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   آفت عاتاطال: بخش اول

   اهمیت و ضرورت

 خوار گآفتی بر .Euproctis (=Porthesia) chrysorrhoea Lقهوه اي با نام علمی  خوار دم پروانه برگ

 و گیالس ، گالبی،همه چیزخوار است که به درختان جنگلی و درختان میوه از جمله درختان سیب، آلوچه و

تولیدمثلی این آفت بسیار زیاد بوده و با فراهم شدن شرایط پتانسیل . کند حمله میدار  درختان میوه هسته سایر

خواري آفت،  در اثر فعالیت برگ. یابد گسترش می ها باغبه سرعت در مناطق جنگلی و  ،مطلوب زندگی

ریج ضعیف شده و تد هبدرختان میزبان عاري از برگ شده و با از بین رفتن منابع تامین کننده انرژي، درختان 

در جنگل، درختان  این آفتمیزبان اصلی و ترجیحی . شوند میخوار  خوار و پوست ات چوبمستعد حمله آف

این . کند باشد اما از دیگر درختان جنگلی نظیر زالزالک، آلوچه، گالبی وحشی و تمشک نیز تغذیه می بلوط می

ادي که دارد عالوه بر زایی زی کند و با توجه به قابلیت خسارت بار حالت طغیانی پیدا می آفت هر چند سال یک

با توجه به پراکندگی درختان بلوط در تمام نقاط  .شود سبب خشکیدگی درختان میکاهش محصول، 

در تمام مناطق البرز مرکزي واقع  ،)متر 1850تا  850ارتفاع (هاي ارسباران  ارسباران، این آفت در تمام جنگل

ها در  ن جایی آ به دلیل تحرك کم الروها و عدم جابه. پراکنده استهاي تهران، قزوین و مازندران  در استان

ها  ها، پروانه روند و در زمان تفریخ شفیره هاي آلوده از بین می هاي درختان در کانون طول تغذیه، به مرور برگ

هاي آلودگی هر یک یا دو سال یک  کنند و بدین ترتیب کانون ریزي انتخاب می هاي دیگري را براي تخم محل

   .شود میا بار جابج

  

   شکل شناسی آفت

متر و عموما  میلی 38تا  30) هاي باز با بال(متر و عرض  میلی 15تا  14پروانه نسبتا کوچکی به طول  :حشره بالغ

نر، در لبه پروانه در . رنگ وجود دارد هاي جلویی، تعدادي نقطه و لکه سیاه در روي بال .باشد سفیدرنگ می

اي تیره و  انتهاي شکم داراي تعدادي موي قهوه. شود اي تیره دیده می هزیرین بال جلویی، یک خط قهو

، مادهدر پروانه . )1شکل ( بیشتر از پروانه ماده استدر پروانه نر شاخک  همچنین انشعابات .است رنگ سیاه

  ).2شکل ( شکم متورم بوده و انتهاي آن داراي دسته موي نارنجی رنگ است

  اي دم قهوهوانه حشره بالغ نر آفت پر - 1شکل 
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  اي حشره بالغ ماده آفت پروانه دم قهوه - 2شکل 

متر بوده و به تدریج با رشد جنین، خاکستري و  میلی 1تا  0.9ها کروي، زرد رنگ و به قطر  تخم: تخم

 بعد. کند عدد تخم تولید می 337و به طور میانگین،  550و حداکثر  240حداقل ، پروانه ماده. شوند رنگ می تیره

  ). 4و  3شکل (پوشاند  میبدن موهاي انتهاي با ها را  ریزي، پروانه ماده، روي تخم از تخم

  .می پوشاندبدن ریزي روي تخم ها را با موهاي انتهاي  حشره بالغ ماده بعد از تخم - 3شکل 

  

  اي دم قهوهآفت پروانه  ریزي نحوه تخمو ) کروي و زرد رنگ(هاي درون پوشش  تخم - 4شکل 
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ها به  رنگ بوده و در سنین باالتر رنگ آن دالروها در مرحله اولیه زندگی زر. سن الروي دارد 5این آفت  :الرو

