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   Agonoscena pistaciae پسیل معمولی پسته )شیره خشک( -1

زیرا عسلک دفع شده از   ند،یگویآفت پسته است که باغداران به آن شیره خشک م نیترپسته،  مهم پسیل معمولی

که روی  شودیمدور شکری مانندی م یهااین آفت در مقابل هوا خشک شده، تبدیل به دانه یهاانتهای بدن پوره

 .زدیریها و زیر درخت م برگ

 مشخصات آفت

 دریج نارنجی رنگ می شوند. از نظر شکل ظاهری کشیده و بیضی شکل کرم رنگ و به ت تخم ها در ابتدا

خشک(  رهیپسته )ش لیشرات کامل پسح میلی متر است. 1میلی متر و عرض آن ها  2بوده و طول آن ها 

 .گذارند یم ییتا  5-50و در دستجات   یصورت انفراده برگ و ب یخود را معموال رو یهاتخم

   تخم بیرون می آید در اصطالح پوره نام دارد که خود دارای پنج مرحله رشدی مرحله پوره: نوزادی که از

است. به این ترتیب که نوزاد خارج شده از تخم را پوره سن اول می نامند که کامال زرد رنگ است، بعد از 

مدتی پوره سن اول پوست اندازی کرده و نوزاد بزرگتری به نام پوره سن دوم به وجود می آید که کمی 

تر است و تحرک بیش تری دارد. این روند ادامه دارد تا در نهایت پس از چهارمین پوست اندازی پوره تیره

سن پنجم ایجاد می شود که کامال دارای لکه های قهوه ای یا سیاه رنگ روی بدن است و در کل تیره به نظر 

ختلف پورگی بدون بال بوده و قادر میلی متر می باشد. تمام سنین م 4میلی متر و عرض  9می رسد و به طول 

 به پرواز نمی باشند.

  ساعت به حالت سکون  24مرحله حشره کامل: پوره های سن پنجم قبل از تبدیل شدن به حشره کامل به مدت

بوده و پس از آخرین پوست اندازی تبدیل به حشرات کاملی می شوند که از نظر جنسیتی برخی ماده و برخی 

ل پسیل معمولی پسته از نظر ظاهری به دو فرم زمستانه )بزرگ تر و تیره تر( و تابستانه نر هستند، حشره کام

ای است و از شهریور ماه به )کوچکتر و روشن تر( دیده می شود. فرم زمستانه به رنگ خاکستری یا قهوه

کم رنگ است، تدریج در میان حشرات کامل در باغ ها ظاهر می شود. فرم تابستانه به رنگ کرم یا نارنجی 

 و از اواسط اردیبهشت ماه در باغ ها ظاهر شده و تا مهرماه دیده می شود.
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 خسارت آفت

  هم پوره پسیل و هم حشره کامل با فروبردن خرطوم در سطح برگ ها از شیره گیاهی تغذیه می کنند. مواد

شیره دفع می نمایند. این مواد قندی در  پروتئینی شیره گیاهی را جذب نموده و مواد قندی را به صورت

 مجاورت هوا خشک شده و به آن شکرک می گویند.

  ،از دست رفتن شیره گیاهی باعث ضعف عمومی درختان پسته و ریزش زودتر از موعد برگ ها، جوانه ها

 دانه های کوچک، زردی، خشک شدن و پیچیدگی برگ ها می شود.

  مغز)پر نشدن کامل مغز( و بعضی اوقات پوکی کامل )نبستن مغز( پسیل معمولی پسته موجب تشکیل ناقص

 در دانه می شود.

 .خسارت پوره های پسیل پسته روی درختان در خرداد و مرداد ماه بیش تر از سایر مواقع سال است 
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 عوامل مؤثر در افزايش و كاهش جمعیت آفت

 هستند. تجربه نشان داده  متفاوت در برابـر پـسیل ارقام : ارقام شناسایی شده پسته دارای حساسیت و مقاومتی

ناشناخته درختان نر بیشتر حشره را به سوی  که ارقام کله قوچی، اکبری، احمد آقایی، سفید پسته، و ارقام

های رت لکه ای، روی تک درختهای گوناگون آفت به صو نسل خود جلب می نمایند. شروع آلـودگی در

 .حساس است

 هایی بیشتر است. در باغ های کم آب سته حشره ای خشکی دوست بوده و خسارت آن در باغآبیاری : پسیل پ

های ناصاف،  حساس، درختان کم آب کرت که دور آبیاری مناسب دارند آلودگی به پسیل پسته از ارقـام

 .گرددهای باغ شروع می ها و گذرگاه حاشیه خیابان

  :مقابل اغلب آفات و  دچار ضـعف عمـومی بـوده و دردر اراضی سبک و شنی درختان پسته بافت خاک

 .متحمل می شوند ها از جمله پـسیل پـسته حـساسند و خـسارت بیـشتری را بیماری

  ( ازت، فسفر، پتاس و .....)زیاد بودن عناصر غذایی پر مـصرف تغذیه و عناصر مورد نیاز گیاه پسته : کمبود و

های فیزیولوژیک درخت، زمینه  بروز بیماری عـالوه بـر( و ....  آهن، روی، منگنز، منیزیوم )و کم مصرف 

 .چون پسیل پسته را فراهم می آورد های گوناگون، فعالیت آفاتی ابتالء به بیماری

 پسیل پسته را  نمکنده ای چو گیاه و حمله و تغذیه حشرات رویشیصرف بیش از حد ازت موجب رشد م

 فراهم می نماید.

 حساس پتاسیم را در  اید از مصرف بیش از حد کودهـای ازتـه اجتنـاب نمـوده و نقـشدر مورد پسیل پسته ب

 ایجاد مقاومت در نظر داشت.

  ناجی گیاهان بوده و در تنظیم برداشت ازت توسط گیاه از زمین نقش  پتاسیم در موقع کم آبی و خشکـسالی

 .ات مکنده چون پسیل افزایش می دهدپتاسیم کافی مقاومت گیاهان را در برابر حشر اساسی دارد. وجـود

 روش های پیشگیری و كنترل آفت

 قیم در مستقیم و یا غیر مست انجام هرس زمستانه و تابستانه و حذف شاخه های ضعیف و آلـوده بـه طـور

، موجب جلوگیری از تراکم شاخه ها و در نتیجه کاهش جمعیت آفت کنترل پسیل پسته مؤثر است

 خواهد شد.
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 ه به دلیل زمستان گذرانی آفت در زیر علف های هرز و خاک ضروری می باشد. شخم شخم زمستان

زمستانه موجب کاهش جمعیت پسیل معمولی پسته شده و از جمعیت آفت در بهار می کاهد. عملیات 

شخم باید در اواخر آذر تا اوایل اسفند ماه انجام گیرد. اما از طرفی دشمنان طبیعی آفت هم در همین 

ستان گذرانی می کنند. بنابراین توصیه می شود عملیات شخم فقط در بین ر دیف ها صورت مکان زم

 متر( دست نخورده باقی بماند. 2گیرد و روی ردیف ها )حدودا به عرض 

  یخ آب زمستانه: یخ آب هم مانند شخم موجب از بین رفتن پسیل های زمستان گذران می شود. در اینجا

 فقط بین ردیف ها انجام گیرد.نیز باید دقت کنیم یخ آب 

 .تغذیه: کوددهی مناسب باعث تقویت درختان شده و خسارت کمتری متوجه درخت می شود 

 .چالکود باعث هدایت ریشه ها به طرف چاله ها می شود 

  اصالح بافت خاک: اصالح بافت خاک با کودهای مناسب باعث تقویت درختان و مقاوم سازی آن ها

 می شود.

 ن جا که پسیل معمولی پسته حشره ای آب گریز است، بیش تر خسارت آن متوجه باغ های آبیاری: از آ

کم آب می باشد. آبیاری مناسب ترجیحا آبیاری قطره ای با ایجاد رطوبت مناسب موجب افزایش تحمل 

درخت شده و شرایط مطلوبی برای فعالیت دشمنان طبیعی فراهم می کند که کاهش جمعیت پسیل پسته 

 همراه دارد.را به 

  مبارزه با علف های هرز: شخم های بهاره و پاییزه جهت از بین بردن علف های هرز در اوایل  فصل قبل

از هجوم پسیل پسته به باغ ها و در اواخر فصل، پس از برداشت محصول جهت از بین بردن جمعیت 

 زمستان گذران پسیل پسته بسیار موثر می باشد.

  :کاشت ارقام مناسب مقاوم به پسیل پسته راه کار دیگر جهت مبارزه با این آفت استفاده از ارقام مقاوم

 می باشد.

  حشراتی از جمله زنبور پارازیتوئیدPsyllaephagus pistaciae   کفشدوزک، بال توری سبز و سن ،

 شکارگر از دشمنان طبیعی پسیل پسته بوده و در کنترل جمعیت این آفت موثر می باشند.

 10*20چسبی زرد رنگ: کارت های زرد رنگ مورد استفاده در باغ های پسته با ابعاد  نصب تله های 

سانتی متر با چسب مخصوصی از مواد پولی بوتن ها همراه با واکس مخصوص و یا اس تی پی و یا مواد 

روز حفظ می نمایند، آغشته می شوند. حشرات کامل  15تا  10دیگری که حالت چسبندگی خود را 
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ذران و نسل اول مفیدتر است. زمان تله گذاری دهه سوم اسفند تا یک هفته قبل از باز شدن زمستان گ

جوانه ها می باشد. باید دقت شود همه کارت ها حداکثر تا آخر فروردین از روی درختان جمع آوری 

 گردد و پس از شست و شو با آب گرم برای استفاده در سال های بعد نگهداری شوند.

 های حساس گیاه مورد توجه قـرار گیـرد کـه ست زمانا برای مبارزه با آفت پسیل الزمیی: مبارزه شیمیا 

باشند. حساس گیاه می و پس از آن یعنی پرشـدن مغزپـسته دوره (از اواسط خرداد)مرحله شروع رشد مغز 

ه است. اما قابل توج  درختان پسته معموال جمعیت آفت در ابتدای بهار و همزمان با شروع رشد رویـشی

زمان تعداد متنوعی از شکارها و پارازیتوئیدها با جمعیت بسیار  بایستی همواره توجـه داشـت کـه در ایـن

آیـد ـیکـاهش م تا اواخر اردیبهشت مـاه کـامال که جمعیت آفت هستند به طوری زیـاد در محـیط فعـال

که حدود یک  رت گیرد و توصیه شده استبنابراین در این مرحله کنترل شیمیایی باید با احتیاط صو و

درختان اجتناب شود. بنابراین در  ماه قبل از برداشت پسته و پس از آن از هرگونه مبارزه شـیمیایی روی

رم مبارزه شرایطی که جمعیت آفت باال باشد با توجه به نُ اشـاره شـد و تنهـا در مراحـل حـساس کـه فوقـا

 .شیمیایی نمود بایست اقـدام بـه مبـارزه می

برگچه ها اعالم گردیده  عدد پوره پسیل در پـشت و روی15رم مبارزه براساس توصیه های تحقیقاتی وجود  نُ

 .است

 :سموم توصیه شده برای کنترل آفت به شرح ذیل

 در هزار EC35% 5/2فوزالن   -1

 در هزار SC 35% 4/0 ایمیدیاکلوپراید   -2

 در هزار 7/0تا  EC 15% 5/0 هگزافلومورون   - 3

 هزار در SP 20% 25/0- 2/0  استامی پراید  - 4 

 در هزار EC21/75%  5/2 فوزالون + تفلوبنزورون -5

 هزار در  WG 25%3/0 تیامتوکسام   -6

 هزاردر SC 480  4/0 – 3/0تیاکلوپراید   -7
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 در هزار SC 240  4/0- 3/0 اسپیرودیکلوفن  -8

