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مقدمه و کلیات 
ــا متوســط عملکــرد  اســتان قــم، دارای ســطحی معــادل 1600 هکتــار انگــورکاری ب
ــی  ــام علم ــا ن ــو )ب ــره م ــی زنج ــر، آلودگ ــال حاض ــد. در ح ــار می باش ــن در هکت 13 ت
Psalmocharias alhageos( در ســطح کشــور و نیــز در انگورکاری هــای اســتان قــم گســترش 

فراوانــی دارد. گــزارش شــده کــه ایــن آفــت، به طــور متوســط بیــن 40 تــا 50 درصــد بــر 
عملکــرد انگــور، خســارت وارد می کنــد. مراحــل زیســتی آفــت، بــه جــز حشــره کامــل، 
در خــاِک پــای درختــان انگــور بــوده و ایــن امــر، مبــارزه و کنتــرل ایــن آفــت خطرنــاک 
ــا مشــکل مواجــه کــرده و عــدم تأثیــر قاطــع انــواع ســموم شــیمیایی نیــز مزیــد بــر  را ب
علــت شــده اســت. به طــور متوســط ســاالنه ایــن آفــت در صــورت عــدم مبــارزه 8320 
میلیــون تومــان خســارت بــه اقتصــاد کشــاورزی اســتان وارد می کنــد. ایــن فقــط 
ــود.  ــاالنه وارد می ش ــادی س ــاظ اقتص ــوس و از لح ــور ملم ــه ط ــه ب ــت ک ــارتی اس خس
خشــک شــدن درختــان انگــور و نابــودی ســرمایه واقعــی بــاغ دار، مهم تریــن پی آمــد 
خســارت ایــن آفــت می باشــد. در حــال حاضــر زنجــره مــو در ســطح کشــور و اســتان قــم 

بــه عنــوان یــک آفــت درجــه یــک انگــور محســوب می شــود.
زنجــره مــو هــر چهــار ســال یــک نســل دارد. ایــن آفــت، دارای 5 ســن پورگــی 
اســت. هــر حشــره مــاده قــادر اســت بیــن 600 تــا 900 عــدد تخــم در دو ردیــف داخــل 
سرشــاخه های نــو رســته مــو قــرار دهــد. خســارت عمــده ایــن آفــت مربــوط بــه تغذیــه 
طوالنــی مــدت پوره هــا از شــیره ی درختــان مــو و تخم گــذاری حشــرات کامــل بــر روی 
سرشــاخه های تــازه مــو می باشــد، کــه موجــب خســارت و خشــک شــدن سرشــاخه ها 

و کاهــش محصــول می شــود. 
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شکل 1- خسارت زنجره مو در یکی از تاکستان های استان قم 

 

شکل 2- زنجره نر )سمت راست( و  زنجره ماده )سمت چپ(

زنجــره مــو زمســتان را بــه صــورت پوره هــای ســنین مختلــف روی ریشــه های مــو در 
زیــر خــاک ســپری کــرده و عمــق اســتقرار بســته بــه عمــق ریشــه ها متفــاوت اســت. در 
خاک هــای شــنی پوره هــای آفــت تــا بیــش از یــک متــر در عمــق خــاک نفــوذ می کننــد. 
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ــای  ــا خاکه ــد. پوره ه ــر می برن ــی بس ــای ِگل ــل النه ه ــه ها در داخ ــا در روی ریش پوره ه
ــت  ــه رطوب ــنی ک ــای ش ــتر از خاکه ــا بیش ــن خاکه ــاالی ای ــت ب ــل رطوب ــه دلی ــی را ب رس
کمتــری را در خــود نگــه می دارنــد، دوســت می دارنــد و بــه همیــن دلیــل تراکــم پــوره 
ــره  ــی زنج ــتان گذران ــی زمس ــت. ول ــنی اس ــای ش ــتر از خاکه ــی بیش ــای رس در خاک ه
ــه صــورت  ــد، ب مــو بصــورت تخم هایــی کــه در شــهریور مــاه، حشــرات مــاده می گذارن
ــه  ــا ب ــکافید، تخم ه ــذاری را بش ــل تخم گ ــر مح ــود. اگ ــد ب ــگ خواه ــای زرد رن تخم ه
صــورت دانه هــای برنــج بغــل هــم چیــده شــده اند )شــکل 3(. زمســتان گذرانــی زنجــره 
مــو بــه صــورت تخــم نــه تنهــا در ســر شــاخه های درختــان انگــور دیــده می شــود بلکــه 

روی درختــان ســیب، ســنجد، نــارون و غیــره نیــز مشــاهده شــده اســت.

