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پروانه كله مرده
Acherontia atropos 
(Lep.: Sphingidae)

وجه تسميه پروانه كله مرده آن است كه در 
حشره كامل عالقه زيادي به  . پشت قفس سينه پروانه نقشي به شكل اسكلت سر انسان وجود دارد 

عسل دارد، به طوري كه غالباً وارد كندوهاي عسل شده و از عسل تغذيه مي نمايد؛ خسارت ديگر 
.پروانه كله مرده مربوط به الرو است كه آفت سيب زميني بوده و از برگهاي آن تغذيه مي نمايد

مناطق انتشار
.پروانه كله مرده بومي نواحي گرمسيري و نيمه گرمسيري مي باشد
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كامل حشره
 پروانه سينه قفس .باشد مي ميليمتر 130-90 باز بالهاي با بدن عرض و ميليمتر 60-50 آن طول
  .شود مي ديده آن روي نيز انسان سر اسكلت نقش و بوده رنگ اي قهوه موهاي از پوشيده و بزرگ
  موجدار عرضي نوارهاي آنها روي و بوده تيره اي قهوه رنگ به و عرض كم طويل، جلويي بالهاي

  جانبي نيمه موازي نوار دو با و زرد رنگ به ,كوتاه عقبي بالهاي .دارد وجود رنگ زرد )زيگزاگ(
.باشند مي رنگ تيره
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تخم
. باشد مي خاكستري به متمايل آبي يا خاكستري به متمايل سبز رنگ به حشره تخم

الرو
  روي در است، سبز به متمايل زرد آن بدن رنگ .رسد مي ميليمتر 150-120 به رشد حداكثر در الرو
  وجود زرد خط يك و سياه خط يك بدن هاي حلقه از يك هر طرفين در و رنگ آبي نوار يك آن پشت

 . است گرفته قرار شاخ شبيه گوشتي استطاله يك نيز شكم آخر قبل ما حلقه روي .دارد
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شفيره
  بدن به خرطوم .باشد مي قرمز به متمايل اي قهوه آن رنگ و بوده ميليمتر 80-75 طول به شفيره

. باشد مي كوتاه انتهايي خار دو داراي و عريض كريمستر .است چسبيده
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خسارت
 .نيست و نبوده اقتصادي كشور زميني سيب مزارع از هيچكدام در آفت اين تغذيه

شناسي زيست
  حشرات بهار اوايل در .گذراند مي خاك داخل در شفيره صورت به را زمستان مرده كله پروانه    

  مي قرار زميني سيب هاي بوته روي را خود تخمهاي جفتگيري، از پس ها ماده و شده خارج كامل
 3-2 از پس آنگاه . نمايد مي تغذيه آنها از و نموده حمله برگها به تخم از خروج از پس الرو .دهند
  شرايط اگر .گردد مي خاك وارد شفيره به شدن تبديل براي سپس و رسيده خود كامل رشد به ماه

  .است فعال ها شب حشره اين . باشد داشته نسل دو سال در تواند مي حشره اين باشد مساعد جوي
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روش هاي كنترل
مكانيكي -الف

در نقاطي كه افراد كامل مزاحم كندوي عسل باشد به وسيله تور سيمي مي توان در ورودي كندو را 
.  مسدود كرد

بيولوژيكي -ب
مي باشد كه  Tachinidaeاز خانواده  Sturmia atropivora يكي از پارازيتهاي مهم آن مگس

بر   Ichneumonidaeهمچنين زنبور هاي مختلفي از خانواده .  الروها را پارازيته مي كند
.روي اين آفت فعالند

شيميايي -ج 
با توجه به اقتصادي نبودن جمعيت آفت و همچنين دشمنان طبيعي متعدد آن، بكارگيري سموم  

شيميايي اصالً قابل توصيه نمي باشد
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پروانه ميوه خوار بادمجان
 Leucinodes orbonalis

 (Lep. Crambidae)
   

       
پروانه ميوه خوار بادمجان روي ميوه بادمجان در سطح وسيع و به طور محدود روي گوجه فرنگي  

.خسارت وارد مي سازد   
گياهان ميزبان

سيب زميني، بادمجان، گوجه فرنگي و سيب زميني شيرين از جمله گياهان ميزبان اين آفت مي  
.  باشند

مناطق انتشار
اين آفت در كشورهاي آسيايي و آفريقايي، و از كشورهاي همسايه ايران تنها از كشور پاكستان و  

. در ايران فقط از برخي از شهرستانهاي استان مازندران گزارش شده است 

In many classifications, the Crambidae have been treated as a subfamily of 
the Pyralidae

http://en.wikipedia.org/wiki/Subfamily
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyralidae
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كامل حشره
. است اي قهوه به مايل آبي بالها روي نقاط .كمرنگ آبي يا و صورتي نقاط با سفيد بالغ افراد رنگ

تخم
  قرار ميزبان گياهان برگ پشت در گروهي يا و انفرادي طور به كه هستند كرمي سفيد رنگ به ها تخم

.شوند مي داده
الرو

  شود، مي تبديل بالغ الرو به و شده كامل آن تغذيه وقتي اما است، شيري سفيد رنگ به يك سن الرو
.رسد مي ميليمتر 18-15 به آن اندازه و گردد مي شفاف صورتي آن رنگ
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خسارت
  الروهاي .كند مي خسارت ايجاد ها ميوه داخل تونل ايجاد و برگ و سرشاخه از تغذيه با آفت الرو
  تونل ايجاد ميوه داخل تر مسن الروهاي ولي نمايند، مي حمله گياه هاي گل و شاخه به آفت جوان

  .كنند مي

شناسي زيست
  از تغذيه به شروع و كرده ايجاد كوچكي حفره ميوه يا ساقه در تخم، از خروج از پس يك سن الرو
 ريخته برگهاي يا و شده خشك هاي بوته يا ها ساقه روي در الروها كامل، تغذيه از پس .كند مي آن

  چند معتدل و گرم مناطق هوايي و آب شرايط در حشره اين .شوند مي شفيره به زمين سطح در شده
.است نسل تداخل داراي و بوده نسلي
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كنترل هاي روش
زراعي -الف

.آلوده هاي بوته بردن بين از -1
 .ساله دو تناوب اجراي و ميزبان غير گياهان كشت -2

.ديررس و مقاوم ارقام از استفاده -3
مكانيكي -ب

  مزرعه داخل به شدن وارد به قادر ماده هاي پروانه باشد متر 2.5 ارتفاع به مزرعه حصار اگر
 .باشد نمي باالتر ارتفاع در پرواز به قادر و بوده تنبل بسيار حشره اين زيرا نيستند،

فرموني كنترل -ج
  است معمول نيز آفت اين مديريت در بالغ حشرات آوري جمع و آفت رديابي براي فرمون از استفاده

.  
بيولوژيكي - د

Eriborus زنبور sinicus داخلي پارازيتوييد صورت به كه است آفت اين طبيعي دشمنان از يكي  
. نمايد مي عمل
شيميايي -ج

.گيرد صورت تخمها شدن باز از پس عموما نياز صورت در سمپاشي
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)سوسك كلرادو(سوسك برگخوار سيب زميني 
         Leptinotarsa decemlineata Say. 