 در هزار 7/0تا  EC 5% 5/0 فن پیروکسی میت   -9

 در هزار DS 5% 5/0  فلوفنوکسورون  -10

 کیلوگرم در هکتار20پودر کائولن دو نوبت  -11 

 Idiocerus stali زنجره پسته )شیره تر( -2

 مشخصات آفت

  زنجره پسته حشره کوچکی است و رنگ آن متغیر و از زرد مایل به سبز تا قهوه ای کم رنگ می باشد. سر

تر ازعرض سینه( می باشد و به یک خرطوم کوتاه چهار مفصلی ختم می گردد. آن بزرگ و عریض )بیش 

چشم ها قرمز رنگ هستند، شاخک ها مویی و در فرورفتگی کم عمق کوچکی در قسمت پایین در بین دو 

تعدادی  مفصل بعد کوچک تر و بعد از آن، 5چشم قرار گرفته و دو مفصل اول شاخک خیلی درشت و 

شکل و سبز  یاول ذوزنقه ا نهیسعدد می رسد تشکیل یافته است.  40د آن ها به مفصل کوچک که تعدا

شود  یم دهیرنگ د اهیدوم سه لکه س نهیس یدوم سوار شده است. در قسمت قدام نهیس یرنگ است و رو

سپرچه  .باشند یلکه ها در قاعده به هم متصل م نیآن قرار گرفته است. ا نیدر وسط و دو تا در طرف یکیکه 

سینه دوم واضح و مثلثی شکل می باشند و راس مثلث به طرف پایین قرار گرفته است، پاها به رنگ زرد و 

ساق پاهای عقبی به طور وضوح از ساق پاهای دیگر بلندتر و دارای چند ردیف خار بزرگ می باشد، شکم 

ای تیره رنگی از هم زرد رنگ و مفصل های بطن کامال مشخص می باشد. این مفاصل به وسیله نوار قهوه 

جدا می شوند و در ماده ها این نوارها پر رنگ تر می باشند. بال پوش ها نیمه شفاف و روی آن ها لکه هایی 

از نقاط سبز رنگی تشکیل یافته است وجود دارد و طول بال ها از انتهای شکم تجاوز نمی کند، بال های زیر 

-باشند. رنگ بدن زنجره های زمستان گذران و تابستان شفاف و رگه های آن ها برجسته و خیلی واضح می

گذران از هم متفاوت می باشد به طوری که زنجره های زمستانه به رنگ پوست شاخه پسته و  زنجره های 

 تابستانه تلفیقی از زرد و سبز زیتونی می باشند.

 عدد می رسد. 70توسط به تخم ها کشیده و سفید رنگ هستند و تعداد آن ها برای هر حشره ماده به طور م 

 :خروج پوره ها مقارن با خاتمه گل و تشکیل میوه می باشد، سه سن پورگی دارد 
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 روز 9تا  7مدت پورگی سن اول در حدود 

 روز 15تا  10مدت پورگی سن دوم در حدود

 روز 15تا  12حدود در  سومسن  یمدت پورگ

 

 

 

 

 تخم های زنجرک  
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 سنین مختلف پورگی

 پوست اندازی پوره ها استقرار پوره زنجره روی میوه

 تجمع زنجره های تابستانه پشت برگ
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 آفت نحوه خسارت

 زیکند و توسط تخمر یم تیماه در بهار و مقارن با باز شدن جوانه ها شروع به فعال نیحشره کامل در فرورد 

 یزیها شروع به تخمر و از داخل آن یشکل خود بافت خوشه، سرشاخه و قاعده دمبرگ را زخم یخنجر

 .دیگرا یم یرگیو به ت اده د رنگ رییتغ یزیکند. رفته رفته محل تخم ر یم

 یشود و موجب کوتولگ یبه خوشه ها دچار اختالل م یاهیگ رهیش انیآفت جر تیدر صورت باال بودن جمع 

 گردد. یشکل خوشه ها م رییو تغ

 با فرو کردن  ادیز اریپس از خروج از تخم به تعداد بس بهشتیارد لیماه و اوا نیپوره ها در اواخر فرورد

و  وهیم یشدن درخت، پوک فیپوره ها موجب ضع هی. تغذندینما یم هیآن تغذ رهیاز ش اهیخرطوم در بافت گ

 شود.  یشاخه، برگ و خوشه م رنگ رییتغ

 به همین دلیل شیره تر گفته شوند یو چسبنده م سیخوشه ها و شاخه ها خ یو دفع مواد قند هیدر اثر تغذ ،

 می شود.

   می شود. خوشه، شاخه و برگ یرو تیو گاها ساپروف یدوده ا یها جلب گرد و غبار و قارچموجب 

 شود.یها مشاهده م شکل در اندام رییتغ زا یماریو انتقال عوامل ب میترشح آنز لیبه دل زیاز موارد ن یدر پاره ا 
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 روش های پیشگیری و كنترل آفت

 به صورت چالکود ادرختان با استفاده از کوده تیتقو 

 منظم یاریآب 

  هرس مناسب 

 درختان نیفواصل کاشت ب تیرعا 

  آب زمستانه خیاستفاده از 

 به منظور شکار حشرات بالغ نیفرورد لیچسبناک زردرنگ در اوا یاستفاده از تله ها 

 سن پوره ها از  نیماه همزمان با خروج اول بهشتیارد لیو اوا نیدر اواخر فرورد شیمیایی زمان مبازره نیبهتر

  انجام شود. دیبا یسم پاش زیماه ن نیآفت در فرورد تیاز حد جمع شیب تخم است.  در صورت باال بودن
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 Kermania pistaciella پروانه چوبخوار پسته -3

آفاتی است که به دلیل گسترش وسیع در باغات پسته و ایجاد خسارت شدید  پروانه چوبخوار پسته، یکی از مهمترین

 .بارزه سالیانه علیه آن تاکید می شوددرجه یک محسوب و بر م در درختان و محصول، از آفات

 مشخصات آفت

 بال  انهیلکه زرد بزرگ سه گوش در م کی اه،یبه س لیمتما ره،یت یجلو خاکستر یهانگ بالحشره کامل: ر

تر در نوک بال دارند. لکه کوچک کینوک بال است و  یقاعده بال و نوک آن به سو یکه قاعده آن به سو

لکه  کی وبال به بدن،  یوستگیلکه زرد درشت در قاعده و در محل پ کی یارازرد روشن، د یعقب یهابال

 یعقب یها. بالباشدیم یمانندچشمک رهیت یهافلس یها درا. راس بالباشندیتر در کناره مزرد کوچک

و زرد رنگ بوده  میشکم در حشرات ماده حجهستند. در کناره بال  ییهاشکیر یشکل بوده و دارا یخنجر

 .رنگ است یو خاکستر کیدر حشرات نر، بار که یر حالو د

 قرار دارد که  یخطوط برجسته مواز یکسریسطح تخم  ی. روباشدیشکل به رنگ زرد کرم م یقیخم قات

 .تخم نقش دارند یداریاحتماال در پا

 ماندیم یقبا دیبه رنگ سف زین یبعد نیدر سن باشد،یرنگ م دیو سف زیر یلیالروها در زمان خروج از تخم خ 

الروها تا سن سوم بدون  نی. اشودیرنگ م یاها قهوهمخرج آن رامونیپ تهیها و قطعات اسکلرو تنها آرواره

و پنج جفت  یانهیس یشده و سه جفت پا اهیبه س لیما یچهارم رنگ بدن الرو خاکستر نیدر سن. پا هستند

به پا ندارند  یازیو ن کنندیم هیداخل چوب تغذ اول تا سوم، الروها در نیدر سن. شودیم داریپد یشکم یپا

 دایشدن پ رهیشف یبرا یاز شاخه خارج شده و محل مناسب دیآخر )سن چهارم( چون الروها با نیدر سن یول

 .شوندیم داریالرو پد یکرده و لذا پاها دایبه پا پ ازیکنند، ن

 به طرف  جایو تدر ادیز رهیسر شف نیدر طرف هالهیپ یدرازا دارند. پهنا متریلیم 6/5و حدود  دهیکش هالهیپ

 یشمیابر یاز تارها ینازک هیو پوست درخت ال لهیداخل پ رهیشف نیشکل(. ب ی)هرم شودیتر مبدن کم یانتها

 .وجود دارد

 و  هالهیقرار دارد که در سوراخ کردن پ یمنقارمانند دهئزا رهیزرد رنگ و در قسمت جلو بدن شف رهیشف

 یخارها سبب آسان نیخار مانند وجود دارد ا دهئشش عدد زا رهیشکم شف یش دارد در انتهاخروج از آن نق

 .شودیآمدن حشرات کامل م رونیدر ب
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 حشره کامل چوبخوار پسته

 

 

 

 

 تخم

ول پروانه چوبخوار پستهالرو سن ا  
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 الرو کامل )سن چهارم( پروانه چوبخوار پسته در حال خارج شدن و حرکت روی شاخه

 پیله هرمی شکل)قایقی شکل( پروانه چوبخوار پسته روی شاخه

 الف( آغاز خروج شفیره پروانه چوبخوار پسته از پیله  ب( خروج کامل شفیره از پیله
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 نحوه خسارت آفت

 باشدیه مشاخ یرو یگریو د هاوهیخوشه م یرو یکی وه،یحشره به دو ش نیاز ا یخسارت ناش . 

 شدند، الروها وارد خوشه شده و به شکل کمانه در داخل آن  خیها تفرتخم نکهیها پس از ادر مورد خوشه

 جهیو در نت نرا دگرگو یقسمت آلوده از خوشه اصل یباال یهاوهیم یآوند یبستگو هم زنند؛یدور م کی

 .شودیخوشه ماز آن الرو وارد چوب  پس .شوندینارس م یهاوهیم دنیسبب خشک

 جادیو ا هیرسانده، تغذ یچوب یخود را به مرکز آوندها درنگیشدند الروها ب خیها تفرتخم نکهیپس از ا 

جوان، مغز شاخه را فاسد کرده و سبب  یهاها در داخل چوبکانال نی. وجود اکنندیرا آغاز م یکانال الرو

 .شودیها مجوان و خشک شدن آن یهارشد شاخه ییستایا

شدن از پوسته شفیرگی د( پوسته شفیرگی پروانه چوبخوار پستهج( حشره کامل در حال خارج   

 محل تشکیل شفیره پروانه چوبخوار پسته روی سر شاخه
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 ایجاد کانال الروی پروانه چویخوار پسته و نحوه تغذیه الرو درون سرشاخه
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 روش های پیشگیری و كنترل آفت

 ها در زمستان هرس سرشاخه ها و سوزاندن آن 

 شخم زمستانه 

  آبیاری منظم و تأمین رطوبت کافی در خاک 

 کوددهی مناسب 

 رعایت فواصل کاشت 

  استفاده از تله های فرمونی برای تخمین جمعیت آفت، تعیین زمان مبارزه و کاهش جمعیت آفت توصیه

 شود.می

 ( به صورت %6(+ پرمترین )%2فرمون جنسی چوبخوار پسته )میلی گرمی به صورت یک بار در  50قطره  5-7

 سال بر روی شاخه های درختان استفاده شود.

 زمان استفاده از فرمون جنسی چوبخوار پسته : بعد از ظهور حشرات کامل در باغ های پسته 

  استفاده از سموم تیودیکارپDF80% 5/1 ،هگزافلومورون  در هزارEC10%  5/0یک در هزار به همراه 

در هزار بعد از  EC5% 5/1در هزار، لوفنورون  EC10/5% 5/1درصد روغن، لوفنورون+ فنوکسی کارب 

   ریزش دو سوم گلبرگ ها و پیدایش پسته ها به اندازه ارزن  
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 Recurvaria pistaciicola پروانه میوه خوار پسته -4

، در اکثر مناطق پسته کاری کشور وجود دارد و طالح به آن داغوی پسته می گویندکه در اص پروانه میوه خوار پسته

 .توان دید این آفت را بیشتر روی دانه های پسته درختان مسن تر می .زند روی قسمت دانه پسته خسارت می

 مشخصات آفت

 های جلویی به رنگ خاکستری  الب ،میلی متر می باشد 11تا  5/9ی بازها پروانه ای است که عرض آن با بال

 .های جلویی لکه سیاه رنگی دیده می شود روشن با خال های کوچک سیاه رنگ و در قاعده هر یک از بال

  میلی متر به رنگ سفید که روی برگ و گاهی دم میوه و دانه های پسته گذاشته  8/0تا  5/0تخم ها به اندازه

 .می شوند

 رضی قرمز که در سنین باال این نوارها سبز کم رنگ می شوند و حداکثر الروها به رنگ زرد با نوارهای ع

 رسد. میلی متر می 12ها به  طول آن

 نازکی تشکیل می شود میلی متر می باشد که داخل پیله  8قهوه ای رنگ به طول   ،شفیره فاقد کرک و مو. 