هاي  بر روي نیم حلقه. رنگ است سیاه الروهادر تمام مراحل سنین الروي، سر . شود اي تیره تبدیل می قهوه

هاي نهم و دهم بدن یک غده  حلقهپشتی اول و دوم الرو، یک دسته موي برس مانند خرمایی رنگ و در پشت 

هاي پهلو و پشت داراي تعدادي غده تیره رنگ با  هاي بدن در قسمت تمام حلقه .شود نارنجی رنگ دیده می

  . )5شکل ( دسته موهاي منظم هستند

  

  )چپتصویر سمت ( 5سن الرو و ) راستتصویر سمت ( 1الرو سن  - 5شکل 

  

برگ درخت میزبان به همدیگر و یا تا کردن یک برگ، در البه  3ا ت 2الروهاي سن آخر، ضمن اتصال  :شفیره

شفیره به رنگ سیاه براق و در . شوند اي روشن تبدیل به شفیره می ها، با تنیدن پیله نازکی با تارهاي قهوه الي آن

    ). 6شکل ( شفیره در داخل پیله سفید رنگ قرار دارد. انتها داراي ردیفی از خارهاي کوچک است

  

تصویر ( هاي شفیرهو ) راستتصویر (شود  الرو سن آخر با تا کردن یک برگ و تنیدن پیله نازکی تبدیل به شفیره می - 6کل ش

   )چپ
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   چرخه زندگی و زیست شناسی

هاي ماده با توجه به ارتفاع از نیمه دوم خرداد تا نیمه اول مرداد  پروانه. این آفت یک نسل در سال دارد

درختان هاي  پشت برگتایی،  500تا  200در دستجات خود را  هاي تخم گیري، از جفت پس .شوند میظاهر 

براساس شرایط اقلیمی دوره جنینی  .هستندتا اواسط مرداد ماه قابل مشاهده  از اواسط تیر و دنده قرار می میزبان

ها در طبیعت، سنین  تخمبه علت تفریخ تدریجی . شوند بتدریج تفریخ می ها روز است و تخم 11تا  9 و ارتفاع،

قبل از (در فاز اول فعالیت . الروها دو مرحله فعالیت تغذیه اي دارند .استمختلف الروي قابل مشاهده 

از اوایل حاصل از هر دسته تخم،  1سن  الروهاي الروي رخ می دهد،  3تا سن  1که از سن  )گذرانی زمستان

این الروها ضمن تغذیه، اطراف النه  .دنکن ها تغذیه می برگ انیفوق مرداد ماه ظاهر شده و در ابتدا از پارانشیم

هاي دورتر از النه نیز  تدریج از برگ با افزایش سن و میزان تغذیه، به .کنند حالت تجمعی خود را حفظ می

ریج تد این الروها ضمن دو مرحله پوست اندازي و تغذیه به .گردند به همان النه برمی کنند، اما مجدداً تغذیه می

اي را ایجاد کرده و تا بهار سال بعد در داخل آن  النه ،تا شروع فصل سرما با تنیدن تارهاي ابریشمی

، از شهریور ماه آغاز شده و تا اواسط فروردین 3گذرانی به صورت الرو سن  زمستان. گذرانی می کنند زمستان

هاي توري روي درختان میزبان به  خل کیسهگذرانی در دا زمستانبه عبارت دیگر،  .یابد ماه سال بعد ادامه می

  . )7شکل ( حالت دسته جمعی است

بعد از (در فاز دوم فعالیت الروي  ها، قبل از ظهور گلو از اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت سال بعد 

. نندک هاي کالف مانند خود خارج شده و شروع به تغذیه می گذران از النه الروهاي زمستان ،)گذرانی زمستان

هایی که تازه در حال باز شدن هستند، حمله می کنند و با همان  ها خارج شده و به برگ روزها از کیسه ،الروها

تدریج  الروها که به. گردند کنند و با شروع تاریکی به النه خود باز می حالت گروهی در طول روز تغذیه می

این الروها ضمن یک مرحله . کنند ت میهاي دست نخورده درس شوند النه جدیدي در بخش تر می بزرگ

