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 ایآفت بالقوه قرنطینه عنوانبه، 1راروپایی انگو پرهشبمعرفی 
 2علی زرنگار

 

 چکیده

 بالقوه طوربه( ویروئیدها و هاویروس ،هاقارچ ،هاباکتری ها،فیتوپالسم نماتدها، ،هاکنه حشرات، مثالعنوانبه) هاارگانیسم

 را گیاهی هایگونه هاآن .شوندمی بندیطبقه قرنطینه آفات عنوانبه و باشند مضر ندارند وجود هنوز که مناطقی در توانندمی

با ورود این آفات به منطقه جدید به علت غیربومی بودن در آن منطقه، با فقدان دشمن طبیعی روبرو شده،  .کنندمی تهدید

. این آفات همچنین با تغذیه از کل منابع غذایی، سبب کاهش جمعیت یا حذف کنندمیرشد و تکثیر یافته و طغیان  سرعتبه

 هاییبخشو  اروپا انگورهای آفت ترینمهم 3پروانه اروپایی انگور به همراه پروانه خوشه خوار انگور .شوندمیآفات بومی ضعیف خود 

جنوبی  آفریقای و ژاپن فلسطین اشغالی، مصر، اکوادور، کلمبیا، شیلی، کانادا، کشور هشت درپروانه  این. شوندمی محسوب ااز آسی

. این شوندمی محسوب چیزخوارهمه الروها اما است، 4انگور آفات این اصلی میزبان .است شدهمعرفی مضر ارگانیسم یک عنوانبه

 و پاکستان قرقیزستان، قزاقستان، گرجستان، جمهوری آذربایجان، آسیا و در اطراف ایران شامل کشورهای: ارمنستان، رآفت د

به کشور  آناز ورود  ممانعتبرای  هاییسیستمو کنترل خسارت این آفت باید  گیریلذا برای جلو .است شدهگزارش ازبکستان

 .با جدیت اعمال شود ایقرنطینه وجود داشته باشد و اقدامات

 

 قرنطینه، پروانه اروپایی انگور، آفت، انگور کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

سایر محصوالت کشاورزی،  افزایش تجارت میوه تازه و

آفات قرنطینه به کشورها و  شیوعباعث افزایش خطر 

در آنجا وجود  هاآلودگیاین مناطقی شده است که تاکنون 

ساالنه محصوالت کشاورزی  هایخسارت نداشته است.

میلیون  2۰در امریکا بیش از  هاکنهتوسط آفات خارجی و 

 است. شدهزدهدالر تخمین 

با توجه به اهمیت موضوع قوانین و مقررات قرنطینه در 

، کنفرانس 1851کشورهای مختلف دنیا )کنفرانس پاریس 

( تهیه و تدوین گردید. 1925، کنفرانس رم 1889برلین 

بعد توسط سایر کشورها به اجرا  هایسالاین قوانین در 

 درآمد.

در  ایقرنطینهاخیر شیوع و پراکنش آفات  هایسالطی 

از  5ایمگس میوه مدیترانه .است یافتهافزایشایران بسیار 

گذاری آفات مهم محصوالت باغی بوده که حشره ماده با تخم

                                                           
1 Eupoecilia ambiguella Hübner L.1796 (Lep.: Tortricidaep) 

، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج جنگل و مرتععضو هیأت علمی، بخش تحقیقات  2

 alizarnegar@gmail.com کشاورزی، ایران.
3 Lobesia botrana Schiff. 
4 Vitis vinifera 
5 Ceratitis capitata 
6 Bactrocera oleae Rossi (Dip: Tephritidae) 
7 Candidatus Liberibacter asiaticus 

