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 مگس سفید -1

 آفات مهم گیاهاناز  Bemisia tabaci یها بیوتیبو   ( Trialeurodes vaporariorumی )گلخانه ا دیمگس سف

 آورند.ود میزراعی و زینتی محسوب می شوند که به ویژه در کشت های زیر پوشش مشکالت قابل توجهی را به وج

 آفتمشخصات 

 یاند، مشده دهیپوش دیسف یدو جفت بال که با موم پودر ینگشان زرد کمرنگ و داراحشرات کامل ر-

 .باشند

 دن الروها آم رونیکه قبل از ب باشدیم رنگ زرد کمرنگ تا سبزه ب ی اولیهها شکل، تخم یها دوک خمت

 .انددهیبها چس برگ زیر به ها تخم .ندیآیدرم اهیتا س رهیت یرنگ ارغوانه ها ب تخم نیاز تخم، ا

 یمرحله الرو نیدارد. اول یسن پورگ 4تا  3آفت  نیا Crawler .نیا نام دارد  Crawlerسبز روشن  ها رنگ

ا شروع ر هیبرگ متصل شده و تغذ ریمناسب به ز محل افتنیها پس از  و چشمان قرمز براق دارند آن

 .کنندیم

 .شوندیم رفعالیغ یپورگ نیسن هیدر بق پاها

 داریپد حلهمر نیبالغ از ا دیسف یها مگس راینام دارد ز ”رهیشف“اغلب  یمرحله پورگ نیمنظور از آخر 

ی رونیب هیناح بلند در یموم یمراحل است و تارها گریاز د ترمیمرحله ضخ نیدن حشرات در اب .شوندیم

 .شودیم دهیمرحله د نیدر ا بدن
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 خسارت آفت

 مکندمی هابرگ از را گیاهی شیره کامل حشرات و هاورهپ. 

 شوندمی بازده کاهش و برگ زردی رشد، در اختالل باعث گیاه شیره و آب مکیدن اب. 

 باشند می ویروسی بیماری انتقال ناقل ، مکنده دهانی قطعات داشتن دلیل به. 

 به ها فوماژین ای ایدوده های قارچ ها عسلک این روی به که نموده تولید فراوانی عسلک تغذیه اثر در 

 . کرده رشد راحتی

 شود می عملکرد و تولید در نقصان باعث کلی طور به و داده کاهش را فتوسنتز سطح . 
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 آفت وكنترل پیشگیري هاي روش

 حشره ضد های توری از استفاده 

 اطراف هرز های علف بردن بین از 

  زرد های کارت نصب 

 کشحشره( هایشوینده) صابون های. است مقاوم ترکیبی کش هایحشره از بسیاری به گلخانه سفید مگس 

 . هستند مؤثر بسیار آفت این مقابل در روغن ها و

 استفاده از شکارچیان طبیعی مانند الروهای سبز و الروهای کفشدوزک 

 

 (Tuta absoluta) مینوز برگ گوجه فرنگی -2

مینی در دنیا زاز جدی ترین  و مهم ترین آفات گوجه فرنگی و سیب  مینوز برگ گوجه فرنگی یا بید گوجه فرنگی

ان مناسب، یعنی محسو ب می شود که از نظر اقتصادی دارای اهمیت باالیی می باشد. این آفت در صورت نبود میزب

 گوجه فرنگی و سیب زمینی می تواند از بادمجان نیز تغذیه کند.

 مشخصات  آفت

 خک حشره . شاشب پره ای با بال های جلویی قهوه ای بوده و نقاط سیاهی روی آن وجود دارد حشره کامل

 نیز نخی شکل می باشد.

  .تخم ها کوچک، استوانه ای شکل و به رنگ سفید مایل به زرد هستند 

 تا گ خواری( الروها ابتدای رشد به رنگ سفید سپس بسته به محل تغذیه از قهوه ای مایل به رنگ سبز )بر

 .سبز مایل به قهوه ای )میوه خوار( متفاوت است

 ای شفیره به شکل مخروط، انتهای جلویی گرد و انتهای عقبی باریک است. رنگ آن ها در ابتدا سبز سپس قهوه

 می شوند.
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 خسارت آفت

  خسارت می زند.آفت به گل، برگ، ساقه و در مرحله میوه دهی به میوه این 

 مینوز روی برگ ها 

 لهیدگی میوه ها 

 وجود فضوالت الروی در محل فعالیت الروها به رنگ متمایل به قهوه ای 

 میوه های آلوده دارای حفره و کانال بوده 

 .موجب کاهش بازارپسندی محصول می گردد 

 الرو در حال تغذیه شفیره
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 آفت وكنترل پیشگیري هاي روش

