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  گفتار پیش

 :.Acythopeus curvirostris persicusThompson (Colسرخرطومی جالیز

Curculionidae) باشد، به طوري که در  یکی از مهمترین آفات جالیز می
این حشره به  .درصد برآورد شده است 70موارد خسارت آن بالغ بر اکثر 

گیاهان خانواده کدوییان از قبیل خربزه، هندوانه، طالبی، خیار و کدو حمله 
با توجه به چند نسلی بودن آفت، کنترل آن مشکل بوده و . می کند

را در چندین نوبت در طی  کش حشره کشاورزان ساالنه مقدار زیادي سموم
برند که عالوه بر خطرات  رشد میوه جهت کنترل آفت به کار میفصل 

 . )1392محمدپور،(اندازد زیست محیطی، سالمتی انسان را نیز به خطر می
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  مقدمه

گیاهان جالیزي در ایران از اهمیت زیادي برخوردار می باشند و سطح زیر 
-93 سال زراعیدر اند به طوري که  کشت باالیی را به خود اختصاص داد

درصد از اراضی زراعی کشور  9/2هزار هکتار برابر با  346، حدود 1392
از نظر سطح زیر کشت، . به انواع محصوالت جالیزي اختصاص داشته است

درصد رتبه اول تا سوم را  6/19و خیار با  4/22، خربزه با 2/44هندوانه با 
جالیزي تولید شده نظیر قسمتی از محصوالت  .)1394 نام، بی( باشند دارا می

رسند و بخش  خربزه، طالبی، هندوانه و خیار در داخل کشور به مصرف می
قابل مالحظه اي از این تولیدات به سایر کشورها از جمله کشورهاي حاشیه 

شود که این موضوع در شکوفایی اقتصاد کشورمان  خلیج فارس صادر می
از هر نوع  جالیزي تحفظ محصوال بنابراین .کند نقش مهمی ایفا می

  .امري ضروري است این محصوالتمبارزه با آفات  آلودگی و
  

  شکل شناسی مراحل مختلف رشدي سرخرطومی جالیز

و  5/0 طوله ب ،سفید شفافو به رنگ  بیضی شکلسرخرطومی جالیز تخم 
ه روشن و سپس ب ها ابتدا سبز کامالًتخم رنگ  ،متر میلی 2/0عرض ه ب

 ،سفید و خمیده با سر قرمز الرو. آید پر رنگ در می سفیدرنگ ه تدریج ب
شفیره  .است متر میلی 4و به طول  اي قهوهبه لب و آرواره هاي باال قرمز مایل 

 ه جزب( حشره کامل طول بدن .استمتر  میلی 3عرض ه و ب 5 طوله ب ،سفید
پوشیده از و  متر و رنگ آن کامالً سیاه میلی 2و عرض آن  5-3) خرطوم

در تمام اعضاء بدن این حالت که به طوري  است، فراوان هاي فرورفتگی
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قدري و باریک  ،خرطوم بلند. شود نیز دیده می اه ها و ساق انحتی در ر
هاي زیرین  بال .رسند انتهاي بدن نمیه ب و ها نسبتا کوتاه وشپبال. استخمیده 

 شکل( )1355قوامی،(باشد  ادر به پرواز کردن میقکامالً رشد کرده و حشره 
1.(  

  چرخه زندگی
و اگر شـرایط آب و هـوایی    دارد فارسدر منطقه این حشره سه نسل درسال 

ه زمستان را بـ این آفت . باشد ممکن است نسل چهارم هم داشته مساعد باشد
. )1355قـوامی، ( گذرانـد  صورت حشره کامل داخل میوه هاي خشکیده مـی 

میــوه هــاي موجــود در هــاي شــفیرگی  حفــرهدرون خــروج حشــره کامــل از 
و همزمـان بـا تشـکیل میـوه هـاي هندوانـه       اوایل بهـار  شده  کوچک خشک

هـاي   و در مناطق کشت جـالیز همزمـان بـا پیـدایش میـوه     عت بیدر طابوجهل 
اواخـر اردیبهشـت مـاه روي هندوانـه     ، به طوري که حشـره بـالغ   جالیز است

دیـده  قـه خراسـان جنـوبی    در منطخردادمـاه روي جـالیز    اوایلابوجهل و در
  .)1392محمدپور،( شود می

 سانتی 5/0-8به قطر ( اندازه  یک فندق تا سیبه هائی را که ب حشره میوهاین 
گـذاري   باشـند بـراي تخـم    مـی  داراي پوستی نازك و شـاداب و  هستند )متر

