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 (Aphis gossypii) شته جالیز -1

 مشخصات آفت

 ها خرطوم خود را به داخل مکنده هستند. آن-زننده یقطعات دهان ینرم و دارا یشکل با بدن یحشرات گالب نیا

 زیجال شته ی. زندگکنند یرا از خود دفع م رهیو سپس ش مکند یرا م اهیگ رهیو ش کنند یفرو م یاهیبافت گ ای رگبرگ

 .را آلوده کند اهیتمام گ تواند یها مستقر شده و بعد م برگ ریاست و ابتدا در ز یوکلن یبه صورت گروه

 باشد یم یضویدارد. شکل آن ب رهیت یقهوه ا ایبه سبز  لیمانند زرد ما ییشته ماده بدون بال و رنگ ها. 

 باشد یبدون بال م یکوچکتر از شته ها یبال دار قدر یطول بدن شته ها. 

  باشد یسبز م ایرنگ الرو شته ها زرد. 

 

 خسارت آفت

 دارد یرا از رشد و نمو باز م اهیشده و گ دراتهیباعث فقر مواد کربوه اهیگ ینبات رهیش دنیمک. 

 زندیر یها م شده و گل دهیچیها پ آلوده برگ اهانیدر گ. 

 کرد میبه دو دسته تقس توان یرا مها  شته یها انیز: 

 جادیو ا اهیدر گ ییو کمبود مواد غذا یحالت تشنگ جادیشامل توقف رشد در اثر ا میخسارت مستق -الف

 .ها است به داخل بافت میآنز قیتزر قیاز طر کیولوژیزیف راتییتغ

 اهیگ و کاهش فتوسنتز نیرنگ به نام فوماژ یا دوده یکپک یها که شامل استقرار قارچ میمستق ریخسارت غ -ب

 .باشد یم مرگ ای یکوتولگ جادی( و اهندوانه کیی)مانند موزا یروسیو یها یماریانتقال ب زیدر اثر دفع عسلک و ن
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 های هرز میزبان  از بین بردن هرگونه پناهگاه شته ها از جمله علف 

  نقطه ای، زنبورهای 7 با شته ها استفاده از کفشدوزک ها مانند کفشدوزک برای مبارزه بیولوژیک 

 پارازیتوئید شته بالغ، مگس های سیرفیده و بالتوری ها

 اتانل آمید روغن -کش های با منشا طبیعی مانند دی برای کنترل شیمیایی این آفت می توان از حشره

دیکلرووس و نیز پی متروزین که دارای دوره کارنس پایین نارگیل)پالیزین( و نیکوتین استفاده نمود. سموم 

 .برای کنترل شته ها توصیه شده است هستند

 Dacus Ciliatusمگس جالیز  -2

 کدوچنبر، گرمک، اریسبز، خ اریخ ،یشده اند: خربزه، طالب نییتع ریبه شرح ز زیعمده مگس جال یزراع یها زبانیم

 .هندوانه ،ییمسما

 مشخصات آفت

  کامل و بالغ نر وماده دارای سری به رنگ زرد وچشم هایی قهوه ای رنگ می باشند. پشت قفسهحشره های 

 سینه آن ها قهوه ای رنگ بوده ودر مجموع، رنگ عمومی بدن آن ها قهوه ای به نظر می رسد. شکم این

 آن هانوارهای افقی که به طور یک در میان زرد و قهوه ای است روی شکم  آفت مدور و بیضوی است و

 دیده می شود. بال های حشره های مزبور شفاف و بدون لکه است وتنها در حاشیه انتهایی، کمی تیره تر به

 .نظر می رسد
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 رنگ بوده وبه شکل دانه برنج است. دیآفت سف نیا یتخم ها 

  شفاف هستند. رنگ و یطول دارند و ب متریلیم کیبالفاصله پس از خروج از تخم،  زیمگس جال یالروها 