           (Col., Chrysomelidae)

  1811 سال در بار اولين براي است، جهان مختلف نقاط در زميني سيب آفات مهمترين از يكي كه حشره اين
.شد آوري جمع نوتال توماس توسط كلرادو ايالت در ميالدي

  مشاهده اردبيل منطقه در بار اول 1363 بهار در اما بود كشور اي قرنطينه آفات جزء ابتدا آفت اين ايران در 
  به بعد به 1370 سال از ولي شد محدود منطقه اين در سال 10 تقريبا داخلي قرنطينه اقددامات با .شد

.كرد پيدا سرايت كشور مناطق ساير به تدريج

Vegetable pests – JALALI et al. – 2nd semester 1393-94
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انتشار مناطق
 ساير براي 1370 سال تا و شد مستقر و وارد آستـارا همـجـوار روستاهــاي و اردبيل در ابتدا ايران در

 ساير در زود يا دير حشره، اين پرواز باالي توانايي به توجه با حال، هر به .بود قرنطينه كشور نقاط
.شد خواهد مستقر نيز كاري زميني سيب مناطق

ميزبان گياهان
  فلفل، فرنگي، گوجه بادمجان، از مرجح ميزبان نبود صورت در اما دهد مي ترجيح را زميني سيب آفت اين

.نمايد مي تغذيه نيز تاتوره و گزنه خروس، تاج توتون،
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كامل حشره
  سطح در و كشيده بيضي شكل به ميليمتر، 6 عرض ميليمتر، 11-9 طول به آفت اين كامل حشره در بدن

 مياني لكه جفت يك كه سياهرنگ هاي لكه تعدادي گرده پيش روي در .باشد مي محدب و برآمده پشتي
  آن از يك هر روي و حنايي قرمز به مايل زرد ها بالپوش .شود مي ديده قرينه صورت به و همه از بزرگتر

  به و هاست بالپوش روي بر طولي نوار 10 داراي مجموع در حشره اين .شود مي مشاهده تيره نوار 5 ها
  از بيشتر وزن با و تر حجيم كمي ماده بالغ حشرات .شود مي گفته decemlineata آن به دليل همين

.هستند نر بالغ حشرات

Vegetable pests – JALALI et al. – 2nd semester 1393-94
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تخم
 رنگ به تدريج به ولي بوده رنگ زرد ابتدا در كه باشد مي ميليمتر 1/2 تقريبي طول به و شكل بيضي تخم

.آيد مي در نارنجي
الرو

  كه است ميليمتر 2 تا 1/5 تخم از خروج ابتداي در الروها اندازه .باشد مي الروي سن 4 داراي حشره اين
 انتهايي مراحل در و هستند آجري قرمز رنگ به ابتدا الروها .رسد مي ميليمتر 15- 12 به كامل، رشد از پس
.آيند مي در صورتي زرد رنگ به

  
کلرادو سوسک تخم دسته :باال
)راست به چپ از 4 تا 1( الروی مختلف سنين :پايين
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  شفيره
  عمق در شفيرگي النه داخل در و بوده صورتي به متمايل زرد رنگ به و ميليمتر 11-8 طول به ها شفيره

  رفته فرو مياني قسمت در و كامل شكمي حلقه 7 نر شفيره در .شوند مي تشكيل خاك سانتيمتري 2-3
.است شده تقسيم رنگي سياه خطوط وسيله به مياني، قسمت در ماده شفيره ولي بوده،

Vegetable pests – JALALI et al. – 2nd semester 1393-94
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خسارت
  به آفت اين خسارت عمده .كنند مي تغذيه زميني سيب برگهاي از آن بالغ حشره و الروي مختلف مراحل
  چهارم سن الروهاي وسيله به درصد 77 حدود يعني خسارت و تغذيه ميزان بيشترين و الروها وسيله
Pseudomonas مانند زميني سيب باكتريايي و ويروسي بيماريهاي ناقل آفت اين شود مي ايجاد

solanacearum باشد مي نيز .

Vegetable pests – JALALI et al. – 2nd semester 1393-94
Faculty of Agriculture



pag. 63

شناسي زيست
  به را زمستان آفت اين .باشد مي )بالغ و شفيره الروي، سن 4 تخم،( مرحله 7 شامل حشره اين زندگي دوره

 سپري انبار در زميني سيب هاي محموله داخل در يا خاك سانتيمتري 40 تا 20 عمق در كامل حشره صورت
 .شوند مي فعال دياپوز حال در حشرات رسد مي سانتيگراد درجه 12/5 به محيط دماي وقتي.نمايد مي

  الروها .نمايند مي تخمگذاري برگها زيرين سطح در و كرده جفتگيري و تغذيه ظهور، از پس كامل حشرات
  و داشته بااليي خيلي پرواز قدرت حشره اين .شوند مي تبديل شفيره به اندازي، پوست بار سه از پس

  و كند مي پيدا انتقال نيز آلوده خاك و غده با آفت اين عالوه به .رسد مي هم كيلومتر 350 تا آن پرواز شعاع
  در نسل 3 تا 2 عمدتاً آن نسل تعداد .باشد آن انتقال روشهاي مهمترين از يكي آلوده غده رسد مي نظر به

  خاك درون بالغ شكل به كه است دياپوز داراي خود زندگي دوره در كلرادو سوسك اند، نموده گزارش سال
  مدت بلند و كوتاه صورت به و بوده هورموني كنترل تحت آن خاتمه و شروع مكانيسم و افتد مي   اتفاق
  تجمع و مزارع حاشيه سمت به مزرعه داخل از آن حركت كلرادو، سوسك ويژگيهاي از يكي . افتد مي اتفاق

.باشد مي زمستانگذراني از قبل آخر نسل در و پاييز در گوديها در
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كنترل هاي روش
داخلي قرنطينه -الف

  بسيار قرنطينه اقدامات اجراي لذا است، وارداتي و نبوده ايران بومي آفت اين اينكه به توجه با
  منطقه آن اندازه به محصول توليد آلوده، مناطق در كه بود جا به راستا اين در .باشد مي ضروري
.شد مي جلوگيري آلوده محصول جابجايي از تا گرفت مي صورت

مكانيكي -ب
 دست با محصول برداشت -1
زراعي فصل آغاز در تخم دستجات و كامل حشرات انهدام و آوري جمع -2

زراعي -ج
 هوايي و آب شرايط كه حدي تا زميني سيب بذور هنگام زود كشت :زميني سيب كردن هراكش -1

.شود مي زميني سيب رشد و ظهور تسريع موجب دهد اجازه
زراعي تناوب رعايت -2
مزارع حاشيه در كشت موعد از قبل زميني سيب رديف چند كشت :تله گياهان از استفاده -3
رسيده محصول سريع برداشت و زودرس هاي واريته از استفاده -4

