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تعداد  خسارت زمستانگذرانی رده -خانواده  –نام علمی  نام فارسی

 نسل

 توضیحات

شپشک قهوه ای 

 مرکبات

Chrysomphalus dictiosperimi  

Hom- Diaspididae 
 2و  1پوره های سن 

و حشره بالغ بروی 
 شاخه درختان

جلد پوره وسط و بدن زرد رنگ، سپر قهوه  4-3 روی میوه و برگ
 میلی متر2، ای رنگ است

  Aonidiella aurantii سپردار قرمز مرکبات

Hom-Diaspididae 
 2و  1پوره های سن 

و حشره بالغ بروی 
 شاخه درختان

میوه و تنه و  –برگ 
 شاخه

 میلی متر 2 پوره شکمی دارد و زنده زا است 3

سپردار سیاه براق 

 مرکبات

Parlatoria ziziphi 

Hom-Diaspididae 
 و ماده 2پوره سن 

 کامل
شیره، برگ، شاخه، 

 میوه و تنه
خرطوم خیلی بلند و شکل سپر مستطیلی  2

 میلی متر 2، بدون حاشیه یا حاشیه نرم

شپشک سپردار واوی 

مرکبات )مهم بعد 

 قهوه ای(

Lepidosaphes becki 

Hom-Diaspididae 
برگ، میوه، شاخه  تخم یا ماده کامل

 جوان و مسن و تنه
جنگل ها باعث خشک فقط روی مرکبات و  3-12

شدن گیاه و سپراش نور را عبور نمی دهد، 
 3-2، جلد پوره در راس، حشره کامل سفید

 میلی متر

شپشک سپردار الفی 

 مرکبات

Lepidosaphes Gloveri 

Hom-Diaspididae 
برگ، میوه، شاخه،  و ماده بالغ 2پوره سن 

 تنه
 میلی متر 3 -2.5، باریک و دراز 3-4

)خیلی شپشک آردآلود 

 مهم(

Phanococcus citri 

Hom- Pseudococcidae 
اطراف بدن رشته های مومی دارد و نام این  3-4 - -

یا دمی است، کیسه تخم  Cerrarriرشته ها 
دارد و دارای دشمن طبیعی به نام 

cryptolaemus montrozoeri  این که
و  2.5،  حساس به سرماستدشمن طبیعی 

 میلی متر 3

 Niapacoccus viridis آرآلود جنوب
 خیلی پلی فاژ و منطقه گرمسیر

 Pseudococcus آردآلود ساحلی

martimus 
آردآلود 

 بلند

p. adonidom 
 روی مرکبات

شپشک چینی )مومی، 

 ستاره ای(

Ceraplastes Chinensis 

Hom-Coccidae 
ماده بالع روی شاخه، 

 میوه، 
برگ ها بخصوص 

 رگبرگها

مومی سخت، بدن نیم کروی، سطح پشتی  2
دارای دشمن طبیعی به نام قارچ 
سفالوسپوریوم و دشمنان طبیعی مث زنبور 

 میلی متر 6-5، پارازیتوئید و کفشدوزک

 Pulvinaria auranti بالشتک مرکبات

Hom- coccidae 
، در قسمت 2پوره سن 

 های مختلف گیاه
برگ ها بخصوص 

 رگبرگها
به مرکبات و جنگلی و زینتی آسیب میزند،  2

میلی  3، کیسه تخم بلند، مومی  بدن سبز
 میلی متر 6متر خودش، و کیشه تخم 

 Pulvinaria fluccifera باشتک درازاندام

Hom-Coccidae 
در قسمت  2پوره سن 

 های مختلف
برگ ها بخصوص 

 رگبرگها
برابر بدن، قارچ  4شبیه باشتک، کیسهتخم  2

 3.5، سفالوسپوریم در مبارزه اش موثر است
 مترمیلی 

 Icerya purchase شپشکهای بزرگ

Hom- margarodidae 
ماده کامل یا پوره سن 

2 
اندام های هوایی، 

سرشاخه، برگ، 
میوه، شاخه جوان 

 مرکبات و ینتی

کیسه مومی دارای خطوط بلند، کنترل با  2-3
 Vedaliaکفشدوزک استرالیایی با نام 

cardinalis  نسل در سال  6-5که دارای
میلی  6تا  4 و بالغ شکارگرنداست  هم الر 

 متر
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 Toxoptera aurantii سته سیاه مرکبات