 بدن یبه طرف انتها جیبوده و به تدر کیمگس ها پا ندارند. سر الروها بار ریالروها همانند الرو سا نیا 

 رسد. یمتر م یلیم 11خود حداکثر به  یمرحله رشد نیشود. الروها در آخر یم ضیعر

  است که ییها زرد کهربا رهیشود. رنگ شف یم دهیآن د یدر رو ییشکل بوده و بندها یضیها ب رهیشف 

 روشن یرنگ داده و به رنگ قهوه ا رییکامل از آن ها تغ یبه خروج حشره ها کیاست در زمان نزد ممکن

 .شوند لیتبد
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 خسارت آفت

 و میوه  محل تخمگذاری به رنگ قهوه ای می گردد عموماً مگس در زیر پوست میوه تخمگذاری کرده که

 می شود.  در این ناحیه دچار تغییر شکل و خمیده

 میوه باعث ایجاد خسارت می شوند الروهای آفت با ایجاد داالن به درون. 

 کند یوارد م نیبه زارع یضرر فراوان ینظر اقتصاد از. 

 

 

 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 جمع آوری روزانه میوه های آلوده به آفت و انهدام یا دفن کردن آن ها در عمق 

  پس از برداشت محصولاجرای شخم و دیسک بالفاصله 

 شکار مگس با طعمه مسموم با استفاده از پروتئین هیدرولیزات به همراه یکی از سموم فسفره مثل ماالتیون 

 میوه ها به اندازه یک فندق یا هسته خرما شدند علیه حشره کامل اقدام%  50زمانی که اکثریت و یا بیش از 

لیتر درهکتار(  2ه کش فسفره کم دوام مانند دیمتوات ) به سمپاشی شود که می توان از یکی از سموم حشر

شود سمپاشی می نوبت 6-4استفاده کرد. عملیات سمپاشی را باید هر هفته یکبار اعمال نمود که در مجموع 
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زمان برداشت محصول در مزارع . نوبت خواهد بود 4که در نواحی گرمسیری تعداد دفعات سمپاشی بیش از 

 .قل یک هفته بعد از سمپاشی باشدداسمپاشی شده باید ح

 

 Acythopeus curvirostris سر خرطومی جالیز -3

 .این حشره به گیاهان خانواده کدوییان از قبیل خربزه، هندوانه، طالبی، خیار و کدو حمله می کند

 مشخصات آفت

  )های  فرورفتگیمیلیمتر و رنگ آن کامالً سیاه و پوشیده از  2و عرض آن  5-3حشره کامل )به جز خرطوم

شود. خرطوم  ها نیز دیده می ها و ساق حتی در ران فراوان است، به طوری که این حالت در تمام اعضاء بدن

های زیرین کامالً  رسند. بال ها نسبتا کوتاه و به انتهای بدن نمی بلند، باریک و قدری خمیده است. بالپوش

 .باشد رشد کرده و حشره قادر به پرواز کردن می

  به رنگ  جیتدر شفاف، رنگ تخم ها ابتدا سبز کامالً روشن و سپس به دیشکل و به رنگ سف یضیبتخم

ایجاد  معموال در کنار سوراخی که به وسیله خرطوم در پوست میوه ها را تخم .دیآ یپر رنگ در م دیسف

 شود می گذارند.می

  میلیمتر است.  4ای و به طول  به قهوهالرو سفید و خمیده با سر قرمز، لب و آرواره های باال قرمز مایل 

  میلیمتر است 3و به عرض  5شفیره سفید، به طول. 
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 خسارت آفت

 تخم ریزی شده، از محل دم  ی کـه روی آنیاه س از خاتمه تخمریزی، جریان شیره نباتی بـه طـرف میـوهپ

به وسیله حشره نر وقتـی کـه حشـره  شود. این عمل نر قطع می میوه یا شاخه فرعی یا شاخه اصلی توسط حشره

 گیـرد.  تخم ریزی است و یا در پایان آن، صـورت مـی مـاده در حـال

  گــردد ای پررنــگ شــفاف ترشــح مــی صــمغی بــه رنــگ قهــوه های تخریب شده سلولاز. 