Vegetable pests – JALALI et al. – 2nd semester 1393-94
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 مقاوم ارقام از استفاده - د
  ارقام اما دارند، آفت اين مقابل در بيشتري تحمل آلكالوييدها، داشتن دليل به وحشي هاي گونه

  پيشنهاد وي .)1372 قنبالني، نوري( باشند مي حساس آفت اين به نسبت شده اصالح و پرمحصول
  شامل وحشي هاي گونه از را مقاومت صفت بعدي نژاد اصالح و گيري رگ دو انجام با كه نموده

Solanum demissum و S. berthaultei ارقام كشت به نسبت و داده انتقال اهلي هاي گونه به  
.نمود كنترل را كلرادو سوسك خسارت زميني سيب مقاوم

بيولوژيكي -ه
  رشدي مختلف مراحل در حشره اين .است متنوعي و متعدد طبيعي دشمنان داراي كلرادو سوسك

 هاي خانواده شكارگر سنهاي پارازيتوئيد، زنبورهاي جمله از طبيعي دشمنان حمله معرض در
Pentatomidae، Reduviidae، Miridae، خانواده كفشدوزكهاي Coccinellidae و  

Lygus سن همچنين.گيرد مي قرار Carabidae خانواده سوسكهاي rugulipennis اين تخم از  
. كند مي تغذيه آفت
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ميكروبي كشهاي حشره از استفاده -و 
  از مخلوطي به را كلرادو سوسك الروي مختلف سنين حساسيت )1382( همكاران و كهريزه قاسمي

var. tenebrionis Bacillus thuringiensis خالص و حنا پودر وB.t  بررسي آزمايشگاه در  
 500 غلظت با حنا پودر و ميليون در قسمت 500 غلظت با  .B.tمخلوط كه گرفتند نتيجه و كرده
  اسيد شامل معدني تركيبات است، داشته بر در تلفات درصد 5/72 روز، 6 از بعد ميليون، در قسمت
  باكتري كارآيي افزايش در مؤثري نقش منيزيم كلريد و كلسيم سولفات منيزيوم، سولفات بوريك،

Bacillus thuringiensis var. kurstaki اند داشته آفت اين سوم سن الرو روي.   
شيميايي -ز

 باال سنين الروهاي اما شوند، مي كشته كشها حشره وسيله به آساني به اغلب 2 و 1 سنين الروهاي
.روند مي بين از سختي به

تلفيقي -ي
  گيري بهره آفت اين كنترل براي روشها ساير با تلفيق در بيولوژيك كشهاي حشره از توان مي

 .يابد كاهش را شيميايي و بيولوژيك كشهاي حشره به آفت مقاومت امكان تا نموده
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زميني سيب مفتولي كرمهاي
 مختلف مزارع از مفتولي كرمهاي عنوان به Elateridae خانواده هاي سوسك از مختلفي هاي گونه
: Agriotes جنس از گونه چندين جمله از .اند شده گزارش ايران در زميني سيب

A. lineatus L.
A. elongatus Marsch
A. meticulosus Candeze
A. brevis Candeze
A. obscurus L
A. sputator L
A. caspicus Heyden
A. iranicus Gondezi  &Furlan Platia
A. proximoides Gondezi   & Furlan Platia

Melanotus جمله از خانواده اين مختلف هاي جنس از هايي گونه و fuciceps Gyllenhal.
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 400 حدود كه است بالپوشان سخت راسته هاي خانواده بزرگترين از يكي Elateridae خانواده
  خانواده هاي گونه از غير .)ب 1383 همكاران، و باقري( دارد جهان سراسر در گونه 9000 و جنس

 مي تغذيه گياهان ريشه و اي غده گياهان از خاك داخل در نيز Alleculidae هاي گونه مذكور،
.نمايند

انتشار مناطق
  استان در مزبور حشرات ايران در .باشند مي چغندرقند و جو گندم، هويج، ,زميني سيب مهم آفات از

  تراكم در شرقي جنوب و غربي هاي استان مركزي، مناطق غربي، شمال شرقي، شمال شمالي، هاي
.A مفتولي كرماند شده مشاهده متفاوت هاي lineatusباشد مي كشور نقاط اكثر غالب گونه.

ميزبان گياهان
  بسيار و گوناگون مواد از خاك مختلف اعماق در الروي رشد طوالني دوره طي مفتولي هاي كرم

  جوانه و بذور زميني، سيب هاي غده پوسيده، مواد چوب، خاكزي، هاي قارچ ميسليوم شامل متنوع
  فرنگي، گوجه كاهو، ذرت، هويج، گندم، جمله از گياهان موئين و نازك ريشه شده، سبز تازه هاي

.شوند مي   محصول كيفيت شديد افت سبب و نموده تغذيه پنبه و جو فرنگي، تره توتون، چغندرقند،
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كامل حشره
  با مسطح، كشيده، بدن .باشند مي ميليمتر 3 حدود بدن عرض و ميليمتر 10-7 طول به كامل حشرات

 باريك كمي بدن انتهاي .هستند موازي يكديگر با بالپوشها طرف دو كه است اي قهوه عمومي رنگ
.شود مي

 

شكمي سطح از مفتولي كرم كامل حشره                  پشتي سطح از مفتولي كرم كامل حشره

A. lineatus L (Col., Elateridae)
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تخم
تخم ها به صورت دسته اي، كوچك، به طول كمتر از نيم ميليمتر، تخم مرغي شكل و به رنگ سفيد  

.هستند 
الرو

الرو حشره قهوه اي رنگ، دراز و داراي پوست سخت است و به همين علت به آن الرو مفتولي مي 
.ميليمتر بوده است 20-17طول بدن الروها . گويند

شفيره
الرو كامل با تشكيل النه  . شفيره به رنگ سفيد، و شكننده مي باشد

.اي در خاك به شفيره تبديل مي گردد

Vegetable pests – JALALI et al. – 2nd semester 1393-94
Faculty of Agriculture



pag. 71

 با زميني سيب مزارع خاك درون در سال 3-2 بر بالغ گاهي طوالني رشد دوره در ها كرم اين
 موجب شده، تشكيل تازه هاي غده از نهايت در و زيرزميني هاي ساقه و بذري هاي غده از تغذيه

.گردند مي زميني سيب غده و بوته به شديد صدمات
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شناسي زيست
A. lineatus سپري خاك سانتيمتري 30-20 عمق در ساله 5 تا 1 الروهاي صورت به را زمستان  

  در كامل حشرات .نمايد مي طي را شفيرگي دوره خرداد اواخر تا ارديبهشت اواخر در و كند مي
  داخل به تخمگذاري براي جفتگيري از پس ماده افراد و شوند مي ظاهر تيرماه اوايل و خرداد اواخر
  قرار ميزبان گياهان ريشه روي خاك سانتيمتري 6-2 عمق در را خود هاي تخم و نموده نفوذ خاك
.دهند مي
  برابر در و داشته رطوبت به مبرمي احتياج الروها شوند مي تفريح روز 60-25 از پس ها تخم