 شود یرداد ظاهر منسل اول در بهار و نسل دوم در اواخر م  ،آفت دو نسل در سال دارد نیا. 

  خوار پسته زمستان را به صورت الرو کامل  و در داخل پیله های نازک سفید کثیف رنگ در  وهیپروانه م

 د.گذراننزیر پوست درخت می
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 الرو زیر پوستک

 شفیره
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آفتنحوه خسارت   

 خسارت نسل اول 

شوند و سپس  یرنگ م یت زده ابتدا قهوه اآف یها وهیکرده  و م هیاز مغز آن تغذ وهیالروها پس از وارد شدن به م   

 وهیشوند و سپس وارد م یرا سوراخ کرده و خارج م آن وهیم اتی.الروها پس از خوردن محتوزندیر یخشک شده م

 .شوند یم گرید

 خسارت نسل دوم 

ن و بد رنگ  شدن آ یشدن پوست خارج اهیبرد و سبب س یپسته  هجوم م ینسل دوم به پوست خارج یالروها    

 .شود یم

 

 

 

 

 خسارت نسل اول

دوم خسارت نسل   
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 روش های پیشگیری و كنترل بیماری

 .استفاده از نوار مقوایی دور تنه درخت در شهریور ماه در کاهش جمعیت آفت موثر است 

  استفاده از سم اکسی دیمتون متیلEC25% 5/1 در هزار، بعد از تشکیل میوه های ریز پسته 

 

   Ocneria terebinthina پروانه برگخوار پسته -5

 .شودات پسته در ایران محسوب میخوار سفید پسته )رائو( یکی از آفات مهم باغوانه برگپر

 مشخصات آفت

 یکه مواز یرنگ اهیس یهاجلو لکه یهابال ی. روباشدیم دستکی یصدف دیها سفنگ بالحشره کامل: ر 

کوتاه و  یموها فیرد کی یجلو دارا یهابال یخارج هی. حاششودیم دهیبال است د یخارج هیبا حاش

و  نهیاند. سها مانند برگ خرما به دو طرف جدا شدهشاخک یرنگ و موها یاها قهوهاست. شاخک یدیسف

به  لیما دیسف یدسته مو کیشکم  یپوشانده است. در انتها یرنگ دیسف یبزرگ و موها یهاشکم را فلس

 .شودیم دهیزرد د

 رای فرورفتگی است، رنگ تخم ها ابتدا سبز مایل به زرد تخم ها کروی و براق بوده و در دو طرف آن دا

است که به تدریج نقاط قرمز رنگی در سطح آن ظاهر می شود و در نهایت به رنگ قهوه ای در می آید. 

سطح  یها و به ندرت روبرگ یسطح تحتان یعدد رو 250تا  50 نیب یجمعها تخم خود را به طور دستهادهم

 .چسبانندیم اهیبه نسوج گ یماده چسبناک لهیم خود را به وسو تخ گذارندیم یفوقان

  عدد زگیل در قسمت های جانبی و پشتی  8رنگ الرو سبز تیره مایل به قهوه ای است و روی هر حلقه بدن

دیده می شود که این زگیل ها با موهای سیاه و سفید پوشیده می شود. در قسمت پشتی بدن نوار سفید مایل 

 می شود.به کرمی دیده 

  شفیره به رنگ زرد و قهوه ای مایل به سیاه است، سطح بدن شفیره نیز مانند الرو دارای زگیل است، شفیره

به کمک رشته های تار به سطح برگ میزبان می چسبد. سطح شفیره را نیز پوششی نازک از این تارها پوشانده 

 است.
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نرپروانه  پروانه ماده  

 رنگ تخم در مراحل بعدی

 تخم

 زگیل های برجسته بر روی بدن

 شفیره الرو کامل
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 نحوه خسارت آفت

  ی پروانه برگخوار به دوران الروی آن محدود می شود. الروها بالفاصله بعد از خروج از تخم زارتخسامرحله

شروع به تغذیه از برگ می کنند. الروهای سن دو و سه با تغذیه از سطح زیرین برگ آن را به حالت توری 

 در می آورند.

 ردازند. تغذیه الرو از برگ باعث الروهای سن یک بعد از خروج از تخم ها در همان محل به تغذیه می پ

 شود که برگ ها شفاف شوند )توری( و بعد از مدتی قهوه ای شده و ریزش کنند. می

  الروهای سنین باالتر از تمام برگ به جز رگبرگ ها تغذیه می کنند، بعد از کامل شدن تغذیه الروها، آن ها

 می شوند.در زیر برگ ها یا انشعابات شاخه ها به پیش شفیره تبدیل 

 .درختان آلوده میوه ای تولید نمی کنند و در صورت تولید میوه بر روی آن ها، میوه تولید شده فاقد مغز است 

 

 

 روش های پیشگیری و كنترل آفت

 وجود دارد که از  تینوع زنبور پاراز کیآفت  نیالرو ا یخوار پسته، روبرگ یعیدر رابطه با دشمنان طب

 . شودیم دهینام  Brachymeria intermedia یبوده و تحت نام علم Chalcididaeخانواده 

 ینمود ول تفادهفسفره اس یهاکشاز حشره توانیآفت در صورت لزوم م نیا هیعل ییایمیمبارزه ش یبرا 

 .مؤثر واقع شود زیآفت ن نیا هیعل تواندیم شودیآفات پسته اعمال م ریسا هیکه معموالً عل ییهایپاشسم

  شخم و یخ آب زمستانهانجام 
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 Lepidosaphes pistaciae شپشک سرشاخه و میوه پسته )واوی پسته( -6

است که فرم  L. pistaciae pistacicolaو  L. pistaciae typicaاین گونه شامل دو فرم یا دو زیر گونه به نام های 

typica  معموال روی برگ ها و شاخه های جوان و فرمpistacicola کنند.خه های قطور زندگی میروی تنه و شا 

 مشخصات آفت

  سپر ماده به رنگ قهوه ای روشن با کناره ای روشن تر است. بدن حشره ماده بیضی شکل مایل به گالبی، به

 رنگ زرد شکری، سر و شکم متمایل به نارنجی می باشد.

  60ت را که تعدادشان و بیش از دو برابر عرض آن است. در اسفند ماه می توان تخم های آف 27/0طول تخم 

عدد و به رنگ سفید هستند، در زیر سپر مشاهده کرد. این تخم ها در شرایط کرمان از دهه سوم  70تا 

فروردین ماه و در استان های سرد کشور مانند اصفهان و قزوین به ترتیب در اوایل و اواسط اردیبهشت ماه 

 شوند.همزمان با باز شدن جوانه های میوه و شاخه تفریخ می 

  میلی متر به رنگ زرد می باشد که در ابتدا متحرک  20/0تا  0 /16و عرض  44/0تا  4/0پوره سن اول به طول

 است. پوره ها به سوی اندام های تازه روییده درخت رفته و با تغذیه از شیره آن ها به ترشح سپر می پردازند.

 .پوسته سن اول زرد، سن دوم قهوه ای تیره می باشد 

 وپاریوم حشره نر باریک تر از سپر ماده و رنگ آن هم روشن تر است.سپر پ 
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 نحوه خسارت آفت 

 دکنیحمله م شتریب فیآفت به درختان ضع نیا. 

  شوند و در زمان  یو ضعف درخت م وهیم یها، بدشکلشدن سرشاخه کیباعث بار دیشد یدر آلودگ

و  شودیها نارس مانده، پوسته قرمز رنگ م( دانهها باشددر دانه یکه آلودگ یپسته )در صورت یریگپوست

 .شوندیکن، پوست نمپسته پوست گاهو در دست چسبدیم یبه پوسته استخوان

 .پوره های نوزاد اغلب روی خوشه می روند و روی دم خوشه مستقر می گردند 

   تشکیل نمیدر صورتی که  جمعیت این شپشک روی میوه زیاد باشد رشد جنین متوقف گردیده و مغز-

 گردد، ولی رشد بخش رویی میوه تا فصل برداشت ادامه دارد.

  میوه های سالم هم نمی رسند و خندان نمی شوند. اگر جمعیت روی میوه زیاد نباشد، تاثیر قابل توجهی در

 رشد مغز به وجود نخواهد آمد.
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 روش های پیشگیری و كنترل آفت

 در کاهش جمعیت آفت موثر است. استفاده از کود پتاس و تقویت درخت 

 آبیاری مناسب 

 انجام هرس 

  از خانواده  ییدهایئتویپاراز  یدارا عتیآفات در طباینAphelinidae   ،Encyrtidae  خانواده  ی،شکارگرها

Coccinellidae   ،Cybocephalidae  باشند. یم ی، کنه شکارگر و بالتور 
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 آفت  با  نیبا ا ییایمیاز باغات پسته، جهت مبارزه ش یه در بعضپست یسپردار واو یبا توجه به خروج پوره ها

اقدام  لیشپشک با استفاده از سموم ذ یپوره ها %50از خروج  حداقل  نانیمشورت کارشناسان و پس از اطم

 : دییبه مبارزه نما

 آب تریروغن ولک در هزار ل تریل 5به همراه  تریل 2 ونیات 

 آب تریروغن ولک در هزار ل تریل 5به همراه  تریدو( ل تا میو ن کی) 5/1-2  نونیازید 

 باشد یسپر م ریدرصد پوره ها از ز 50آفت همزمان با خروج حداقل  نیبا ا ییایمیزمان جهت مبارزه ش نیبهتر

 .ندارد یریو بعد از آن تاث ردیگ یصورت م یمحدود یشپشک ها در دوره زمان هیعل یو سمپاش

 

 Melanaspis inopinata شک كنده ای(شپشک تنه درختان پسته )شپ -7

 مشخصات آفت

 .در این شپشک سپر ماده ها گرد، تخم ها بنفش و پوره ها قهوه ای است 

 و اواخر زمستان درون شکم خود  گذراندیخود م میسپر ضخ ریحشره زمستان را به صورت ماده بالغ در ز نیا

 .گذاردیتخم م

  سرگردان  یمدت یو برا شوندیخارج م یسپر مادر ریاز ز  کیسن  پوره بهشتیارد لیتا اوا نیاواخر فرورد

و از شیره آن تغذیه نمایند و پس از مدت کوتاهی سپر که دایره ای  شاخه و تنه مستقر شوند یهستند تا رو

 شکل است ظاهر می شود.
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 نحوه خسارت آفت

 کندیم هیها تغذاندام نیا یاهیگ رهیو از ش شودیدرخت مستقر م یهاها و شاخهتنه یواین آفت ر. 