 5اندازي بهاره به الرو سن  شده و سپس تا خرداد ماه بعد از دومین پوست 4تبدیل به الرو سن  اندازي پوست

ها بیشتر شده و معموال  ، خاصیت زندگی انفرادي در آن5با تبدیل شدن به الرو سن . )8شکل ( شوند تبدیل می

شفیره تبدیل شده و  به 5الروهاي سن  ،بتدریج تا تیرماه .شوند ن میزبان یافت میبه صورت پراکنده روي درختا

ها و  ها، زوایاي شاخه زیرپوستک جملههاي مختلف از  ها در پناهگاه شفیره .در طبیعت قابل مشاهده هستند

 8 ی و ارتفاع،با توجه به شرایط اقلیمدوره شفیرگی . شوند ها تشکیل می ها و تنه هاي موجود روي شاخه شکاف

  . دشو حشره بالغ ظاهر می سپس. روز است 12تا 
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  هاي توري روي درختان میزبان در داخل کیسه به حالت دسته جمعی و 3الرو سن  گذرانی زمستان - 7شکل 

  

  
  ) چپتصویر (و النه الروي کامل  )راستتصویر ( در مراحل اولیه تشکیل 1سن  الروي  النه - 8شکل 

  

 نحوه خسارت 

قبل از (خواري  اول برگ مرحلهدر . الروي دارد اي اي دو مرحله فعالیت تغذیه خوار دم قهوه پروانه برگ

رخ می دهد، معموال پارانشیم فوقانی و ) ماه شهریورمرداد تا  از(الروي  3تا سن  1که از سن ) گذرانی زمستان

هاي مجاور  در اثر این تغذیه، برگ. گیرند رد تغذیه قرار میهاي میزبان، مو به ندرت پارانشیم تحتانی برگ

هاي خورده شده، شاخه حاوي النه  بعد از مدتی به علت خشکیدگی برگ. آیند ها به صورت توري در می النه

هاي کافی و انجام فتوسنتز در  داشتن برگدر این مرحله درختان به دلیل . رسند از فاصله دور خشک به نظر می

از طرفی به علت تفریخ تدریجی . شوند خسارت قابل توجهی را متحمل نمی ،خواري برگ مبا مرحله دومقایسه 

   .تدریجی است مشاهده خسارت تغذیه در این مرحله کند و ،ها تخم
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، گذران توسط الروهاي زمستان ،خواري، از اواسط فروردین تا اواخر خرداد ماه سال بعد مرحله دوم برگ

در چنین شرایطی، . کنند تازه درختان میزبان تغذیه می هاي برگها و  الروها از جوانه. گیرد میانجام  5 و 4سن 

شود و سپس کل پهنک  ها خورده می هاي درخت میزبان توسط الروها سوراخ شده و محتویات آن جوانه

هار به علت در این مرحله، برخالف خسارت مرحله اول، در ب. شوند هاي آن خورده می ها حتی رگبرگ برگ

 وارددرختان میزبان  بهاي  گذران، خسارت شدید و گسترده آساي جمعیت الروي زمستان خروج ناگهانی و سیل

زیاد ) رسد النه در هر درخت می 50گاهی به بیش از (هاي الروي روي درخت  به ویژه، اگر تعداد النه. شود می

و سبب کاهش رشد و  ماند خر فصل بدون برگ میناپذیري به میزبان وارد شده و تا آ باشد، خسارت جبران

  . )9شکل ( شود عملکرد درخت می

  اي در درختان میوه  نحوه خسارت آفت پروانه دم قهوه - 9شکل 

  

خواري در درختان میزبان به علت داشتن موهاي سمی در  قهوه اي عالوه بر ایجاد خسارت برگ  پروانه دم

وست بدن انسان با ایجاد سوزش و خارش و نهایتا ایجاد تاول مراحل مختلف زندگی، در صورت تماس با پ

با وجود . میزان حساسیت افراد مختلف به این موها، بستگی به مرحله رشدي آفت دارد. کند مشکالتی ایجاد می

موهاي نارنجی رنگ انتهاي شکم پروانه ماده، موهاي تمام سنین الروي و موهاي محافظ شفیره این  که، این

