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  : پیش گفتار

، سطح زیر کشت گیالس و 1393آخرین آمار منتشر شده در  سال بر اساس 
میـزان  ). 1(باشـد  هکتـار مـی   15972و  32682آلبالو در کشور ما بـه ترتیـب   

در  ).1( تـن اسـت   92865تـن و  29928تولید این محصوالت نیز بـه ترتیـب   
گیالس و آمریکا دومین تولیدکننده این   کننده حال حاضر ترکیه اولین تولید

هـاي چهـارم و پـنجم     در جهان بوده و پس از آن ایتالیا و اسـپانیا در رده  میوه
بر این اساس ایران سـومین تولیدکننـده گـیالس و پنجمـین      .)15( قرار دارند

 آفـت سـرخرطومی گـیالس   . رود د کننـده آلبـالو در جهـان بشـمار مـی     تولی

Rhynchites spp.   به عنوان یکی از عوامل مهم خسارتزا به این دو محصـول
محصـول را از  % 90این آفت در برخی مناطق تـا بـیش از   . شناخته شده است

   ).9،  7(بین می برد
  :مقدمه

گیالس عالوه بر مصرف تازه خوري در تهیه کمپوت و مربا نیز کاربرد دارد 
) تاکنون 1375ز سال ا(یان جمعیت آفت در سالیان اخیر از جمله علل طغ. 

شامل خشکسالی ، عدم بروز سرماي کافی (تغییرات اقلیمی و اکولوژیکی
و افزایش سطح زیر کشت گیاهان  )…زمستانه و بالطبع عدم یخبندان و 

موجب افزایش جمعیت آفت و خسارت قابل توجه به  که  می باشد میزبان
به ها  سالدر بعضی شدت خسارت . محصول گیالس و آلبالو گردیده است

محصول % 100تا  شاهرود نحوي بوده که در بعضی باغات منطقه بسطام
طغیان جمعیت آفت  .)5(آلوده به آفت و غیر قابل استفاده بوده است 
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بصورت دوره اي در نقاط مختلف کشور که کیالس و یا آلبالو کشت 
هاي  در این نشریه به زیست شناسی و روش. میشود گزارش شده است

  .شود ت سرخرطومی گیالس پرداخته میکنترل آف
  :دامنه میزبانی و پراکنش
که در سالهاي اخیر و در اکثر مناطق کشور  سآفت سرخرطومی گیال

 هاي خراسان از جمله استانکشت وپرورش گیاهان هسته دار مرسوم است 
با  و سمنان ، تهران ، مرکزي ، آذربایجان غربی شمالی و خراسان رضوي

اولین طغیان جمعیت آفت به عنوان نمونه  .جمعیت طغیانی روبرو بوده است
از آن  ،)5( مشاهده و گزارش گردید 1376در شهرستان شاهرود در سال 

 .پس هر ساله جمعیت و پراکنش آفت در حال افزایش و توسعه می باشد
یر محصوالت هسته دار نظیر گیالس و آلبالو بعنوان میزبان اصلی و سا

، بادام و آلو بعنوان میزبان درجه دوم تنها به منظور تغذیه زردآلو، هلو
  .گردیدمشاهده و ارزیابی 

  :مروري بر سوابق تحقیق
برومند . گزارش گردید) 1316( سرخرطومی گیالس اولین بار توسط افشار 

گونه غالب  بعنوان   R . heros  (Roelofs)ضمن معرفی گونه ) 1338(
نماید که گونه مذکور یک نسل در سال داشته و  ه میمنطقه کرج ، اضاف

برد وي  سانتیمتري خاك بسر می 10تا  5مق زمستان بصورت الرو در ع
) 1340(فرحبخش . )3( فعالیت آفت را در شب بیان کرده استعمده 