 تنه و  یمحصول و عدم رشد کاف تیفیو ک تیو کاهش کم اهیضعف در گ جادیا قیاز طر شتریآفت ب نیا

 می شود. ها و باعث ضعف درخت، پوک شدن و خندان نشدن پسته زندیها خسارت مسرشاخه

 می شود.ها  سرشاخه یدگیدر تراکم باال سبب خشک 
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 و كنترل آفت روش های پیشگیری

 آفت موثر است. تیدرخت در کاهش جمع تیاستفاده از کود پتاس و تقو 

 مناسب یاریآب 

 هرس انجام 

 از خانواده  ییدهایتوئیپاراز  یدارا عتیآفات در طب نیاAphelinidae   ،Encyrtidae  خانواده  ی،شکارگرها

Coccinellidae   ،Cybocephalidae  شند.با یم ی، کنه شکارگر و بالتور 

 یپوره ها %50از خروج  حداقل  نانیآفت  با مشورت کارشناسان و پس از اطم نیبا ا ییایمیجهت مبارزه ش 

 : دییاقدام به مبارزه نما لیشپشک با استفاده از سموم ذ

 آب تریروغن ولک در هزار ل تریل 5به همراه  تریل 2 ونیات 

 آب تریروغن ولک در هزار ل تریل 5به همراه  تریتا دو( ل میو ن کی) 5/1-2  نونیازید

 باشدیسپر م ریدرصد پوره ها از ز 50آفت همزمان با خروج حداقل  نیبا ا ییایمیزمان جهت مبارزه ش نیبهتر 

 ندارد. یریو بعد از آن تاث ردیگ یصورت م یمحدود یشپشک ها در دوره زمان هیعل یو سمپاش

 

 Hylesinus vestitus سوسک سرشاخه خوار پسته -8

 ات آفتمشخص

 ها بال پوش یباشد. در رو یرنگ م ییبدن خرما یرنگ عموم ،متریلیم میشرات کامل به طول سه تا سه و نح

از  دهیاول پوش نهیاست. پشت س فیظر یاز موها دهیصاف و پوش یشانیشود. پ یم دهید رهیت ییلکه خرما دو

 یرو یارهایش، یمواز اه بال پوش . لبهرسدین محدب به نظر مآ نیاست و طرف زینقاط متراکم نسبتاً ر

از  یمنظم یها فیرد ارهایش نیاست. در فاصله ب شتریب اریها از قطر ش آن نیپوش ها منظم و فاصله ببال

 قرار گرفته اند. فیظر یخارها

 .تخم های حشره سفید و شفاف و بیضی شکل می باشد 

 .رنگ الرو سفید شیری و بدون دست و پا می باشند 

 به  لیکانال تبد یشده و الروها در اسفند ماه در انتها یمختلف سپر نیبه صورت الرو سن یزمستان گذران

 .شوند یم رهیشف
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 .این آفت در سال فقط یک نسل دارد 

 

 نحوه خسارت آفت

 ه شاخه قرارگرفته اند حمله نمودهکه در محل اتصال دمبرگ ب ییبه جوانه ها هیتغذ یشرات کامل براح ،

سال بعد به  دیجوانه ها که با نیا جهینت در کند. یم جادیدر وسط چوب ا یداالن کوتاهها را سوراخ و آن

 روند. یم نیب شوند، از لیتبد وهیشاخه و م

  خود  هیکند و همراه با تغذ یم یخشک شده درختان پسته زندگ یهاه پوست شاخ ریسوسک ز نیالرو ا

 .ندیمان یم جادیا ییهان داال

 یهاافراد بالغ از جوانه هیبهار و تابستان بوده که آن هم مربوط به تغذ یها ل فصلعمده خسارت حشره در طو 

 .پسته است

 خارج شده و  ن هابه منظور ادامه نسل از داخل داالبه بعد  زییپا لیپس از مرحله فوق، حشرات بالغ از اوا

 آورند. یهجوم مپسته تازه هرس شده و درختان خشک شده در همان سال  یاب هبه چو یزیرجهت تخم 

 یکند. اوج خروج حشرات بالغ برا یم دایماه سال بعد ادامه پ نیتا فرورد یعمل تا اواخر زمستان و گاه نیا

 و در طول زمستان است . زییآخر پا یاه همعموالً در ما یزیتخم ر
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 روش های پیشگیری و كنترل آفت

 ه.ای خشک و تازه هرس شدب هجمع آوری و سوزاندن چو 

 به  کینزد یدر منازل و انبار ها یپسته جهت مصارف سوخت یتناب از انبار نمودن چوب ها و شاخه هااج

چوب ها حتما  نیا ،یپسته جهت مصارف سوخت یپسته. در صورت انبار نمودن چوب ها و شاخه ها یباغ ها

 یدر رو یزیبه تخم ر رادشوند تا حشره ق یسوز شده و سپس نگهدار مهین لیگازوئ ایبا استفاده از نفت  دیبا

 .ها نباشد آن
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 یقرار دادن دسته ها ایدرختان پسته و  قهی ی هیخشک و تازه هرس شده در ناح یچوب ها با یتله گذار 

-دسته ینیگزیها و جا و سوزاندن آن یآورو سپس جمع گریکدیدرختان بالفاصله صد متر از  ریچوب در ز

 از اواسط مهر تا اواسط اسفند ماه. هانیها به صورت ماه آن یبه جا دیچوب جد یها

  رعایت اصول باغداری و اعمال مدیریت بهینه در باغ پسته همراه با آبیاری و تغذیه منظم و کافی درختان مانع

 استقرار این آفت روی درختان پسته می گردد.

  کایر ایو  عیصابون ما رتیل می+دو و ن تریل میدو و ن ونیتروتیفنسمپاشی اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت با 

 جیو به تدر ختهیر یرا داخل ظرف ییظرفشو عیحوه اختالط: ابتدا ما) ن آب ترینفت در هزار ل تری( ل10-7+) 

مخلوط شوند. سپس سم اضافه گردد و بعد از حل شدن سم  ینفت به آن اضافه شده و هم زده شود تا به خوب

بار هم زده  کی قهیدق 10مخلوط درون تانکر هر  یسمپاش در آب مخلوط به تانکر منتقل شود. درمدت زمان

 خوبی به …ها و لنگیتانکر، ش یسمپاش اتی. بعد از عملردیخنک و آرام انجام گ یدر هوا یاششود و سمپ

 (.شو شوندو  شست

 به  ینکرده اند ضرورت جادیمتر ا یسانت کیاز  شتریب یقیعم یکه سوسک ها هنوز کانال ورود یدر صورت

 .باشد ینم ونیتروتیبه همراه فن عیه از نفت و صابون مااستفاد

 

 Capnodis cariosa سوسک ريشه و طوقه خوار پسته )كاپنوديس( -9

 مشخصات آفت

  حشرات کامل سوسک نسبتا درشتی است که رنگ عمومی بدن سیاه مات و در روی بال پوش ها دارای

خمیده بوده و دارای دو چشم بیضی شکل و های سفید و پراکنده می باشد. سر حشره به سمت پایین لکه

کشیده است، قفسه سینه در سطح جلو عریض و به طرف عقب باریک می شود، سطح قفسه سینه پوشیده از 

نقوش برجسته به رنگ سیاه مات است. سطح بال پوش ها از نقاط نامنظم و پراکنده سفید رنگی پوشیده شده 

 که نسبت به هم موازی هستند دیده می شود.  خط شیاری کم عمق 10است. روی هر بالپوش 

  تخم ها سفید شیری و کم و بیش بیضی شکل می باشند. تخم ریزی در اطراف طوقه، شکاف های پوست تنه

درختان مسن و یا در شکاف های خاک و به ندرت روی برگ ها و شاخه های درختان میزبان صورت 

 گیرد.می
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  تسبیحی شکل و سفید مایل به زرد می باشند، سر الروها کوچک، سیاه الروها بدنی کشیده و کم مو داشته و

-شیار و در سطح شکمی دارای یک شیار می 2رنگ و در سینه اول فرورفته می باشد. سینه اول الرو دارای 

 را می دهند. 8باشد. شیارهای سطح پشتی در جلو به هم متصل شده و تشکیل شکلی شبیه عدد 

 الروی و نزدیک به سطح خاک و یا محل طوقه تشکیل می گردد. شفیره در انتهای کانال 
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 نحوه خسارت آفت

  حشرات کامل از جوانه ها، برگ های جوان و گاهی از دمبرگ های پسته و هم چنین از برگ درختان کاج

 و سرو تغذیه می نماید.

 ک موهای فراوانی که در سطح بدن الرو سن اول پس از خروج از تخم در سطح و یا در داخل خاک به کم

 دارد به خوبی حرکت کرده و خود را به طوقه و ریشه های اصلی درختان میزبان می رساند.
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  تغذیه الروها به صورت عمده از الیه زاینده و نسوج پوست است و از استوانه مرکزی فقط الیه نازکی مورد

 تغذیه قرار می گیرد.

  از مواد آجری رنگ که مخلوطی از بقایای نسوج گیاه، فضوالت الروی و در محل استقرار الروها الیه ای

 ترشحات ریشه است مشاهده می شود.

  پوست قسمت های آفت زده اگرچه از خارج ظاهر طبیعی خود را تا حدودی حفظ می کند ولی عمال

 های سطحی مرده بوده و با فشار مختصری متالشی می شوند.بافت

 یان شیره نباتی قطع شده و به همان نسبت از رشد شاخه ها و باردهی درختان کاسته در اثر تغذیه الروها جر

 می شود.

  تغذیه الروهای آفت از ناحیه طوقه و ریشه های قطور و اصلی پسته، راه را برای نفوذ قارچ عامل بیماری

 گموز باز می کند.

 

 روش های پیشگیری و كنترل آفت

 مناسب و خارج ساختن به موقع الروها از داخل کانال با مفتول  یاریم با آبدرختان توا تیو تقو یاصول هیغذت

 .گردد یآفت م تیباعث کاهش جمع یمیس

 در هزار  4از محلول  تریل 10 دیتوان یحشرات کامل م ادیز تیدر زمان مشاهده جمع ییایمیجهت مبارزه ش

 نی. )بهتردیزیهمان قسمت بر یآب رو تریل 10و سپس  ختهیاطراف طوقه ر یمتر یسانت 10را در  ونیتروتیفن

 باشد( یماه م بهشتیزمان مبارزه اواخر ارد
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 Eurytoma plotnikovi Nikolskaya زنبور سیاه مغزخوار پسته -10

 مشخصات آفت

   ه قفس ای مایل به قرمز، سرسـیاه رنـگ، میلی متر، رنگ عمومی بدن قهوه  4 – 5/4حشره کامل ماده به طول

شاخک  هـا، بنـد اول شـاخک و قسـمتی از بنـد دوم های سـیاه اسـت. پاهـا، رگبال لکه سینه و شکم دارای

 ست.زرد رنگ ا

 عمومی بدن سیاه، دارای پاهای زرد و  متر است. رنـگ میلی 4طول  ه ره کامل نر، کوچکتر از ماده و بحش

ن شکل خاصی داشته و در های آ مفصل پـیش ران در قاعـده تقریبـاً سـیاه اسـت. رنـگ شـاخک سـیاه و

 .شوند  انتها باریک می

 حشره کامل . در انتها دارای رشته باریکی است تخم مرغی شکل و کشیده که بـه رنـگ سـفید، تقریبـاً تخم

میوه و در قسمت نوک میوه قرار  ماده توسط تخمریز یک عدد تخم روی سـطح داخلـی پوسـت اسـتخوانی

 .می دهند

 و دارای   شکل باشد. بدن الرو قوسی یلی متر، فاقد پا، کرمی شکل و سفید رنگ میم 6-8طول  ه الرو کامل ب

 دو دندانه است.  ای تیره و دارای الرو به رنگ قهوه . آروارهشود حلقه که در دو انتها باریک می13

 در ابتدا  رنگ شفیره باشد که به وسیله الیه شفافی پوشیده شده است. شفیره این حشره شبیه حشره کامل می

 .آیـد ای مایـل بـه قرمـز درمـی سفید براق که به تدریج به رنـگ قهـوه

 میوه های  زنبور سیاه مغزخوار پسته یک نسل در سال داشته، پاییز و زمستان را به صـورت الرو کامـل داخـل

 .باقیمانده روی درخت یا کف باغ به حالت دیاپوز می گذراند
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 زنبور سیاه مغزخوار پسته  نرحشره کامل  حشره کامل ماده زنبور سیاه مغزخوار پسته 