 و  دهـد یخود را از دست مـ یو شاداب دهیاز بوته جدا گرد گرفته در آن صورت زییکه تخم ر ای وهیم

 .گردد یاز وزن آن کاسته م جیو به تدر دینما یم دنیچروک شـروع بـه

   پردازندیم ـوهیجوی بـذرهای مو  بـه جسـت هیکرده و برای تغذ جادیتونل ا وهیدر م خ،یتفرالروها پس از. 

  اتیو از محتو دهیآن را جو انیم پوست سـخت اسـت، امـا الروهـا قادرنـد یلـیاگرچه پوسـته ی بـذر خ 

 کننـد.  ـهیبـذر تغذ
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 یرگیشف های النـه ـوه،یبذر را خوردنـد در گوشـه ای از م یداخل اتیمحتو یتمام الروها کـه ـنیپـس از ا 

ها پس از خروج حشره کامل به صورت  النه ـنی. شـکل اشـوند یمـ رهیبه شف لیرا در کنار هم ساخته و تبد

 .شـود یمـ دهیالنه های زنبور د

 حالت تخم های  نی. در ادهد یم خود ادامه یعیاز بوته جدا نشده و به رشد طب وهیم زی،یپس از تخم ر یاهگ

 . دینما یم هیتغذ وهیزنده داخل آن از گوشت م الرو گشـته و خیتفـر ـزیها ن وهیم لیقب نیداخل ا

 های و از بوته جدا نشده اند، سلولته صورت گرف زییروی آن ها تخم ر روش نیکـه بـد ییها وهیدر م 

سالم اطراف به رشد خود  های سلول یو از طرفـ رونـد یم نیو از ب دهید بیآس زییهای تخمر اطراف حفره

 یسـالم بـه راحتـ هـای ـوهیهـا از م وهیم لیقب نیبدشکل شده و ا و دهیچیپ وهیم جهیکه در نت دهند، یادامه م

 .شوند یم داده تشخیص

 

 
 

 

 النه های شفیرگی خالی سرخرطومی جالیز
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

  هآب زمستان خیدادن 

 در مزرعه زیجال یایبقا یجمع آور 

 فاصله  نیبا زم یمعلق هستند و کم یکه به علل را ییها وهیحشره م نی: اکوچک های میوه  معلق نگه داشتن

 لیتوان پس از تشک یمنظور م نیکنند . بد ینم ودهاند آلقرار گرفته  ( ریداشته و به صورت مورب )سراز

و معلق  ریکوچک سراز یها وهیگذاشت تا م یشاخه فرع ریز ی، کلوخه او هندوانهخربزه  یها وهیتمام م

 نگه داشته شوند .

 هرز از جمله هندوانه ابوجهل یها بردن علف نیاز ب 

 ردیکامل صورت گ حشرات هیعل یستیبا یسمپاش باشند، یم یو مخف وهیکه الروها درون م نیبا توجه به ا. 

 شودیم هیآفت توص نیا هیدر هکتار عل لوگرمیک کی زانیبه م %80 پترکسیو د نیبا سم الرو یو بار سمپاشد :

 باشد . یم متریسانت 5-8 وهیکه قطر م یبه اندازه فندق است و نوبت دوم موقع وهیکه م ینوبت اول موقع

 Myiopardalis pardalina مگس خربزه -4

 .باشد یم انییخانواده کدو اهانیگ یطور کل به گرمک و  ،کدو، اریخ، یطالب ،آفت خربزه

 مشخصات آفت

 چشم هایی سبز و روی قفس سینه ی  میلیمتر با رنگ عمومی طالیی  7-6مگس هایی هستند به طول حدود ،

حشره ، شفاف و دارای لکه های تیره هستند . این  ها خال های سیاه رنگی دیده می شود . بال های این آن

 .می باشد 811و در بال سمت چپ شبیه عدد  118 لکه ها در بال سمت راست شبیه عدد

 دارد دیرنگ سف ،بوده دهیبه شکل کش آفت، نیا یخم هات. 