هـا   روز گـردش در اطـراف و تغذیـه از آن    2تـا   1 کند و پـس از  انتخاب می
ایـن عمـل در سـمت سـایه میـوه       .کند میها  درون آنگذاري  شروع به تخم
ي هـا  روي میـوه . گیـرد  صورت مـی ) همان محل جفت گیري( انتخاب شده 

ند و کن ریزي می گیري و تخم برگزیده شده فقط یک زوج نر و ماده جفت
پـس از  . شـود  دیـده مـی  روي یک میـوه  ندرت بیش از یک جفت حشره ه ب

ریزي انتخاب گردید و حشره مـاده آمـاده    تخم اینکه میوه حائز شرایط براي
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در ( مـورد نظـر  ابتدا با خرطوم خود سوراخی در محل  ،ریزي شد براي تخم
متـر در پوسـت تعبیـه کـرده و سـپس       عمق تقریبـی سـه میلـی   ه ب) سمت سایه

بـه حرکـت در   طور مایـل در وسـط سـوراخ قـرار داده و     ه خرطوم خود را ب
. باشـد  دلیل خمیدگی خرطوم حشـره مـی  ه باین طرز ایجاد سوراخ  .آورد می

که وقتـی الرو از تخـم    طوريه حشره تخم خود را در لبه سوراخ قرار داده ب
کـه در زیـر تخـم قـرار دارد      خارج شد با یـک نوبـت خزیـدن در حفـره اي    

ریـزي   حفره تخـم . نماید شروع به تغذیه میمیوه طرف داخل ه ب رو افتد و می
هاي اطراف آن آسـیب دیـده    ولی چون سلولپس از چند روز مسدود شده 
به که میوه  البته وقتی( ها رشد طبیعی سایر سلوله اند رشد نکرده و با توجه ب

خمیـدگی و پیچشـی در میـوه    ) وسیله سرخرطومی از بوته جـدا نشـده باشـد   
  .)1355قوامی،( دهد و میوه شکل اولیه خود را از دست می شود میایجاد 

 زمان تخم گذاريگذارد و مدت  ک عدد تخم میحشره در هر حفره فقط ی
 حشره ماده محـل تخـم   گذاري در حین تخم. دقیقه است چهارتا  سهحدود 
بعدي را انتخاب و با تغذیه از پوست میوه و مکیدن شـیره آن محـل    گذاري
-میوه آلوده توسط ذرهکه اگر  طوريه ب .سازد بعدي را مهیا می گذاري تخم

و تغذیـه از هـم    گـذاري  آثار تخم مشاهده قرارگیرد، کوالر مورد بین یا بینی
 گـذاري  هـاي تخـم   محـل  ).2شکل ( )1392محمدپور،( شود متمایز دیده می

هندوانـه  روي یـک میـوه    گـذاري  قابل شمارش بوده و در یک کانون تخـم 
هاي  سوراخکه تعداد  در صورتی ،عدد تخم شمارش شده است 38حداکثر 

   .دنباش قابل شمارش نمیزیاد و روي میوه تغذیه اي 
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 A. curvirostrisمراحل مختلف زندگی سرخرطومی جالیز،- 1شکل 

persicus، :حشره -د ؛شفیره  - ج ؛الرو - ب ؛تخم - الف.  

  عالئم خسارت
روي آن کـه   اي هطـرف میـو  ه شیره نباتی بـ ، جریان ریزي پس از خاتمه تخم

توسط حشره یا شاخه فرعی یا شاخه اصلی میوه دم محل از  ،ریزي شده تخم
کـه حشـره مـاده در حـال      وسیله حشره نر وقتـی به این عمل . شود قطع مینر 

هـاي اطـراف    سـلول  .گیـرد  صـورت مـی   ،ریزي است و یا در پایان آن تخم
صـورت حلقـه اي مکیـده شـده و از بـین      ه محلی که بایسـت قطـع گـردد بـ    

دیده هاي تخریب شده  صورت طوقه اي از سلولکه به در این محل  .رود یم
ــی ــ شــود  م ــوه ه صــمغی ب ــگ قه ــی   رن ــگ شــفاف ترشــح م  گــردد اي پررن

صورت  در آنریزي  اي که تخم میوهدر نتیجه  ).3 شکل( )1392محمدپور،(
ه دهـد و شـروع بـ    شادابی خود را از دست مـی ه و از بوته جدا گردید هگرفت