 تخم زنبور سیاه مغزخوار پسته  الرو زنبور سیاه مغزخوار پسته 

 شفیره زنبور سیاه مغزخوار پسته 
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 نحوه خسارت آفت

 مختلف آن  های ها تغذیه نموده و سپس از پوسته بذر و قسمت الرو ابتدا پوسته بذر را سوراخ کرده و از لپه

 .کند تغذیه می

   ه شود. در اواخر زمستان دوبار کامل می های پسته، رشد الروها نیز با کامل شدن رشد مغز و رسیدن میوه

چیزی ت جز فضواله خورده و در نهایت ب شـروع بـه فعالیـت کـرده و باقیمانـده مغـز و پوسـته مغـز را کـامالً

 .ازمغز پسته باقی نمی گذارند

  چروک خورده و به تدریج خشک می شود و به علـت اسـتحکام دم میـوه از درخـت  میوه های مـورد حملـه

 .دادن درخت روی درخت باقی می مانند برداشت و تکان جـدا نشـده و موقـع

 

 

 

 

 خسارت زنبور سیاه مغزخوار پسته  

ده زنبور سیاه مغزخوار پسته در حال حشره کامل ما سوراخ خروجی زنبور سیاه مغزخوار پسته

 تخمریزی
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 روش های پیشگیری و كنترل آفت

 طور کامل از درختان چیده شوند.ه های پسته ب در زمان برداشت محصول، میوه 

  نشود. ها وجود دارد برای مراحل فرآوری بـه منـاطق غیرآلـوده حمـل ی که احتمال آلودگی در آنپسته های 

  آلوده  هـای های فرآوری و در سطح باغ ها یا فضای باز انباشـته نشـود، زیـرا دانـه ت پسته در ترمینالضایعا

طریق  به این آفات معموالً در ضایعات فرآوری پسته وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد این ضایعات به

 گردد. مناسب معدوم

 پسته،  نسل اول که با تغذیه الرو این آفـت از جنـین با توجه به اینکه خسارت زنبور طالیی مغزخوار پسته در

رشد اولیه  هایی که بعد ازوه پسته می گردد و در ادامه الروباعث لکه دار شدن و سیاه شدن و خشک شدن می

 خسارت زنبور سیاه مغزخوار پسته

 باقی ماندن میوه های آلوده به زنبور سیاه مغزخوار پسته روی درخت 
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باعث ایجاد  مغز به لپه ها حمله می کنند رشد خود را کامل می کنند و به حشره کامـل تبـدیل مـی شـوند و

آفت زده روی  ردند. بنابراین برداشت زود هنگام و جمع آوری و معدوم کـردن پسـته هـاینسل بعدی می گ

آفت و همچنین  درخت در این مرحله و قبل از خروج حشرات کامل تابستانه باعـث کـاهش جمعیـت ایـن

 باعث کاهش خسارت نسل دوم این آفت می گردد.

 آلوده  هـای صورت الرو درون میوهه ها ب از زندگی آناین آفت و اینکه مدت طوالنی  با توجه به بیولوژی

شیمیایی با  گـردد. بنـابراین مبـارزه و باقیمانده در روی درختان پسته و ریخته شده در کـف بـاغ سـپری مـی

موفقیت کامل  مرحله الروی آفت، امکانپذیر نیست. همچنین مبارزه شیمیایی با حشرات کامل این آفت با

 .ـدباش همراه نمـی

 هـا بـه جمع آوری میوه های باقی مانده روی درخت و کف باغ درطول پاییز و زمستان، و سـوزاندن آن 

 طوری که عملیات جمع آوری وسوزاندن میوه های آلوده حداکثر تا اواخر اسفند خاتمه یابد. ایـن روش

 بـاغ، جمـع آوری و مبـارزه درمبارزه فوق العاده موثر است به شرط آن که کلیه میوه های بـاقی مانـده در 

 .انجـام شـود یک منطقه به صورت همگانی

    میر  سانتیگراد و پایین تـر مـی رسـد، مـرگ و درجه -20معموالً زمستان های خیلی سرد که برودت هوا به

محیط،  ـینیز مـی رسـد، بـه نظـر مـی رسـد فاکتورهـای فیزیک 70الروها خیلی زیادتر شده و میزان تلفات تا %

 پس از شکسته شدن دیاپوز و شروع فعالیت مجدد الروها، نقش عمده ای در تلفات آن ها دارد.

 موارد  ت مدیریت مناسـب مبـارزه مـی باشـد. بـدین نحـو کـهاترین راه برای کنترل این آف بنابراین اساسی

شیمیایی  مشاهده شـد مبـارزه فوق رعایت شود و همچنین در صورتی که در بهار جمعیت باالی از این آفات

برای مثال  بر علیه آفات دیگر پسته را طوری تنظیم نمود که روی حشرات کامل این زنبور ها نیز موثر باشد.

است روی حشرات کامل  تجربه نشان داده است که حشره کش کونفیدور روی پسیل معمولی پسته ثبت شـده

 .این آفات موثر است
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 Megastigmus pistaciae Walker پسته زنبور طاليی مغزخوار -11

 مشخصات آفت

   ها  شاخک میلی متر، چشم های مرکب قرمز، گونه ها برجسته و 5تا   3حشره بالغ به رنگ زرد فلزی و اندازه

 .باشد ها سیاه، بلند و خمیده می بندی بوده و تخمریز در ماده14

 دهنـد. مغز پسته قرار مـیهای خود را داخل  تخم حشرات کامل ماده بعد از جفتگیری 

  بند تشکیل شده و اندازه الرو کامل   13ورمی فرم،کمی خمیده و به رنگ سفید کدر که بدن آن از  الروها

 .باشد متر می میلی  6

  شودمی شیری رنگ و به اندازه حشره بالغ است که داخل مغز میوه خورده شده تشکیلشفیره. 

 کف باغ به حالت  های باقیمانـده روی درخـت یـا مل درون پستهاین آفت زمستان را به صورت الرو کا

 .گذراند دیاپوز می

 

 
 ماده  -نر و پایین -حشره کامل زنبور طالیی مغزخوار پسته، باال
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 نحوه خسارت آفت

 دارای رنگ دارند ولی پسته های پوک  پسته هایی که آلوده به الرو زنبـور هسـتند پوسـت چروکیـده و تیـره

 .پوست صاف و روشن و بدون چروکیدگی می باشـند

 تغذیه کرده ولی از پوسـته بـذر  (ها لپه)تخم الرو از جنین و با شروع رشد مغز از مغز پسته  بعـد از تفـریخ

 خسارت این آفت در این مرحله باعث لکه دار شدن و سیاه شدن و خشک شدن میوه. کند نمی پسـته تغذیـه

 .پسته می گردد

 ترتیب که در  وراخ خروجی زنبورهای بالغ نسل بهاره با سوراخ خروجی نسل تابستانه متفاوت است، به اینس

، شودپوست ترمیم می ایجاد سوراخ و خروج حشره، بافت گیاهی روی نسل اول چون میوه جوان است پس از

پیدا  یه دهانه کوه آتشفشانشب منظره ای ولی سوراخ خروجی زنبور های نسل تابستانه برآمدگی پیدا کرده و

 . می کند

مغزخوار پستهشفیره زنبور طالیی  ( (مغزخوار پستهالرو زنبور طالیی   

 الروهای نسل تابستانه زنبور طالیی مغزخوار پسته
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 مغز میوه  خسارت این آفت مربوط به تغذیه الروها از مغز پسته می باشد. الروها در مغز سـکونت کـرده و از

 د.ارت به پوسته آن تغذیه می نماینبدون خس

 تان را درون مغز را تغذیه نموده ولی الروهای نسل تابستانه که زمس الروهای نسل بهاره حدود نیمـی از مغـز

 .کرده و تنها پوسته مغز و فضوالت خود را باقی می گذارند سپری می نمایند تمـامی مغـز را تغذیـه

 
 سمت راست پسته آلوده به الرو زنبور طالیی مغزخوار پسته و سمت چپ پسته پوک

 

 

 

شکل سوراخ خروجی در پاییز برآمدگی شبیه دهانه  سوراخ خروجی نسل بهاره زنبور طالیی مغزخوار پسته

 آتشفشان زنبور طالیی مغزخوار پسته



46 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یصل سه راه اشرفدفاح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  :کانال تلگرامی                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36شماره تماس: 

Farnaz Tavakoli 

 

 

  

 

 

 

زنبور طالیی مغزخوار پسته( نسل تابستانه)شکل سوراخ خروجی در تابستان  

(ها لپه)تغذیه الرو زنبور طالیی مغزخوار پسته از مغز پسته   

 لکه دار شدن و سیاه شدن و خشک شدن میوه پسته در اثر خسارت زنبور طالیی مغزخوار

 پسته
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 تغذیه الرو زنبور طالیی مغز خوار پسته از مغز پسته

 

 

 

 

كمتر است و احتمااًل بدين علت نسل می باشد از زنبور سیاه  2طاليی با وجود آن كه دارای  ر جمعیـت زنبـو

اغلب ماده های زنبور طاليی در نسل تابستانه ديرتر ظاهر می شوند و چون در اين موقع پوسـت  باشـد كـهمی

ه و تلف می گردند. به همین دلیل میـزان میوه پسته سخت شده، زنبورها موفق به تخم ريزی نشد اسـتخوانی

 .زنبور سیاه بیشتر از زنبورطاليی می باشد خسـارت

 

 

 

 

 

شکل خسارت الرو زنبور طالیی مغزخوار پسته 

 در تابستان

شکل خسارت الرو زنبور طالیی مغزخوار پسته 

 درآخر فصل
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  روش های پیشگیری و كنترل آفت

  زنبور طالیی مغز خوار پسته دارای دشمنان طبیعی از گروه زنبورهای پارازیتوئیـد مـی باشـد کـه دوگونه از

 می باشد.   Cyrtoptyx pistaciae (Pteromalidae ) و Eupelmus urozonus (Torymidae)  ها آن

 طور کامل از درختان چیده شوند.ه های پسته ب در زمان برداشت محصول، میوه 

  نشود. ها وجود دارد برای مراحل فرآوری بـه منـاطق غیرآلـوده حمـل ی که احتمال آلودگی در آنپسته های 

  آلوده  هـای ح باغ ها یا فضای باز انباشـته نشـود، زیـرا دانـههای فرآوری و در سط ضایعات پسته در ترمینال

طریق  به این آفات معموالً در ضایعات فرآوری پسته وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد این ضایعات به

 گردد. مناسب معدوم

 پسته،  ز جنـینبا توجه به اینکه خسارت زنبور طالیی مغزخوار پسته در نسل اول که با تغذیه الرو این آفـت ا

رشد اولیه  هایی که بعد ازوه پسته می گردد و در ادامه الروباعث لکه دار شدن و سیاه شدن و خشک شدن می

باعث ایجاد  مغز به لپه ها حمله می کنند رشد خود را کامل می کنند و به حشره کامـل تبـدیل مـی شـوند و

آفت زده روی  ع آوری و معدوم کـردن پسـته هـاینسل بعدی می گردند. بنابراین برداشت زود هنگام و جم

آفت و همچنین  درخت در این مرحله و قبل از خروج حشرات کامل تابستانه باعـث کـاهش جمعیـت ایـن

 باعث کاهش خسارت نسل دوم این آفت می گردد.