حال رسیدن موجب پوسیدگی و ریزش آن  روی میوه در

آفت مگس  .شود. مبدأ اصلی این آفت افریقا استمی

وارد استان  85است که از سال  ایقرنطینهآفتی  ایمدیترانه

گستره شیوع و تراکم،  ازنظر 89مازندران شد و تا سال 

 ایگونهبهداشت. سرعت شیوع این آفت  توجهیقابلافزایش 

مرکبات استان  هایباغتمامی  تقریباً 88بود که در سال 

ر سال مازندران را آلوده کرده بود و میزان خسارت آن د

 .بسیار چشمگیراست 139۰

از طریق واردات غیرمجاز و  1393از سال  این آفت

آفت مذکور پیش از  های غربی شده است.قاچاق وارد استان

 .است داشته وجود مازندران استان در تنها ، آن

 زیتون  از طریق واردات قاچاق 6آفت مگس میوه زیتون

 شد کشور وارد 85 سال در خام

از چه زمانی  7بیماری گرینینگ مرکباتمشخص نیست 

اما ابتدا در استان سیستان و است وارد کشور شده 

mailto:alizarnegar@gmail.com
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حاضر عالوه بر سیستان  در حال .گردیدبلوچستان مشاهده 

و بلوچستان، جنوب کرمان نیز درگیر این بیماری است، 

میزبان این بیماری مرکبات هستند و هزینه کنترل آن 

 زیاد است. العادهفوق

 هایبیماری از نیز یکی دیگر 1جادوگرجاروک 

 ما کشور وارد دوبی، از واردات طریق از که است ایقرنطینه

ت باغا به زیادی بسیار خسارت هرسال واست  شده

 کند.لیموترش وارد می

ذکرشده جزو مواردی هستند که در  هایبیماریآفات و 

اثر عدم کنترل و دقت در قرنطینه خارجی وارد کشور 

را متحمل  بدیلبیهنگفت  هایهزینهه هرسالو  اندشده

. لذا الزم است با کنترل مبادی ورودی نمایندمیکشاورزان 

به کشور جلوگیری  هاآنگیرانه از ورود و اتخاذ قوانین سخت

 نماییم.

و شناخت آفات قرنطینه جدید در مبادی  آگاهیپیش

نسبت به انجام  بایستمیورودی کشور کار مهمی است که 

آن اقدام گردد. پروانه اروپایی انگور به همراه پروانه خوشه 

از  هاییبخشو  اروپا انگورهای آفت ترینمهمخوار انگور 

 کشور هشت در پروانه اروپایی انگور. شوندمی آسیا محسوب

 ژاپن فلسطین اشغالی، مصر، اکوادور، کلمبیا، شیلی، کانادا،

 شدهمعرفی مضر ارگانیسم یک عنوانبهجنوبی  آفریقای و

 .است

 

 جوانه پروانه انگور، دانه پروانه) اروپایی انگور پروانه

 انگور( پروانه انگور،

 شکل شناسی

 تخم

 به رنگتخم ابتدا  ؛مترمیلی 8/۰الی  6/۰ تخم به طول

 نارنجی به رنگ پس از مدتی و خاکستری به مایل ایقهوه

  .(1شکل ) آینددرمی

 الرو

. دارند طول مترمیلی 12-1۰ تقریباً آخر سن الروهای

 سیاه تا تیره ایقهوه به رنگ پاها و سینهپیش سپر، سر،

)شکل . است متفاوت سبز و زرد تا ایقهوه از بدن رنگ. است

2.) 

 شفیره

 به مایل ایقهوه به رنگ ،مترمیلی 5-8 به طولشفیره 

 .(3شکل قالب ) 16از پاهای کاذب متشکل  قرمز؛

 حشرات کامل

بال  (.2۰۰7 الفورد،) مترمیلی 15-12 هابال طول

به میانی  نوار با زرد به مایل زرد یا نارنجی به رنگ جلویی

 باهمظاهری  ازنظر هامادهنرها و . سیاه تا تیره ایقهوه رنگ

)شکل  .ترندبزرگحشرات ماده کمی  اگرچهتفاوتی ندارند، 

4). 
 

