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( از استان Stainton Holocacista rivilleiگزارش آفت پروانه مینوز برگ انگور )

  قزوین

 4و محسن دیهیم 3سیدوحید فرهنگی ،2امیر حقیقت، 1بابک قرالی
 

 چكيده

نتیجه تالش برای افزایش کمی و کیفی این محصول و کنترل  باشد. دردر ایران می ترین محصوالت باغبانیانگور یکی از مهم

کرده است، پروانه مینوز  های مهم آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. یکی از آفات انگور که در اروپا بسیار شیوع پیدابیماری

شده  گردد، لذا خسارت آن بسیار نادر گزارشل میباشد که احتماالً جمعیت این آفت توسط یک دشمن طبیعی کنترمی برگ مو

داران شده است، لذا در این مقاله سعی بر آن است تا جهت آشنایی تاک ای از استان قزوین مشاهدهاست. اخیراً این آفت در منطقه

 .گرددها و خسارات احتمالی بررسی محترم با این آفت و جلوگیری از شیوع آن، عالئم وجود آفت در تاکستان

  انگور، آفت، پروانه مینوز برگ مو کلیدی: یهاواژه
 

 مقدمه

انگور یکی از محصوالت مهم باغی در دنیا 

میلیون تن است که  74باشد. میزان تولید آن سالیانه می

 میلیون  27میلیون تن آن در کشورهای اروپایی و  26

گردد می دتن آن در کشورهای آسیایی تولی

(FAOSTAT,2017 همچنین انگور در ایران جزو .)

رتبه دوم  باشد که بعد از سیبمحصوالت مهم باغی می

تولید را به خود اختصاص داده است. در این میان 

های فارس، همدان، قزوین و خراسان رضوی به استان

ترتیب رتبه اول تا چهارم تولید انگور در کشور با مجموع 

. (1397،)احمدیدرصد از کل تولید انگور را دارند  52

سطح زیر کشت انگور حدود  95-96در سال زراعی 

تن  2710000تار بوده که از این سطح هزار هک 295

 ی از مناطق ـزوین نیز یکــآمده است. قدست محصول به

 

 

                                                           
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج قزویناستان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  ،گیاهپزشکیبخش تحقیقات  پژوهشی، دانشیار 1

 .، ایرانقزوینکشاورزی، 
 .مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین. ایران ، زراعتتخصص  ،محقق 2

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  گیاهپزشکی،علمی بخش تحقیقات  محقق غیرهیئت  3

 .کشاورزی، قزوین. ایران
 .ایران قزوین. سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، ارشد باغبانی، کارشناس 4

 

باشد که سطح زیر کشت انگور آبی خیز کشور میانگور

کیلوگرم  10600هکتار با متوسط عملکرد  32640در آن 

هکتار و  440در هکتار و سطح زیر کشت انگور دیم 

 باشددر هکتار میکیلوگرم  6090متوسط عملکرد 

 .(1396نام،بی)

 Holocacista rivillei) پروانه مینوز برگ مو

Stainton) عنوان یک  خوار انگور در اروپا و بهتنها برگ

شده که در جنوب اروپا و  شناخته مینوز انگور اروپایی

کرده است. این پروانه از  غرب آسیا گسترش پیدا

 123جنس و  12است که شامل  Heliozelidaeخانواده 

گونه و در ایتالیا  8که در ترکیه  باشدشده می گونه کشف

شده و بیشترین تنوع آن در آمریکای گونه شناسایی 4

 شده است. این پروانه کوچک  شمالی و استرالیا مشاهده
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 های عنوان یک آفت جزئی باغ ابتدا در ایالت مالت و به

 باشد، می خوار(مونوفاژ )تکای انگور که گونه

 برای اولین بار در جهان توصیف گردید

(Erik etal., 2012 Mirela, 2014) . 
 

 مشخصات ظاهری
 حشره کامل

لکه مثلثی  4تیز، سیاه براق با های جلو نوکبال

ها در قاعده بال طالیی مایل به زرد است. دو عدد از لکه

گونه باشد. در اینمیو دو عدد دیگر در ناحیه انتهایی بال 

ها دارای متر است. شاخکمیلی 4تا  5/3 ها بینطول بال

رنگ و سایر حلقه بندی بوده و پاهای جلویی حشره سیاه

ها در هر دو بال ای هستند. رگبالپاها به رنگ نقره

 (Mirela,2014).(1یافته است )شکل کاهش

 

 

 
 

  حشره کامل مینوز انگور -1شکل 

 (6شده از منبع اقتباس)

 الرو:

متر میلی 4طول بدن الرو در حداکثر رشد حدود 

و سر و پشت سینه سیاه  است. رنگ عمومی بدن آن زرد

 و قطر سر از قطر بندهای سینه بیشتر است باشدمی

 (.1386 اسماعیلی،)
 