 

شکل 3- تخم زنجره مو

 

شکل 4- سوراخ خروجی شفیره زنجره مو در خاک
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شکل 5- تخم زنجره مو در سرشاخه های یک ساله

 

شکل 6- پوره های زنجره مو در اطراف ریشه مو

بــه دلیــل عــدم تمــاس ســم بــا پوره هــای ایــن آفــت، مبــارزه شــیمیایی بــا ایــن آفــت 
کارآیــی نســبتًا پایینــی دارد. تحقیقــات انجــام شــده در اســتان لرســتان نشــان داده کــه 
حشــره بالــغ از اوایــل نیمــه دوم خــرداد مــاه در طبیعــت ظاهــر شــده و تــا اوایــل مهرمــاه 
ظهــور آن مشــاهده شــده اســت و حداکثــر زمــان ظهــور آن در طبیعــت، اواخــر تیرمــاه 
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ــی و  ــرز وحش ــای ه ــف ه ــردن عل ــن ب ــم و از بی ــه تخ ــوده ب ــاخه های آل ــع ش ــت. قط اس
انتخــاب زمیــن ســبک و ارقــام مقــاوم و عملیــات زراعــی از جملــه بیــل زدن پــای 
درختــان در زمســتان و تقویــت درخــت در مبــا رزه بــا ایــن آفــت توصیــه شــده اســت. 
ــا،  ــه پوره ه ــر علی ــو ب ــان م ــی درخت ــت، سم پاش ــن آف ــردن ای ــن ب ــرل و از بی ــرای کنت ب
ــا  ــا ب ــروج پوره ه ــگام خ ــه هن ــو ک ــت م ــداز درخ ــایه ان ــاک س ــطح خ ــم در س ــرف س مص
مشــکل مواجــه شــوند و نیــز، سم پاشــی علیــه زنجره هــای بالــغ روی درختــان میزبــان 
توصیــه شــده اســت.  برخــی محققــان در آزمایشــات خــود علیــه ایــن آفــت از ســموم 
کلــره اســتفاده نمــوده انــد. امــروزه مصــرف اغلــب ســموم مذکــور منســوخ بــوده و تنهــا از 
دیازینــون بــه نســبت یــک در هــزار بــه مقــدار 20 لیتــر محلــول ســم، در پــای هــر درخت 
مــو اســتفاده می شــود. کاربــرد حشــره کــش ایمیداکلــو پرایــد ) کنفیــدور  35% ( نتایــج 

مناســب در کاهــش خســارت پوره هــای زنجــره مــو در اســتان قــم داشــته اســت.
مــاده کائولــن بــا فرموالســیون ســوراند )Surround( کــه مــاده مؤثــر آن کائولن می باشــد 
علیــه آفــات و بیماری هــای مختلــف مؤثــر بــوده اســت. کارآیــی ایــن ترکیــب طبیعــی 
در مبــارزه بــا پســیل گالبــی، مگــس زیتــون،  پســیل پســته، مگــس میــوه مدیترانــه ای، 
ــرد  ــار کارب ــه اثبــات رســیده اســت. در تونــس ســه ب ــو ب ــو، ســیب و خرمال درختــان هل
ترکیــب ســوراند )Surround( در باغــات مرکبــات، در مقایســه بــا ســموم ماالتیــون و 
اســپینوزاد بــر علیــه مگــس میــوه مدیترانــه ای تأثیــر بهتــری داشــته و خســارت میــوه 
در تیمــار کائولــن بســیار کمتــر بــوده اســت. عــالوه بــر آن اثــر کنترلــی آن طوالنــی مــدت 
می باشــد. کاربــرد کائولــن در مبــارزه بــا زنجــرک )Homalodisca Coagulate( عامــل انتقــال 
ــد،  ــی می باش ــد چوب ــده آون ــدود کنن ــی مس ــاری باکتریای ــک بیم ــه ی ــاری Pierce ک بیم
ــیاری از  ــه بس ــر علی ــن ب ــت و کائول ــوده اس ــز ب ــت آمی ــور موفقی ــان انگ در روی درخت