 

 
 تخم پروانه اروپایی انگور -1شکل 

 

 

                                                           
1 Candidatus Phytoplasma aurantifolia 
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 انگور هایبرگ روی ،b: Eupoecilia ambiguellaو  a: Lobesia botranaسن پنجم  الرو -2شکل 

 

 
 شفیره پروانه اروپایی انگور -3شکل 

 

 
 حشره کامل پروانه اروپایی انگور -4شکل 
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 انگور اروپایی پروانه رفتار و بیولوژی

 آفات ترینمهم اقتصادی، ازنظر 1انگور هایپروانه

 و کیفیت ازنظر. شوندمحسوب می اروپا هایتاکستان

 کنندمی ایجاد توجهیقابل ضررهای انگور عملکرد

(Kast, 1990)  .آلمان، در انگور کاری مناطق از بسیاری در 

 در. است شدهازلحاظ جمعیت ثبت گونه دو گیرچشم تغییر

 جمعیت پروانه خوشه خوار انگور گذشته، هایسال طی

 یافتهکاهش جمعیت پروانه اروپایی کهدرحالی یافتهافزایش

 .(Louis & Schirra, 2001)است

 انگور توسعه مرحله به های انگورپروانه اقتصادی اهمیت

 به ابتدا در الروها دهی،گل هنگام و قبل. دارد بستگی

 جوانه چندین هاآن سپس و کنندمی نفوذ گلتک هایجوانه

 در که کنندمحیطی را ایجاد می و زنندمی گره هم به را گل

 این در. دهند ادامه را خود تغذیه هایفعالیت و بمانند هاآن

 باال نسبتاً انگور حبه پروانه به آلودگی تحمل میزان مرحله

 دارد بستگی خسارت جبران در انگور انواع توانایی به و است

(Roehrich & Schmid, 1979)و های آزمایشگاهی. بررسی 

 عمده طوربه پروانه خوشه خوار انگور که داد نشان میدانی

 عصر پروانه اروپایی در کهدرحالی است، فعال شب طول در

 گیریجفت هایفعالیت. کندمی تغذیه زود صبح همچنین و

 هاتخم و شودمی آغاز صبح اوایل تا شبنیمه از بعد

 .شوندمی گذاشته عصر و بعدازظهر

غذایی  یا نزدیک منبع روی بر صورت انفرادیها بهتخم

 بر بهار در هاشود، تخمنئونات گذاشته می جهت الروهای

 حبه روی تابستان در و گل ساقه و گلبرگ کاسبرگ، روی

 .شوندمی داده قرار

 نفوذ حبه یا گل هایجوانه به الروها تفریخ تخم، از پس

 خود هایپیله و کندمی ترک را هاخوشه بالغ الرو. کنندمی

  (Gotz, 1943).  سازندمی هاتنه روی یا برگ لبه در را

 صدمات که دارد وجود گونه دو هر از نسل دوهرساله 

 با گرمهای سال در. است متفاوت مورد هر در الرو از ناشی

خوشه  برای تواندمی سوم نسل طوالنی، گیاهی پوشش دوره

 نامیده یونجه کرم اول نسل الروهای. شود ثبت خوار انگور

 نسل .شوندیم ظاهر یونجه برداشت زمان در زیرا شوند،یم

ی هاکرم" عنوان تحت و شودیم ظاهر تیر ماه آغاز در دوم

 انگورهای رسیده به سوم نسل. شوندیم شناخته "ترش

 نامیده "شیرین کرم" دلیل همین به و کندیم حمله

 یکسان گونه دو برای هوایی و آب مطلوب شرایط شود.یم
                                                           

1 Grape Berry Moths 

 درجه 2۰ باالی گونه، دو هر در یزیرتخم و فعالیت. نیست

بهینه رطوبت نسبی برای خوشه  دامنه اما ،است گرادیسانت

پروانه  برای درصد 7۰ از باالتر و درصد 4۰-7۰خوار انگور 

 .(Sprengel, 1931) است اروپایی

 خسارت ساالنه توانندیم خاص یجاها دراین دو گونه 

 کم همیشه جمعیت دیگر مناطق در کنند، ایجاد سنگینی

 اقلیمی شرایط به توجه با که دارد وجود نیز مناطقی و است

 که مناطقی در. کندیم تغییر سالبهسال از فراوانی محلی،

 خوار انگورپروانه خوشه دارند، قرار هم کنار در گونه دو هر
 شودیم باالتر یافت یهاتراکم سال در ترگرم فصول در

(Roehrich & Boller, 1991) .شفیره  صورتبه گونه دو هر

 اینکه محضبه بالغ الروهای .کنندیمزمستان گذرانی 

 .شوندیم تبدیل شفیره به بافتند، را خود هاییلهپ

(Lehoczky & Reichart, 1968). 

