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 دستورالعمل اجرايي

 زنجره موآفت مديريت تلفیقي 
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 تلفیقي آفت زنجره مومدیریت  دستورالعمل اجرایي: 2

  آفت بخش اول: اطالعات
  اهمیت و ضرورت

یکی از ، (Hom: Cicadidae) (Kolenati, 1857) (Psalmocharias alhageos)زنجره مو با نام علمی 

وارد  درصد خسارت 90تا  50تواند در برخی مناطق . این آفت میشودمحسوب میها آفات کلیدی تاکستان

کند. شرایط خاص بیولوژی این آفت )هر چهار سال قادر به ایجاد یک نسل است(، مبارزه با آن را بسیار سخت 

  می کند.

 

  مناطق انتشار

)کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، خوزستان، آذربایجان شرقی،  عالوه بر ایرانآفت زنجره مو، 

، در کشورهای افغانستان، پاکستان، آذربایجان غربی، مرکزی، قزوین، قم، تهران، اصفهان، سمنان و کرمان(

  سترش دارد.نیز گنواحی جنوب روسیه، ترکیه و عراق 

 

  گیاهان میزبان

دار از جمله: سیب، بادام، هلو، دار و هستهور به انواع درختان دانهت پلی فاژ بوده و عالوه بر انگاین آف

آلبالو، به، گالبی، انار، گردو، سنجد، پسته، درختان غیرمثمر شامل نارون، زبان گنجشک، سپیدار، ازگیل ژاپنی، 

خسارت وارد های پنبه بوته گندم و مانندو همچنین برخی از گیاهان زراعی تبریزی، درخت ابریشم، نسترن 

  کند.می

 

  زنجره موشناسی شکل

طول های شفاف و چشمان بزرگ مرکب است. باالن، دارای سر و بدن بزرگ، بال زنجره مو از راسته نیم

دو خط سبز تیره  وروشن رنگ بدن سبز  می باشد. مترمیلی 32تا  24متر و ماده میلی 24تا  20نر  بالغ حشرهبدن 

شاخک ها هفت مفصلی  شود.می دیدهعقب سر و دیگری بین قفسه سینه دوم و سوم  یکی بین قفسه سینه اول و

ریز سر نیزه در حشره ماده، تخم .(1)شکلبه شکل رشته باریک یا سوزن درآمده است  هستند و پنج مفصل آخر

در . زنجره ماده، فاقد اندام تولید صدا است. استمتر طول آن حدود یک سانتیو  ای و در طرفین مضرس است

ای شکم قرار در طرفین اولین مفصل قاعدهحفره  (، به صورت یک جفت Tymbalحشره نر، اندام تولید صدا )

  .(2)شکل  است هاصدای حشره نر به منظور جلب حشره ماده و جلوگیری از پراکندگی آندارد. 

 ها کمی باریک و یکانتهای تخممتر است. میلی 2.5تا  1.8 شکل و به طول دوکی تخم زنجره مو سفید،

  .(3)شکل  طرف آن دارای چند فرورفتگی است

  (.4)شکل  متفاوت است مختلف بسیارها در سنین رنگ و اندازه پورهپنج سن پورگی دارد. این آفت، 

 1.8طول بدن  .می باشد کننده ،و پاهای جلویی چشم ها قرمز، بدن بدون خمیدگی رنگ، صورتی :1پوره سن 

 باشد. متر میمیلی 3تا 

 است.  مترمیلی 8و به طول  فاقد چشم مرکب به رنگ سفید عاجی، :2پوره سن 
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دو برجستگی نسبتا بزرگ در طرفین سر دارد و طولش حدود  ،رنگ سفید عاجی به جای چشم به :3پوره سن 

  متر می باشد.میلی 15

ها عالئم بال ،در این سن باشد.متر میمیلی 28تا  23به طول  ای وقهوه یهاچشم ، بابه رنگ کرم: 4پوره سن 

  نمایان می شود.