 نیا رنگ وشفاف هستند. یب متر، یلیم کیبه طول  ،خربزه بالفاصله پس ازخروج ازتخم مگس الروهای 

 ضیعر بدن ی، به سمت انتهاجیاست و به تدر کیها بار ها پا ندارند. سر آن رمگسیسا الروهمانند ها، الرو

 .رسند یم متریلیم 11خود به رنگ کرم روشن و حداکثر به طول  یمرحله رشد نیخرآدر  الروها .شوند یم

 باشد یروشن م یتا قهوه ا یشکل و به رنگ کاه یضویآفت ب یها رهیشف. 
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 خسارت آفت 

 از تخم خارج  الروکند . سپس ،  یم یتخم گذار یزیجال اهانیکوچک گ یها وهیپوست م ریآفت در ز نیا

 شود . یم یکند که طراف آن سفت و قهوه ا یم جادیا ی، تونل وهیدرداخل م یشرویشده و با پ

 به  لیرا سوراخ کرده و در داخل خاک ، تبد وهیشدن ، پوست م رهیشف ی، برا یکاف هیبعد از تغذ الروها

 شوند . یم رهیشف



11 

 

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

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

Farnaz Tavakoli 

 نیشود . ا یم از میکروارگانیسم ها یکسریورود  یبرا یکند راه مناسب یم جادیا وهیدر مالرو  که یسوراخ 

باعث  ی، گاه وهیآفت عالوه بر کرمو کردن م ن،یشوند . بنابرا یم وهیم یدگیو گند یدگیعوامل باعث پوس

 گردد . یخسارت م شیموجب افزا بیترت نیآن شده و به ا یدگیپوس
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 سبز  کدستیخربزه همزمان و  یقبل از کشت انجام شود تا بوته ها یبه خوب ی: خاک ورزیخاک ورز

  .شوند

 نشسته و  وهیبوته ها به م تر عیالمقدور زود انجام شود . تا سر یکشت زود هنگام: کشت خربزه در بهار ، حت

پوست  ریشده باشد و مگس نتواند ز میها ضخ خربزه درشت و پوست آن یها وهیقبل از ظهور مگس ها ، م

 زمان کاشت ( نیماه بهتر بهشتیارد مهی. ) ابتدا و ن دینما یزیها تخم ر وهیم نیا

 موجب کاهش  ،ارندها د در آن یتخم گذار یبرا یکه مگس خربزه رغبت کمتر ییکاشت خربزه ها

 گردد . یآفت و خسارت کمتر م تیجمع

   آلوده به مگس خربزه از مزرعه  یها وهیم هیمحصوالت آلوده : در طول دوره داشت ، کل یجمع آور

 و معدوم گردند تا از تراکم آفت در نسل بعد کاسته شود .  یآورجمع

   زدن مزرعه خربزه سکیشخم و د اتیعمل یاجرا 

 آب زمستانه ) با توجه به  خیباشند ، استفاده از  یسرد م یزمستانه ها یکه دارا یآب زمستانه : در مناطق خی

 .خواهد داشت یزمستانگذران  ۀبر آفت ،در دور ی، تلفات قابل قبولمنطقه( یاطالعات هواشناس

  یو تناوب زراع شیآ  

 کاهش  زیکاهش رطوبت خاک ظهور مگس خربزه ن زیرا با رطوبت خاک در زمان مناسب حیصح تیریمد

 .ابدی یم

  در سه نوبت  با دیبا بیترت نیبه ا، گردو شده اند کیهابه اندازه  وهیم است که یموقعشیمیایی زمان مبارزه 