 ازجمله دارد، بستگی عوامل مختلفی به اقتصادی ستانهآ

و یا برای  شودیمتازه خوری استفاده  عنوانبه انگور آیا اینکه

 ،یطورکلبه ،(Remund & Sigfried, 1982) مصارف دیگر

 1۰۰عدد الرو به ازای  2۰ یاقتصاد آستانه اول، نسل برای

 گل 1۰۰به ازای  الرو 5-2 کهیدرحال. است شدهیهتوصگل 

خوشه توسط  آلودگی فشار دلیل به فقط دوم نسل برای
 .(Bourquin, 1987) است تحملقابل خوار انگور

 

 اکولوژی و شناسییستز

 در. دارند مشابهی پراکنش جغرافیایی انگور یهاپروانه

 برخی در کهیدرحال دارد، وجود آفت دو هر ،هاسال برخی

در  Eppo, 2002).شود )یمیکی بر دیگری غالب  هاسال

 برای آن ترجیح دلیل به پروانه خوشه خوار اروپایی اروپا

 یافت شمالی یوهواآب مناطق بیشتر در خنک، یوهواآب

 بیشتر ترتیب، همین به(. 1986 همکاران، و آرن) شودیم

 آفت وجود دارد. عنوانبه شمالی کشورهای در

((Eppo, 2002. سال در نسل دو معموالً پروانه اروپایی انگور 

 مشاهده میانه آسیای در سوم نسل اوقاتیبعض اما دارد،

زمستان  نسل پرواز(. 2۰۰3 همکاران، و اشمیت) شودیم

 افتدیم اتفاق هاجوانهگذران بالفاصله پس از ظهور 

(Eppo, 2002.) 

 ینآذگل یدررو معموالً حشرات ماده زمستان گذران

 بگذارند تخم 1۰۰ تا توانندیم و کنندیم یزیرتخم
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(AgroAtlas n.d .)درجه 15 دمای در و نمو تخم رشد 

 ،کشدیم طول روز 13( فارنهایت درجه 59) گرادیسانت

 تا 2/66) گرادیسانت درجه 25 تا 19 دمای در کهیدرحال

 کشدیم طول روز 7 تا 6 رشد و نمو (فارنهایت درجه 77

(AgroAtlas dn.d.) اول نسل الروهای تفریخ تخم، از بعد 

 جوانه چندین ،الرو بعداً،. کنندیم نفوذ گل یک جوانه به

 به آنجا در و زندیم گره ابریشمی شبکه یک همراه به را گل

 و است زیاد تحمل مرحله این در. دهدیم ادامه خود تغذیه

مطالعات  .(Ibrahim, 2004) دارد بستگی انگور نوع و رقم به

 تغذیه الرو در که است داده نشان آزمایشگاهی و میدانی

 شبیمهن از یریگجفتو  شودیمانجام  صبح اوایل و عصر

 و بعدازظهر طول در یزیرتخم. افتدیم اتفاق صبح اوایل تا

 طوربه هاتخم بهار، در .(Ibrahim, 2004) شودیمانجام  عصر

 روی بر تابستان طول در و انگور یهاخوشه روی بر جداگانه

 شوندیم گذاشته( بعدی یهانسل) حبه() هادانه

(Ibrahim, 2004). به روز 25 تا 15 اول نسل الروهای رشد 

 (.AgroAtlas n.d) انجامدیم طول

 یهاپوست که را ییهارقم پروانه این رسدیم نظر به

 یا شرابی قرمز ارقام به نسبت را دارند زرد یا سبز زرد سبز،

 (.USDA, 1986) دهدمی ترجیح تیره آبی

 

 آفت اهمیت

  مشکالت جنوب آلمان و اروپا شمال در آفت این

  ترینمهم دو گونه هر(. Kast, 2001کند )یم ایجاد جدی

 ,Carde and Minks) شوندیم محسوب اروپا انگورهای آفت

1995.) 