 رسد. متر میمیلی 30های قرمز، طول بدن به بیش از سبز کم رنگ با چشم :5پوره سن 

 می باشد. برای راه رفتن  ،و پاهای وسطی و عقبییی، کننده های جلواپ ها،در تمام پوره

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 حشره بالغ زنجره مو -1شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 حشره بالغ نر )راست( و ماده )چپ( زنجره مو  -2شکل 
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 تخم زنجره مو-3شکل 

 

 پوره زنجره مو -4شکل 
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 : شناسی زنجره موزیست

ها در شوند. ولی اوج ظهور آنظاهر می ماه بتدریجبالغ زنجره مو از اواخر خرداد تا اواخر مهر هایحشره

یک هفته بعد از های نر و ماده، حشرهحشره بالغ حداکثر دو هفته است.  طول عمردهه اول و دوم تیرماه است. 

تخم های خود را به صورت دو ردیف خط چین  ،ماده گیری می کنند. حشرهظهور و تغذیه از شیره گیاهی جفت

های شکافپوشاند. می یمی گذارد و روی آن را با ماده اسفنجی سفید رنگ لهیکساهای پوست شاخه زیردر 

تعداد (. 5شوند )شکل ها باز و مشخص میمتر است که با رشد شاخهمیلی 6گذاری دوکی شکل و به طول تخم

تخم و روی هر درخت  عدد  30ها متغیر است. در هر شکاف به طور متوسط گذاری روی شاخههای تخمشکاف

درختان پرشاخه را به درختان کم  ماده، هایحشره شود.عدد تخم گذاشته می 900تا  800به طور متوسط بین 

 د. نکنریزی روی گیاهان ضعیف خودداری مید و از تخمندهشاخ و برگ، ترجیع می

، ظاهر شده و از 1های سن پس از آن پوره. کشدروز طول می 30 ،هاریزی تا تفریخ تخماز زمان تخم

های به ویژه شکاف ،خاک های عمیقمحل شکاف به سرعت خود را از هاافتند. آنروی شاخه به روی خاک می

  کنند.و از شیره گیاه تغذیه میشده ها مستقر های موئینگی میزبان رسانده و روی آنبه ریشه با خاک، یقه مو

، 3سن  هایگلین هستند. پوره محفظههای گیاه چسبیده و فاقد النه و ، مستقیما به ریشه2و  1سن های پوره

)شکل  پردازندشیره گیاهی میاز ، در اطراف ریشه و محل فعالیت خود النه گلی ساخته و در آن به تغذیه 5و  4

6).  

رشد  ها مستقر هستند و شرایط کامال مرطوب را برایها تا شعاع یک متری از طوقه در اطراف ریشهپوره

گذشت زمان برای تغذیه  و با دهدها ترجیع میهای رسی را به سایر خاکاین آفت خاک دهند.خود ترجیع می

  .سازدهای متعددی میالنه ،روی یک ریشه یاز شیره گیاه

برای ، 5سن  هایپوره ،اواخر مهرماهتا  نیمه دوم خرداداز  ،ماه( 48)حدودا پس از تکمیل سنین پورگی 

، تنه مو و سایر هاهای هرز، سنگ و کلوخهعلف ازخارج شده و  پای درختان از خاکاندازی، پوستآخرین 

خود خارج پوسته پورگی ساعت از  2تا  1در مدت  ،بالغ هایحشره می چسبند.ها آن بهباال رفته و  درختان میوه

  (.8و  7)شکل  شونددر طبیعت ظاهر میو  شده

های از خاک، و به تبع ظهور حشره 5های سن خروج پورهبدین ترتیب، با توجه به شرایط آب و هوایی، 

ها در دهه لیکن اوج ظهور آن روز است. 132تا  108بالغ، تدریجی بوده و مدت ظهور آن ها در طبیعت حدود 

  انجامد.ول میسال به ط 4دوره تخم تا حشره بالغ زنجره مو دهد. اول و دوم تیرماه رخ می
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 گذاری دوکی شکل زنجره موهای تخمشکاف -5شکل 
 

 زنجره مو در اطراف ریشه 5و  4، 3های سن های گلین پورهالنه -6شکل 

  

 خروج حشره بالغ از پوسته پورگی، زنجره مو و پوسته به جا مانده -7شکل 
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ها باال رفته و روی های هرز، سنگ و کلوخه، علفتنه مو، بتدریج از خاک پای درختان خارج شده و از 5 سن هایپوره -8شکل 

