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 Eurygaster integricepsسن غالت )سن گندم(  -1

های  پوستک زیر (های گون و درمنه خصوصاً بوته)ها  ها و زیر بوته صورت حشره کامل در دامنه کوهه آفت سن ب

که  صورتی می رسد فعال شده و دردرجه سانتی گراد  10 که دما درکوه به  گذرانی کرده هنگامی درختان زمستان

درصورت وجود نوسانات حرارتی در ) می کند مت دشت ریزشرسد به سدرجه سانتی گراد ب 12میانگین حرارت به  

 (سازد ها متناوب بوده که این امر تعیین زمان دقیق مبارزه را با مشكل مواجه می ریزش کوه

 مشخصات آفت

 است که این نیز از روشن تا  یو زرد خاک یها قهوه ا نگ حشره کامل بسیار متغیر بوده و رنگ عمومی آنر

 سطح .شود ینیز دیده م یو زرد کهربای یبه رنگ سیاه، قرمز، مس یکند. به عالوه نمونه های یتیره تغییر م

های  تیره با ابعاد و شكل یلكه ها یاز هر گونه لكه مشخص و یا دارا یحشره کامل ممكن است عار یپشت

لكه روشن  دوسپر و در حد فاصل آن با پیش گرده  یشود. در رو یمختلف به خصوص روی سپر دیده م

خرطوم حشره نسبتا بلند و  است و نوک آن به جلو امتداد دارد. یخورد. سر حشره مثلث یکوچک به چشم م

 .ردیگ یبدن قرار م ریدر حال استراحت ز

 آنهاست که  یدستگاه تناسل یرونیحشرات کامل نر و ماده مربوطه به قطعات ب یتنها اختالف در شكل ظاهر

در آن  یبند میتقس چگونهیقطعه در حشرات نر ساده است و ه نیواقع است. ا شكم نیریقسمت ز یدر انتها

جمعا  یعنی وچکقسمت به شش قطعه بزرگ و دوقطعه ک نیکه در حشره ماده ا یشود درحال ینم دهید

 شده است. میهشت قطعه تقس

 تخم سوراخ یاست و رو انگوری و قطر آن یک میلیمتر است. رنگ تخم تازه سبز روشن یخم حشره کروت-

 اریبس  یدو تا سه روز  بعد در  سطح آن  نقطه ها طیمح طیبسته به شرا. ( واقع استMicropyle) یتنفس یها

دهند و بعد از  یم لیرا تشك یا رهیشده و دا کیبه هم نزد جینقطه ها به تدر نیگردند. ا یم داریپد  رهیت زیر

شود و  یپوست تخم آشكار م ریدر ز یبه نارنج لیو به رنگ قرمز متما یبه شكل لنگر کشت یا لكه یمدت

 شود. یم داریلكه قرمز فوق پد ریرنگ ز اهیلكه کوچک سه گوش و س کی تینها رد

 سن اول بالفاصله بعد از خروج از تخم سبز بسیار روشن است که پس از چند ساعت متمایل  ینگ پوره هار

نمایان می شود. وجه تمایز پوره ها به خصوص  ز سن دوم به بعد رنگ اصلی پوره هاا شود. یبه سیاه م
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بسیار بارز است و بدین معنی که بال از سن چهارم پورگی جوانه می زند و در سن پنجم  5و  4های سنین پوره

 مشخص تر می شود.

 

 

 

 

حشره ماده یدستگاه تناسل  نرحشره  یدستگاه تناسل   
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کیپوره سن   دوپوره سن    
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 نحوه خسارت

 است یفیو ک یخسارت سن گندم کم. 

  های آن تغذیه  ها و ساقه گیاهی برگ حمله و از شیره، اند که هنوز به خوشه نرفته به مزارع گندمحشره کامل

ای  ها دانه درآن اند و رنگ بوده، پوک های حاصله سفید علت تغذیه آفت خوشهه ب می کند، دراین مرحله

 .تشكیل نشده است

 شود ای تشكیل نمی تغذیه سن از جوانة انتهایی خوشه درصورت. 

 گندم بدون ساقه و زرد است. یاز بوته ها دهیکند که پوش یم یمزرعه را مبدل به علفزار 

 مادر مقارن با شروع  یها از سن یکه حمله تعداد یدر موارد یسن مادر از قسمت پهن برگ و حت هیتغذ

 دیشود که در مورد اول تمام خوشه سف یم دهید زیخود خوشه ن ایخوشه و  ریشود از ز یخوشه م لیتشك

 شود. یم دیقراردارد سف هیمحل تغذ یاز خوشه که در باال یشده و در مورد دوم آن قسمت

سه پوره سن چهارم پوره سن   
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 بزاق  ،یریو خم یریازدانه گندم در مراحل ش هیضمن تغذ دیسن گندم و حشره کامل نسل جد یها پوره

 بیها آسان شود. بزاق دهان سن باعث تخر آن یاز دانه ها برا هیکنند تا تغذ یم قیخود را به داخل دانه تزر

 برد. یم نیآن را از ب یینانوا تیدهنده دانه گندم شده و خاص لیمواد تشك یبرخ

 نقطه کوچک  کیدانه  یحشره رو شیراه است. در محل نها هم آن یدگیدانه ها معموال با چروک یسن زدگ