 یتناوب زراع تیعار 

  از نشاء شیزرد چسبنده پ یهاکاربرد تله 

 دلتا  یفرمون یآفت با استفاده از تله ها شیپا 

 نشیزیانجام سوالر ای یکیخاک در فاصله دو فصل کاشت و پوشاندن خاک با مالچ پالست قیشخم عم 

 متر مربع( یسانت 6× 9باال ) تیفیبا ک یها یگلخانه با تور یدرزبند 

 خسارت میعال نینخست ییشناسا یمنظم محصول برا یبازرس 

 آلوده به آفت اهانیگ دیمحصوالت و زوا یو نابود یجمع آور 
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 آفت  تیجمع ادیاز ازد یریشگیپ ی( براانیهرز خانواده بادمجان یعلف ها ژهیهرز )به و یکنترل علف ها

 نیگزیجا یاهیگ یها زبانیم یرو

 .استفاده از زنبور تریکوگراما که تخم های این حشره را  پارازیته می کند 

 استفاده از تله فرمونی برای شکار انبوه مینوز گوجه فرنگی 

 استفاده از آفت کش های مناسب 

 به هنگام مشاهده توتا . ندوکساکاربیا ای نوزادیاربرد اسپک 

 روز پس از کاشت. 8-10،   یاریدر آب آب دیداکلوپرایمیکاربرد ا 

 هر   یوجه فرنگگ نکهیو با توجه به ا باشد یروز م21دوره کارنس آن   نکهیا لیاستفاده از سم آوانت به دل

 .شود ینم هیداشته و توص یسمپاش تیمحدود شوند یم دهیچ نیاز زم انیدر م روز 2 ای1

 (Aphis gossypii) زیشته جال -3

.  کند می اردو ها این آفت در تمام گلخانه های ایران به خصوص در مناطق جنوبی کشور زیان شدیدی به جالیزکاری

 مختلف هرز های فعل ولی هستند ها گلخانه در شته این میزبان مهمترین فرنگی گوجه و خیار جمله از جالیزی گیاهان

 .گردد می گلخانه در آلودگی منبع حفظ باعث که شوند می آلوده نیز

 مشخصات آفت

 داخل به را خود خرطوم ها کنده هستند. آنم-رم و دارای قطعات دهانی زنندهشکل با بدنی ناین حشرات گالبی 

 شته زندگی .کنند می دفع خود از را شیره سپس و مکند می را گیاه شیره و کنند می فرو گیاهی بافت یا رگبرگ

 .ا آلوده کندر گیاه تمام تواند می بعد و شده مستقر ها برگ زیر در ابتدا و است وکلنی گروهی صورت به جالیز

 باشد. یم یوضیدارد. 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 یبدن شته ها طول 

 باشد. یسبز م ایالرو شته ها زرد  رنگ 



9 

 

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 

 

 

 مساعد جهت رشد آفت طیشرا

  درجه سانتیگراد 25-30آفت دمای مناسب فعالیت این 

  درصد 65-75رطوبت نسبی 

 است کامل حشرات صورت به اغلب گلخانه در ها شته این گذرانی زمستان. 

 خسارت آفت

 .اردد مکیدن شیره نباتی گیاه باعث فقر مواد کربوهیدراته شده و گیاه را از رشد و نمو باز می •

 .ریزند می ها گل و شده پیچیده ها در گیاهان آلوده برگ •

 :کرد تقسیم دسته دو به توانمی را ها های شتهزیان  •

ات م شامل توقف رشد در اثر ایجاد حالت تشنگی و کمبود مواد غذایی در گیاه و ایجاد تغییرخسارت مستقی -الف

 .است ها فیزیولوژیک از طریق تزریق آنزیم به داخل بافت
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 یاهگ فتوسنتز کاهش و فوماژین نام به رنگ ایدوده کپکی های ت غیر مستقیم که شامل استقرار قارچخسار -ب

 .باشد می مرگ یا کوتولگی ایجاد و ویروسی های بیماری انتقال نیز و عسلک دفع اثر در

 

 یشگیري و كنترل آفتپروش هاي 

 متری 4راف تا فاصله  اط های هرز میزبان در داخل گلخانه واز بین بردن هرگونه پناهگاه شته ها از جمله علف 

