کنترل شیمیایی

کشی براي کنترل شیمیایی شپشک آردآلودانگور ثبت نشده  وم مجاز کشور هیچ آفتدر فهرست سم

از علل عدم تاثیر کاربرد . باشد کش در کنترل این آفت چندان اثربخش نمی در این بین کاربرد حشره. است

وجود پوشش مومی روي بدن در مراحل مختلف رشدي حشره، تمایل حشره ، ها در کنترل این آفت کش آفت

  . مثل باالي آفت است نسل و تولیدکش با آن و تعداد  هاي مخفی و عدم تماس کافی آفت فعالیت در محل به

کند، باید سعی شود  هم خسارت ایجاد می خوارانگور خوشههایی که آفت کلیدي  در تاکستان

عات اولیه سمپاشی در سا. هاي جداگانه خودداري شود ها به طور همزمان انجام شود و از سمپاشی سمپاشی

  . از سمپاشی خودداري شود روز صبح و یا غروب انجام شود و در ساعات گرم

هاي کاهش خسارت، کنترل جمعیت  با توجه به زندگی همزیست مورچه و شپشک آردآلود، یکی از راه

قبل از  به این منظور در فصل بهار بعد از هر بارندگی یا دو روز بعد از آبیاري و در آخر تابستان. مورچه است

هاي کند اثر در  کش باید توجه داشت که آفت. خزان درختان استفاده از طعمه مسموم علیه مورچه ترجیح دارد

هاي کارگر زمان کافی براي پخش کردن غذاي مسموم را در کلنی ملکه و  تهیه طعمه استفاده شود تا مورچه

هاي  بیشترین فعالیت را دارند در نزدیک النه ها طعمه در اوایل صبح یا عصر که مورچه. نوزادان داشته باشند

گذاري در بهار و پاییز بیشتر از سایر مواقع است زیرا در این فصل ملکه و  نتیجه تاثیر طعمه. ها پخش شود آن

در اوایل بهار و پاییز آفت قادر به ترشح عسلک . نوزادان مورچه نیاز به موادي مشابه عسلک شپشک دارند

   .باشد ن طعمه مسموم، جایگزین مناسبی براي تغذیه کارگران مورچه در این فصل میبنابراین ای ،نیست

در صورت نیاز به کنترل شیمیایی علیه مورچه سعی شود سطح خاك اطراف تنه و دیوارهاي مجاور باغ 

   .سمپاشی شوند و از کاربرد آفتکش روي اندام هوایی انگور خودداري شود

به دلیل افزایش فعالیت دشمنان طبیعی، شرایط نامناسب رشدي آفت و  ها شپشک آردآلود در برخی سال

بدین ترتیب کنترل سایر آفات کلیدي، . شود ها تبدیل می تاکستان 2ها، به آفت درجه  کاهش جمعیت مورچه

   .کنداین آفت را نیز کنترل تواند  می

  

  :زمان مبارزه شیمیایی

هایی که روي حشراتی مانند شته و  کش ره گیاهی، آفتانگور از شی آردآلود با توجه به تغذیه شپشک 

باشند و خطرات زیست محیطی کمتري دارند، در حال حاضر براي کنترل  هاي گیاهی موثر می سایر شپشک

  . انگور نیز قابل توصیه هستند آردآلود شپشک 

در ها  پورهکه  یکی زمانی. دو زمان براي تاثیر مناسب کنترل شیمیایی علیه این آفت توصیه شده است

هاي متحرك هنوز پوشش  ها آزادانه در حال حرکت هستند و دیگري زمانی که پوره ها و جوانه سطح شاخه

شناسی شپشک آردآلود  بنابراین با توجه به زیست. اند هاي مومی سفید را روي بدن خود ترشح نکرده رشته

آفت که متحرك  2و  1هاي سن  ده و پورهتازه از تخم خارج ش هاي پورهترین مرحله رشدي،  ، ضعیفرانگو

ها را روي گیاه در  این تله. شود هاي زرد رنگ چسبناك استفاده می براي تعیین زمان از تله. باشند هستند می

ها مشاهده شد هفته بعد زمانی  ها، تنه و ساقه نصب کرده و زمانی که تعدادي حشره بالغ نر در تله محل شاخه
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هاي زرد سبب  همچنین استفاده از کارت. ل از تخم تفریخ شده و زمان مبارزه استهاي سن او است که پوره

   .گیري شود شود حشرات نر به دام افتاده و مانع جفت می
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