از پوره سن  شتریب دیسن کامل نسل جد یفیخسارت ک زانیشود. م یم دهیروشن به دور آن د یبا هاله ا اهیس

 .از پوره سن چهار است شتریپوره سن پنج ب یفیپنج و خسارت ک

 

 

     

 

  

برگ یخسارت سن مادر بررو یانیسن درحالت طغ زشیر   

ساقه گندم سن زده )راست( وسالم )چپ( سهیمقا خوشه ریسن مادر ازقسمت ز هیتغذ   
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 پیشگیری و کنترل آفت روش های

 استفاده از ارقام زودرس 

 محصول عیبرداشت زود و سر 

 نیبنابرا ست،ین كسانیگندم و جو نسبت به سن گندم  مختلفی ها تهیمقاومت وار: استفاده از ارقام مقاوم 

 حداقل نمودن خسارت آفت استفاده کرد. یتوان از ارقام مقاوم برایم

 تخم از خانواده   دییتویپاراز یها زنبورها آن نیاست که مهمتر یفراوان یعیدشمنان طب ین گندم داراس

Scelionidae سن گندم از  خانواده    دییتویو مگس  پارازTachinidae  باشند یم. 

 ایازجمله فاز تیچند گونه مگس پاراز ینامبرده، سن گندم دارا یعالوه بر زنبورها(phasiaاکتوفاز ، )ای 

(Ectophasiaو هل )وزتای(Heliozetaن )یاحشره کامل سن بوده ونقش عمده تیپاراز یباشد که همگ یم زی 

 سن دارند . یدر کاهش انبوه

 سن  یزیتخمر زانیشود م یبه گندم جهت باال بردن راندمان محصول داده م جیازته که به طور را یکودها

 .گندم است انیبه ز نیدهد و ا یم شیافزا یبه طور محسوس زیگندم را ن

 از بین بردن علف های هرز 

 مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم 

 

 

سن مادر از خوشه هیتغذ  بذر گندم سن زده 
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 مقدار مصرف نام تجاری سم نام عمومی سم

 در هكتار

 توضیحات

  لیتر 1 سومیتیون EC 50% فنیتروتیون

 در جاهائیكه احتمال باد بردگی بر روی کیلوگرم 2/1 دیپترکس SP80% تریكلروفن

محصوالت نزدیک به برداشت وجود 

باشد، استفاده گردد نداشته  

استفاده  مبارزه با پوره جهت منحصراً سی سی 300 دسیس EC2.5% دلتامترین

 .شود

 

 :مبارزه با این آفت در دو مرحله انجام میشود

شیمیایی  نحوه مبارزه با سن مادر تأثیر بسزایی در کاهش یا افزایش سطح کلی مبارزه  مبارزه باسن مادر: (الف

با تعداد سن ارتباط  دارد. لذا مبارزه در این مرحله باید با توجه به ُنرم اعالم شده از سوی سازمان حفظ نباتات در

 .یافته وتغییر مكان ندهند  ها درمزرعه استقرار مادر در متر مربع در مزارع آبی و دیم، زمانی انجام شود که سن

پورگی  مبارزه با پوره سن: زمان مناسب مبارزه با پوره هنگامی است که اکثریت جمعیت آفت در سن دوم (ب

مترمربع در مزارع  وی سازمان حفظ نباتات در ارتباط با تعداد پوره دربا توجه به نُرم مبارزه اعالم شده از س )باشند 

 (آبی ودیم
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 Syringopais temperatella( مینوز)پروانه برگخوار -2

 این آفت در فارس به نام کرف و در خوزستان به نام شعله و دفک معروف می باشد.

 مناطق سرد و معتدل می باشد.تراکم و شدت خسارت این آفت در مناطق گرمسیری بیش تر از 

 مشخصات آفت

  در حشره بالغ بال جلویی در نرها طویل تر و به رنگ طالیی یكدست و دارای دو لكه زرد روشن می باشند

های ولی بال جلویی ماده ها دارای دو لكه قهوه ای تیره می باشد. بال های زیری تیره تا سیاه و مجهز به ریشک

 بلند بوده.

 ،بیضی شكل و کنگره دار است. تخم زرد رنگ 

  الروها ابتدا زرد رنگ بوده و بعد قهوه ای می شوند و در آخرین سن الروی به رنگ خاکستری مایل به زرد

روشن می شوند. در رنگ بدن سن آخر الروی نقطه چین هایی به رنگ زرد لیمویی تا قهوه ای روشن به 

 وجود می آید.

 رگی درون پیله نازک دوکی شكل و سفید مایل به خاکستری طی شفیره بلوطی رنگ بوده و دوران شفی

 شود.می
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 نحوه خسارت

  فضوالت  ها وارد شده و در بین دو الیه اپیدرم از پارانشیم تغذیه و برگ از نوک زمان آغاز حمله درالروها

 .ریـزد که ایجاد کرده است می ای خود را درداخل حفره

  آید می ای مایل به سیاه در قهوه بعداً به رنگفضوالت ابتدا زردرنگ و. 