Homo- Aphididae 
شکم،  6گالبی شکل، کورنیکول در بند  15-12 - حشره بالغ

ناقل تریستیزای مرکبات، تولید مثل 
 میلی متر 3-2، بکرزایی

 Aphis spiracola شته سبز مرکبات

Homo- Aphididae 
پشت قفسه سینه سیاه  شکم حشره بالغ  - - -

 2، سبز، کورنیکول بلند و زائده دمی بلند
 میلی متر

 Panongcus citri کنه قرمز مرکبات

Poststigma- tetranichidae –  

Citrus red mite 

میوه، سرشاخه،  -
برگ، نهالستان و 

خزانه ها، عالئم لکه 
نقره ای رنگ پریده 

، تارعنکبوتی و برنزه 
شدن برگ و کوچک 
ماندن میوه و ریزش 

 برگ

هر  10-15
نسل دو 

 هفته

روی شاخه سبز تخم میگذار، روی میوه، 
برگ اغلب امتداد رگبرگ، تخم ها پیازی 

 میلی متر 0.5الی  0.4، شکل

کنه نقره ای)زنگ( 

 مخملک

Phyllocoptruta oleivora 

Pre – Eriophidae 
روی برگ، میوه،  جانور کامل

شاخه سبز و جوان، 
خوار، پوست شیره 

میوه سخت می 
شود، دارای زائده 

برای اتصال به 
 میزبان

تخم گذاری روی شاخه، برگ و فرورفتگی  -
میوه ،  روی پرتقال لکه های ایجاد میکند 
به همین دلیل به آن کنه زنگ، روی لیمو 
لکه نقره ای ایجاد میکند برای همین به آن 
، کنه نقره ای، مخلملک مرکبات می گویند

 میلی متر، 0.2لی ا 0.1

سوسکهای گرده خوار 

 سیاه

Oxythyrea cinctella 

Col- Scarabidae 
بالغ: تمام قسمت  حشره بالغ

های میوه، اول گل، 
 بعد میوه و اندام گل

تخم در خاک، الرو از ریشه علف هرز تغذیه  
 میلی متر 20میکند

سوسکهای گرده خوار 

 بور

Epicometis hirta 

Col- Scarabidae 
بالغ: تمام قسمت  حشره بالغ

های میوه، اول گل، 
 بعد میوه و اندام گل

تخم در خاک، الرو از ریشه علف هرز تغذیه  
 میکند

تخم در ال به الی گیاهان و فعالیت شبانه   برگ  Parmacella iberica لیسه بزرگ خانگی
 دارد

حلزون قهوه ای 

 مرکبات

Caocasothechae lencoranea  ال به الی گیاهان و فعالیت شبانه  تخم در  برگ
 دارد

 cydia pomonella کرم سیب

Lep – torticidae and olethreutidae 
الرو سن آخر در پیله 

به حالت خمیده ، 
 اواخر زمستان شفیره 

نسل اول از طریق 
دم میوه وارد می 

شود ولی نسل بعد از 
هرجایی از گوشت و 

 دانه میخورد

بزرگ، تخم روی  بروی بل جلو یک لکه 2-3
کاسبرگ و دم میوه، تخم شبیه شیشه 
ساعتی،الرو سن یک کرمی سفید با کپسول 
سر تیره، نرعقیمی برای مبارزه با این آفت 

میلی  20، مناسب است، دیاپوز اجباری دارد
 متر

 euzophera bigella کرم به

Phyctidae 
چوبخوار  1الرو سن  الرو درون پیله نارک

از سرشاخه، و سن 
 دو از میوه

روی بال جلو نوار های مواج عرضی  4-5
خاکستری ریشک دار، الرو صورتی با 
کپسول قهوه ای، دارای کروشه ی پا، تخم 