 دنها می چسبآن

 

 

  زنجره مو خسارت آفتنحوه 

درصد کل  90تا  50 به در تاکستان ها ،هاو پوره های بالغحشرهمو توسط آفت زنجره میزان خسارت 

کم است و گیاهان ها هایی که عمق خاک آنخسارت این آفت در زمین. فعالیت و رسدمیمحصول در سال 

 متراکم سطحی هستند، زیادتر است.  هایمیزبان آفت دارای ریشه

معموال  و گذارندها تخم میروی سرشاخهحشره بالغ . های بالغ استنوعی از خسارت، در ارتباط با حشره

های محل شود. اطراف شکافپس از مدتی هیپرتروفی ایجاد می و بودهگذاری به صورت خط چین محل تخم

 در اثر آن،شود. می ایجاد و با بر هم خوردن نظم آوندها، در جریان شیره گیاه اختالل شدهگذاری متورم تخم

در اثر جریان شدید باد . همچنین شودو از مقدار میوه و کیفیت آن کاسته می شدهجانبی متوقف  یهارشد جوانه

 (. 9د )شکل نشکنمی هاها، شاخهاز محل این برآمدگی ،فشارهای مکانیکی ای

سال روی ریشه گیاه میزبان مستقر شده  4های آن است که به مدت خسارت عمده این آفت مربوط به پوره

ها زرد شده و رشد شود. برگد. همین امر باعث ضعف شدید گیاه میزبان مینکنو از شیره گیاه تغذیه می

های انگورکوچک و کم پشت در خوشهها و حبهشود. همچنین های جوان کند و یا به کلی متوقف میشاخه

، کاهش تعداد و طول شاخه از یک محلسررشد مجدد چند  شوند.ها خشک میشرایط آلودگی شدید، خوشه

  باشد.سارت میاز عالئم دیگر خوجود سوراخ هایی تا قطر یک سانتی متر در خاک پای درخت  ها وشاخه
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 هاهای یکساله و شکسته شدن شاخهریزی در داخل شاخهها و ایجاد شکاف و تخمنحوه خسارت زنجره مو در سرشاخه -9شکل 

 
 

  بخش دوم: دستورالعمل اجرایی کنترل
  پایش و ردیابی

های مو سرشاخههای بالغ نر است. بالغ و آواز خوانی زنجره هایهیکی از عالئم ظهور آفت، ظهور حشر

بالغ به طور دقیق بررسی شده و به محض مشاهده اولین  هایهروز پس از خروج اولین حشر 10تا  5بایستی 

های آلوده در بیرون باغ معدوم شوند. بدین ریزی، عملیات هرس صورت گرفته و سرشاخهخسارت ناشی از تخم

 شود. امکان از ورود پوره به درون خاک جلوگیری می ترتیب تا حد
 

  و مکانیکی زراعی کنترل

  ها:بستر مناسب در احداث تاکستاناستفاده از 

سبک و شنی  بستر در های رسی بسیار مناسب است. لذا احداث تاکستانبرای فعالیت زنجره مو خاک

های سطحی در ریشه و دارندهای سبک و شنی، آب و کود را در سطح خاک نگه نمیخاک شود.توصیه می

ها وارد ها به ریشه دیرتر انجام شده و تلفات زیادی به آندسترسی پوره . بدین ترتیبشوندنمی خاک ایجادسطح 

داالن ، 5های سن برای پورهای و تغذیه داالنتهیه به بعد،  3 برای پوره های سنهایی، در چنین خاک شود.می

های عمیق شکاف های سبک و شنی،در خاکهمچنین،  شود.به سختی انجام میسازی و ایجاد داالن خروجی 

  توانند خود را به ریشه رسانده و روی آن مستقر شوند.ها به راحتی نمیپوره شود وایجاد نمیتا سطح ریشه 
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  :انتخاب ارقام مناسب

پیوند ارقام حساس )عسکری و یاقوتی( روی ارقام مقاوم )شاهرودی، مهرگان، صاحبی، فخری( توصیه 

 شود.می

 

  :هرس

باشد. بهترین زمان هرس براساس مرحله زیستی گیاه، در دو نوبت شامل، زمان غوره و آبدار شدن میوه می