 آلودگی  پی در کاهش در بارندگی پی خسارت این حشره در مناطق با رطوبت کمتر، بیشتر است و چند هفته

 نقش مهمی دارد. 

 های طولی برگ است. الرو پس  موازات رگبرگ اولین عالئم خسارت ایجاد یک نوار طولی روشن به

 .حمله می کند ه ورودی خارج شده و به برگ دیگریازتغذیه از همان حفر
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 لوبیا  فرنگی، ماش، جمعیت این آفت با اعمال تناوب زراعی با کاشت محصوالتی مثل کنجد، خیار، گوجه

 .یابد و... بعد از گندم وجو به شدت کاهش می

  منظور کاهشه زدن پس از شخم ب سانتیمتر و دیسک 25شخم بعد از برداشت محصول حداقل به عمق 

 های توصیه شده می باشد. روش جمعیت الروهای تابستان گذران از دیگر

 آبی  خسارت آفت را در مزارع ،تقویت محصول خسارت دیده با مصرف کودهای شیمیایی و آبیاری مناسب

 .ترمیم می کند

 به  شود در نتیجه نیازی این آفت به خوبی کنترل میهای زراعی توصیه شده  در اراضی آبی با اجرای روش

شیمیایی  کنترل شیمیایی آن نیست. در شرایط دیم خسارت این آفت در مواردی اقتصادی می باشد لذا مبارزه

نسبت یک  زنی با استفاده از سموم فسفره مانند دیازینون و ماالتیون به برگی تا اوایل پنجه  3-4در مراحل 

 .شود صیه میلیتردر هكتار تو

 Zabrus tenebrioides سوسك سیاه گندم -3

 مشخصات آفت

  ، یاقهوه یبراق و سطح شكم اهیس یو رنگ سطح پشت اهیبه س لیمتما یآن قهوه ا یرنگ عمومحشره کامل 

 .است رهیت

 گذارد تایی در خاک می 10-12های   خود را در دسته های سفید رنگ تخم. 

 بدن  یاست رنگ عموم ییجفت زائده انتها کیمجهز به  یمفصل شكم نیفرم و آخر یالروها کامپودئ

 .شده است دهیکش یلكه قهوه ا کیآن  یاز  حلقه ها کیهر  یو رو ییخرما نهیسر و قفسه س ،دیسف

 .شفیره از نوع آزاد و سفید رنگ است 
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 نحوه خسارت

  های جوان غالت در عمق تغذیه از برگالروهای این آفت اوایل بهار از خاک خارج شده و پس از مدتی 

شده  سانتیمتری خاک به شفیره تبدیل می شوند، حشرات کامل در اواخر بهار یا اوایل تابستان ظاهر15-20

 .از خوشه تغذیه کرده

 اند تغذیه  های غالت جوان که تازه سبز شده از برگ های زیرزمینی خود خارج شده و ها از النه الروها شب

 .می کنند
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 رت این آفت مربوط به مرحله الروی آن استخسا. 

 صورت ه ها شده و خسارت ب جوان گندم سبب خشک شدن برگ یها برگ الروها از جوانه ها و هیتغذ

 .شود یم دهیدر مزرعه د یالكه

  ها فقط رگبرگ  مجموعه برگاز کنند و  یم هیبرگ تغذ یمیاز بافت پارانش شتریالرو ها شب فعال شده و ب

 .ردیگ یبه خود م یماند و برگ حالت رشته ا یم یباق

  کنند.می هیها تغذ کشند و سپس از آن یها را به داخل آن م کرده و برگ یفرو رفتگ جادیبوته ا نارغالبا در ک 

 تابستان  لینموده و اوا هیهستند شروع به تغذ یریگندم که در مرحله ش یحشرات کامل اواخر خرداد از دانه ها

 .ندینما یم هیت شده غالت تغذسف یاز دانه ها
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 آلوده تناوب زراعی با استفاده محصوالتی چون آفتابگردان، نخود و کلزا و عدم کشت گندم وجو در مزارع 

 جو شخم عمیق تابستانه بالفاصله پس از برداشت گندم و 

 منظور کاهش جمعیت آفته آوری یا سوزاندن کاه وکلش درمناطق آلوده ب جمع 

 مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم 

 

 

 لیست سموم متداول در مبارزه با سوسك سیاه گندم

 میزان مصرف در هكتار زمان مبارزه نام تجاری سم نام عمومی سم

 به محض دیدن بازودین  G5% دیازینون

اولین عالیم خسارت 

 در صورت لزوم 

 کیلو 30-40

 لیتر 1 بازودین  EC 60% دیازینون

 کیلو 3-5/3 سوین  WP85% کارباریل

 لیتر5/1 -2 زولون  EC35% فوزالن

 تریل5/1 -2 دورسبان کلروپیریفوس

 

 Diuraphis noxia شته روسی گندم -4

 .کند یم هیبرگ تغذ کیبار یاز علف ها یو تعداد كالهیتیحشره از گندم، جو، چاودار، تر نای

 ادامه بقا دهد. زین یباران یقادر است در آب و هوا یپسندد ول یگرم و خشک را م ییآب و هوا طیحشره شرا نیا

 مشخصات آفت

  کشیده به رنگ سبز روشن داشته و توسط یک جفت برآمدگی که یكی  بدنی دوکی شكل وشته روسی