الرو هـا پـس از   . گردد از وزن آن کاسته می به تدریجنماید و  چروکیدن می

 ب الف

 د ج
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تفریخ، در میوه تونل ایجاد کرده و براي تغذیه بـه جسـتجوي بـذرهاي میـوه     
اگرچه پوسـته ي بـذر خیلـی سـخت اسـت، امـا الروهـا قادرنـد         . پردازند می

کـه   پـس از ایـن  . پوست میان آن را جویده و از محتویات بـذر تغذیـه کننـد   
النـه   میـوه، را خوردنـد در گوشـه اي از   بذر مامی محتویات داخلی الروها ت

ایـن  شـکل   .شـوند  هم ساخته و تبدیل به شفیره مـی  کنارهاي شفیرگی را در 
 شـود  دیده مـی صورت النه هاي زنبور ه پس از خروج حشره کامل ب  ها النه

  ).4شکل( )1355قوامی،(
میوه از بوته جدا نشده و به رشد طبیعی خود ادامه  ،ریزي پس از تخم گاهی
تفـریخ گشـته و    ها نیـز  میوهقبیل  این داخلهاي  تخم این حالتدر  .دهد می

هایی کـه بـدین    میوهدر  .نماید تغذیه می از گوشت میوهالرو زنده داخل آن 
-سلول ،ریزي صورت گرفته و از بوته جدا نشده اند ها تخم روي آن روش

رونـد و از طرفـی    ریزي آسیب دیده و از بین می هاي تخم حفرههاي اطراف 
 پیچیدهمیوه که در نتیجه  ،دهند رشد خود ادامه میه هاي سالم اطراف ب سلول

تمیـز داده  بـه راحتـی   هـاي سـالم    میوه هـا از میـوه   قبیلو این  شدهو بدشکل 
   .)5شکل () 1355قوامی،( شوند می
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تخم گذاري و محل فرو کردن خرطوم سرخرطومی جالیز  تفاوت محل - 2شکل
،A. curvirostris persicus ،محل تخم  -الف: براي تغذیه روي میوه خیار

  سوراخ تغذیه بدون پوشش - ب ؛گذاري با پوشش شفاف روي آن

 ب

 الف
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  قطع جریان شیره گیاهی توسط حشره نردر دم میوه  - 3شکل
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 A. curvirostrisجالیز ، النه هاي شفیرگی خالی سرخرطومی - 4شکل

persicus، داخل میوه پس از خروج حشرات کامل  

  
  میوه تغییر شکل داده در اثر تخم گذاري حشره ماده- 5شکل 

  مناطق انتشار

 1903در زارودنی  این حشره در ایران اولین بار از انارك اصفهان توسط
 ،اهواز ،از شمال زاهداناین آفت . )Thompson,1973(آوري شد جمع
 ،زابل ،اردبیل ،، مشهدبیرجند، اصفهان، رفسنجان ،شیراز ،فارس قويابر
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یز جال مع آوري و خسارت آن درج جیرفت و ورامین، ساوه ،بندرعباس
  . )1362،برومند(استشده گزارش 

  
  میزبان                                                 
 Citrullus colocynthis (L.)،میزبان وحشی این حشره هندوانه ابوجهل

Schrad خانواده  گیاهاناین حشره منحصرا از . باشد میCucurbitaceae  از
ها هر یک  و از بین آن تغذیه کردهخیار، کدو  قبیل خربزه، هندوانه، طالبی،

   .)1355،قوامی( دهد میحمله قرار مورد  ،تر باشد که شاداب را
    کنترل مدیریت

  ها کشت جوي و پشته با فاصله مناسب بوته
گیري و مزرعه هندوانه در موقع تشکیل میوه که مصادف با شروع جفت در

- کلیه سطح کرت را می شاخه و برگ بوتهطومی است رتخم ریزي سرخ

ها  تابد و هواي زیر بوته سطح زمین کرت نمی بهطوري که آفتاب ه ب ،وشاندپ
گونه  طومی حداکثر فعالیت را در اینرسرخ .استو خنک تقریبا خشک 

 بیشتر از ها ریزي در این محیط تخم رسد مینظر ه ب و ها دارد کشت
ها را  م وقتی بوتهدر کشت جوي و پشته ه .است اي شتهپجوي و  هاي کشت