برگ خــواران و زنجرک هــا مؤثــر می باشــد.
ــی رود.  ــکار م ــبزیجات ب ــور و س ــیب، انگ ــات س ــرل آف ــت کنت ــن جه ــادا، کائول در کان
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ــا سوســک خیــار بــر روی ســبزیجات و جالیــز بــه میــزان  ایــن ترکیــب جهــت مبــارزه ب
ــارزه  ــت مب ــود و جه ــرف می ش ــار مص ــر آب در هکت ــرم در 500 لیت ــا 50 کیلوگ 37/5 ت
ــر آب در  ــرم در 1000 لیت ــا 50 کیلوگ ــدار 25 ت ــه مق ــور ب ــات انگ ــواران در باغ ــا برگ خ ب

ــرار می گیــرد.  ــا 14 روز مــورد اســتفاده ق ــا فواصــل 7 ت ــار و ب هکت
ــته  ــوران نداش ــان و جان ــرای گیاه ــمومیتی ب ــه مس ــن، هیچگون ــی کائول ــودر معدن پ
ــی  ــودر معدن ــود. پ ــوه نمی ش ــان می ــنتز در درخت ــول و فتوس ــش محص ــب کاه و موج
ــور خورشــید می شــود و دمــای گیــاه را کاهــش  ــن باعــث انعــکاس ن ســفید رنــگ کائول
ــود.  ــی می ش ــی و قارچ ــای باکتریای ــرل بیماری ه ــب کنت ــاده، موج ــن م ــد. ای می ده
همچنیــن، در درختــان میــوه، به منظــور کنتــرل طیــف وســیعی از آفــات نظیــر 
شــته ها، مگس هــا، پســیل ها، ســخت بــال پوســتان و پروانه هایــی نظیــر کــرم ســیب 
و خوشــه خوار انگــور بــکار مــی رود. ایــن پــودر، باعــث ممانعــت از تخــم ریــزی حشــرات 
آفــت بــر روی درختــان میــوه نظیــر ســیب و گالبــی می شــود و نیــز از تغذیــه آفــت از گیاه 

ــری می کند.  جلوگی
ــاری  ــوالت انب ــظ محص ــرای حف ــه ب ــت ک ــمی اس ــر س ــش غی ــره ک ــک حش ــه ی دیاتوم
ــرای  ــه ب ــد. دیاتوم ــرل می کن ــار کنت ــه و انب ــم را در مزرع ــات مه ــی رود و آف ــه کار م ب
انســان و پســتانداران غیــر ســمی اســت. دیاتومــه از الیه هــای نــازک فیتوپالنکتون هــا 
کــه دیاتــوم نامیــده می شــود در طــی دو میلیــون ســال قبــل بــه وجــود آمــده اســت. از 
دیاتومــه در کانــادا علیــه آفــات بــه عنــوان حشــره کــش اســتفاده می شــود. همچنیــن، 
در آمریــکا و کانــادا، خــاک دیاتومــه بــه عنــوان یــک مکمــل تغذیــه ثبــت شــده اســت. 
دیاتومــه حــاوی ســیلیکای یــک نواخــت خالــص شــده بــا ذرات ریــز کمتــر از 10 میکرون  
اســت و قابلیــت پخــش آســان دارد. دیاتومــه توســط الیــه چربــی و مومــی  اپی کوتیکول 
ــره  ــدن حش ــپس ب ــد و س ــم می کن ــره را ک ــدن حش ــود و آب ب ــذب می ش ــرات ج حش
خشــک می شــود و حشــره می میــرد. در ســال 1950 از دیاتومــه بــر علیــه کــرم ســیب و 
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کک ســخت بــال پوســتان خانــواده کدوئیــان و آفــات انبــاری اســتفاده گردیــد. حشــرات 
مکنــده نســبت بــه دیاتومــه حســاس تر از حشــرات دانــه خــوار هســتند. خــاک دیاتومــه 
خاصیــت ســمی بــرای محصــوالت انبــاری غــالت نــدارد و موجب حفــظ غــالت در مقابل 
آفــات انبــاری اســت و بــه راحتــی از آنهــا جــدا می شــود. دیاتومــه بــه عنــوان یــک آفــت 
کــش ثبــت شــده اســت. تحقیقــات نشــان داده کــه دیاتومــه، غــالت و حبوبــات ذخیــره 