نه غالب است و از آلبالو ، گیالس، گو R. auratusگزارش نمود که گونه 
معتقد است ) 1363(اسماعیلی . نماید  تغذیه میزردآلو، سیب، آلو و بادام 
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ها  این گونه. )2( گونه در کشور وجود دارد Rhynchites   ،3که از جنس 
 R. heros Roelofs ، R. smyrnensis Debr. ، R. auratus: عبارتند از 

Scop. ارش گز) 1370(رجبی . ، که دو گونه اول فراوانتر از گونه سوم است
یران تردید در ا  Rhynchitesهاي جنس  شناسائی دقیق گونهکرد که در 

یک نسل خود را در  R. auratusنماید که گونه  وجود دارد و اضافه می
گذرانی آفت به شکل الرو و  کند و زمستان ک تا دو سال سپري میمدت ی

 .Rمطالعاتی روي اپیدمیولوژي  ( Arezon , 1977 ) .)8( حشره کامل است

auratus وي همـچنین . )11( بور پارازیت آن در کشور ایتالیا انجام دادو زن
را بـررسی و  Ophioneurus logiclavatus ( Viggiani )بیـولـوژي زنبـور 

معرفی کرده  R. auratusرا بعنوان میزبان  Prunus laurocerasusگونه 
هاي کنترل سرخرطومی هلو  بیولوژي و روش ( Yashizawa , 1985 ) .است

بیولوژي و رفتار ) Arezon , 1977 (آرزون . )13( در ژاپن بررسی نمودرا 
مورد  سرخرطومی گیالس را در استان آلساندریا و در منطقه پیدمونت ایتالیا

نسل خود را در مدت  و گزارش نمود که آفت مذکور یک بررسی قرار داد
 اردگذ کند و هر حشره ماده تنها یک تخم روي هر میوه می دو سال طی می

و زوایاي  تعیین گونه غالب منطقه ، بیولوژيدر مطالعه حاضر ضمن  . )10(
مختلف زندگی آفت بررسی و ضمن تطبیق فنولوژي درخت با زندگی آفت 

زیست شناسی و سایر ) 1384(دزیانیان  .بهترین زمان مبارزه تعیین گردید 
خصوصیات حیاتی و رفتاري سرخرطومی گیالس را در منطقه شاهرود 

  ).  7(طالعه و گزارش نموده استم
  :مشخصات ظاهري
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 . R.auratus ( Col. Curculionidaeآفت سوسک سرخرطومی گیالس  

Rhinchitinae )    بعنوان مهمترین آفت درختان گیالسدر حال حاضر ،
حشره کامل به رنگ سبز تا قرمز . باشد می ایرانآلبالو و آلبالو چمپا در 

حشره ماده به .ها است پراکنده در روي بالپوشمتالیک به همراه پرزهاي 
و بطور  10/ 6تا  10و حشره نر به طول  7/10و متوسط  12تا  10/ 4طول

حشرات نر داراي یک زائده خار مانند . )3شکل ( میلیمتر است 1/10متوسط 
آفت به  تخم. باشند یپاهاي جلو م Coxaدر طرفین پیش گرده و در باالي 

 میلیمتر 7/0ومتوسط  9/0 تا 6/0بیضی شکل به طول ا شیري و رنگ سفید ت
و متوسط  11تا  3/7میلیمتر و الرو بالغ 5/1تا  1و الرو سن اول  )4شکل (
  . )2و  1شکل( باشد میلیمتر می 3/9

  زیست شناسی سرخرطومی گیالس 
 10تا  5گذرانی آفت عمدتا بصورت الرو درون النه گلی و در عمق  زمستان

حشرات کامل سرخرطومی از اواخر فروردین تا اوائل .  سانتیمتر خاك است
و  بسته به شرائط آب و هوایی و اقلیمی مناطق مختلف کشوراردیبهشت ماه 

ظاهر شده و پس از همزمان با گلدهی درختان گیالس بتدریج در طبیعت 
رگ ، به دفعات و معدودي از ب) بصورت قلوه کن( میوهتغذیه از گوشت 