پشته ها همین  روي ،کارند می ي از همسانتی متر 35فاصله ه بو نزدیک هم 
هر چه فاصله خطوط کمتر و ایجاد . دشوایجاد می  ییآب و هوا وضعیت

- بیشتر توقف کرده و تخم ها طومی در آن قسمترسرخ باشد،سایه بیشتري 

طول دوره  زمین ها به عبارت دیگر در این قبیل .نماید می يریزي بیشتر
و باشد زیاد کشت فاصله خطوط  اما چنانچه .ریزي بیشتر است فعالیت تخم

 .گیرند میمراتب کمتر مورد حمله قرار ه ب بگیرند،در آفتاب قرار  ها میوه
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طومی رسرخ زیرا چنانچهتوان قطعی تلقی کرد  البته این موضوع را نمی
 نوعمین ه ممکن است بها راجبا ه باشد،تري در دسترس نداشت محیط مناسب

  .)1355قوامی،( ور گردد آن حملههاي میوهو به کرده عادت ها کشت 
   هیخ آب زمستان

و شود بهتر است در زمستان  الیز در نظر گرفته میجبراي کشت  زمینی که
شود در صورتی که حشره  این امر موجب می .شوداب قمواقع یخبندان غر

کاملی در النه شفیرگی در زیر خاك وکلوخه ها باشد در اثر  یخبندان از 
شود که در زمستان درجه  البته این موضوع براي مناطقی توصیه می .رودببین 

  .)1355قوامی،( رسد میزیر صفر به حرارت 
  مزرعه از جمع آوري بقایاي جالیز
الزم است در مناطقی که این آفت شیوع دارد  ،در پایان فصل برداشت میوه

این عمل در  .مع آوري و بسوزانندجکلیه بقایاي خشکیده محصول را 
  .)1355قوامی،( موثر خواهد بود خیلیکاهش جمعیت آفت در سال بعد 

  مبارزه شیمیایی 
پاشی بایستی علیه  سم ،باشند میو مخفی با توجه به این که الروها درون میوه 

سرخرطومی  هاي انجام شده، بر اساس بررسی. حشرات کامل صورت گیرد
دو اوج  فعالیت حشرات کامل جالیز حشره اي روز فعال است به طوري که 

بین (و دیگري بعد از ظهر ) 9:00تا  7:00بین ساعات (یکی قبل از ظهر 
ود تا سمپاشی در بنابراین بایستی دقت نم .دارند) 19:00تا  17:00ساعات 

ساعات مذکور که همزمان با فعالیت و حضور حشره در روي بوته هاي 
حشرات کامل . جالیز صورت گیرد تا بیشترین تاثیر را داشته باشد

سرخرطومی جالیز تغذیه بسیار کمی دارند، بنابراین عالوه بر سموم 



١٥ 
 

قیمانده کاربرد سموم تماسی با در نظر گرفتن دوره کارنس و زمان با،نفوذي
پاشی بر اساس توصیه فوق  ه سمچچنا. شود تا برداشت محصول نیز توصیه می

پاشی کفایت  همزمان با حضور حشرات کامل صورت گیرد، دو نوبت سمو 
  .)1392محمدپور،( نماید می

  فهرست منابع
 و فنـاوري  آمـار  انتشـارات دفتـر  . جلـد اول  .کشـاورزي  آمارنامـه . 1394. بـی نـام  

  .112-101صفحات  .کشاورزي جهاد وزارت اطالعات
ــد ــی مو .1362. ، هبرومن ــوژي ســرخربررســی تکمیل ــران رفول ــه در ای طومی هندوان

Acytopeus curuirostris Persicus .(Col.: Calandrinae) .   نامـه انجمـن
  .56-47):2و1( 7. حشره شناسی ایران

 جلد .گیاهیسرخرطومی جالیز، نشریه آفات و بیماري هاي . 1355. قوامی، علی
 . 67-60 صفحات :21

بررسی اکولوژي شیمیایی و رفتار تولیـد مثلـی سـرخرطومی     .1392 .ك، محمدپور
ــالیز  :.Acythopeus curvirostris persicus Thompson (Colجـ

Curculionidae) .113 .دانشگاه شهید چمران اهواز. حشره شناسی رساله دکتري 
  .صفحه

Thompson, R. T. 1973. Preliminary studies on the taxonomy and 
distribution of the melon weevil, Acythopeus curvirostris 
(Boheman) (including Baris granulipennis (Toumier) 
(Coleoptera: Curculionidae). Bulletin of Entomological 
Research, 63: 31-48. 
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