 شود. حشره است از شته سبز گندم تفكیک می دمی و دیگری دم باالی زائده

 کنند یمثل م دیتول یصورت بكرزائه نشده و احتماالً ب یجمع آو یفرم جنس رانیدر ا. 
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 پوره شته روسی
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 نحوه خسارت

 خصوص برگ پرچم حول ه های انتهایی ب برگ های گندم کوتاه مانده و در طی یک آلودگی شدید بوته

 (.های شته قابل روئیتند بالغ و پوره که برگ را باز کنیم افراد در صورتی)شود  محور طولی لوله می

  نوارهای طولی بنفش در وسط و  های آلوده نوارهای طولی سفید رنگ و در اکثر موارد های بوته در برگ

 شود.  حاشیه برگ دیده می

 شود. می های خیلی شدید بوته کامال خشک در آلودگی 

  ها شود ها و سنبله ها و بدشكلی ریشک تواند باعث ریزش دانه این آفت می. 

 ها را خم می کند الی برگ لوله شده گیر کرده و خوشهه الب ها گاهی اوقات ریشک. 

 .گاهی فاصله برگ ها کم شده و ساقه ها بد شكل می شوند 

 .این آفت ناقل بیماری ویروسی زردی کوتولگی جو، ویروس موزاییک جو و نیشكر می باشد 

  نانوایی آرد حاصل از آن را پایین می آورد.تغذیه این شته از گندم محتویات پروتئینی و کیفیت 
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 های میزبان  حذف گرامینه(   ًخصوصا Aegilopsهای خودرو جو و گندم) از داخل و حاشیه مزارع 

 تنظیم تاریخ کاشت 

   رعایت آبیاری صحیح 

  موقعه کوددهی ب 

   زمستان و های پائیز  هایی که در ماه معموالً در سال)بازدید منظم از مزارع گندم و جو از پائیز هر سال زراعی

های  آلودگی منظور بررسی وضعیته ب (بارندگی مناسب صورت گیرد شته روسی مشكل ایجاد نمی کند

 احتمالی

 تعیین  تواند آلوده شود لذا مرحله بلوغ می ای از زمان خروج از خاک تا با توجه به اینكه گیاه در هر مرحله

مرحله اوایل  ای برخوردار است. در صورت نیاز، مبارزه شیمیایی در ترین زمان مبارزه از اهمیت ویژه مناسب

 :ها با استفاده از سموم زیر قابل اجراست ظهور سنبله

 لیست سموم متداول در مبارزه با شته روسی گندم

درهكتار میزان مصرف سمنام تجاری  نام عمومی سم سمپاشی تعداد دفعات   

 نوبت 1 کیلو 5/0 -1 پریمور WP 50% پیریمیكارب

 نوبت 1 لیتر 5/1 متاسیستوکس ـ آر EC25% اکسی دیمتون متیل

 نوبت 1 لیتر 5/1 دیمتوآت، روکسیون EC40%دیمتوآت

 نوبت 1 لیتر 1 اکاتین  EC25%تیومتون
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 Cephus pygmaeusزنبور ساقه خوار گندم  -5

در  لهیزمستان را به صورت الرو در داخل پ. دهد یمورد حمله قرار م زیرا ن والفیعالوه بر گندم، جو، چاودار و 

 .کند یم یسپر اپوزیدرون طوقه گندم و جو به حالت د

 مشخصات آفت

 براق اهیبدن س یباشد. رنگ عموم یم متریلیم 8-21است که طول آن  یكیحشره کامل زنبور کوچک و بار 

 یعرض ینوارها یدارا و اهیباشد. شكم زنبور س یلبه ران، ساق و پنجه که به رنگ زرد م یاست به استثنا

 .باشد یزرد رنگ م

 دینمای م یزیدر داخل ساقه گندم تخم ر یصورت انفراده حشره ماده ب. 

 زنبور  نیا الروvermiform طول  متریلیم 23-24و در موقع رشد کامل  رنگ دیسف ده،یخم یبدون پا، کم

 .دارد. سر آن گرد و زرد رنگ است
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 نحوه خسارت

 جو شده و از بافت  ایداخل ساقه گندم  تخم زنبور مربوط به الرو آن است که پس از خروج از نیخسارت ا

 کند. یم هیساقه تغذ یداخل

  به خوشه شده و  اهیگ رهیش دنیو مانع رس دهیرسند، طوقه را جو یم گندم طوقه هیکه به ناح یالروها وقت

 .گندم خشک گردند خوشه شوند که ساقه و یموجب م

 گردند. یسبک م و شوند و دانه ها پوک می رنگ و خشک دیسف دهیصدمه د یخوشه ها یگاه 

  یباد نیتر میمال وزش کند، بوته گندم با یرا پوک م و آن دینما یم هیکه الرو از داخل ساقه تغذ یموقع 

 .شود ینوع ورس مشاهده م کیخوابد و در واقع در مزرعه  یم نیزم یرو
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 آلوده یها و رو کردن کلش ریو ز یسطح ای قیشخم عم 