   درصد 60 -50و رطوبت نسبی   سانتی گراد رجهد 25-20تنظیم دمای گلخانه بین 

  به کار گیری نوارهای زرد رنگ چسبنده برای ردیابی(Monitoring  )و حذف آفت 

   ید ئنبورهای پارازیتوزای،  نقطه 7برای مبارزه بیولوژیک با شته ها استفاده از کفشدوزک ها مانند کفشدوزک

 های سیرفیده و بالتوری ها مگس، شته بالغ

 وغن نارگیل اتانل آمید ر-های با منشا طبیعی مانند دی  کشکنترل شیمیایی این آفت می توان از حشره برای

ارنس پایین هستند ککه دارای دوره  و نیکوتین استفاده نمود. سموم دیکلرووس و نیز پی متروزین (پالیزین)

 .برای کنترل شته ها درگلخانه توصیه شده است
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 (Aculops lycopersici) یگوجه فرنگ ییكنه حنا -4

نگور، بادمجان ، ا ، ینیزم بی، س یخانواده سوالناسه هستند که شامل گوجه فرنگ اهانیکنه از گ نیا یها زبانیغلب ما

توان به یهرز م اهانیباشد از گ یآن هندوانه ابوجهل م یوحش یها زبانیباشد . از م ی، توتون و فلفل م اهیترب س

 کرد . شارها لوفریو ن یشامل انواع تاج خروس ، اطلس ینتیز اهانی، گ چکی، پ رکیپن ،، آفتاب پرست  یزیتاجر

 هیتغذ یل است ولها فعا زبانیم ریسا یکنه است و اگرچه رو نیا یهیترج زبانیم یدانشمندان معتقدند که گوجه فرنگ

 ید به عبارتده یخود ادامه م یوو نم رشدآن ها به  یشود و به طور دائم رو یآن ها نم یآن باعث خسارت در رو

 .دارد یحالت دائم زبانیرابطه آفت و م

 مشخصات آفت

 یبه نارنج لیبه رنگ زرد ما کرونیم 50و عرض  150- 200به طول  یبه شکل دوک یدنب دارای کنه بالغ 

 باشد.می

  شوند یقرار داده م زبانیم اهانیگ یبرگ ها و ساقه ها یرنگ که رو یری، ش یکروتخم ها. 

 ر و کم تحرک ترندکنه بالغ کوچکتتفاوت که از  نیباشند با ا یکنه بالغ م هیبوده و شب دیالروها به رنگ سف. 

 بالغ است یکنه ها هیاست که شب یسن پورگ 2 یدارا. 
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 انتشار آفت 

و در درجه  Bemisia Sp رینظ یباد و حشرات انی. در درجه اول با جر ابدی یآفت به طرق مختلف انتشار م نیا

جاور منتقل به بوته م یهستند از بوته ا ینیچ وهیکه در طول فصل برداشت در حال م یدوم توسط لباس افراد

 ییانتها یاه، کنه ها به شاخه  شود یدر اثر شدت حمله خشک م اهیگ ینییپا یها شاخ و برگ یشود . وقتیم

 لهیوسه و ب دهیپرندگان چسب دنببه  ای ابندیانتقال  گرید یباد به بوته ها لهیوسه تا ب رندیگ یرفته و بدن خود را باال م

 یملخ ها یق پامختلف بدن حشرات از جمله سا یها کنه در غالب موارد به قسمت نیمکان دهند . ا رییها تغ آن

 .ابدی یو انتقال م دهیچسب ودهموجود در مزارع آل

 شرایط مساعد آفت

 ددار یکم یباال و رطوبت نسب یباشد که دما یخشک م مهین یکنه نواح نیا یبرا طیشرا نیبهتر. 

 بماند یروز بدون غذا باق 4کنه قادر است  تا  نیمناسب ، ا یاهیگ زبانیر صورت فقدان مد. 

  کینزد یحساس بوده و در صورت عدم وجود پناهگاه مناسب در دما داًیزمستان شد یآفت به سرما نیا 

 .روند یم نیاز ب خبندانیبه 

 خسارت آفت 

 باشد .  یها م برگ نیریو برنزه شدن سطح ز ینقره ا ،کنه نیا کیپیت میاز عال 

 نگ و ظهور ر نییپا یها در برگ یدگیچیبه صورت پ یگوجه فرنگ یخسارت در بوته ها هیاول میعال

 شود . یم دهیها د برگ نیریبراق در سطح ز یانقره
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 شوندیخشک م جهیبه قرمز درآمده در نت لیمتما یآفت بوته ها پژمرده شده و به رنگ قهوه ا هیبا تداوم تغذ. 