 آلوده  هـای هصورت الرو درون میوه ها ب این آفت و اینکه مدت طوالنی از زندگی آن با توجه به بیولوژی

شیمیایی با  گـردد. بنـابراین مبـارزه و باقیمانده در روی درختان پسته و ریخته شده در کـف بـاغ سـپری مـی

موفقیت کامل  مرحله الروی آفت، امکانپذیر نیست. همچنین مبارزه شیمیایی با حشرات کامل این آفت با

 .باشـد همراه نمـی

 هـا بـه درخت و کف باغ درطول پاییز و زمستان، و سـوزاندن آن جمع آوری میوه های باقی مانده روی 

 طوری که عملیات جمع آوری وسوزاندن میوه های آلوده حداکثر تا اواخر اسفند خاتمه یابد. ایـن روش

 مبارزه فوق العاده موثر است به شرط آن که کلیه میوه های بـاقی مانـده در بـاغ، جمـع آوری و مبـارزه در

 .انجـام شـود ه به صورت همگانییک منطق
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    میر  سانتیگراد و پایین تـر مـی رسـد، مـرگ و درجه -20معموالً زمستان های خیلی سرد که برودت هوا به

محیط،  نیز مـی رسـد، بـه نظـر مـی رسـد فاکتورهـای فیزیکـی 70الروها خیلی زیادتر شده و میزان تلفات تا %

 وع فعالیت مجدد الروها، نقش عمده ای در تلفات آن ها دارد.پس از شکسته شدن دیاپوز و شر

 موارد  ت مدیریت مناسـب مبـارزه مـی باشـد. بـدین نحـو کـهاترین راه برای کنترل این آف بنابراین اساسی

شیمیایی  فوق رعایت شود و همچنین در صورتی که در بهار جمعیت باالی از این آفات مشاهده شـد مبـارزه

برای مثال  آفات دیگر پسته را طوری تنظیم نمود که روی حشرات کامل این زنبور ها نیز موثر باشد.بر علیه 

است روی حشرات کامل  تجربه نشان داده است که حشره کش کونفیدور روی پسیل معمولی پسته ثبت شـده

 .این آفات موثر است

 

 

 مقايسه مشخصات و نوع خسارت زنبورهای مغزخوار پسته

 زنبورطاليی مغزخوار پسته نبورسیاه مغزخوارز مشخصات
ها نر –ای مایل به قرمز  ماده ها قهوه رنگ حشره بالغ

 سیاه
 هر دو جنس زرد طالیی

 بندی 14 بندی 10 شاخک

 بلند کوتاه تخمريز

 سفید کدر سفید رنگ الرو

 کمی قوسی و در دو انتها باریک (عصایی )قوسی  شکل الرو
 داخل مغز زندگی می کند خل میوه آزاد استدا محل استقرار الرو

 2 1 تعداد نسل در سال

 فقط مغز را می خورد و پوسته مغز دمغز و پوسته مغز را کامال می خور نوع خسارت

 سالم می ماند

 در نسل تابستانه برجسته وشبیه قله میلی متر2/1ساده، به قطر   شکل سوراخ خروجی

 میلی متر5/1آتشفشان به قطر 

 

  



50 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یصل سه راه اشرفدفاح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  :کانال تلگرامی                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36شماره تماس: 

Farnaz Tavakoli 

 

 سن های زيان آور پسته -12

ها اشاره نمود که شامل : سن سبز با لکه سفید، سن سبز یک دست، سن ن توان به س از دیگر آفات مهم پسته می

گیاهان مختلف و یا گاهی در  یهابه صورت حشره کامل و در زیر بوته ی. زمستان گذرانباشندیی و سن قرمز ماهقهو

گذران خارج ای زمستانن هاواسط فروردین ماه از مکا ر. این حشرات د باشدیمای درختان در ارتفاعات  ه هگاپناه

 .ندینمایریزی مای تازه روئیده به ویژه اسپند تغذیه و تخمن هشده و بر روی میزبا

ا هنشدن و از بین رفتن میزبان های وحشی و باال رفتن جمعیت، سک خش ساعد شدن شرایط طبیعی،نا مدر صورت    

پسته  یهاوهیای پسته سپس از مغ های هرز اطراف و داخل باف هو ابتدا از عل آورندیای پسته هجوم مغ هبابه سمت 

 .ندینمایتغذیه م

 های به خانواده اند، به طور عمده متعلقشده کشور شناسایی کاری پسته در مناطق تاکنون که آور پسته زیان هایسن

Pentatomidae  (وبد هایسن )بوLygeidae  (م هایسن )باشندیبذر خوار. 

 سبز با لکه سفید در انتهای سپرچه یهاسن -12-1

 .باشدیدر مناطق پسته کاری ایران م   B. germari و Brachynema signatum یهااین جنس دارای دو گونه به نام

 مشخصات آفت

 است. حشرات کامل به رنگ سبز با لکه سفید در انتهای سپرچه 

   باشندینسل در سال م 5تا  3دارای. 

  رنگ در مناطق کوهستانی و زیر کم یاتا قهوه یازمستان گذرانی به صورت حشرات کامل به رنگ قهوه

 .گرددیوحشی نظیر درمنه، قیچ سپری م یهاانواع بوته

  ای تازه روئیده بان هتان گذران خارج شده و بر روی میززمس یهافروردین از مکان طاین حشرات در اواس

. در صورت نامساعد شدن ندینمایاسپند تغذیه و سپس به صورت دسته ای تخم ریزی م یهابه ویژه بوته

 عیت،وحشی و باال رفتن جم یهازبانیشرایط طبیعی )حدوداً از اواخر خرداد( و خشک شدن و خشبی شدن م

 . آورندیپسته هجوم م یهاها به سمت باغسن



51 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یصل سه راه اشرفدفاح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  :کانال تلگرامی                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36شماره تماس: 

Farnaz Tavakoli 

 به سمت مناطق  جیخر شهریور همزمان با رسیدن کامل میوه پسته و برداشت محصول به تدراین حشرات از اوا

 .دینمایزمستان گذران در مناطق کوهستانی مهاجرت م
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 .Acrosternum spp سن يکدست سبز پسته -12-2

 .ندینمایعالیت مپسته ف یهادر باغ A. heegeriو  Acrosternum millieri یهاجنس دو گونه به نام نای از

 مشخصات آفات

 باشندیحشرات کامل به رنگ سبز م. 

   زمستان گذرانی به صورت حشرات کامل در حال دیاپوز به رنگ قرمز آجری یا مسی رنگ در زیر پوستک

 .گرددیپسته سپری م یهانظیر گز، سنجد و غیره در اطراف باغ یتنه درختان

  تازه روئیده  یهازبانیزمستان گذران خارج شده و بر روی م یاهاین حشرات در اواسط فروردین از مکان

 . ندینمایپسته تغذیه و سپس به صورت دسته ای تخم ریزی م یهااسپند در داخل و اطراف باغ یهابه ویژه بوته

 باشندینسل در سال م 5تا  3ها دارای این سن. 
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 Apodiphus amygdali پسته یاسن قهوه  -12-3

 شخصات آفتم

  حشره کامل دارای بدن بیضی و محدب شکل به رنگ قهوه ای مایل به سیاه می باشد که در سطح آن نقاط

 زرد رنگ و خاکی دیده می شود.

 .این آفت دارای یک نسل در سال می باشد 

  قبلی  مانند پسته، توت، نارون، زردآلو و غیره تغذیه می نماید و نسبت به گونه هایاز میزبان های مختلف

 دارای جمعیت و اهمیت اقتصادی کمتری است.
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 Lygaeus pandurusسن قرمز پسته  -4-12

 مشخصات آفت

  حشرات کامل به رنگ قرمز و دارای نوارهای سیاه در بین نواحی قرمز بوده. 

  باشدینسل در سال م 5تا  3دارای این حشره . 

  مختلف نظیر زیر پوستک تنه درختان  یهادر پناهگاهزمستان گذرانی به صورت حشرات کامل در حال دیاپوز

 . گرددیپسته سپری م یهاگز، سنجد، انگور و غیره در اطراف باغ

 پسته هجوم آورده و تا سخت شدن پوست استخوانی  یهاحشرات کامل در اوایل اردیبهشت به سمت باغ

 .باشندیقادر به تغذیه از میوه پسته م

  گونهLygeaus equestrisi  تر نسبت به سن قرمز از این خانواده با اندازه کوچک L. pandurus  نیز با

 .شودیم هپسته مشاهد یهانسبتاً کم در باغ تیجمع

 

 

 نحوه خسارت سن های زيان آور

 پوست استخوانی سبب سیاه شدن تمام میوه در ابتدای فصل  نتغذیه سن ها از مرحله تشکیل میوه تا سخت شد

 .ابندییخسارت دیده بر روی درختان، خشکیده و ریزش م یهاوهیو م گرددیم

  قطرات شفافی خارج شده و  تها در روی پوست سبز میوه شیره گیاهی به صورنابتدای فصل، اثر تغذیه س

ای تور مانند سفید رنگی ه ها شبکه هو همچنین در وسط داخلی میو باشدیتغذیه کامالً مشخص م لمح

 .شودیمشاهده  م
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 در روی  یاقهوه یهادیگر عالئم تغذیه  و لکه ،هاوهیم یحله سخت شدن پوست استخوانی تا مغز بنداز مر

ها در سطح داخلی پوست استخوانی به صورت نقاط و محل تغذیه سن شودیپوست سبز رویی مشاهده نم

سفنجی شدن سبب پوکی و ا ،ا در این مرحله از جنین در حال رشدن ه. تغذیه سشودیسیاه رنگ دیده م

. گرددیم هاوهیرنگ بر روی مغز م یانکروز فرو رفته قهوه یهاا سبب ایجاد لکهه هاز مغز میوتغذیه جنین و 

پسته )سفید و  یسونیز بوده و بیماری ما   Nematospora coryliا قادر به انتقال قارچن هدر این مرحله س

 .شودی( را باعث مهاوهیلغزنده شدن اطراف مغز م
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 تشکیل شبکه توری مانند سفید رنگ

 

 نکروزه شدن مغز پسته

 روش های پیشگیری و كنترل بیماری

 حمایت از دشمنان طبیعی 

  علف های هرز در زمان حمله سن ها عدم حذف 

  حذف علف های هرز میزبان سن های زیان آور پسته مانند اسپند، گونه های شور، علف خرس، شور کاکلیر

 غ در اوایل و اواخر فصل رویشیو گل قاصد در با
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 نصورتیا ریگردد در غ یم هیبعد از اتمام مبارزه با هجوم سن ها توص ایسال و  یهرز در ابتدا یحذف علف ها 

گردد. در زمان  یهرز داخل و اطراف باغ خوددار یبردن علف ها نیدر زمان حمله سن ازکندن و از ب

 شود.  یزسمپاشیداخل باغ پسته ن هرز یعالوه بر درختان پسته ، علف ها یسمپاش

 فنیتروتیون  از سموم یکیبا  ییایمیقابل توجه آفت در باغ ، نسبت به مبارزه ش تیاز حضور جمع نانیپس از اطم

 در هزار استفاده شود. 3/0در هزار و تیامتوکسام+ المبداسای هالوترین  5/1

 سن قرمز )در شب  ینور هایاستفاده از تلهاز  طریق توان  یآفت م نیاز حضور ا نانیو اطم یابیرد یبرا

 هایخوشه یو بررس تکاندنو  زبانیهرز م هایعلف یبررس، گردد.( ینم یمعمول ینور یجلب تله ها

 اقدام کرد. نیبه زم کیمتراکم نزد هایمتراکم، خصوصاً خوشه

 

 سنک پسته -13

 .ندیگو یجثه سنک )سن کوچک( م یچکاز سن ها به علت کو یها هستند. به برخ یسنک ها از راسته خرطوم مفصل

 Megacoelumجنس  -الف

استان کرمان از  یاز مناطق پسته کار  Megacoelum tricolorو    M.brevirostre یجنس به نام ها نیا دو گونه از

  M.brevirosteاست. گونه  دهیگرد یخار شتر جمع آور ژهیپسته به و یهرز باغ ها یدرختان پسته و علف ها یرو

 باشد. یجنس در استان کرمان م نیا نه غالب ازگو

 مشخصات آفت

 .و پاهای با شاخک وشنسبز ر رنگ به کامل حشرات هر دو گونه شباهت ظاهری زیادی به یکدیگر دارند 

 .باشندنسبتاً بلند می

  تخم گونه M.brevirostre  ی و به رنگ سفید شیری استوانه ای وقوسی شکل است که به صورت انفراد

تایی در بافت نرم سرشاخه های یکساله، جوانه ها و به ویژه جوانه های انتهایی قرار  3تا  2گاهی به صورت 

 داده می شود. 