 میلی متر 20تا  17، ها کروی
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 دیاپوزاختیاری

 Ceratitis capitate مگس میوه مدیترانه

Dip – trypetidae, Tephritidae 

جالیز، زیتون، سیب،  -
گوشت مرکبات، 

میوه و نهایت 
 گندزدگی

بال ها رنگی و نقش دار، الرو بدون پا،  جندین نسل
مبارزه با شربت مسموم و مالس چغندر، و 

 ، اندازه مگس خانگیapholateعقیم کننده 

 Panonychus ulmi کنه قرمز اروپایی

Prostigma – Tetranichidae 
و  2و  1پوره سن  احتماال الرو

کامل از شیره، برگ، 
 میوه و سرشاخه سبز

تخم های پیازی شکل رو تنه، شاخه، سطح  10-12
، پشت بدن برچستگی سفید رنگ، زیر شاخه

درجه سانتی گراد، مبارزه  7آستانه حراتی 
 زمستان الرو و در بهار با کنه کش

 Eriophes piri کنه گالزای مو

Eriophes vitis 

Eriophidae 

گال دربرگ،  کنه بالغ
برگ، پیچیدگی لبه 

 از بین بردن جوانه

گال ها روشن، به تدریج تیره، ری میوه  -
میلی  0.2تا  0.1، خسارت ندارد ) خیلی کم(

 متر

 Ermine Moth لیسه سیب

Hyponomeuta malinellus 

H. Padellus (هسته دار ها) 
H. Rollelus (بید) 

الرو گرسنه )نئونات( 
 در واقع سن یک

تخم ها روی شاخه 
جوان، برگ، 

پارانشیم برگ، فقط 
رگبرگ می ماند، 
دسته جمعی اند، 

تارعنکبوتی زیادی 
دارند، اتصاله 

 سرشاخه به هم

خالهای سیاه روی بال جلو، روی تخم  1
پولک می پاچند، مبارزه قبل باز شدن گل 

 میلی متر 16 ها باید صورت گیرد.

 Lyonetia clerckerlla مینوز لکه مارپیچ

 
حشرات بالغ در زیر 

های ریخته شده  برگ
 یا دیر زیر پوستک ها

تعذیه از پارانشیم 
برگ و ایجاد  تونل 

 می کند

چند نسل 
در سال و تا 
برگ هست 

 فعالند

الروها سبز، اطراف بال ریشک دار، تخم 
روی برگ یا داخل بافت برگ، حاشیه برگها 
سوخته، رگبرگ فرعی قطع می شود، مبارزه 

نفوذی مثل دسیس،  -با سموم تماسی
 7تا  5، مبوش، سومیسیدین، دیمیلینآ

 میلیمتر

شفیره درون پیله های  Leucoptera Scitella مینوز لکه گرد
 سفیدرنگ

تغذیه و حرکت 
مارپیچ در برگ  و 
تغذیه از پارانشیم 

 برگ 

تخم گذاری پشت برگ،  الروها بدون پا،  3-4
سبز رنگ، پروانه بالغ قهوه ای، به درختانی 
زیادی مثل رزاسه حمله میکنند مبارزه با 

 میلی متر 8الی  6، نفوذی –سموم تماسی 

پروانه ابریشم باف 

 ناجور

Lymantria dispar 

Lep- lymantridae 
Gypsy Moth 

به صورت تخم در 
دسته جات روی تنه و 

 دیگر جاها

یک نسل   تغذیه الرو از برگ،
 در سال

بسیار پلی فاژ، بعد کنه دو نقطه ای، بزرگ، 
سفید، ماده ها نمیتوانند پرواز کنند، در 
انتهای شکم ماده موهای قهوه ای است که 
روی تخم میکشد برای محافظت،الرو ها 
شفیره قهوه ای رنگی میسازند،جفت گیری 