 39تا  28ل مدت تخم گذاري طو. نماید  گذاري می جفتگیري و سپس تخم
زمان شروع تخم گذاري مصادف با . روز است   3/32بطور متوسط روز و 

نها یک تخم روي هر میوه هر حشره ماده ت. باشد ها می ریزش کامل گلبرگ
و حداکثر  29قل تعداد تخم حشرات بالغ ماده بین حدا. گذارد  گیالس می

روزو   5تا  3تفریخ تخمها بین . عدد شمارش گردید  3/99و متوسط  193
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روز  35تا  30طول مدت شفیرگی .روز بطول می انجامد  2/4بطور متوسط 
تا  35همچنین طول عمر حشرات کامل بین . روز میباشد 4/29و متوسط 

 25 ± 1( روز در شرائط آزمایشگاهی  3/44روزو بطور متوسط  60حداکثر 
در شرائط طبیعی . ثبت گردید) درصد  50تا 40وبت روطدرجه سانتیگراد و 

ساعت  24س از روز تفریخ و الرو سن اول پ 10هفته تا  ها پس از یک تخم
الرو پس از تغذیه از محتویات هسته گیالس . شود  وارد هسته گیالس می

. بمنظور ادامه چرخه زندگی و سپس زمستانگذرانی وارد خاك می شود 
کشد و لذا یک نسل آفت در  می ماه طول 20تا  18طول مدت الروي بین 

  ..)7(سال طی می شود 2 مدت

  
  )میلیمتر 1مقیاس ( R. auratusالرو زمستانگذران سرخرطومی گیالس: 1شکل

 

بطور متوسط 
و متوسط 

حداکثر 
درجه سانتیگراد و 

تخم
وارد هسته گیالس می

بمنظور ادامه چرخه زندگی و سپس زمستانگذرانی وارد خاك می شود 
طول مدت الروي بین 

مدت

شکل
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     R. auratusالرو زمستانگذران سرخرطومی گیالس درون النه گلی - 2شکل 

  )میلیمتر 1مقیاس (

  
 1مقیاس (سرخرطومی گیالس)راست(وماده ) چپ(حشرات کامل نر : 3شکل 

  )میلیمتر

 

شکل 
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  )میلیمتر 1مقیاس ( R. auratus تخم سرخرطومی گیالس: 4شکل 

  
   نحوه خسارت آفت سرخرطومی گیالس

از نظر فنولوژي ، درختان گیالس در زمان ظهور اولین حشرات کامل در 
در ابتدا . اند ها تلقیح شده گل% 50مرحله گلدهی بوده و در این زمان حدود 

و سپس پس از ) 5شکل(ها  از کاسبرگ و گاهی برگتغذیه حشرات کامل 
باشد و محل تغذیه  قلوه کن از بافت گوشتی گیالس می ظهور میوه بصورت

. شود بر روي گیالس می زمان با رسیدن میوه بصورت سوراخیآفت هم
گذاري  را براي تغذیه و تخم) سبز رنگ( هاي نارس حشرات بالغ ماده میوه

گذاري حشرات  ر تمامی موارد پس از تخمد ).6شکل( نمایند انتخاب می
 پوشانند که به صورت اي تا سیاه رنگی می لغ ماده روي تخم را با ماده قهوهبا

شود و لذا تشخیص محل  یک برآمدگی مخروطی شکلی دیده می
در اکثر . باشد ز هم قابل تفکیک مییه روي میوه اگذاري با آثار تغذ تخم

. شود از هسته موجب ریزش میوه نمی ریزي و تغذیه الرو آفت موارد تخم
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میزان آلودگی گیالس و آلبالو به آفت سرخرطومی گیالس تقریبا یکسان 
ه در ارقام ها و میو است ضمن اینکه با توجه به اختالف زمانی ظهور گل