های بالغ زنجره ها، می تواند رطوبت را حفظ کرده و پناهگاهی برای حشرههای خوابیده، تراکم شاخهدر تاکستان

های قارچی، عملیات باغبانی، به جلوگیری از بیماری چراغی عالوه بررو، در روش داربستی و یا پااینباشد. از

به محض خروج و برخورد  1های سنترتیب، پورهشود. بدینسهولت انجام شده و سطح خاک سریع خشک می

های حاوی های بالغ و شاخهشود، حشرهروند. همچنین هرس فرم دهی، سبب میبا سطح داغ خاک از بین می

 دگان قرار گیرند. تخم بهتر در معرض دید پرن

 

  :های هرزمدیریت علف

به خاک آفت  هایپورهورود و خروج اصلی های هرز عامل های افشان علفریشهدر فصل تابستان، 

شده و ها ها به ریشه، مانع دسترسی پورههای هرزدر مرداد و شهریور ماه، وجین و معدوم کردن علف باشند.می

به محض خروج و برخورد  1های سنپورهشود سطح خاک سریع خشک شده و بدین ترتیب، همچنین سبب می

 بروند.با سطح داغ خاک از بین 

 

  :و کافی منظمآبیاری 

ریشه درختان در سطح  ،آبیاری سطحیکه با  ها بایستی منظم و به مقدار کافی آبیاری شوند. چراتاکستان

اوج  مشود. آبیاری در هنگامی آسان به ریشه ها ،1های سن درنتیجه دسترسی پورهیابد و خاک گسترش می

در صورت امکان، قبل و ترتیب، کند. بدینرا تسهیل میداالن سازی و خروج از خاک  ،5های سن خروج پوره

روی آب جلوگیری  همچنین از هرز محدود انجام شود.به طور ی بعد از این زمان یعنی دهه اول و دوم تیرماه، آبیار

 و از آبیاری غرقابی خودداری شود. جاری باشد درختان مو ردیف پای در شود و آب تنها 

  :تقویت درختان

برای تقویت درختان، کود بایستی در سایه انداز درخت و یا به صورت نواری در دو طرف درختان در 

های مو، گیرد. در زمستان و پاییز، دادن کود دامی پوسیده )به استثنای کود مرغی( به پای بوتهها قرار عمق ریشه

های آفت پوک شدن سطح باالیی خاک و نفوذ آب باران به اعماق خاک و درنتیجه خفگی و سرمازدگی پوره

رطوبت خاک در  که راچ ها را غرقاب کرد.توان تاکستان، در صورت امکان میزماناین  در شود.را موجب می

 . های آفت دارداین مرحله تاثیر منفی روی پوره

  :شخم و پابیل کردن زمین

 ها در، آنها باعث می شودهای خروج پورهداالن کردن خراببا در اوایل تیرماه بیل زدن پای درختان، 

به  انجام شود،شخم سطحی خاک در زمستان و پاییز  درصورتی که بیل زدن و .گیرندمعرض دید پرندگان قرار 



 

 

[ 1401بازنگری اردیبهشت  ،فرازمنداسدی،  ]                                          [ عوامل خسارتزا دفتر پیش آگاهي و کنترل ]    

 تلفیقي آفت زنجره مومدیریت  دستورالعمل اجرایي: 10

 می توان بیل زدن بهاره را در صورت امکان به اوایل تابستان و نیسترسد نیازی به بیل زدن در اوایل بهار نظر می

 خروجمتری سطح خاک وآماده سانتی 20تا  10در ،5های سن پوره زمان،در این کرد. موکول  )اوایل تیرماه(

های جدید در این مرحله بسیار مشکل ها خراب شده و ساخت داالنهای خروج پورهبیل زدن، داالنبا  د.هستن

و به هیچ عنوان قادر به برگشت مجدد به درون خاک نبوده و از  ها بیرون از خاک افتادهپوره ،با بیل زدن .است

 روند. بین می

  های حاوی تخم:شاخه هرس

های حاوی تخم حشره و مرتب شاخهبازدید مرتب شاخه ها و هرس ، ماه شهریوراز اواخر خرداد تا اواخر 