مییمتر،  70اده ها ، مدر اواخر بهار وتابستان
 میلیمتر 50نر 

پروانه پر طاووسی 

 گالبی

Saturnia pyri 

Lep – Saturnidae 
شفیره، داخل پلیه 

 های قهوه ای
بال ها خاکساری و با نقش و نگار، تخم به  یک نسل الرو از برگ،

صورت انفرادی، حشرات بزرگ توسط 
 میلی متر 100، پرندگان خورده می شوند
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)کرم پروانه فری 

 خراط(

Zeuzera pyrina 

Lep- cossidae 
الرو های سنین 
 مختلف در چوب

بالغ سفید رنگ با لکه های آبی، الرو زرد  یک نسل  الروها چوبخوار
رنگ با لکه های سیاه، عالئم الرو به 
صورت خاک اره پای درخت، مبارزه با سم 

 20 آنتی تارلو و زلیو که خمیری است،
 میلیمتر

)آفت کرم جگری 

 (2درجه 

Cossus cossus  

Lep- Cossidae 
به درختان نارون  -

حمله کرده و 
چوبخوارند، سوراخ 

های کج داخل تنه، 
 از تنه، شاخه 

درختان ضعیف بوی کایرومون تولید  
میکنند، پروانه بزرگ است، نهایتا باعث 

 100تا  80، خشکی درسخت می شود
 میلیمتر

سوسکهای پوست 

 (2خوار )درجه 

1.Scolythus Multistriatus 

2.S. Scolytus 

3.Rogoscolythus mediteraneus 

Bark beetles 

Scolytidae 

.پوستخوار اروپایی 1
 نارون کوچک

. پوست خوار اروپایی 2
 بزرگ نارون

.درختان میوه دانه 3
 دار وهسته دار

چوبخوار و پوست 
، عالئم به خوار

صورت  سوراخ هایی 
 ریز روی تنه درخت

 
زمستان گذرانی : 

زیر پوست  والر
 درخت

شاخک گرزی، الروها سفید، بدون پا و دانه  نسل 3
برنجی، حشراتی کوچک، رنگشان قهوه ای 
، تیره، بالپوش خصوصیات منظم فرورفته

عامل انتقال بیماری مرگ نارون، ماده ها 
بعد پیدا کردن غذا فرومون تجمعی میزنند، 

الروی دارد، داالن مادری و داالن الروی 
 2، مبارزه با تقویت درخت، فرومون تجمعی

 میلیمتر 5تا 

سوسک شاخک بلند 

)درجه  درختان میوه

2) 

Osphrantria querolescens 

Col- Cerambycidae 
به رنگ  3الرو سنین 

 نارنجی
خشک شدن 

سرشاخه، خسارت در 
 نهالستان

تخم روی سرشاخه، شاخک بلند، در  نسل 1
اند، بالغ ها از گرده تغذیه اردیبهشت شفیره 

زه با تقویت درخت و حذف ، مباردارند
 میلیمتر 25تا  16، ودهسرشاخه آل

سوسکهای طوقه و 

 ریشه درختان میوه

 (2)درجه 

Capnodis tenebrionis 

Lep- Buprestidae 

Ghv,  الرو وارد درخت
 شده از ریشه، 

بدن بسیار سفت، تیره وبراق، شاخک اره ،  نسل 1
بدون پا،چند  لکه سیاه روی قفسه الرو 

سینه، مبارزه به وسیله تقویت درخت و جمع 
در  آوری حشره در صبح روز از روی درخت

 میلیمتر 30  هوای سرد

هم زراعی و هم   - Polyphyla Oliveiri کرم سفید ریشه 
 باغی، قهوه ای با پالک سفید
Melonotha melonotha   بیشتر درخت
 جنگلی
Scarabidae 

ه تغذیه الرو از ریش الرو داخل خاک
درختان ضعیف در 

سال دوم  ،سال اول
 شیره درختان

مبارزه با تله فرومونی ونوری و جمع آوری  2-3
با دست در روزهای سرد، غذای مناسب 
پرندگان خانگی، از محلول های گرانول در 
سایه اندازها، شخم عمیق، الرو با عمر زیاد، 