هاي آلبالو، معموال پس از  دتر میوهمختلف گیالس و آلبالو، و ظهور زو
رنگ انداختن میوه آلبالو ، حشرات کامل آفت عمدتا بر روي سایر ارقام 

فلذا در مناطقی که . نمایند  و اقدام به تخم گذاري و تغذیه میگیالس منتقل 
 .رسد ارت آلبالو بیشتر به نظر میآلبالو در جوار گیالس است میزان خس

طومی گیالس از زردآلو ، آلو و بادام بصورت تغذیه حشرات کامل سرخر
هاي  هیچگونه تخم گذاري روي میوهو  بودهقلوه کن از گوشت میوه 

   . شود میمذکور مشاهده ن

  
  )میلیمتر 1مقیاس ( خسارت سرخرطومی گیالس روي گل و کاسبرگ: 5شکل

 

میزان آلودگی گیالس و آلبالو به آفت سرخرطومی گیالس تقریبا یکسان 
است ضمن اینکه با توجه به اختالف زمانی ظهور گل

مختلف گیالس و آلبالو، و ظهور زو
رنگ انداختن میوه آلبالو ، حشرات کامل آفت عمدتا بر روي سایر ارقام 

گیالس منتقل 
آلبالو در جوار گیالس است میزان خس

تغذیه حشرات کامل سرخر
قلوه کن از گوشت میوه 

مذکور مشاهده ن
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  R. auratus آثار خسارت  سرخرطومی گیالس: 6شکل 

  
  :مدیریت تلفیقی آفت

بمنظور بررسی روشهاي کنترل آفت یک باغ گیالس به مساحت تقریبی  
 - 4یخ آب زمستانه  -3روتیواتور   -2شخم پاییزه   - 1هکتار تیمارهاي   1.5

اعمال ) بدون سمپاشی (شاهد  -6) سمپاشی(شاهد  -5شخم پاییزه و یخ آب 
شی بر اساس نتایج حاصله تیمار سمپاشی با سم فسفره تماسی گوار.گردید

 .اختالف معنی داري داشته است  0/0 1نسبت به سایر تیمارها در سطح 
همچنین تیمار روتیواتور بعد از تیمار سمپاشی  نسبت به سایر تیمار ها برتري 

 حذف یا کاهش منظور به در راستاي تولید محصول سالم و .داشته است

 شخم زمستانه، یخاب رتیمارچها با آزمایشی ،محصول روي شیمیائی مبارزه

 راهبهم کولتیواتور از استفاده و زمستانه یخاب و پاییزه شخم تلفیق پاییزه،
  .آمد در اجرا به بود، نشده انجام عملیاتیهیچگونه  آن در که شاهدتیمار
رهاي تیما مثبت تاثیر نشانگر مختلف درمناطق طرح انجام از حاصل نتایج
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 ودر جمعیت کاهشدر زمستانه یخاب و پاییزه شخم وتلفیق پاییزه شخم

  .است بوده آلودگی میزان از کاستن نتیجه
  :تفسیر نتایج و توصیهاي فنی در خصوص کنترل آفت 

گونه غالب سرخرطومی  R. auratus ( Scop ) آفت سرخرطومی گیالس 
بعلت عدم ) تاکنون  75از سال ( این آفت در سالیان اخیر . گیالس است 

و تغییرات اقلیمی و اکولوژیکی هر ساله با  رماي کافی زمستانهوقوع س
پاشی هاي متعدد باغداران  جمعیتی باال و طغیانی ظاهر میشود و علیرغم سم

در طول فصل به علت عدم اطالع از زمان مناسب سمپاشی متاسفانه خسارت 
بسیار زیادي به محصول گیالس و آلبالو و بعضا زردآلو و بادام وارد می 

مطالعات انجام شده و یبولوژي آفت توصیه هاي زیر به  با توجه به. سازد 
  .منظور کنترل جمعیت آفت توصیه می گردد 