 یاهیگ یایسوزاندن بقا 

 مدت دو سال یو عدم کاشت گندم و جو و چاودار حداقل برا یبرقرار نمودن تناوب زراع 

  کشت دهد. با یزمستانه و زودرس را مورد حمله قرار م یها گندم شتریحشره ب نیکشت چون ا خیتار رییتغ 

 خسارت آفت کاست. زانیتوان از م یم ررسیارقام د

  مقاومند. یآفت تا حدود نیو رقم جو والفجر نسبت به ا یرقم گندم آزاد 

 ادیز شود و قدرت تحمل گندم را در مقابل آفت را یساقه م یستادگیگندم باعث دوام و ا تیکود و تقو 

 کند.یم

 استفاده از ارقام مقاوم 

 Schizaphis graminumشته معمولی گندم  -6

-شته معمولی گندم عالوه بر گندم به جو، چاودار، یوالف، انواع سورگوم، ذرت، برنج و گندمیان وحشی حمله می

 های هرز خانواده گندمیان و یا روی گندم های پاییزه می گذراند. نماید. زمستان را به صورت تخم روی علف

 مشخصات آفت

  شته بی بال به رنگ سبز یا متمایل به زرد بوده و در سطح پشتی شكم دارای نوار سبز تیره با چشم های قرمز

 رنگ است.

 تر، کورنیكول و شاخک بی بال است، اما سر و سینه تیره  شته بالدار از نظر اندازه و شكل شبیه شته های

 تر است.کوتاه
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 .تخم ها ابتدا سبز رنگ بوده ولی پس از مدت کوتاهی تیره و در نهایت سیاه براق می شوند 

 

 

 نحوه خسارت

 برگ یرو رنگیصورت نقاط به خسارت ب 

 هاشدن برگ یاو لوله یدگیچیپ 

 شودیمرده ظاهر م اهانیبا گ ییهاصورت لكهه و زمستان ب زییالئم در پاع. 

 گرددیها م آن یدگیو چروک یشده باعث پوک لیتازه تشك یهادانه رهیاز ش هیتغذ. 

 کلروز 

 توقف رشد و ضعیف شدن بوته ها 

 باشدیجو م یزرد روسیذرت و و یکوتولگ کیموزائ روسیناقل و. 
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 استفاده از ارقام مقاوم و متحمل 

  بردن علف های هرزاز بین 

  گیاهان در مرحله ساقه رفتن تا خوشه دهی به شته آلوده شده باشند مبارزه  %10در صورت نیاز هنگامی که

 شیمیایی با یكی از سموم کنفیدور، پریمیكارپ، ماالتیون و غیره صورت می گیرد.
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 Haplothrips triticiتریپس گندم -7

 زبانیبه عنوان م گرید اهانیگ یگندم در اکثرمناطق کشور انتشاردارد. گندم، جو، چاودار، ذرت، برنج و برخ پسیتر

 .آن ذکر شده اند

 مشخصات آفت

  میلی متر است، رنگ عمومی بدن قهوه ای تیره تا  2حشره کامل از سایر تریپس ها بزرگتر و طول آن حدود

 بند میانی شاخک ها به رنگ قهوه ای روشن می باشد. سیاه یكنواخت بوده و ساق، پنجه پاها و

 .تخم ها لوبیایی شكل و سفید رنگ هستند 

 .پوره ها زرد متمایل به قرمز رنگ و فقط سر، پاها و حلقه آخر شكم سیاه است 
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 نحوه خسارت

 شوند که در واقع  یم دهیسبز خوشه گندم د یدانه ها یاله ب در ال یقرمز رنگ زیدر فصل بهار حشرات ر

 گندم هستند. پسیتر یهاپوره

 وجود ه زرد روشن ب ای ینقره ا یبرگ لكه ها یآن رو هیو در محل تغذ دهیبرگ، گل و خوشه مك رهیز شا

 .دیآ یم

 خوشه ها   یاله ب ال ایغالف برگ ، محل اتصال برگ به ساقه و  یاله ب در ال شتریبمی توان  گندم را  پسیتر

 مشاهده نمود.

 نرم موجب  یاز دانه ها هیو با تغذ افتهی شیاافز زیها ن نآ یدر رو پسیتر تیگندم جمع یخوشه ها لیبا تشك

 شود. یها م و توقف رشد آن یدگیچروک

 شود. یظاهر م ینقره ا یلكه ها جادیو ا یدگیچیبرگ به صورت پ یخسارت رو میعال 

 هیشب یو تا حدود دیاز آن سف یخوشه تا قسمتها کج شده و نوک  آلوده کوتاه و شكل آن یطول خوشه ها 

 .تاس یسرمازدگ میبه عال

 آفت ممكن است با خسارت نماتد گندم اشتباه شود. نیخسارت ا 

 گندم کاهش وزن دانه ها را به همراه داشته پسیخسارت تر. 