 الروهاي .است الروي دوره آفت اين رشدي مرحله ترين طوالني باشند، مي حساس بسيار خشكي
  در باشند، داشته مناسب تهويه و كافي رطوبت تازه، غذايي مواد حتماً بايد ماندن زنده براي جوان
  است آنها فعاليت از ناشي زميني سيب محصول به وارده خسارت عمده كه تر مسن الروهاي حاليكه
.هستند بيشتري تحمل داراي محيطي نامساعد شرايط به نسبت
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كنترل هاي روش
زراعي -الف

تناوب -1
زراعي، صحيح عمليات اجراي -2
  زمستان فصل در كه مناطقي براي تابستان طول در هرز هاي علف حذف و زمين نگهداشتن آيش -3

.گيرند مي قرار كشت مورد
  درون هاي كرم نابودي در تواند مي آب يخ و ديسك شخم، شامل زمستانه زراعي عمليات انجام -4

.باشد مؤثر خاك
.زمين به دادن خشكي -5
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كنترل هاي روش
مكانيكي -ب

 معموالً( بالغ حشرات ظهور دوره در فرموني يا نوري هاي تله از استفاده با بالغ حشرات شكار -1 
.باشد مي آفت اين تراكم تقليل در مؤثر هاي روش از )ماه ارديبهشت در
  در )چاودار ذرت، گندم، جوانه( بذور اين از مقاديري دادن قرار با.اي طعمه هاي تله از استفاده -2

  و آوري جمع به نسبت آفت اين تراكم از اطالع ضمن توان مي سطحي، خاك زير در هايي چاله
.نمود اقدام آن نابودي

بيولوژيكي -ج
  آفت اين تراكم تقليل در توانند مي پرندگان و انگل نماتدهاي ها، باكتري ها، قارچ جمله از عواملي
.است بيشتري مطالعات انجام نيازمند اينها، از گيري بهره البته كه باشند داشته نقش

شيميايي - د
 از توان مي باشد زياد آن انبوهي كه صورتي در ولي است مشكل آفت اين با شيميايي مبارزه
 پودر و هكتار در كيلو 10 ميزان به %10 گرانول ديازينون ،%5 گرانول كربوفوران نظير سمومي
.نمود استفاده هكتار در كيلوگرم 3 ميزان به ليندين %80 وتابل
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 ريشه سفيد كرم
        

  سيب جمله از اي غده زراعي، گياهان و ميوه درختان انواع روي در و بوده فاژ پلي بسيار آفت اين
  سفيد كرمهاي از ديگري هاي گونه كشور مختلف مناطق در البته .كند مي خسارت ايجاد زميني
.P جمله از ريشه adspersa و خراسان نواحي در Melolontha sp. سواحل و ايران شمال در  
.دارد انتشار مازندران درياي

Polyphylla olivieri Cast (Col., Scarabaeidae)

كامل حشره                                                                        
.P كامل حشرات  olivieri عرض و داشته طول ميليمتر 40 تا 30 حدود  

  بدن عمومي رنگ.رسد مي ميليمتر 20 تا قسمت ترين عريض در آنها بدن
  روي رنگ صدفي هاي پولك از هايي توده كه است سياه تا تيره اي قهوه
  در رنگ سفيد هاي لكه يا نوار بصورت پولكها اين .است پوشانيده را آنها

  .باشند مي نمايان بالپوشها و سينه قفس سر، پشتي سطح

Vegetable pests – JALALI et al. – 2nd semester 1393-94
Faculty of Agriculture



pag. 76

تخم
 به و صدفي سفيد رنگ به كروي، به نزديك بيضي بيش و كم ها تخم

.شوند مي ديده مجتمع صورت
الرو

 پاهاي داراي كه شكل بدين .باشند مي اسكارابيفرم ها گونه تمام الروهاي
  نسبتاً آنها شكم آخر و بودهCشبيه خميده بدن و قوي نسبتاً اي سينه
. است متورم و بزرگ

شفيره
 خاك در شكل بيضي اي گهواره شفيرگي مرحله از قبل كامل الروهاي
 نزديكي در شفيره .شوند مي شفيره به تبديل آن داخل در و كرده درست
  .شود مي تشكيل خاك سطح
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 خسارت
 آنها به و كرده حمله يكساله زراعي گياهان ريشه به اغلب اول سن الروهاي ها، تخم تفريخ از پس

 باالي سنين چغندرقند و زميني سيب نظير اي غده گياهان روي در حتي .نمايند مي وارد خسارت
 به 3 و 2 سنين الروهاي ويژه به آفت اين الروي باالي سنين معموالً . كند مي خسارت ايجاد الروي
.زنند مي خسارت ميوه درختان

شناسي زيست
  حشرات .برد مي بسر خاك مختلف اعماق در ساله 2 و 1 الروهاي صورت به را زمستان حشره اين

  بوده اند پرواز شب همگي شوند، مي مشاهده تابستان اوايل و بهار آخر ماههاي در معموالً كه كامل
 خاك سطح به نزديك اغلب دارند، كوچكتري جثه كه اول سنين در .است هفته 3 تا 2 جنيني دوره و

  و ضخيم هاي ريشه روي اغلب باال سنين در ولي خورند، مي گندميان ريشه از و كنند مي زندگي
.شده اند مستقر ميوه درختان و چغندرقند زميني، سيب ريشه جمله از گياهان، اي غده
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كنترل هاي روش
مكانيكي -الف

 حشرات و الروها بردن بين از و آوري جمع به محدود منحصراً آفت اين عليه مكانيكي مبارزه
. باشد مي كامل

زراعي -ب
  پرندگان توسط آن شكار نهايتاً و خاك سطح به الروها انتقال باعث خاك برگرداندن :عميق شخم
.شود مي

بيولوژيكي -ج
 .شوند مي شكار ديگر جانوران و جوندگان از بعضي پرندگان، وسيله به اغلب آفت اين الروهاي

 بوسيله اغلب و باشد مي مورچگان از مختلفي هاي گونه براي مناسبي غذاي حشره اين هاي تخم
 مي قرار مختلف هاي ارگانيزم و ها ميكروارگانيزم حمله مورد الروها .شوند مي ربوده آنها

Nosema سلولي تك توان مي جمله آن از كه گيرند melolonthae گونه چندين .برد نام را 
 الروهاي بدن روي خارجي پارازيت صورت به كه Elis و Scolia، Thipha جنسهاي از زنبور
  . كنند مي زندگي آفت اين شده فلج
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صيفي و سبزي مينوز مگس
sativae Liriomyza

(Dip. Agromyziidae)

  .است فعال خوزستان منطقه در پاييزه فرنگي گوجه برگهاي روي در مينوز مگس

انتشار مناطق
  .دارد انتشار همدان و تهران خوزستان، استانهاي در نيز ايران در

ميزبان گياهان
 پاييزه بلبلي چشم لوبيا و ماش خيار، فرنگي، گوجه هندوانه، فلفل، .است بوده فاژ پلي بسيار آفت اين
. باشند مي آفت اين ميزبانهاي از خوزستان استان در
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حشره كامل
حاشيه پشتي سر به . ميليمتر مي باشد 35/3±15/0حشره كوچكي است كه عرض بدن با بال باز 