 انگور محصول کاهش باعث فاسد میوه و تار الرو، وجود

 چند یا سه با ینآذگل.  (.Hypp zoology, n.d)شودیم

 رودمی بین از الرو توسط شدهساخته شبکه

 .(AgroAtlas, n.d)صدمات تواندمی آفت این چه اگر 

 معموالً  فصل اوایل در حمالت اما کند، ایجاد یاگسترده

 .(Alford, 2007) نیست بعد فصل اندازهبه

توسط الرو زیان محسوب  میوه رفتن بین از اگرچه

 1قارچعوامل ثانویه مانند  خسارتی که توسطولی  ،شودیم

 & Meijerman)اهمیت بیشتری دارد شودیم ایجاد

                                                           
1 Botrytis.cinerea 
2 Campoplex  capitator (Hym.Ichn) 
3 Exochus tibialis 

Ulenberg, 2000) .انگور یهاخوشه کل تواندمی قارچ این 

 (Carde & Minks, 1995). ببرد بین از را

 انگور صنعت برای تهدیدی همچنین پروانه اروپایی انگور

 انگور کل ارزش مطالعه، یک در. شودیم محسوب آمریکا در

 9۰ آمریکا اقتصاد برای 2۰۰4 سال در انگور محصوالت و

 (.MKF, 2006) است شدهزده تخمین دالر میلیارد

 

 انگور یهاپروانهعوامل بیولوژیک کنترل 

در حال حاضر انگور با سه چالش اساسی روبرو شده 

است: استفاده از سموم دفع آفات که باید کاهش یابد، حمله 

جدید و همچنین تغییرات آب و هوایی.  هایبیماریآفات و 

کنترل  .کندیمکمک  هاچالشکنترل بیولوژیکی به رفع این 

بیولوژیکی دارای پتانسیل زیادی در تاکستان است و 

 یوربهرهتن به این عوامل مهم باعث افزایش سطح پرداخ

شود. این به کنترل بیولوژیکی می هاییاستراتژ

تا به میزان  کندیمتولیدکنندگان و ذینفعان کمک 

انگور کاهش  یهاباغرا در  هاکشحشرهمصرف  یتوجهقابل

پارازیت مراحل مختلف  عنوانبهگونه زنبور  16 .دهند

 کشورهای در انگور یهاباغزندگی پروانه اروپایی انگور در 

 .(Thiéry & et al 2018)است  شدهییشناسا اروپایی

 جهان سرتاسر در و هستند 2جهانی هایتپاراز از برخی

 و شوندیم دیده کمتر 3دیگر یهاگونه .شوندیم یافت

 هستند انگور تولید مناطق یا هاتاکستان از برخی به محدود

(Thiéry & et al 2018). 

 مهم پارازیتوئید توانندیمنیز  4هامگس زنبورها، بر عالوه

 .(Thiéry & et al 2006) باشند

 عنوانبه 5زنبور تریکوگراما است قرن یک از بیش

 گرامیکوتر است. شدهشناخته هاتاکستانپارازیت تخم در 

 انگور یهاپروانه تخم علیه 198۰ سال در بار اولین برای

 Barnay & et al, 1999. Reda)گرفت قرار مورداستفاده

Abd el Monsef, 2004) .با ،تریکوگراما از گونه چندین 

. اندشدهاستفاده آفت کاهش با متفاوت اما توجهقابل نتایج

 حاضر، حال درمتناقض،  و متفاوت کارایی سطح دلیل به

 یدموردترد هنوز انگور یهاباغ در، تریکوگراما از استفاده

 .(Barnay & et al, 1999. Walton & et al, 2012) است

 

4 Phytomiptera nigrina 
5 Trichogramma sp 
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 توصیه ترویجی:

های مختلف به محل مقصد ای از جنبهآفات قرنطینه

کنند. با ورود این آفات به منطقه جدید به خسارت وارد می

علت غیربومی بودن در آن منطقه، با فقدان دشمن طبیعی 

 کنند.سرعت رشد و تکثیر یافته و طغیان میبهروبرو شده، 

با توجه به اینکه این آفت در آسیا و در اطراف ایران 

 جمهوری آذربایجان، شامل کشورهای: ارمنستان،

ازبکستان  و پاکستان قرقیزستان، قزاقستان، گرجستان،

و کنترل خسارت این  گیریلذا برای جلو .شده استگزارش

به کشور  آناز ورود  ممانعتهایی برای آفت باید سیستم

ای با جدیت اعمال قرنطینه وجود داشته باشد و اقدامات

 .شود
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