 است . میاز مزارع د شتریب یآفت در مزارع آب نیتراکم ا معموال 
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 پیشگیری و کنترل آفتروش های 

 یگذران را که در داخل خاک و مزرعه زمستان ها پسیتر %90تا  قیشخم عم، شخم پس از برداشت محصول 

 .برد یم نیکنند را از ب یم

  یاهیگ یایانهدام بقا 

 یتناوب زراع 

 یسمپاش جهیکه ظهور حشرات کامل و سپس الروها با برنامه مبارزه با سن گندم مصادف است در نت ییاجز آنا 

و در مناطقی که مبارزه با سن انجام نمی شود از سموم  شود یم عموثر واق زین پسیتر ین روس هیمزارع عل

کیلوگرم( و  1تا  5/0لیتر در هكتار(، پیریمیكارپ ) 5/1لیتر در هكتار(، دیمتوات ) 5/1اکسی دیمتون متیل )

 و الروها استفاده می شود.لیتر در هكتار( در مرحله ظهور حشرات کامل  5/2ماالتیون )

 .Anisoplia sppسوسك قهوه ای گندم  -8

 شود. یمشناخته  زیغالت ن یسوسک دانه خوار گندم و سوسک قهوه ا با نام هایگندم  یسوسک قهوه ا

و  Anisoplia austriaca  یعنین آشده اند اما دو گونه  ییشناسا رانیغالت در ا یگونه از سوسک قهوه ا نیچند 

Anisoplia leucapis کندی در کشور ما به گندم خسارت وارد م.  

 مشخصات آفت

 اهیآن س یکه بدن و پاها یاست. به طور متریلیم 13-16سوسک دانه خوار گندم  ایغالت  یسوسک قهوه ا 

 یقهوه ا ایبه زرد  لیمتما یغالت قهوه ا یسوسک قهوه ا یباشند. بال پوش ها یسبز م یو با درخشندگ

 یسوسک ها یهابال پوش  ی. بر روشودی ها مشاهده م آن یبر رو یقیبه قرمز است که خطوط عم لیمتما

 رنگ وجود دارد.  اهیس یلیلكه  مستط کیماده در قسمت سه پرچه 

 گرد است بایرنگ و تقر دیسوسک دانه خوار گندم سف ایغالت  یتخم سوسک قهوه ا.  

 به زرد است  لیمتما یها قهوه ا آن یرنگ بوده که سر و پاها دیحشره سف نیا یالروها.  

 می باشد.به زرد  لیمتما یحشره قهوه ا نیا رهیشف 
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 نحوه خسارت

 باشندی حشره هر دو خسارت آور م نیالروها و سوسک ا . 

  یهااز دانه یاریسوسک بس نیرساند اما ا یخود به مصرف م یزندگ یگرم دانه را در ط 8 یال ۷هر سوسک 

 برد.  یم نیخوشه و سنبله غالت را از ب یموجود بر رو

 کند.  یم بیسنبله از غالت را تخر ایخوشه  10 یال 9 یبه طور کل 

  منجر به نازک شدن  تواندی کنند که م یم هیغالت تغذ یها اهچهیها و گ شهیدرون خاک از ر درالروها

 جوان شود.  اهیجثه گ
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 وط به الروهای آن است که به گندم پاییزه تازه جوانه زده حمله نموده و باعث خسارت اصلی این آفت مرب

 قطع شدن ریشه و طوقه آن ها می گردد.

 های سفید شكری کمی خمیده به طول حدود یک تا دو سانتی متر در اطراف ریشه وجود کرم. 

  از مزرعهاز بین رفتن گیاهچه ها و بوته های جوان گندم و جو در قسمت ها و لكه هایی. 

 ک با خسارت شپش یها شود که گاه سوراخ شدن آن ایگندم و  یدانه ها یباعث شكستگ تواندی حشره م نیا

 .شودی گندم در انبار اشتباه گرفته م

 

 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 ناوب زراعی ت 

  کاشت زود هنگام 

  برداشت زود هنگام به محض قابل برداشت بودن مزرعه 

  (های پاییزه  بالفاصله بعد از برداشت و حداقل یک شخم در پاییز )شخم بعد از بارندگیشخم عمیق 

  در صورت امكان شخم زمستانه )همراه یا بدون یخ آب( و یا شخم در بهار باعث باال آمدن کرم ها به سطح

 خاک و خورده شدن توسط کالغ و سایر پرندگان می شود.

 بازدید از مزارع بعد از سبز شدن الزم است برای کنترل آفت در پاییز، ردیابی و. 
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 جمع آوری حشرات کامل 

  مبارزه شیمیایی توصیه نمی شود، در صورت طغیان آفت در بعضی از مزارع با نظر کارشناس از سموم فسفره

 به صورت لكه ای استفاده شود.

 Oulema melanopusسوسك برگخوار غالت  -9

آفت به صورت  نیا یزمستان گذران دهد. یم حیگردد و گندم را به جو ترج یمشاهده م یدر مزارع آب شتریآفت ب نیا

 نسل در سال دارد. کیحشره کامل است و تنها 

 مشخصات آفت

  ها به رنگ  تا قرمز رنگ و بالپوش یگرده نارنج شیپ ی،به آب لیبراق ما اهیوسر س دهینسبتا کشحشره کامل

 لیساق و پنجه زرد ما یشود. رنگ پاها به استثنا یم دهید یمواز یخط طول10 کیهر  یکه رو یفلز یآب

 به قرمز است. 