تناوب  تیروز با رعا10هفته تا  کیشده  با فاصله  هیتوص زانیازسموم حشره کش فسفره کم دوام  به م یکی

 گردد. ی، اقدام به سمپاشکامل آفت یهاحشره  هیعل ییایمیدر سموم ش

 



13 

 

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

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

Farnaz Tavakoli 

 Aulacophora foveicollis (Raphidopalpa foveicollis) عروسک خربزه -5

این حشره سوسک قرمز رنگ درازی است که از اوایل بهار در مزارع خربزه و هندوانه ظاهر شده و تا آخر فصل 

 زند. یو خربزه و در درجه دوم به هندوانه و کدو خسارت م اریبه خدرجه اول تابستان در مزرعه حضور دارد. در 

 مشخصات آفت

 کامل رنگ آن قرمز روشن، به استثنای زیر سینه میانی، عقبی و زیر شکم که سیاه رنگ است. حشره 

 .در داخل  ایبوته خربزه  یدر رو یخم ها به صورت انفرادت تخم حشره بیضی شکل و زرد رنگ می باشد

 شود . یخاک گذاشته م

 .بند نهم  الروها استوانه ای شکل، دراز و به رنگ زرد لیمویی است. سر الرو سیاه و زیر آن زرد رنگ است

، زائده نیبه کمک هم زده است و رونیب یصورت پستانکه مقعد ب هیآن حاش ریز الرو سخت شده و یشکم

 الرو دارد. یرا برا یکمک یودر واقع زائده مزبور حکم پا دارد یمحکم نگه م ءایالروخود را به اش

 .شفیره از نوع آزاد به رنگ قهوه ای روشن می باشد 
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 خسارت آفت

 حشرات کامل از برگ ها سبب سوراخ سوراخ شدن )مشبک شدن( آن ها می گردد. تغذیه 

 ها،  برگ یرو خود حمله کرده و یها زبانیم گرید ایجوان خربزه  یبهار به بوته ها لیها از اوا سوسک

  .پردازند یم هیها به تغذ جوانه ها وگل

 روند یم نیاز ب یحمله به کل نیا جهیاگر بوته ها کوچک باشند در نت . 

 کند یم هیها تغذ از جوانه ها وگل شتریحشره ب بزرگتر در برابر حمله آفت مقاومت نموده و یها بوته. 

 حمله نموده و بوته ها را  شهیکه به ر باشد یآن م یخسارت عروسک خربزه مربوط به الروها نیمهمتر

و خشک  دهیاز بوته ها را پالس یمبتال هستند هر روز عده ا دایکه شد یو در مزارع دینما یخشک م

 .شوندیم

  شودیفراهم م زیها و قارچ ها ن یورود و حمله باکتر ینمودن آن راه برا یو زخم شهیبا حمله الرو به ر 

 .دیآ یبوته زودتر از پا در م لهیوس نیو بد

  خاک قرار دارند حمله کنند و با  یکه رو زیجال یها وهیممکن است به م شهیآفت عالوه بر ر یالروها

 آن گردند. اردپوست آن و دنیجو
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

  کمبود رطوبت  فعالیت الرویزیادکردن فواصل آبیاری: یکی از عوامل محدود کننده تفریخ تخم و

باشد زیرا رطوبت نقش مهمی در رشد جنینی تخم ها دارد و باعث تاخیر در رشد جنینی و تلف شدن می

 تخم می گردد.

  کشت به روش جوی و پشته: از این طریق رطوبت کمتری به تخم ها می رسد و در نتیجه تخم ها تفریخ

 نمی شوند.