در ناحيه عقبي ترژيت دوم داراي دو موي بلند  . طور كامل زرد رنگ و پشت سر به رنگ سياه است
تخم

.تخم ها گرد شلجمي و تقريباً نيمه شفاف بوده و سطح خارجي آنها صاف است
الرو

.  الروها ابتدا سفيد رنگ بوده و به تدريج به رنگ زرد متمايل به نارنجي تيره در مي آيند
شفيره

شفيره ها بيضوي، با سطح صاف و فاقد مو كه در ابتداي تشكيل به رنگ زرد متمايل به نارنجي و  
.  قهوه اي كمرنگ بوده، اما در طول چند روز به رنگ قهوه اي طاليي تا زرد نارنجي در مي آيند
الرو در داخل داالن  شفيره
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خسارت
  خسارت .نمايند مي تغذيه ها ماده تخمريز وسيله به شده ايجاد زخمهاي طريق از نر و ماده حشرات
. كنند مي  تغذيه برگها پارانشيم از مارپيچ داالنهاي ايجاد با كه الروهاست تغذيه به مربوط اصلي

شناسي زيست
  زياد فعاليت بدون )مرداد و تير دي،( سال گرم و سرد ماههاي از غير به سال طول تمام در حشره
  داراي .باشد مي روز 13±1 شفيرگي دوره و روز 5/5±5/0 الروي دوره.شود مي ديده گياه روي

  در سبز به متمايل زرد يا و سبز رنگ به بعداً ولي است، رنگ بي يك سن الرو .است الروي سن 4
 سوراخ را برگ تحتاني اپيدرم شفيرگي، و شفيرگي پيش مرحله گذراندن براي آخر سن الرو .آيد مي

  .افتد مي خاك سطح در و كرده
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 كنترل هاي روش
زراعي -الف

.شود واقع مؤثر آفت خسارت كاهش در تواند مي مخلوط كشت
بيولوژيكي -ب

  دشمنان Pteromalidae و Eulophidae هاي خانواده از مختلفي پارازيتوييد هاي زنبور
  .آفتند اين طبيعي

شيميايي -ج
  گلخانه در آن كارنس دوره اينكه شرط به نمود، استفاده شيميايي سموم از توان مي نياز صورت در
.شود گرفته نظر در مزرعه و
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هلو سبز شته
 persicae Myzus 

 
)Aphididae ., Hom(    

  ميزبان تعدد دليل به كه است هلو سبز شته نيز زميني سيب مزارع در ها شته مهم هاي گونه از يكي
  سيب بذر توليد مزارع در ويژه به آفات ترين مهم از ها ويروس انتقال در العاده فوق اهميت و ها

. آيد مي حساب به زميني
انتشار مناطق

  .دارد انتشار ايران جمله از دنيا مناطق اكثر در كه است جايي همه اي گونه
ميزبان گياهان

 مي خسارت ايجاد نيز بادام و زردآلو آلو، گوجه، شليل، انواع روي ولي است، هلو آن عمده ميزبان
  فرنگي، گوجه زميني، سيب شامل ثانوي ميزبانهاي روي عمدتاً بعد به بهار اوايل از عالوه به .كند

.شود مي   يافت غالت از هايي گونه و مركبات كوكب، اسفناج، كلم، گل پيچ، كلم فلفل، توتون،
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شناسي شكل
  بدن طول از كوتاهتر شاخكها هستند، زرد به مايل سبز تا سبز رنگ به بال بي بكرزاي هاي ماده
  شكم بالدار بكرزاي هاي ماده در .است ميليمتر 5/2 تا 5/1 طول به و شكل بيضي بدن .باشند مي

 سياه رنگ به و بدن طول برابر تقريباً شاخكها .است سياه به مايل سينه قفس و سر براق، نسبتاً
. باشد مي بال بي فرم در بدن طول اندازه به تقريباً بدن طول .هستند
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زيست شناسي
در اكثر مناطق زمستان به صورت تخمهاي سياه و براق  

در  . روي سرشاخه ها و تنه درختان ميوه هسته دار
بهار تخمها باز شده و پوره ها پس از آزاد شدن از  

پوسته تخم، در روي سرشاخه هاي درختان مستقر مي 
پس از توليد فرم بالدار به روي ميزبان دوم  . شوند

ميزبان دوم در اينجا مي تواند صيفي . مهاجرت مي كنند
اين افراد تا اوائل  . و جاليز از جمله سيب زميني باشد

پاييز در روي ميزبان دوم به زاد و ولد پرداخته و سپس  
در نهايت افراد  . افراد بالدار نر و ماده را توليد مي نمايند

نر و ماده دوباره به روي ميزبان اول برگشته و تخم  
.هاي زمستانگذران توليد مي شود
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روش هاي كنترل
حفاظت و حمايت از دشمنان طبيعي آفت نظير كفشدوزك ها، سن هاي  . استفاده از ارقام مقاوم

شكارگر از خانواده آنتوكوريده،  مگسهاي خانواده سيرفيده و ژنبورهاي پارازيتوييد و در صورت  
.  نياز مبارزه شيميايي

Anthocorisسن شکارگر از جنس 
Aphidiusزنبور پارازيتوييد  sp.  

در حال تخمريزی در بدن شته شته ھای پارازيته شته توسط زنبور 
)شته ھای موميايی شده(
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مگسهاي شكارگر خانواده سرفيده

تخم الرو در حال شكار  الرو

شفيره حشره كامل



pag. 88Vegetable pests – JALALI et al. – 2nd semester 1393-94
Faculty of Agriculture

زميني سيب شته
euphorbiae Macrosiphum 

)Aphididae, Hom(

انتشار مناطق
  خون علف گياه روي از ايران در شته اين بوده شمالي آمريكاي زميني سيب شته اصلي موطن

.  است شده گزارش تهران در كوچك

ميزبان گياهان
 تعداد و رز داودي، كلم، چغندرقند، فلفل، بادمجان، فرنگي، گوجه زميني، سيب روي در اكثراً ولي

.كند مي زندگي ديگر وحشي و اهلي گياهان از زيادي
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شناسي شكل
  اندكي ها شاخك و بوده صورتي به مايل يا و زيتوني سبز رنگ به بال بي بكرزاي هاي ماده بدن

  طول .دارد وجود مو عدد 11-8 آن روي در و بوده دراز نسبتاً دم .باشند مي بدن طول از طويلتر
  در ولي است، بال بي هاي فرم به شبيه بالدار افراد در بدن رنگ و جثه .است ميليمتر 5/2 -3/2 بدن

. دارد قرار طولي صورت به رنگي سياه نوار شكم پشتي سطح مياني قسمت در افراد اين
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  خسارت    
 يا و زميني سيب جوان رويشي هاي اندام يا و ها سرشاخه روي در اكثراً شته اين انبوه هاي كلني
  ماند مي كوتوله و نبوده رشد به قادر گياه شديد، حمالت در . شود مي تشكيل ميزبان گياهان ساير