 میلیمتر 35تا  30

 Stephanitis Pyri گالبی سِنَک

Hemi – Tinigidae 
حشرات بالغ زیر 

پوستک درختان و زیر 
 برگ های ریخته شده

پوره و حشره بالغ از 
 شیره برگ

عالئم به صورت لکه نقره ای، فضوالت  2-3
سیاه زیر برگ، پوره ها خاردار، مبارزه با 

 میلیمتر 10 سموم سیستمیک، بالها مشبک،

 Edwardsiana Rosae زنجرک گلسرخ

Hom – cicadellidae 
به صورت تخم در زیر 

اپیدرمم شاخه هاای 
 یکساله رز

بالغین و پوره ها از 
 شیره برگ

عالئم خسارت به صورت لکه های نقره ای  3-4
رنگ پریده، عامل انتقال بیماری ها، مبارزه 
با سموم تماسی، بال های شیروانی، و پرواز 

 میلیمتر 10، جهشی
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 Psylla pyricola گالبی پسیل

Hom- Psyllidae 
حشرات بالغ در 

زیربرگ های ریخته 
 شده 

پوره و بالغین از 
 شیره برگ

تسل در  5
 7اصفهان؛ 

نسل کرج و 
 نسل2بقیه 

یاد  pear declineانتقال مرگ گالبی یا 
می شود دارای فرم های تابستانه و بهاره 
سبز و زرد و زمستانه و پاییزه قهوه ای، 
پسیل ها شیره های خارح شده از آنها 

 میلیمتر 3-2. خشک می شود

 Myzus persicae شته سبز هلو

Hom- Aphididae 
تخم های سیاه و براق 

روی شاخه های 
 درختان

گیاهان زراعی و 
درختان را نابود 
میکند، زمستان 

هاروی درخت ها و 
بقیه فصل روی 

 زراعی

اواخر زمستان روی درختان، انتقال بیماری  -
های ویروسی، مبارزه با سیستمیک ) همراه 

 2، با پیچیدگی اگر باشد( و شته کش
 میلیمتر2.5تا

 Pterochlorus persicae شته ی خالدار هلو

Homo – Aphididae 
به صورت نخم روی 

 شاخهتنه و 
به صورت کلنی 

 ی شاخه و تنهبرو
 4تا3با سموم کم دوام، شته ی بزرگ،  نسل 10

 میلیمتر

 Rhagoletis cerasi مگس گیالس

Dip – tephritidae – Trypetidae 

 مگس میوه، بال رنگی

تغذیه الرو از گوشت  شفیره در خاک
 میوه

شخم زدن پای درخت، سم پاشی در بهار  1
طعمه مسموم)آب، قبل رنگ گرفتن میوه، 

مالس چغندر( و پروتئین هیدرولیزرات، هر 
 118میوه یک تخم، بروی بال لکه رنگی 

 میلیمتر 5تا 4، هست

شپشک سپردار 

 بنفش زیتون

Parlatoria oleae 

Hom-Diaspididae 
پوره سن دو بروی 

 شاخه
پوست، میوه، تنه ، 
برگ، باعث خشک 

شدن پوست، از 
 شیره تغذیه دارند

درصد  50، زمانی که 1مبارزه با پوره سن  2-4
از سپر خارج شدند زمان سمپاشی است، 
میوه های آلوده کوچک مانده، رشدشان 
 جلوگیری شده و آبشان را از دست می دهند

 میلیمتر2.5تا2

شپشک سپردار سن 

 ژوزه

Quadraspidiotus pernisiosus  روی تنه و  2پوره سن
 شاخه

شیره برگ، شرساخه 
 و میوه

حتی  2-3
4 

از رشد میوه جلوگیری، خشکی سرشاخه 
زمان مبارزه، مثل   1)مثل همه(، پوره سن 
 میلیمتر 2.5، شپشک بنفش زیتون

تنه، سرشاخه )فقط  به صورت پوره سن دو Eulecanium coryli شپشک نخودی
روی شاخه(و تغذیه 