شــده در انبارهــا را از خســارت آفــات انبــاری حفــظ می کنــد.
آنهــا، دارای خاصیــت  برخــی اســانس های گیاهــی و اجــزای شــیمیائی فعــال 
ــن  ــاد در ای ــرات زی ــت تغیی ــه عل ــند. ب ــی می باش ــد میکروب ــل ض ــی و عوام دور کنندگ
ــی  ــد میکروب ــواص ض ــد. خ ــاوت می باش ــانس ها متف ــی اس ــرات بیولوژیک ــات، اث ترکیب

ــت. ــده اس ــناخته ش ــی ش ــانس های گیاه ــی از اس برخ
اســانس اکالیپتــوس یــک ترکیــب ضــد التهابــی، ضــد عفونــی کننــده و ضــد باکتــری 
ضعیــف، ضــد ویــروس می باشــد. اســانس منتــول و اکالیپتــوس بــه عنــوان ترکیباتــی 
صــد در صــد گیاهــی و محلــول در آب هســتند. ایــن ترکیــب حــاوی ســینئول می باشــد. 
گیــاه نعنــاع بــا نــام علمــی Mentha اســت کــه در جهان بــه نام Minth شــناخته می شــود. 
 Mentha piperita ایــن گیــاه دارای بیــش از 30 گونــه مختلــف در جهــان اســت. گونــه
ــاع  ــن نعن ــفاف و از روغ ــوری و ش ــی بل ــب آل ــک ترکی ــول ی ــت. منت ــی اس ــاًل خوراک کام
 )C

10
H

20
O( بوجــود آمــده اســت. اســانس منتــول یــا اســانس نعنــاع بــا فرمــول شــیمیائی

ــتالی  ــری آن کریس ــکل ظاه ــفید و ش ــا س ــگ ی ــورت بی رن ــه ص ــاده ب ــن م ــد. ای می باش
و چگالــی آن g/cm3 0/890 اســت. نقطــه ذوب منتــول، 33ـ31 و نقطــه جــوش آن،  
212 درجــه سلســیوس اســت. ایــن مــاده، از نظــر ترکیبــات شــامل تیمــول، منتیــن، 
ــکل  ــه ش ــه س ــاختمانی ب ــات س ــر خصوصی ــوده و از نظ ــیکلوهگزانول ب ــیترونیل، س س
ــتفاده  ــل اس ــور عس ــای زنب ــه کنه ه ــر علی ــول ب ــود دارد. از منت ــع ـ گاز وج ــد ـ مای جام

مــی شــود. 
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شکل 7- نحوه تهیه محلول پودر معدنی کائولن

 
)Orginal( شکل 8- خاک دیاتومه

شکل 9- اسانس اکالیپتوس 
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شکل 10- رنگ منتول 

شکل 11- نحوه رنگ آمیزی تنه درخت مو به کمک اسانس منتول و اکالیپتوس
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توصیه ترویجی
بــر اســاس پژوهش هــای انجــام شــده در ســطح تاکســتان های اســتان قــم، مصــرف 
ــه صــورت محلول پاشــی )10  مخلــوط کائولــن ده درصــد و خــاک دیاتومــه ده درصــد ب
ــر  ــالوه ب ــر آب(، ع ــه در 100 لیت ــاک دیاتوم ــرم خ ــراه 10 کیلوگ ــن به هم ــرم کائول کیلوگ
ممانعــت از تخم ریــزی زنجــره مــو بــر روی سرشــاخه های مو وداشــتن حداقــل آلودگی، 
باالتریــن میــزان عملکــرد انگــور را تولیــد می کنــد و لــذا در شــرایط موکاری هــای 

اســتان قــم قابــل توصیــه می باشــد. 