 گذران و قبل از تخمریزی آن ها در بهار می توان علیه علیه حشرات کامل زمستان  ،برای کنترل شیمیایی

 سمپاشی نمود.آن ها 

 کار ه ب زیشته و کفشدوزک جال  به خصوص زیآفات جال ریمبارزه با سا یاز سموم فسفره که اغلب برا

 توان استفاده نمود . یم رود یم
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  اطراف  ایتوان در سطح مزرعه و  یسموم فسفره گرانول را م زیمبارزه با الرو آفت در خاک ن یبرا

 . دیها پاشبوته

 Epilachna chrysomelina کفشدوزک خربزه -6

سوسک و یا  زیجال ینقطه ا 12کفشدوزک . کند یو هندوانه حمله م اریبزه ، خرفات مهم خربزه بوده و به انواع خاز آ

 نیز از اسامی دیگر آن می باشد. ارینقطه دار خ یشرق

 ریو ز نیمزارع، شکاف زم هیهرز حاش یعلف ها ،یاهیگ یایبقا ریصورت حشره کامل در زه ب یگذران زمستان

 می باشد. پوستک درختان

 مشخصات آفت

 گردآلود  یبدن قرمز آجر یرنگ عمومو   متریلیم 7-8است به طول  یشدوزک نسبتأ بزرگفکامل، که حشر

شده است  دهیپوش یدیو سف فیظر یها کره کامل بوده که از کرک میها محدب و به صورت ن و بالپوش

هر بالپوش که  یمزبور در رو یهاسازد. لکه یها را آراسته م کمرنگ آن یرنجنا هیبا حاش اهینقطه س 12و 

 .باشدیعدد م 6قرار دارند  نهیبه حالت قر

 طور ه است. و ب یبه نارنج لیو بعد زرد متما یریابتدا به رنگ ش، کیشکل و در دو سر بار یدوک ها خمت

 .شود یه مشتگذابرگ  نیریدر سطح ز ییتا 40-10 یدسته ها

 در  یمنشعب یخارها یطول داشته و دارا متریلیم 8-9رنگ و در حدود  پس از رشد کامل زرد الرو حشره

 یحلقه اول و آخر بدن هر کدام چهار و رو ی. رودهد یم یاست که به الرو شکل خاص یقسمت پشت

 خار منشعب وجود دارد. شش هر کدام گرید یهاحلقه

 شدن پوست  رهی. در موقع شفباشد یمنشعب م یاز خارها دهیشکل و مانند الروها پوش یتخم مرغ رهیشف

 رهیاطراف خود مانند خس و خاشاک وکلوخ و غ اءیشکم جمع شده به اش یدر انتها یسن الرو نیآخر

 .ماند یم یباق رهیبه رنگ زرد ت حفاظیمعلق و ب بایحالت تقره و ب دهیچسب
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 خسارت آفت

 در  ینموده و برگ را به صورت تور هیتغذ زیبوته جال میوهشدوزک هر دو از برگ و فحشره کامل و الرو ک

 آورند.  یم

 برندیم نیها را از ب حمله کرده و آن زین زبانیم اهیگ یها حشرات کامل به تخمدان گل یگاه. 

 شود. یها م وهیم یدگیو پوس یدگیسبب مشبک شدن برگ و له 

 راکنده در پطور ه معموالً ب یتیفعال چگونهیتا اوائل بهار بدون ه زیشدوزک خربزه از اواسط پائفحشره بالغ ک

 یزکاریو خاشاک اطراف مزارع جال ها رسنگیز ایو  وارهایشکاف درختان و د لیمختلف از قب یها پناهگاه

 برد. یسر مه ب

 شفیره الرو تخم

Epilachna chrysomelina 
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 آلوده به تخم یها برگ یمع آورج 

  یوحش یها زبانیبردن م نیاز ب 

  با باز شدن تخم ها و ظهور  ایگذران و  بهتر است مصادف با ظهور حشرات بالغ زمستان ییایمیمبارزه ش

در  تریل 5/1 ونیماالت ایدر هکتار  تریل 2 زانیبه م نیپروپاترفن  رینظ یاز سمومانجام شود.  کیسن  یالروها

 شود. فادههکتار است
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