تکان دادن شاخه هاي گیالس بر روي پارچه و یا تور در صبح زود و یا  -1
غروب در پس زمان تلقیح گلها و جمع آوري حشرات کامل و انهدام 

 آنها 

زمستانگذران در  شخم عمیق پاییزه و یخ آب در کنترل الروهاي. -2
 .خاك میتواند موثر باشد

با (قال سریع محصول به خارج از باغ جمع آوري بموقع محصول و انت -3
هسته الروها فرصت خارج شدن از % 40تا  30توجه به اینکه حدود 

میوه را در قبل از برداشت محصول پیدا نمی کنند لذا پس از جمع 
الروها خارج و براي  و انتقال به جعبه در اثر گرما،محصول آوري 

ادامه سیکل زندگی به سمت زمین و انتقال به داخل خاك حرکت می 
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لذا انتقال سریع محصول به بیرون باغ و یا حداقل پهن نمودن  )نمایند
چادر و یا نایلون در زیر جعبه ها و جمع آوري الروهاي خارج شده از 

در کاهش سپس جمع آوري الروها و انهدام آنها  ومیوه و جعبه ها 
 .در سال بعد موثر استجمعیت آفت 

سم پاشی با یک سم فسفره تماسی در صورت لزوم و با نظر کارشناس  -4
گلبرگها % 50در باغات و مناطق با سابقه آلودگی پس از ریختن حدود 

روز بعد در صورت مشاهده حشرات کامل  15یا  10و تکرار آن در 
  . روي درخت 

  :منابع 
وزارت جهاد  .جلد سوم، محصوالت باغی :1393ل آمارنامه کشاورزي سا -1

کشاورزي، معاونت برنامه ریزي و اقتصادي، مرکز فناوري اطالعات و 
 .ص 156 .ارتباطات

 – 207ص .  نشر سپهر. آفات مهم درختان میوه.  1363. اسماعیلی ، مرتضی  -2
210 .  

پایان نامه تحصیلی . بررسی سرخرطومی گیالس .  1338. برومند ، هوشنگ  -3
  .صفحه  60 –نشر دانشگاه تهران. دانشکده کشاورزي کرج 

  . 379 – 370ص  .نشر امیر.آفات درختان میوه ایران .  1363. بهداد ، ابراهیم  -4
گزارش پژوهشی نهایی بررسی بیولوژي سرخرطومی . 1379.احمد, دزیانیان -5

مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزي و منابع طبیعی  . س در منطقه شاهرودگیال
  16937: فروست .صفحه 18 )شاهرود(استان سمنان
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 روشهاي مدیریت تلفیقیگزارش پژوهشی نهایی .1381.احمد, دزیانیان -6
مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزي  . سرخرطومی گیالس در منطقه شاهرود

  40069: فروست.  صفحه 15.)شاهرود(و منابع طبیعی استان سمنان
 Rhynchites بیولوژي سرخرطومی گیالس بررسی.  1384.احمد, دزیانیان -7

auratus ( Scop )نشریه آفات وبیماریهاي گیاهی . در منطقه شاهرود .
  117- 105، صفحه 1شماره  73جلد . کشور تحقیقات گیاهپزشکی موسسه

( میوه سردسیري ایران حشرات زیان آور درختان .  1370. رجبی ، غالمرضا  -8
انتشارات موسسه تحقیقات آفات  . 190ص . جلد اول) . سخت بالپوشان 
  .وبیماریهاي گیاهی

 جوینده،. غالمعلی شوکت، اکبرزاده. احمد دزیانیان،. رئوف کلیائی، -9

 Rhynchites گیالس سرخرطومی با مبارزه روش یبررس . 1390.یعل

auratus ( Scop )  .شماره ثبت فروست. هپزشکیموسسه تحقیقات گیا :
  11/25/90مورخ  40069
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