  از بعضي انتقال اثر در زميني سيب شته توجه قابل و اصلي خسارت .خشكد مي كامالً نيز گاهي و
  .شود مي حاصل گياهان در ويروسي بيماريهاي
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شناسي زيست
  فرم .كند مي سپري بال بي كامل هاي ماده يا و يافته لقاح تخم صورت به را زمستان حشره اين

  .شود مي مشاهده زميني سيب هاي بوته روي ماه تير اوايل تا ارديبهشت اواسط در هولوسيكليك
  سرخ گل وحشي و اهلي گياهان انواع روي به پاييز در باشند آندروسيكليك زندگي داراي كه افرادي

.كنند مي توليد را حقيقي ماده و نر افراد و كرده مهاجرت
كنترل هاي روش

  بهره آفت جمعيت ارزيابي و رديابي جهت فرمون از توان مي همچنين .ها شته ساير به شبيه
.نمود گيري
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 زنجرك هاي سيب زميني
         )Empoasca decipiens (Paoli, 1930

(Het.: Cicadellidae)
اين . زنجرك ها از آفات عمومي محصوالت به ويژه در نواحي گرمسير و نيمه گرمسير مي باشند 

جنس  . حشرات از آفات مهم سيب زميني در مناطق مختلف توليد اين محصول در دنيا و ايران هستند
است كه گونه هاي آن متعدد بوده و شايع   Empoascaاصلي خسارت زننده در مزارع سيب زميني 

.  مي باشد E. Decipiensترين گونه 
مناطق انتشار

در اكثر نقاط اروپا، تونس، اردن، لبنان، اسراييل، ايران، روسيه، افغانستان و   E. decipiensزنجرك 
تركيه با تراكم باال مشاهده شده و در ايران نيز تاكنون از استانهاي تهران، اصفهان، زنجان، خراسان،  

.خوزستان، كرمان، چهارمحال و بختياري و همدان گزارش شده است
گياهان ميزبان

عالوه بر سيب زميني روي گياهان ديگري نظير چغندرقند، يونجه، شبدر، مو، انگور فرنگي، تمشك،  
. لوبيا و حتي درختان ميوه مختلف نيز ديده مي شود
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كامل حشره
  برابر آنها سينه قفس و سر عرض كه هستند ميليمتر 3 تقريبي طول به و سبز رنگ به كامل حشرات

  هاي بال .هستند مويي هاي شاخك و درشت مركب چشم جفت يك داراي سر طرفين در .است
. كند مي تجاوز شكم انتهاي از ها بال طول .شفاف كامالً زيري هاي بال و شفاف نيمه سبز رويي

تخم
  تخمگذاري ابتداي در ها تخم رنگ .هستند خميده كمي و برنج دانه شكل به كشيده، زنجرك هاي تخم
 همان كه رنگ قرمز لكه دو شدن باز موقع در و شده زرد روز، چند گذشت از پس ولي است سبز

  .شود مي ديده ها تخم فوقاني قسمت در است ها پوره چشمهاي
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 پوره
 بوده روشن سبز رنگ به و ميليمتر يك طول به شوند مي خارج تخم از تازه كه اول سن هاي پوره

. شوند مي ظاهر بالها تدريج به ها پوره سن افزايش و اندازي پوست با ولي هستند، بال فاقد اكثراً و
خسارت

  برگ، سطح در سوخته هاي لكه آن دنبال به و سفيد هاي لكه ايجاد با زنجرك اين خسارت عاليم
گردد مي آشكار برگ تمام سوختگي نهايتاً و برگ لبه سوختگي و پيچيدگي .
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شناسي زيست
  زمستاني هاي پناهگاه ماه، اسفند اواسط در .گذراند مي كامل حشره صورت به را زمستان آفت اين
 مي تخمريزي سپس و تغذيه به شروع و شود مي مستقر هرز هاي علف روي در و كرده ترك را

 تغذيه به شروع بالفاصله و شده خارج 1 سن هاي پوره و شده باز روز 24 تا 18 از پس تخمها .نمايد
  .شوند مي تبديل كامل حشره به پوست تعويض مرتبه پنج از پس ها پوره .كنند مي ها برگ شيره از

 به خسارتزا نسل مهمترين آن اول نسل كه كند مي توليد سال در نسل چهار زميني سيب زنجرك
 .شود مي متمركز زميني سيب روي در بعد به دوم نسل از ولي است، بذري چغندرقند

كنترل هاي روش
زراعي -الف

.مزرعه اطراف و داخل هرز علفهاي كنترل -1
.هنگام دير بهاره كشت -2

شيميايي -ب
  .باشند آمده بيرون تخم از ها پوره كه گيرد انجام هنگامي بايد سمپاشي
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توتون ريشكدار بال يا تريپس
                                 Thrips tabaci Lindeman

                   )Thys., Thripidae(
  ,كتان ,كلم گل ,كلم, پنبه ,توتون جمله از متعددي ميزبانهاي داراي كه فاژ پلي  بسيار است اي گونه

  ,زميني بادام ,نخود ,لوبيا ,فرنگي گوجه ,خربزه ,خيار ,پياز ,بادمجان ,زميني سيب ,كنف ,چغندرقند
. باشد مي جعفري و شلغم ,كرفس

كامل حشره
  خاكستري اي، قهوه زرد، رنگ به و باريك پهن، آن بدن و بوده ميليمتر 0/9 كامل حشره بدن اندازه
 حاشيه كه باشند مي باريك و كشيده بال جفت دو داراي ماده حشرات .شود مي ديده تيره تا روشن
  تر تيره حدودي تا گاهي ولي هستند بدن رنگ به بالها است ريشكدار بال جفت دو هر عقبي و جلويي

  اره دو از كه دارد وجود تخمريزي ماده شكم انتهاي در .هستند بال فاقد نر حشرات .باشند مي
.است ميليمتر 0/18 آن طول و شده تشكيل خميده و ظريف
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خسارت
 گياه به كه خسارتي شود؛ مي ديده خاك داخل بذري هاي جوانه روي در آفت خسارت بيشترين

  بردن فرو با حشرات .باشد مي تريپس الرو و پوره كامل، حشرات تغذيه فعاليت اثر بر شود مي وارد
  به نيز حشره نيش محل و نموده تغذيه كلروفيل و گياهي شيره از برگ اپيدرم در خود خرطوم

  .شود مي مشاهده برگها روي زرد به متمايل سفيد رنگ به نقاطي صورت
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پوره سن دوم 
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شناسي زيست
  آن زندگي سيكل و است بالغ و شفيره شفيره، پيش پوره، الرو، تخم، شامل آفت اين زيستي مراحل

  مثل توليد دخترزايي يا پارتنوژنز طريق به حشره اين .كشد مي طول روز 9 كامل حشره تا تخم از
  پرواز كامل حشرات .كنند مي تخمگذاري و تغذيه ظهور، از پس بالفاصله ماده حشرات .نمايد مي

  توانند مي را طوالني مسافتهاي ولي بروند ديگر گياه به گياه يك از قادرند تنها و ندارند حقيقي
  .است نسلي چند آفت اين .كنند طي باد توسط