 شوند یم یا به قهوه لیبرنزه و زرد متما ای یرفته ، قهوه ا نیساقه از ب یانیپا یها قسمت یراکم هات. 

 باشد . یم یشاخ و برگ اغلب به صورت آفتاب سوختگ یخسارت در رو 

  است. شده دهیبه صورت توقف رشد د زین وهیم یخسارت آن بر رو 

  شوند . یم دهید ینقره ا دیزرد تا سف ایآلوده اغلب به صورت کمرنگ  یها وهیم نیهمچن 

  است . ییباال یها از برگ شتریب شهیهم نییپا یها تعداد کنه موجود در برگ 

 میبه عال یها تا حدود یخوردگ نیچ نیشود که ا یها ظاهر م در سطح برگ یفیضع یها یخوردگ نیچ 

 شباهت دارند . یروسیو یماریب

  دارند . یم شکاف بر یدرآمده و اغلب از جهت طول یو برنز ییبه رنگ حنا زیساقه ها ن هیبا تداوم تغذ 

  شوند . یم زانیها آو وتهها خشک و از ب برگ ،آفت یباال تیجمع یدر تراکم و انبوه 

  مرحله  نیدر ا شود اما ینم دهیها د آن یرو یزنگ زدگ میمعموالً عال رندیرنگ بگ نکهیها قبل از ا وهیم

 برگ ها است. زشیاز ر یکنند که عمدتاً ناش یم دایپ یحالت آفتاب زدگ کیاغلب 
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 روش هاي پیشگیري و كنترل آفت

 ند.باش یرانزمستان گذ یبرا یتوانند پناهگاه خوب یکه م یاهانیگ اییبردن بقا نیو از ب یجمع آور 

 مزرعه هیداخل و حاش در زبانیهرز م یکنترل علف ها 

 ینیزم بیس ای یاجتناب از کشت مجدد و زودتر گوجه فرنگ 

 مناسب شیمیایی استفاده از سموم 

 

 Helicoverpa armigera كرم میوه گوجه فرنگی -5

 .دارد یمتفاوت یخسارت یها پیمختلف ت یها زبانیم یفاژ بوده و رو یپل اریآفت بس نیا

 مشخصات آفت

  یروشن با نوارها یبه خاکستر لیمتما یو قهوه ا یدر افراد ماده زرد تا پرتقال ییجلو یبال ها ،حشره کاملدر 

لکه  کیو  اهیلکه کوچک گرد به رنگ س کیهر بال  یرو هستند ییسوم انتها کیرنگ در  رهینامنظم ت

ها آن ییانتها هیحاش به سبز بوده و لیمتما یکه در افراد نر به رنگ خاکستر یدر حال ،وجود دارد رهیت ییایلوب

و  یینتهاا ضیعر رهینوار ت یروشن و دارا یخاکستر یعقب یباشد. بال ها یرنگ م رهیت یمجهز به لکه ها

 .هستند یقاعده ا یلکه قهوه ا کی
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  ها صاف است و بر روی سطح آن تخم ها نیم کروی به شکل قطرات صمغی هستند که در نوک باالیی آن

خط طولی وجود دارد. در ابتدا که تخم ها گذاشته می شوند سفید مایل به زرد هستند و قبل از  24حدود 

 اینکه تخم ها تفریخ شوند تیره تر می شوند.

  عموما  فاوت می باشد.قرمز مایل به قهوه ای مت تارنگ الروها با توجه به رژیم غذایی شان از سبز مایل به آبی

ر رشد به الروها به رنگ سبز با خطوط تیره روشن در طول بدن مشاهده می شوند. طول الروها در حداکث

 میلی متر می رسد. 32-30

 .شفیره به رنگ قهوه ای تیره می باشد 
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 خسارت آفت

 گذارند. یم یقها را با نموده و رگبرگ هیبرگ تغذ میجوان پس از خروج از تخم ابتدا از پارانش یالروها 

 کپسول  شامل گل، غنچه، اهیبارور گ یها آفت در اثر حمله الروها به قسمت نیقسمت عمده خسارت ا

 شود.  یانجام م وهیو م

 والت آفت ها مملو از فض که داخل آن یرنگ اهیس یالرو یآلوده به صورت حفره ها ی وهیدر م یآلودگ

 .شود یم دهیاست د

  شد یم دیها تشد وهیخسارت آفت با فساد م زین یدر موارد. 
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 روش هاي پیشگیري و كنترل آفت
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