  در داخل بافت نرم گیاه میزبان سپری می گردد. تخم صورت به حشره زمستانگذرانی 

  باشدمی در سال نسل یک دارای حشره این. 



59 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یصل سه راه اشرفدفاح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  :کانال تلگرامی                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36شماره تماس: 

Farnaz Tavakoli 

  ها از انتهایشاخک طول نسبتاً بلندکه هایشاخک و دارای زرد تا سبز روشن به سبز مایل رنگ ها بهپوره 

 حرکت سرعته شوند ب تحریک هستند و در صورتی کهو پرتحرک  بسیار فعال هاپوره رود.فراتر می بدن

 شوند.می مخفی ها ها و برگخوشه الیه ب و ال کرده

 نحوه خسارت آفت

 و  لیهمزمان با تشک بهشتیها و محور خوشه تا اواسط ارد وهیها، دم م وهیم یاهیگ رهیپوره ها از ش هیتغذ

 ادامه دارد. یشروع سخت شدن پوست استخوان

  یرونیرطوم در سطح بدر محل فرو رفتن خ یاهیگ رهیپوره ها به صورت خروج ش هیو تغذ رتعالئم خسا 

 شود. یمشاهده م ییپوست رو

  گردد. یرنگ مشاهده م اهیمحل فرو رفتن خرطوم به صورت نقاط س یپوست استخوان یداخل در سطح 

  کنند یم زشیر تیو در نها دهیدرختان خشک یور بر یپس از مدت هیمورد تغذ یها وهیم. 

 ندینما یم هیتغذ وهیاز م ،یو قبل از سخت شدن پوست استخوان وهیرشد م لیها به طور عمده در اوا سنک .

 زنند. یم یادیخسارت ز لیدل نیباشد به هم یمرحله آفت م نیان حساس ترزم نیا

  نامند.  یپسته م یفصل رشد پسته را در اصطالح داغو لیها در اوا وهیشدن م اهیباغداران، س 

 توانند خسارت بزنند. ینم یپوست استخوان لیاست بعد از تشک فیکه خرطوم سنک ها ضع ییاز آنجا 

 .Campylomma sppجنس -ب

 مشخصات آفت

 .حشرات کامل به رنگ سبز مایل به زرد می باشند 

 های جنسونهگ Campylomma ظاهر می شوند پسته های در باغ در حدود اواسط فروردین. 

 باشندمی در سال نسل 5تا  4 جنس دارای گونه های این. 

 گردد. می سپری و تخم تلفمخ های در پناهگاه کامل حشرات صورته ب جنس این مستانگذرانیز 

 گیرد.می انجام میزبان گیاهان نرم بافت نیز در جنس این گذاری تخم 
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 خسارت آفت

 جنس  خسارت به شبیه خسارتیاین آفت  اول نسلMegacoelum نماید. ایجاد می پسته میوه بر روی 

 و  نبوده استخوانی پوست سختی به دلیل پسته از میوه تغذیه به بعد قادر به دوم نسل کاملو حشرات پوره ها

 نمایند.می تغذیه ها ها و دمبرگها، محور خوشهمیوه دمگیاهی  تنها از شیره

 Creontiades pallidusگونه  -ج

 مشخصات آفت

 شندباسپرچه می در ناحیه مشخص تیره لکه و دارایسبز  رنگ به کامل حشرات. 

  تخم ها به شکل خمیده می باشد و تخم ریزی به صورت انفرادی یا ردیفی در نسج بافت نرم گیاهان میزبان

 به صورتی که قاعده تخم در بافت گیاهی فرورفته و بقیه قسمت های تخم بیرون است انجام می گردد.

 ی جنس پوره های سنین مختلف این گونه از نظر شکل ظاهری شباهت زیادی به پوره هاMegacoelum  فعال

فعال در باغ های پسته استان  Megacoelumدر باغ های پسته دارند. وجه تمایز ظاهری این گونه های جنس  

کرمان اندازه بزرگتر آن و فقدان لکه قرمز نارنجی رنگ و هم چنین بی رنگ بودن دیواره سلول های بخش 

 غشایی بال های رویی می باشد.

  نسل در سال می باشد. 5ا ت 4این گونه دارای 
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 نحوه خسارت آفت

  این گونه به طور عمده بر روی علف های هرز به ویژه خارشتر فعالیت می نمایند. تعداد کمی نیز به ویژه در

اوایل بهار بر روی درختان پسته مشاهده می شوند که از شیره گیاهی محور خوشه ها و دمبرگ ها تغذیه 

 کنند.می

 ی برگ، غنچه ها و میوه تغذیه می کند که محل تغذیه به شکل لکه های سیاه رنگی حشرات کامل رو

 مشخص می شود.

 وش های پیشگیری و كنترل آفات سنکر

 از بین بردن علف های هرز در اوایل فصل 

 ( یا  3/0در هزار( و یا تیامتوکسام + المبداسای هالوترین) 5/1مبارزه شیمیایی با فنیتروتیون )در هزار

در هزار( در مرحله مشاهده پوره های سنین مختلف و حشرات کامل اواسط  4/0یمیداکلوپراید )کونفیدور( )ا

 فروردین تا اواخر اردیبهشت.
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 Eriophyes stephaniiو  Eriophyes pistaciae پسته های گالزایكنه  -14

 مشخصات آفت

 فراد خانواده اEroiphidae   ینرم ، کرم یبا بدن کرونیم 200تا  100 زیر اریبس یطور عموم در اندام هاه ب 

رنگ ه کنه ها ب نیا .باشند یبدن م یجلو انتهای قسمتکوتاه در  یدو جفت پا ی، حلقه حلقه و داراشکل

 ی، با خرطوم کوتاه درامتداد محور طولتیقابل رو یتنفس ستمی، بدون سروشن، بدون چشم یزرد تا قهوه ا

 هستند. بدن

  هیتغذ یاهیگ رهیو در بهار از ش کنندیم یها زمستان گذرانفلس جوانه یالالبهبه صورت جانور کامل در 

 .شوندیشدن درخت م فینموده و سبب ضع

 نحوه خسارت آفت

 کنندیم جادیسرشاخه و برگ شده و گال ا وه،یخوشه گل و م یسبب بدشکل. 

  دنشویمماده بارور ن یهاجادوگر رشد کرده و گل یورجاصورت گل نر به  یخوشه ها. 
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 روش های پیشگیری و كنترل آفت

 شکل در زمستان بد یهاهرس شاخه 

 و موقع تشکیل میوه  ها ماده پسته باز شده باشد از نصف گل شیکه ب یگالزا در زمان یمبارزه با کنه ها یبرا

 در هزار( می توان استفاده کرد. 5/1 – 2در هزار( و پروموپروپیالت) 3-2از سموم سولفور )

 

 Tenuipalpus granatiكنه معمولی پسته  -15

 مشخصات آفت

  افراد خانوادهTenuipalpidae یمسطح ، گالب یبا بدن متریلیم 3تا  2کوچک به طول  یعموما در اندازه ها 

 هستند .  به زرد لیقرمز ، سبز و سبز ما یها شکل و نرم ، به رنگ

 نسبتا کوتاه هستند .  یپاها یحرک بوده و داراو مت لیطو لهیاجفت است کیها متشکل از  آن یقطعات دهان 

 کنند یم هیتغذ زبانیم اهانیگ یها برگ رهیتارتننده بوده و از ش یهمانند کنه ها خانواده نیافراد ا  . 

 موسوم اند یدروغ یعنکبوت یتار به کنه ها دنیتن لیکنه ها به دل نیا. 

 و در آغاز  بردیها به سر مها و جوانهمثل پوستکدرخت  یهاکنه زمستان را به صورت آزاد در پناهگاه نیا

 .کندیم یزیبهار تخمر
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 حوه خسارت آفتن

 یپرزها ایبرگ لکه  یآفت باال است رو تیکه جمع یطیو در شرا کندیم هیتغذ یاهیگ رهیآفت از ش نیا 

 نوزادها است. یهاکه پوسته شودیم دهید دیسف

  کنندیم زشیو سپس برگ ها ر ندهیهنده سال آگل د یهاابتدا جوانه دیشد هیدر اثر تغذ. 

 روش های پیشگیری و كنترل آفت

 د.دهیها را کاهش مکنه تیپسته جمع لیعموماً مبارزه با پس 

 2در هزار( و پروموپروپیالت ) 1از سموم پروپارژیت ) توان یم وریپسته در مرداد و شهر یکنه معمول یبرا- 

 در هزار( استفاده کرد. 5/1

 Polydrosus davatchii رطومی پستهرخس -16

 مشخصات آفت

  ها، چشم ها برآمده  بالپوش یرو ژهیو یو نقش ها یمواز یها با خط رهیروشن تا ت یخاکسترحشره کامل

آن قطعات  یشده است که در انتها لیتبد ی. سر حشره به خرطوم بلنددارد یدر بخش جلو فرورفتگ یشانیو پ

 .شود یم دهید رونیکوچک و تنها آرواره باال از ب یدهان قطعات قرار دارند. یدهان

 شود.  یم رهیت جیاست که به تدر یریبه ش لیمتما دیشکل و سف یضیتخم حشره ب 

 متر از  یلیم1رنگ به طول   دیسف یشوند و الروها یم رنگ اهیس جیپس از گذشت دو هفته تخم ها به تدر

 نب و جوش هستند.پر ج و Curculioniform شوند. الروها یتخم خارج م

  روشن است یبال به رنگ قهوه ا یها با فلس یریش دیو به رنگ سف دهیاز نوع آزاد، کش رهیشف. 

 د.شو یها و درون خاک انجام م آفت به صورت حشره کامل در پناهگاه یزمستان گذران 

 .این آفت یک نسل در سال دارد 
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 نحوه خسارت آفت

 یشیزا یها جوانه رفتن نیکنند و موجب از ب یم هیپسته تغذ یجوانه ها فصل بهار از یحشرات کامل در ابتدا 

 یشیزا یدر نوک جوانه ها نهیسبز شدن داریشوند. حشرات کامل همزمان با متورم شدن و پد یم یشیو رو

 . کنند یم هیمستقر شده و به شدت از جوانه ها تغذ یشیو رو

 جادیرسد الرو حشره قادر به ا ینظر م به است اماآفت در دسترس  نیا یولوژیدر مورد ب یاطالعات کم 

 .ستیدرختان پسته ن ییهوا یها خسارت در قسمت

 کند یم هیتغذ زین پسته لیجوان در حال تشک یها وهیها و م پسته از گل یسرخرطوم. 

 قابل توجه است اریبس یقوچ ارقام زودگل مانند کله یخسارت آفت بر رو. 

 روش های پیشگیری و كنترل آفت

 میوه یهمزمان با ظهورحشرات کامل و بازشدن جوانه ها استفاده از سموم شیمیایی مناسب 
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 Plodia interpunctella شب پره هندی -17

که  باشدیم یپسته شب پره هند یآفات انبار نیاز مهمتر یکی. ردیگیمختلف قرار م یپسته مورد هجوم آفات انبار

ازجمله  زبانیم 83فاژ است و  یحشره پل نی. اکندیحصول با ارزش وارد مم نیرا به ا یادیپسته خسارت ز یدر انبارها

 ت.آن گزارش شده اس یپسته برا

 مشخصات آفت

 باشدیمتر م یلیم 20تا  16باز  یمتر و عرض آن با بال ها یلیم 8است به طول  یحشره کامل شب پره ا .