تخم
ميليمتر مي باشد كه در داخل نسج گياه ميزبان قرار  0/25تخمهاي تريپس توتون سفيد و شفاف و طول آنها 

.داده مي شوند 
الرو

الروها غالباً . شاخكها كوتاه بوده و به سمت جلوي بدن امتداد يافته اند. الرو اين آفت به رنگ زرد روشن است
.در پشت برگ گياه ميزبان فعال مي باشند

پوره
ميليمتر و چشم هاي  0/7طول پوره ها . پوره هاي تريپس شبيه حشرات كامل بوده و رنگ آنها زرد روشن است

.جوانه هاي بال رشد كرده و انتهاي آنها تا حلقه هشتم شكم مي رسد. مركب كوچك و قرمز رنگ مي باشند
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 مراحل مختلف زندگي تريپس توتون از تخم تا بلوغ

چگونگي نشو و نماي تخم در داخل نسج گياه 

نشو و نماي سنين مختلف الروي

مراحل پورگي و پيش شفيره و شفيرگي

حشره کامل
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روش هاي كنترل
زراعي -الف

كنترل علفهاي هرز
بيولوژيكي -ب

Coccinella septempunctata
Aeolothrips collaris

Hypoaspis Spp. (mites)
Orius niger

  .

شيميايي -ج
فقط در مزارع جاليز و  . اغلب سموم حشره كش موجود در بازار عليه تريپس توتون مؤثرند

.  سبزيجات بايستي به مسئله دوره كارنس سم توجه داشت و از سموم كم دوام استفاده كرد

Hypoaspisکنه شکارگر  
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فرنگي گوجه حنايي كنه
)Massee(lycopersici Aculops 

      )Eriophyidae : Acari(  

  سوالناسه خانواده گياهان كه مناطقي در ويژه به و داشته جهاني انتشار فرنگي گوجه حنايي كنه
. شود مي ديده دارد وجود

انتشار مناطق
 جنوبي آفريقاي چين، اسراييل، مصر، شوروي، تركيه، سوريه، آمريكا، فرانسه، استراليا، در آفت اين
  گياهان. است شده گزارش و آوري جمع تهران استان از ايران در و شده مشاهده نيز ونزوئال و

ميزبان
  شامل كه )1986 فارار، و پيرينگ( هستند سوالناسه خانواده گياهان از كنه اين ميزبانهاي اغلب
  فلفل و توتون سياه، ترب وحشي، سياه كشمش انگورفرنگي، بادمجان، زميني، سيب فرنگي، گوجه

. باشد مي
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شكل شناسي
ميكرون بوده و بدن آن كرمي شكل و كرم رنگ   50ميكرون و عرض  200-150جانور بالغ به طول 

انجام  Arrhenotokyو  Amphoterotokyتوليد مثل به دو صورت . تا قهوه اي براق است
نسلهاي جنسي اين كنه توسط ماده هاي بارور   . ماده هاي نابارور فقط نر توليد مي كنند .مي شود

.  شده به وجود مي آيند
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amphitoky also ampherotoky (noun; Greek amphi, on both 
sides; tokos, birth): Parthenogenesis in which unfertilized eggs 
develop into either sex. 
deuterotoky (noun; Greek deuteros, second; tokos, birth): 
Parthenogenetic reproduction in which progeny of both sexes 
are produced from female gametes 
thelyotoky (noun; Greek thelys, female; tokos, offspring): A type 
of parthenogenesis in which unfertilized eggs develop into females; 
thelytoica.
arrhenotoky (noun; Greek arrhen, male; tokos, birth): The 
sexual parthenogenesis (haplodiploid) in which males arise from 
unfertilized, haploid egg cells

http://species-id.net/zooterms/sex
http://species-id.net/zooterms/parthenogenesis
http://species-id.net/zooterms/haploid
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مراحل مختلف رشدي
الروها به رنگ سفيد بوده و شبيه كنه بالغ  . ميكرون هستند 20تخمها كروي، شيري رنگ و به قطر 

مراحل پورگي سن اول و دوم كنه  .مي باشند با اين تفاوت كه از كنه بالغ كوچكتر و كم تحرك ترند
استراحت پورگي براي ماده ها . ساعت سپري مي شود 19ماده در مدت كوتاهي و نرها در طي مدت 

.ساعت به طول مي انجامد  16ساعت و براي نرها حدود  18حدود 
خسارت

با تداوم تغذيه آفت بوته . از عاليم تيپيك اين كنه، نقره اي يا برنزه شدن سطح زيرين برگها مي باشد 
گاهي .  ها پژمرده شده و به رنگ قهوه اي متمايل به قرمز درآمده و در نتيجه خشك مي شوند 

خسارت آن روي شاخ و برگ به  . خسارت آن بر روي ميوه نيز بصورت توقف رشد ديده مي شود 
صورت آفتاب سوختگي ميوه مي شود، همچنين ميوه هاي آلوده اغلب بصورت كمرنگ يا زرد تا 

.سفيد نقره اي ديده مي شوند 
انتشار آفت

انتقال مي يابند و در درجه دوم  ) مگس سفيد( Bemisiaدر درجه اول با جريان باد و حشراتي نظير 
توسط لباس افرادي كه در طول فصل برداشت در حال ميوه چيني هستند، از بوته اي به بوته هاي  

اين كنه در غالب موارد به حشرات مختلف از جمله روي ساق پاي ملخهاي  . مجاور منتقل مي شود
.موجود در مزارع آلوده چسبيده و انتقال مي يابد 
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 شناسي زيست
  تخم، جنيني رشد دوره .دهند مي قرار وسطي رگبرگ به نزديك و برگها زير در را خود تخم ها ماده

  تبديل بالغ كنه به تا كند مي سپري را نيمفي دوره دو و شده خارج كنه الرو آن از پس كه است روز 2
  براي زيست شرايط بهترينو كرده زندگي هفته 6 تا ماده هاي كنه مناسب بسيار شرايط در.شود
  صورت در و است حساس شديداً زمستانه سرماي به كنه اين . باشد مي خشك نيمه نواحي كنه اين

.رود مي بين از يخبندان به نزديك دماي در مناسب پناهگاه وجود عدم
كنترل هاي روش

  دشمنان از استفاده و مزرعه حاشيه و داخل ميزبان هرز علفهاي كنترل .مزرعه زراعي بهداشت
Typhlodromus شكارگر كنه جمله از طبيعي occidentalis (Nesbitt). مي نياز صورت در  
  .برد بهره نيز صنعتي شيميايي سموم و ازگوگرد توان

کنه شکارگر 
Typhlodromus

occidentalis 
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زميني سيب پهن زرد كنه
(Banks) latus Polyphagotarsonemus 

   
)Tarsonemidae:Acari(

  و آوري جمع واشنگتن از مانگو انتهايي غنچه از 1904 سال در بنكس توسط بار اولين كنه اين
  زميني سيب مزارع از 1380 سال در همكاران و نامور توسط نيز ايران در .است شده توصيف