  تخم ها را عمدتا به صورت انفرادی یا در دستجات دوتایی در ثلث قاعده ای سطح رویی برگ ها قرار

 دهند.می

 و  دیهستند. الروها توسط مواد زا یدر سطح پشت رهیبا نقاط ت یابه قهوه  لیالروها به رنگ زرد تا زرد ما

شود  ینم دهید یغالف لزج نیبدن الرو به خاطر وجود ا یشود و رنگ اصل یم دهیطور کامل پوشه ب یلزج

 پشت بدن الرو کامال برآمده است.

 رات خاک ذمرحله الروی وارد مرحله پیش شفیرگی شده و محفظه هایی متشكل از  4 الروها پس از تكمیل

در داخل آن تبدیل به شفیره  خاک تشكیل می دهند وسانتی متری  5/2 -3و ترشحات دهانی در عمق 

 .شوندمی
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 نحوه خسارت

 برگ گندم و جو به موازات  ییسطح رو میو پارانش درمیاز اپ هیو بالغ با تغذ یمراحل الرو یحشره ط نیا

 شود.  یشده و نقصان محصول را سبب م یباعث کاهش سطح فتوسنتز یرگبرگ اصل

 ابدی یادامه م یتا مرحله سنبله و گلده هیتغذ نیا . 

 کنند.  یبرگ را سوراخ نم یول دخورن یرا م ییرو میصورت است که پارانش نیبد هیتغذ 

 حشرات کامل بوده هیها شب آن هیخسارت الروها و محل تغذ. 

  ،شوند یزرد و خشک م در صورت شدت حمله ، بوته ها قبل از خوشه بستن. 
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 پیشگیری و کنترل آفتروش های 

 بارزه شیمیایی علیه این آفت مقرون به صرفه نیست. در مناطقی که برعلیه پوره های سن گندم سمپاشی م

 شود، روی این آفت نیز موثر است. می

  یا در مرحله خوشه یک  تخم در هربوته در مرحله غالف باشد وسه الرو یا سه در صورت شدت حمله یعنی

در  1    ود داشته باشد می توان از سمومی مانند ماالتیون ،سوین و یا دیپترکس به نسبت الرو در هر بوته وج

 هزار استفاده نمود.
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 Porphyrophora triticiشپشك ریشه گندم  -10

 مشخصات آفت

  حشره کامل بیضی شكل و نسبتا مسطح و به رنگ قرمز ارغوانی تیره می باشد، در قسمت قفسه سینه سه جفت

دارد که رنگ آن اندکی تیره تر از بدن می باشد. پاهای جلویی کننده و قوی تر از پاهای میانی و پا وجود 

 عقبی بوده و فاصله آن ها از هم کمتر است.

  تخم ها بیضی شكل و به رنگ قرمز عنابی است و لكه های سفیدی در سطح آن پراکنده می باشد. تخم ها به

 نبه ای در زیر خاک و بین ریشه های افشان قرار می گیرند.صورت توده ای در ال به الی ترشحات پ

 .پوره سن یک آفت کشیده و بیضی شكل و به رنگ قرمز ارغوانی بوده و چین خورده به نظر می رسد 

 دهد.در مرحله پورگی سن دوم بدن متورم شده و به شكل سیست در می آید که پا و شاخک را از دست می 

  

 

 

 

 

ریشه گندم پوره سن دوم تخم شپشک ریشه گندم  

 حشره کامل پوره سن یک
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 نحوه خسارت

  پوره های سن یک با تغذیه از شیره گیاهی میزبان موجب تضعیف بوته ها و مانع از پنجه زنی و رشد طبیعی

 آن ها می شوند.

 .اکثر بوته های آلوده پنجه های خود را از دست می دهند 

  رویشی بوته های آلوده کم شده به صورت علفی و کوتاه در می آیند.قدرت 

 .رنگ بوته ها به تدریج به زردی گراییده و اغلب به مرحله باروری و خوشه دهی نمی رسند 

 .آلودگی مزرعه به صورت لكه ای می باشد 

 .طول خوشه در بوته های آلوده نصف طول خوشه های سالم است 

 ت کاهش می یابد.تعداد دانه ها نیز به شد 

 
 

 

 

 حشره بالغ نر
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 شخم عمیق پس از برداشت و زیر خاک کردن بقایای گیاهی 

 برداشت به موقع و جلوگیری از ریزش دانه ها 

 برقراری آیش 

 تناوب زراعی 

 اجرای شخم به موقع بهاره برای از بین بردن تک بوته های گندم و علف های هرز 

  هرز میزبان به صورتی که از ریزش بذور علف های هرز میزبان جلوگیری شود.از بین بردن علف های 

 .آبیاری مزارع خسارت دیده سبب ترمیم خسارت می شود 

 

 Petrobia latens Mullerکنه قهوه ای گندم  -11

ازمک، گل گندم، انواع شاه تره،  ،ییصحرا چکیعلف هفت بند، پ ،یوحش یها ازیپ ونجه،ی شكر،یگندم، جو، ن

  یو توت فرنگ وباتذرت، حب نیو همچن  میلگوم، گندم د اهانیاز گ یو برخ یزراع یها نهیو اکثر گرام بومادران

 .شوند یآن محسوب م یها زبانیاز م زین

 مشخصات آفت

 و  یقهوه ا اه،یس رنگ بدن آن است و تیمسلح قابل رؤ رینسبتاً درشت بوده وبا چشم غ کنه قهوه ای گندم