در صورتی که این کار به صورت همگانی و با  ها تاثیر بسزایی در کاهش جمعیت آفت دارد.از بین بردن آن

دی دقت انجام شود، به تنهایی قادر است جمعیت آفت را به طرز چشم گیری کاهش داده و زیر سطح زیان اقتصا

های حاوی تخم حشره را آسان نگه دارد. پرورش مو به شکل داربستی و یا پاچراغی، می تواند پیدا کردن شاخه

شود به بالغ شود. توصیه می هایهکند و موجب باال رفتن کارایی دشمنان طبیعی از جمله پرندگان در شکار حشر

های حاوی تخم، شاخه (،.Oligosita sp) لیگوسیتامنظور حفظ جمعیت حشرات مفید از جمله زنبور پارازیتوئید او

های آفت به درون خاک، داری شوند تا ضمن جلوگیری از نفوذ پورههای بزرگ نگهدر محل باغ درون سطل

 جمعیت پارازیتوئیدها حفظ شوند. 

 

 کنترل شیمیایی

 هیچ وجه هب که در باال گفته شد، های غیرشیمیاییانجام مبارزه شیمیایی به تنهایی و بدون انجام روش

بالغ، به علت تحرک و جابجایی  هایهشود. مبارزه شیمیایی اختصاصی با حشرتوصیه نمی کارایی مناسب نداشته و

 ندارد.  آفتتاثیر قطعی روی جمعیت  ،زیاد

 

  زمان مبارزه شیمیایی:

 شود:بهترین زمان مبارزه شیمیایی در دو نوبت انجام می

 ها در الیه سطحی خاک نوبت اول: اواخر فروردین ماه در زمان فعالیت پوره

 نوبت دوم: شهریور ماه بالفاصله پس از برداشت مو

 

 آفتکش به شرح ذیل، به ثبت رسیده است. سهدر فهرست مجاز سموم کشور برای کنترل شیمیایی زنجره مو 

  فیپرونیل(G0.2%)   گرم برای هر درخت 50به مقدار 

 پرونیل فی(SC5%)   لیتر پای هر درختمیلی 20به مقدار 

  ایمیداکلوپرید(SC35%)  میلی لیتر برای هر درخت 15به مقدار 
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عفونی کردن مبارزه شیمیایی با زنجره مو: تمهیداتی که برای مبارزه با کرم سفید ریشه از طریق ضدبرای 

های آفت ها این است که پورههدف از این سم پاشی .قابل توصیه است نیز در این مورد گیرد،خاک صورت می

 . و از بین بروند شدههنگام داخل شدن به زمین و هنگام خروج مسموم 

 20به مقدار  (SC5%)فیپرونیل  و یا گرم 50به مقدار  (G0.2%)استفاده از آفتکش گرانول فیپرونیل 

لیتر آب به ازای هر  20میلی لیتر در  15با غلظت  (SC35%)ایمیداکلوپرید  به همراه به ازای هر درختلیتر میلی

درخت، به صورت کاربرد از طریق خاک در سطح سایه انداز درخت مو قبل از آغاز پرواز حشره بالغ در اواخر 

سانتی متر برداشته شود و پس  30تا  20شود. برای مصرف ابتدا خاک سایه انداز درخت به عمق بهار توصیه می

روز پس از تیمار درختان، آبیاری )روش  3تا  2یا گرانول سم، خاک برگردانده شده و حداکثر از ریختن محلول 

کش ها آبیاری معمولی یا روش آبیاری تحت فشار( صورت پذیرد. ضمنا با توجه به پایداری طوالنی این حشره

ایمیداکلوپرید،  کشروز( از مصرف غوره و برگ درختان مو پس از کاربرد حشره 60تا  40در خاک )حدود 

شود در مناطق با برداشت زودرس پس از برداشت محصول و در سایر مناطق قبل از خودداری گردد. توصیه می

 ظهور حشرات بالغ در اواخر بهار سموم مصرف شود.

های مختلف در قالب برنامه مدیریت تلفیقی طی در صورت تراکم باالی جمعیت آفت، کاربرد روش

 شود. در منطقه توصیه می با مشارکت تمامی باغداران سال و 4مدت حداقل 
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