  .  )10شکل ( آور موهاي پیله شفیره، از همه زیادتر است زایی را دارند، لیکن اثرات زیان اسیتویژگی حس
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  اي در انسان حساسیت پوستی آفت پروانه دم قهوه -10شکل 

  

  

   کنترلپایش و دستورالعمل اجرایی : بخش دوم

   پایش و ردیابی

   :باشد  می رزی شرح به در باغ آفت ردیابیزمان پایش و بهترین 

 هاي ماده حاوي توده تخم براي جمع آوري پروانه:  اواسط تیر تا اواسط مرداد ماه   

 هاي الروي  براي جمع آوري و انهدام النه: )گذرانی بعد از شروع زمستان(پاییز  اوایل  

  هاي الروي  براي جمع آوري و انهدام النه: )قبل از خروج الروها(اوایل بهار  

  

   مکانیکی کنترل

 هاي حاوي توده تخم، در اواسط  آوري پروانه به سبب کم تحرکی و قدرت پرواز کم پروانه ماده، جمع

  .شود تیر تا اواسط مرداد ماه توصیه می

 خواري برگدو مرحله  وجود و آفت اي یعنی تک نسلی بودن با توجه به زیست شناسی پروانه دم قهوه، 

در چنین شرایطی، . داخل النه ها هستندها ی است که الروبهترین مرحله عملیات کنترل مکانیکی، زمان

بعد از شروع (پاییز  اوایلهاي الروي در  بهترین شیوه کنترل آفت، جمع آوري و انهدام النه

   .است) قبل از خروج الروها(و اوایل بهار ) گذرانی زمستان

 هاي  نی که هنوز الروها از النهجام گیرد، زمانهاي الروي در اوایل صبح ا آوري النه شود جمع توصیه می

  . اند خود خارج نشده

 هاي الروي، عوامل کنترل کننده طبیعی آفت وجود داشته باشند، بدین ترتیب  احتمال دارد داخل النه

هایی در خاك  ها را در محلی دورتر از باغ، داخل چاله هاي الروي، آن توان بعد از جمع آوري النه می

الروهاي آفت نیز به علت عدم . ها بتدریج خارج شده و به محیط برگردند ل آنریخته تا عوامل مفید داخ

   .روند در همان جا از بین می  و عدم تغذیه، دسترسی به میزبان و تحرك کم
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 هاي حاوي دستجات تخم و جمع آوري برگ هاي الروي حاوي النههاي  هرس شاخه   

  

 نترل بیولوژیکیک

اي را به نفع اکوسیستم  د دارند که فراوانی جمعیت آفت پروانه دم قهوهبازدارنده طبیعی زیادي وجوعوامل 

از جمله زنبور پارازیتوئید  چندین دشمن طبیعی. دهد  ها را تا حدودي کاهش می تغییر داده و طغیان آن

Monodontomerus aereus Walker (Torymidae)  مگس پارازیتوئیدTachina praeceps Meigen 

(Tachinidae)  زنبور پارازیتوئید وBrachymeria intermedia Nees (Chalcididae)  در منطقه ارسباران

  . شناسایی شده است

براي کنترل بیولوژیکی آفت پروانه دم قهوه اي، آفتکش میکروبی تصویب شده در کشور باسیلوس 

رد استفاده قرار باشد که طبق نظر کارشناس باید مو می) Bacillus thuringiensis )WP90%تورنجینسیس 

  . گیرد

  

   تله نوري

ها چندان  آوري پروانه استفاده از تله نوري براي جمعها،  به علت کم تحرکی و قدرت پرواز کم پروانه

  . نیستاثربخش 

  

   کنترل شیمیایی

توصیه شده در فهرست سموم مجاز   کش ، می توان از آفتاتدر باغ در صورت نیاز به مبارزه شیمیایی

  . ده کرداستفا کشور

  زمان مصرف  دز مصرفی  فرموالسیون  کش نام آفت

 هاي الروي اوایل بهار همزمان با خروج الروها از النه  در هزار WP25% 0.3  دیفلوبنزرون
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