غده قرار نگرفته، موها کوتاه و نوک موها به  یگونه رو نیدر ا یسطح پشت یشود. موها یم دهیزرد د ای

بلندتر از طول بدن و سه  یلیاول خ یباشد که طول پاها یجفت پا م 4 یرسد. دارا ینم یبعد یمو یقاعده 

 .باشد یپاها م گریجفت د

 یو به رنگ قرمز بوده و تخم تابستانه دارا اپوزیتخم زمستانه که فاقد د دو نوع تخم است، یکنه دارا نیا 

 .است دیو به رنگ سف اپوزید

 تعداد  .باشد یم اپوزیشود تخم بدون د یگذاشته م بهشتیکه در آبان ماه تا ارد ییتخم ها یعیطب طیدر شرا

 .باشد یعدد م 3۷-85 اپوزیتخم بدون د

 باشد. یعدد م 6 -28 نیب اپوزیکه تخم با د یدر صورت 
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 تابستانه بوده و به صورت تخم تمام طول  اپوزدارید یشود تخم ها یکه در اواخر بهار گذاشته م ییتخم ها

 یشده و قسمت تحتان دهیپوش دیسف یپوشش موم ی لهیتخم ها به وس نی. اندینما یم یفصل تابستان را سپر

مشخص وجود  اریش 30- 40کالهک تعداد  یبه شكل کالهک پهن است. باال یآن گرد و قسمت فوقان

 یرو و ریدار را ز اپوزید یشده است. کنه ماده تخم ها دهیکش رونیبه سمت ب یدارد که به طور شعاع

 دهد. یها، خلل وفرج کلوخه ها قرار مسنگ

 یهاخود را در سطوح ناصاف سنگ یافراد ماده تخم ها، است ییبه صورت بكرزا یمثل در کنه قهوه ا دیتول 

-کلوخه ها، آشغال یرو دهند و در صورت نبود سنگ در داخل مزرعه، تخم ها را یموجود در مزرعه قرار م

 .دهندی ها، پوست و چوب درختان قرار م

 لیبه رنگ قرمز متما یبه زود یول روشن هستند، یالروها پس از خارج شدن از پوسته تخم، به رنگ صورت 

پا است و بعد از  6 ی. الرو کنه مانند حشرات داراندیآ یدر م یه ابه رنگ قهو هیو پس از تغذ یبه نارنج

کنه بالغ به  ،ییساختمان نها یپس از آن دگرگون و ودش یم لیکه هشت  پا دارد تبد Nymphبه   یسیدگرد

 .دیآ یوجود م
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 نحوه خسارت

 گندم  یباشد. کنه قهوه ا یقبل از به ساقه رفتن م و یپنجه زن سارت در مزارع گندم عمدتاً مربوط به مرحلهخ

 شود.  یشدن بوته و کاهش تعداد پنجه ها م فیگندم باعث ضع یاز برگ ها هیمراحل با تغذ نیدر ا

 برنزه و خشک  و یقهوه ا ،کنه، از انتها به قاعده شروع به زرد ی هیگندم آلوده بر اثر تغذ یبرگ بوته ها

 شود.  یشدن م

 شود. یم دهیرنگ پر یلكه ها جادیاز سنبلچه ها سبب ا هیالوه بر برگ، با استقرار و تغذع 

  باشد.  یماه م بهشتیماه تا اواسط ارد نیآفت از اواخر فرورد نیموقع حمله ا 

 آن ها  یجوو  مزرعه به جست ریابگآفت یدر کنار بوته ها در اوقات گرم روز و دیمشاهده کنه ها با یبرا

 پرداخت.

  

 تخم زمستانه و تابستانه
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 روش های پیشگیری و کنترل آفت

 باشد، انجام شخم  یبان هرز مزیم ،یاهیآفت گ نیا یداریاز عوامل پا یكی نكهی: با توجه به اقیشخم عم

 شود. یم تیسبب کاهش جمع جهیدر نت کند و یآفت نامساعد م تیفعال یرا برا طیشرا ق،یعم

 نیمجدداً در زم زبانیم اهانیکه گ یبه مدت سه سال به نحو زبانیم ریغ اهانیتناوب: استفاده از گ یاجرا 

 .کنه کاشته نشود نیآلوده به ا

 طیرطوبت مح ه،یثانو یها زبانیتوان نوع خاک، م یگندم م یکنه قهوه ا تیجمع راتییاز عوامل مؤثر بر تغ ،

مؤثر در کاهش  کشت از عوامل تناوب و د،یباد شد ،یرس نیسنگ ی، تناوب را نام برد . خاک هایاریآب

 .باشند یکنه در منطقه م نیا تیجمع

 استفاده از کنه های شكارگر جهت کنترل بیولوژیكی 

 نی، در اشودن یشته ها سمپاش ای سن گندم و یکنترل پوره ها یآفت باال باشد و مزرعه برا تیکه جمع یدر صورت

.)آپولو( استفاده نمودنی)نئورون( و کلوفنتزالتیکنه کش برموپروپ باتیتوان از ترک یصورت م  
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