براق(  یبه قرمز با رنگ مس لیمتما یهوه اپر رنگ )ق یبه رنگ قهوه ا یرونیاز طرف ب ییجلو یهادوسوم بال

نسبتا  یها شکیها ر آن یقبع هیباشند و در حاش یبه زرد م لیما یسوم قاعده بال به رنگ خاکستر کیو 

 یدارند و ثلث فوقان بدن قرار یرو یروانیکوتاه و منظم وجود دارد. در هنگام استراحت بال ها به صورت ش

 .رسدیبه نظر مرنگ  یها به شکل لکه خاکستر آن

  به صورت  ای یتخم ها به صورت انفراد است. متریلیم 5/0تا  3/0و به طول  دیبه رنگ سف یتخم شب پره هند

 .شوندیمنبع غذا گذاشته م یرو یعدد 30تا  11 یدر دسته ها یدسته ا

  رسدیم متریلیم 17تا  14ها به  که پس از رشد کامل اندازه آن دارندمتر طول  یلیم کیسن اول  یالروها .

 یاصل یاول و پاها نهیرنگ است. سر و پشت س کم یصورت ای فیکث دیسف یالروها نیبدن ا یرنگ عموم

 .باشند یم یبه قهوه ا لیبه رنگ زرد ما

  میلی متر طول دارد و رنگ آن قهوه ای کم  11تا  6الرو درون یک پیله ابریشمی شفیره می شود، شفیره

 رنگ است.
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 نحوه خسارت آفت

 را از نظر  یتار و دفع فضوالت هر ساله خسارت قابل مالحظه ا دنیاز مغز پسته و تن هیحشره با تغذ نیالرو ا

 . کندیمحصول وارد م نیبه ا یو بهداشت یفیک ،یکم

 یهارا از تار ییدرون منبع غذا ایکه همه سطح  تنندیم یشمیابر یتارها یادیفت مقدار زآ نیا یالروها 

 رقابلیغ زین یآورده و گاه نییمحصول را پا تیفیشدت که ب قیطر نیو از ا وشانندپ یرنگ خود م دیسف

 سازند. یمصرف م

  گی ریو شف یالرو نیسن یها پوسته تخم و پوست ،یآفت به شدت محصول را با فضوالت دوره الرو نیا

 است. شتریآفت ب یاوقات از خسارت کم یخسارت گاه نیکنند. ا یآلوده م
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 روش های پیشگیری و كنترل آفت

 چیبدون ه، حرارت انبار شیحشرات است افزا تیموثر در رشد و نمو و فعال اریاز عوامل بس یکیرما گ 

 نیترشود. مناسب یحشرات م یو کوتاه شدن دوره زندگ بخشدیآهنگ رشد حشرات را سرعت م یدیترد

. در مناطق باشد یم گرادیدرجه سانت میو هفت و ن ستیب یدهن یرشد و نمو شب پره ها یدرجه حرارت برا

انبار کم  یاز شدت گرما یتا حدود توانیم هیکم است با عمل تهو طیمح یکه رطوبت نسب یگرم هنگام

رطوبت  زانیاز شبانه روز که م یدر ساعات دیبا هیعمل تهو نیباال است ا یکه رطوبت نسب یکرد. اما در مواقع

انبار شده  یرطوبت نسب شیافزا هیصورت عمل تهو نیا ری. در غردیکرده است صورت گ دایکاهش پ ینسب

از تخم تا حشره  یفراهم خواهد شد. متوسط دوره رشد شب پره هند شتریب تیفعال یبرا طیشرا جهیو در نت

 75به  ادگریدرجه سانت 20روز است با کاهش دما به  36 گرادیدرجه سانت 27 یاز پسته در دما هیکامل با تغذ

 یاگر دما نیاباشد بنابر یم گرادیدرجه سانت 1/31آفت  نیا یرتآستانه حداقل حرا نی. همچنرسدیروز م

 یو خسارت ستین تیآفت قادر به رشد و فعال نیشود ا میکمتر از آن تنظ ای گرادسانتی درجه 1/31پسته  یانبارها

 رانبا یدرجه حرارت مقدور نشد هرچه دما نیدر ا انبار یدما میاگر تنظ یپسته ندارد. حت یدر انبار ها زین

 هیتوص نی. بنابراابدی یباشد خسارت کاهش م گرادیدرجه سانت 27 یعنیآفت  نیرشد ا نهیبه یاز دما ترنییپا

تا  ایانبار کاهش داده شود و  یپسته دما یآفت در انبارها نیاز خسارت ا یریشگیکاهش و پ یگردد برا یم

 گردد. میتنظ گرادیه سانتدرج 13حد امکان در 

 از درون انبار حذف شود.  یمانده محصول قبل یباق دیبل از انبار کردن محصول جدق 

 باشد. دیبه رنگ سف دیو سقف انبار معموالً با یداخل یوارهایسطح د 
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 شود . زیپره دیاز اندازه مجاز است با شیها ب که رطوبت آن یمحصوالت انبار رشیاز پذ 

 کمتر  دیتا کف نبا یشود و فاصله محصوالت انبار یخوددار واریپسته در کنار د یسته هاو ب یگون دنیاز چ

 .باشد متریسانت 50از 

 کرد که امکان نفوذ آفات وجود نداشته  یطراح یبه گونه ا دیرا با هیتهو یها ستمیها و سدر، پنجره ها هیکل

 باشد.

 کربن و کاهش  دیاکس ید ینیگزیجا ،ازت ینیزگیاز جمله جا یسه روش اتمسفر یدر مبارزه با آفات انبار

 ژنیانبار مقدار اکس یازت در فضا ینیگزیبا جا، ازت ینیگزی. در روش جاشود یاستفاده م یفشار اتمسفر

روش ازت  نیا یاجرا ی. براگردندیم یباعث مرگ آفات انبار قیطر نیرا به حداقل ممکن رسانده و به ا

مرگ  یبرا طیشرا دیدرصد رس کیبه  ژنیکه مقدار اکس ینموده و هنگام باال وارد انبار انیرا با شدت جر

مناسب مبارزه با  یهااز روش گرید یکیپسته  یکربن در انبارها دیاکس ید ینیگزیفراهم است. جا یانبار

موثر است. اگرچه  اریبس یآفت انبار ریو م رگم ایدرصد و  35کربن  دیاکس ی. دباشدیم یآفات انبار

درصد  100تا  30 یمارهایاز ت یدر موارد یباشد ول یدرصد م 60 یکنترل آفات انبار یبرا  دز نیموثرتر

کربن استفاده  دیاکس یازت و د یقیپسته از تلف یرو یشب پره هند یرو یشیهم استفاده شده است. در آزما

 120مدت  یادرصد بر 2به  ژنیدرصد و مقدار اکس 30کربن  دیاکس یدآفت غلظت  نیکنترل ا یشد. برا

 .دیحشره گرد نیتمام مراحل ا یساعت باعث نابود

  روش ریروش مانند سا نی. استفاده از اباشدیم یمبارزه با آفات انبار یها از روش یکیکاهش فشار اتمسفر-

 نی. در اباشدیاز مصرف سموم م یاست که فاقد هر گونه اثرات سوء ناش تیمز نیا یدارا یاتمسفر یها

حشرات در  نیمچنشود ه یدچار اشکال م زیکولیچرخه گل یکیولوژیزیمراحل ف ژنیکسروش با کاهش ا

روش  نیشود. ا یحالت باعث مرگ حشره م نیفشار کم اتمسفر آب بدن خود را از دست داده که ا طیشرا

بن کر دیاکس یازت و د ینیگزیجا یگرماده رینظ ییایمیو ش ییایمیش ریغ یهاروش ریبا سا توانیمبارزه را م

 یخصوص شب پره هنده ب یآفات انبار رلدر کنت ینمود که اثر بهتر قیتلف یسم یبا گازها نیتدخ ایو 

 دارد.

 استفاده شده یاست که از گذشته در مبارزه با آفات انبار یکیزیمبارزه ف یها از روش یکی ییدما یها ماریت 

استفاده از گرما است.  یت کشاورزکردن محصوال یروش مبارزه با حشرات و ضدعفون نیتر یی. ابتدااست
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 یریجلوگ یدشب پره هن یتخم تخم ها %100 خیساعت از تفر 24پس از  گرادیدرجه سانت 40حرارت 

 .کندیم

 داخل پسته و انبار  یهمه الروها ریساعت موجب مرگ و م 24پس از  گرادیدرجه سانت 42حرارت  نیهمچن

 گرادیدرجه سانت 4 یمنف ی. دماشودیمحسوب م یت انبارمبارزه با آفا یاز روش ها یکیخواهد شد. سرما 

 یشب پره هند یهادرصد تخم  100 خیساعت از تفر 24پس از  گرادیدرجه سانت 6 یساعت و منف 72 پس از

داخل  یهمه الرو ها ریساعت موجب مرگ و م 48پس از  گرادیدرجه سانت 6 یمنف ی. دماکندیم یریجلوگ

 پسته و انبار خواهد شد.

 حجم  یتر از صفر برا نییپا یبرودت ها جادیا نکهیبه عمل آمده نظر به ا یها یو بررس شاتیتوجه به آزما با

 یمبارزه با تخم ها و الروها یبرا گرادیسانت یدرجه سانت 42 یاز دما شودیم شنهادیپ ،انبار مشکل است عیوس

آن  یانبار و نصب ترموستات رو در یحرارت ستمیس کی یصورت که با برقرار نیبد ،آفت استفاده شود

 ،صورت عالوه بر تخم نینگه داشته شود که در ا گرادیدرجه سانت 42ساعت در حدود  24حرارت انبار را 

 .رود یم نیمختلف آفات هم از ب نیهمه الروها سن

 منظور  نیا یاانبارها نمود. بر ییاقدام به آفات زدا دیانبارها با هیقبل از انبار نمودن محصوالت و بعد از تخل

آب  تریل 100در  تریل 3تا  5/2به نسبت  ونیآب و ماالت تریل 100در  تریل میاز سموم آمبوش به نسبت ن توانیم

نمود.  یمتر مکعب را سمپاش 1000توان  یم تریل 100فوق  یسم یاز محلول ها کیاستفاده نمود با هر 

 نکهیا لیشود. به دل یانبار سمپاش یها قسمت هیکل دیبا نیبنابرا ،دارند یشده حالت تماس ادی یکش هاحشره

ها  بردن آن نیکه از ب شوندیمستقر م یطور، ارو کف انب واریدر داخل درز شکاف د یاز آفات انبار یبعض

 یریجلوگ یمناسب استفاده نمود برا یاز سموم گاز توانیصورت م نیممکن است. در ا ریغ یبا سموم تماس

 یدر انبار خال، موجود را مسدود نمود یهادر و پنجره ها کامالً بسته و همه روزنه دیاب رونیاز نشت گاز به ب

استفاده کرد  نیفسف و رووسکل یاز جمله د یاز سموم گاز توانیو امکانات م یتمانساخ طیبا توجه به شرا

مورد استفاده  یو انبار یدر مبارزه با حشرات خانگ یبه عنوان حشره کش گاز ،یپ یو ید ید یبه نام تجار

 ینوارها ایو  کلرووس یپستانداران کم است در خانه و انبارها از قرص د یماده برا نیا تیسم ،است

که به آرامی تبخیر  درصد ماده موثر است 20 ینوارها حاو نیا دنکنیسم استفاده م نیآغشته به ا یکیپالست
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-حشره نیباشد بخار ا گرادیدرجه سانت 23داقل اتاق ح یکه دما موثر است ینوارها وقت نیا ریتبخ می شوند.

متر  ه هرگرم ب یلیم 75تا  35 یآن در انبار ها یمقدار مصرف شودیپراکنده م یانبار به آسان یکش در فضا

 .باشد یمب مکع

 باشد، یبه آفت شب پره هند دیشد یلیخ دیمتوسط شد یآلودگ یانبار شده دارا یها هپست که یر صورتد 

 توان از سموم یپسته م یآفت در انبارها نیمبارزه با ا ینسبت به برنامه مبارزه اقدام کرد. برابه سرعت  دیبا

 گازی نظیر متیل بروماید، فستوکسین و اکسید دی اتیلن استفاده کرد.
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