 بیولوژی آفت

مختلف و انگور گونه در درختان الرو این

 و  لــشک بیضی هایهای مشخصی به شکل حفرهمحفظه

 

کند. این صورت گال ایجاد می ندرت در گیاهان به به

 دار هستند و باعث ایجاد ها تا حدودی عمقحفره

های بیضوی جهت تشکیل شفیره در برگ سوراخ

 (Erik et al,2012. Mirela,2014). (2شوند )شکل می

 

 
 

 

 

 

 



 1399شماره یک، دوره دوم، پاییز و زمستان                                 مجله ترویجی انگور 

41 

 

 
 

 های شفیره )سمت چپ( )اصلی(و تشکیل پیله (سمت راست) نمای کلی برگ انگور مبتالبه مینوز -2شکل 

 
( 3 گیرند )شکلها قرار میالروها در حفرهزمانی که 

که  شده تا به مرحله پیش شفیره برسندها متوقفتغذیه آن

های گیاه ها در سطح برگ یا سایر قسمتنهایت شفیره در

شوند. در مناطق معتدل در سرمای زمستان مستقر می

طورکلی در مانند. بهصورت پیش شفیره باقی می الروها به

های چندانی وجود این خانواده گزارشخصوص سابقه 

عنوان یک آفت جزئی برای انگور  ندارد و تنها از آن به

 .(Erik et al,2012. Mirela,2014) شده است یاد

 

 

 
 

 های ایجادشده )اصلی(استقرار الرو در محفظه -3 شکل
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ه توسط الرو همانند یک داالن های تولیدشدمحفظه

ها در ناحیه ایپدرم یعنی باشندکه محل قرارگیری آنمی

(. 4باشد )شکل سطح فوقانی و زیرین برگ میدر بین 

ها باریک، طوالنی، شفاف و تا حدودی بیضوی این داالن

 مشاهده استها الرو قابلکه داخل آن شکل هستند

(Mirela,2014).  

شکل را از یک لکه بیضیالرو قبل از شفیرگی 

شود برگ جدا کرده و باعث ایجاد سوراخ در برگ می

 افتد(، سپس الرو در خاک یا بستر زیر برگ می5)شکل 

ها که این الروهای در خاک افتاده و جداشده از محفظه

ها و یا خاک توان در طول مدت تابستان در برگرا می

های شاخههای ساقه یا و در طول مدت زمستان در شکاف

 .(Mirela,2014) بزرگ پیدا کرد

نهایت الروهای جداشده از برگ تبدیل به  در

شفیره شده و به فاصله یک تا دو هفته به حشره کامل 

شوند که این حشره در سال دو تا سه نسل ایجاد تبدیل می

 (.1386اسماعیلی،کند )می

 

 

 
 

الرو مینوز  شده توسطهای تشکیلداالن -4شکل 

 (6شده از منبع )اقتباس انگور

الروها  شکل و جداشده توسطنقاط بیضی -5شکل 

 )اصلی(

 
 نحوه خسارت و مبارزه

به اینکه  طور که ذکر گردید، با عنایتهمان

 جمعیت آفت احتماالً توسط دشمن طبیعی کنترل 

گردد و آفتی است که خسارت چندانی از آن گزارش می

گونه مبارزه شیمیایی در حال حاضر نشده است، لذا هیچ

های مکرر در پاشیگردد. با توجه به سمتوصیه نمی

 بایست مبارزه با سایر آفات با استفاده های انگور میباغ

 

ها و بر پایه مدیریت تلفیقی آفات صورت از تمامی روش

دست از بین نرفته دشمنان طبیعی حشراتی ازاینگیرد تا 

 ها ظهور نکند.عنوان آفت ثانویه در باغ و به
 

 های موجود در ایرانگزارش

 تنها در کتاب آفات مهم درختان میوه تألیف مرحوم
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( خصوصیات 1386دکتر مرتضی اسماعیلی )اسماعیلی، 

 این آفت ذکرشده است.

 

 توصيه ترویجی
عموالً تراکم این آفت درجاهایی با توجه به اینکه م

که شاخ و برگ درختان انبوه و جریان هوا شدید باشد، 

خصوص هرس بیشتر است، لذا هرس منظم درختان به

 تواند در کنترل جمعیت آفت مؤثر باشدسبز می

 (.1386اسماعیلی،)
 

 آوری آفتمحل جمع

این آفت از استان قزوین در مکانی نزدیک به 

ای با توسط نگارنده چهارم در نقطهروستای جذمه و 

 و طول جغرافیایی شمالی °36 ʹ8 عرض جغرافیایی

متر از سطح دریا  1372ارتفاع  شرقی و  ʹ22 50° 

 شده است. آوریجمع
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