 از شیره

 بدن متورم و قهوه ای رنگ،  1

تنه، سرشاخه )فقط  به صورت پوره سن دو Eulecanium bituberculatum شپشک دو کوهانه
روی شاخه(و تغذیه 

 از شیره

عامل انتقال بیماری ویروسی کتابی شدن  1
 درختان، مبارزه با گوزاتیون و روغن ولک

سپردار واوی نارون 

 )بسیار پلی فاژ(

Lepidosaphes ulmi  به صورت تخم های
 شکری در زیرشکم

روی میوه، تنه، 
شاخه، برگ و از 

 شیره میخورند

 زیاد
 4باالی 

  crawlerپوره سن یک فعال و به آن 
میگویند، رنگ قهوه ای، پورها نارنجی، 
خرطوم خیلی بلند، از پوره سن دو شاخک و 

مبارزه اول فصل وقتی  پا را از دست میدهند
 میلیمتر2، درصد تخم ها تفریخ شدند 50

 Lepidosaphes malicola صپردارواوی سیب

سپردار دانه دار ها 

 بخصوص انجیر

Lepidsaphes cpnjiformis 

ماده های بدون بال  Erisoma lanigerum شته مومی سیب
 روی ریشه درختان

باعث ایجاد گال 
حتی روی ریشه، 

بسته به 
درجه 

حرارت و 

شبیه شپشک مومیبه رنگ بنفش،  
ترشحات بزاقی این حشرات بروی درختان 
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روی شاخه، طوقه و 
 ریشه

رطوبت هر 
 روز 10-15

باعث عکس العمل های مختلف گیاهی 
 میلیمتر2، ، زنده زا هستندمیشه

پوره بروی ریشه  Cicadatra ochreata زنجره مو
 درختان میزبان

دارای دو نوع 
خسارت، پوره روی 
ریشه و بالغ برای 
تخم ریزی روی 

سرشاخه که خشک 
 میکند آن را،

حشره با 
 عمر باال

سال ، پوره  5تا  3طول زندگی طوالنی بین 
ها از همه بیشتر عمر میکنند و حشره بالغ 
یک ماه بیشتر عمر نداره و حتی تخم هم 

دو هفته عمر دارد، به رنگ سبز هستند،  
تخم گذاری زیر پوست سرشاخه، پاهای 
جلویی کننده، پوره یه النه گلی میسازند در 

اک های سبک خستارشان کمتره چون خ
 20، رطوبت را کمتر نگه میدارند

 میلیمتر25تا

به صورت الرو داخل  Spectrobates ceratoniae کرم گلوگاه انار
 میوه باقی مانده

میلی متر، بال های جلویی خاکستری 25 نسل 4 تغذیه از گوشت میوه
 میلیمتر 25 تیره با نوارهای موجدار،

گویند، کایرومون بویی به ضرر  Intraspecificمی گویند ولی کایرومون و آللمون را  Intraspecificنکته : بوها : فرومون )درون گونه ای است( و به آن  

 و هم به نفع دریافت کنندهتولیدکننده و به نفع مصرف کننده است و آللمون به نفع تولید کننده و به ضرر دریافت کننده، سینه مون هم به نفع تولید کننده 

+ کنه کش ، مبارزه با شته ها:  سم پاشی زمستانه قبل از رشد جوانه ها اواخر بهمن ، اوایل اسفند، معموال سموم تماسی همراه با یک درصد روغن ولک 

 روغن ولک خاصیت چسبندگی و پخش شدگی را زیاد میکند، 

 پس از دوره گلدهی وقتی میوه اندازه فندق است با سم تماسی  + نیم درصد روغن ولک + کنه کشسمپاشی دومی در بهار اواخر خرداد یا اوایل تیر 

 

، از ارائه منبع آن آنهمه ی بخش یا خالصه ای که در اختیار شماست به رایگان انتشار یافته است، خواهشمندیم در صورت نشر مجدد و یا استفاده از 

 ه است.، برای نوشتن این خالصه زمان زیادی صرف شدکوتاهی نکنید "وبسایت گیاه پزشیک"