. است شده گزارش جيرفت منطقه
انتشار مناطق

  ، جنوبي آفريقاي هند، فيليپين، نو، گينه سولمون، جزاير فيجي، استراليا، نيوزيلند، از تاكنون كنه اين
  نپال، هند، مكزيك، كاستاريكا، آرژانتين، برزيل، اسراييل، مصر، اردن، مراكش، زيمبابوه، موزامبيك،
.است شده گزارش آرام اقيانوس جزاير و شمالي آمريكاي تونس، الجزاير،

ميزبان گياهان
  و توتون خيار، عشقه، زميني، سيب شامل گياهان از وسيعي طيف به و بوده فاژ پلي بسيار آفت اين
.  كند مي حمله فلفل
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شناسي شكل
 كوتاه بدن نر افراد در حاليكه در هستند، و شلجمي شكل به شفاف، زرد يا و سفيد رنگ به ماده افراد

  پاي طول .است پروپودوزومايي پشتي موي جفت 4 داراي پروپودوزوما بوده شكل شلجمي و
  هم تقريباً آن عرض و طول و چهارگوش ران پيش و بوده چهارم پاي ران پيش برابر 5/1 چهارم

.است اندازه

   :زميني سيب پهن زرد كنه                                 پهن زرد نر كنه چهارم پاي  
 شكمي سطح و پشتي، طحس از                                  زميني سيب  
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  كنه الكتروني ميكروسكوپ عكس                           سيب زميني پهن زرد كنه پوره و تخم         
سيب زميني پهن زرد     
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خسارت
  شده آنها شكل تغيير سبب فرنگي گوجه و خيار گل هاي غنچه و انتهايي برگهاي از تغذيه با آفت اين
  خشك و قهوه اي سبب فلفل، از تغذيه با همچنين . شوند نمي باز ديده خسارت هاي غنچه نهايت در و

 برگها زيرين سطح در خسارت . دهد مي قرار تأثير تحت شدت به را محصول ميزان و شده آن شدن
 شود مي متمركز شده اي قهوه رگبرگهاي بين و
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شناسي زيست
  از پيش دوره و 12/1 )فعال پوره( شفيره ،1/1 الرو ،32/1 )تخم( جنيني مراحل از يك هر طول

  افراد .است انجاميده طول به روز 84/4 شرايط اين در آفت نسل يك نتيجه در و روز، 3/1 تخمگذاري
  را ماده كنه نر، كنه كه طوري به روند، مي جوانتر و شاداب برگهاي روي در جفتگيري، از پس ماده
  سپس و كرده جفتگيري مناسب، محل انتخاب از پس و داده قرار خود پشت روي جفتگيري از قبل
  ه .كنند مي انتخاب نرها را ماده افراد تخمگذاري محلهاي . نمايد مي تخمگذاري همانجا در ماده كنه

Aleyrodes توسط انتقال بيشترين singularis )55%(، Bemesia tabaci )45%(، 
Diaphorina citri )10%( باالخره و Myzus persicae )6%( تريپس و Frankliniella

occidentalis )2%( گيرد مي صورت.  

.در هنگام جفتگيري كنه ماده توسط كنه نر حمل و در مكان مناسب جفتگيري انجام مي شود

تخم

الرو

نحوه انتقال

مادهنر
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كنترل هاي روش
گلخانه داخل به سفيد مگسهاي ورود از جلوگيري -الف

  از توان مي مناسب توري نصب با لذا هستند، سفيد مگسهاي آفت اين ناقلين بهترين اينكه به توجه با
  آفت انتشار و انتقال از نتيجه در و آورده عمل به ممانعت ها گلخانه داخل به حشرات اين ورود

 .نمود جلوگيري
بيولوژيكي -ب

Amblyseius شكارگر كنه از  cucumeris  مي استفاده كشورها برخي در آفت اين كنترل براي 
.شود
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                                                دولكه اي تارتن كنه
      Tetranychus urticae Koch

 (Acari: Tetranychidae)
 گونه گذشته در .آيد مي شمار به كشورها ساير و ايران در بادمجان آفات مهمترين از كنه اين

Tetranychusرا غالب turkestani (U.&N.)دولكه تارتن كنه علمي هويت ولي دانستند مي 
.T كشور مناطق در موجود اي urticae است.  

شناسي شكل
  در بدن انتهاي .باشند مي نر افراد از تر درشت ماده افراد و بوده ميكرون 500-300 بدن اندازه
  متمايل سبز تابستان، و بهار در كه طوري به است، فصلي آنها بدن رنگ و  شكل دوكي نر افراد
  قرمز رنگ به نيز بدن زمستان و پاييز اواخر در .باشد مي تيره جانبي پشتي لكه دو با زرد به

 مي بالغ و دو سن پوره يك، سن پوره الرو، تخم، شامل آفت زيستي مراحل .شود مي ديده
  ولي باشند، مي پا جفت سه داراي الروها است، كروي تقريباً الروي مرحله در بدن شكل .باشد
 به دوم استراحت از ماده و نر اشكال .هستند پا جفت چهار داراي بالغ و پورگي مراحل تمام در
  قسمت شكل گونه، اين علمي هويت تعيين براي صفت مهمترين .باشند مي تشخيص قابل بعد

  . است نر تناسلي دستگاه خارجي
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 خسارت
  ايجاد با كه باشد مي كدوييان و سوسنيان بادمجانيان، خانواده گياهان مهم آفات از يكي كنه اين

 حمله شدت اثر در .شود مي آن رشد كاهش باعث گياه روي عنكبوت تار مانند ظريف بسيار تارهاي
  مي اي قهوه و زرد برگها نتيجه در و شده مختل گياه حياتي اعمال گياهي، شيره از تغذيه و كنه

.رسند مي نظر به آلود غبار آفت به آلوده برگهاي .خشكند مي سپس و شوند
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شناسي زيست
 هوايي و آب شرايط وقتي كرده جفتگيري بالغ و ماده افراد صورت به را زمستان آفت اين

 حاشيه و داخل هرز هاي علف روي و كرده ترك را زمستانه هاي پناهگاه شود، مي مساعد
 اينكه از بعد پاييز در .نمايد مي توليد آنها روي را فصل اول نسل 2-1 و شود مي مستقر مزرعه
  در نسل تداخل وجود بدليل .رود مي دياپوز به رسد، مي ساعت 10 از كمتر به روشنايي دوره
  سن پوره( پروتونيمف الرو، تخم، شامل آفت زيستي مختلف مراحل ها برگ پشت در آفت اين

  .شود مي مشاهده همزمان طور به  بالغ و )دو سن پوره( دئوتونيمف ،)يك
كنترل هاي روش

Stethorus ( خوار كنه سياه فشدوزكك spp.( شكارگر تريپس Scolothripsسن و  
  .آفتند اين طبيعي دشمنان جمله از Orius شكارگر

کفشدوزک 
Stethorus

Stethorusالرو کفشدوزک 
Oriusسن شکارگر   Scolothripsتريپس شکارگر  
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