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زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو نام علمی نام های انگلیسی نام فارسی

 گذرانی

  مگس خربزه

Melon Fly, 

Baluchestan 

Melon Fly 

Myiopardalis 

Pardalina  

(Dip , 

Tephritidae) 

رنگ بالها عامل شناسایی است، نوار آخر 
نوار خطی  3بال دارای قوس، قفسه سینه 

دارد و بخش عمده ی آن مزونوتوم است 
دارای شکم زرد، فیس بزرگ حداقل سه 
برابر بند سوم شاخک )مگسها دارای 

 بندی هستند(  3شاخک 

تخم به شکل 
دانه برنج، الرو 

ورمی فرم بدون 
پا و  شفیره آن 

 است مخفی

در مناطق 
معتدل به 

صورت 
 شفیره

 مبارزه 
مدیریت زراعی : پوشاندن میوه کوچک، شخم عمیق برای مبارزه با شفیره، کاشت زودهنگام در بهار، ارقام مقاوم، کاشت گیاه 

 تله خیار، جمع آوری میوه
 به صورت طعمه مسموم(یا جلب کننده Lureشیمیایی :  مخمر آبجو و دیازنون )

 برگ علیه تخم، الرو و مگسسمپاشی شاخ و 
 اولین سمپاشی بعد ریزش گل و تشکیل میوه، سم های دیازنون، دلتامترین

 

 

 برعکسه Buprestidae  پهن است، در سوسکها مخصوصا انتهای بدنشتیز و  هر الرو مگسی، بخش سر آن

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو نام علمی نام های انگلیسی نام فارسی

 گذرانی

  مگس جالیز

Ethipian Fruit 

fly, Lesser 

Pumpkin Fly, 

cucurbit Fly,  

Dacus 

ciliates loew 

(Dip , 

Tephritidae) 

بزرگتر از مگس خربزه، زنگ بدن قهوه 
ای خرمایی با لکه های زرد، لکه هایی 

در قاعده بال ، جلوی قفسه سینه و روی 
اسکوتلوم ) روی اسکوتوم هیچی نیست(  

و دارای bristleدارای موهای خارماننئ 
کوپیتال) لکه پهلوی قفسه سینه( تخم 

  ریز تلسکوپی نیست

تخم به شکل دانه 
ورمی فرم برنج، الرو 

بدون پا و  شفیره آن 
، تخم مخفی است

گذاری به صورت 
 تایی روی میوه15

در مناطق 
معتدل به 

صورت 
 شفیره

 مبارزه 
 پوشاندن میوه، شخم عمیق، ارقام مقاوم پوست کلفت، کاشت زودهنگام؛ گیاه تله، جمع اوری میوه های آلودهمدیریت زراعی : 

  60تکنیک نر عقیمی: با کبالت 

 

 

 



زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو نام علمی نام های انگلیسی نام فارسی

 گذرانی

کفشدوزک 

 خربزه

 

12 spotted 

melon Beetle, 

melon ladybird 

beetle , spotted 

oriental 

cucmber beetle 

Epilachna 

chrysomelina 

(Col-

coccinelidae 

under family 

Epilachninae) 

بندی و گرزی  11شاخک 
شکل، بالپوش به رنگ زرد  

تغذیه الرو و بالغ  نارنجی، 

از پارانشیم برگ است و 

مشبک شدن برگها، 

حشرات کامل به تخمدان 

گل؛ پوست نازک میوه 

جوان و ناقل بیاری 

ویروسی موزاییک کدو در 

 گلخانه

تخم به صورت دسته 
تایی زیر 15-10ای 

برگ الرو ها خار زیاد 
دارند و شفیره هم 
خار داره ولی 
کم،الرو های چشم 
های ساده به اسم 

Stema  دارند به
 تا6تعداد 

 حشره کامل

 مبارزه 
بین بردن هندوانه  شفیره حساسه، مکانیکی : جمع اوری برگ آلوده به تخم و معدومسازی   زراعی : از 35تا 28به دمای باالی 

 ابوجهل و سمپاشی آن
یک در هزار    و فن پروپاترین دو لیتر در هکتار ، زمان مبارزه با ظهور حشرات کامل  –گوزاتیون  -شیمیایی : ماالتیون

 زمستانگذران و یا حداقل با باز شدن تخم الرو سن یک 

 

 

 

 

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو نام علمی نام های انگلیسی نام فارسی

 گذرانی

عروسک 

 خربزه

 

Red pumpkin 

beetle 

Rhapidiopalpa 

foveicollis 

(col , 

Chrysomelidae) 

بالغین از برگ تغذیه میکنند و 
بالغ و الرو خسارت زا هستند و 
الرو باعث خسارت به ریشه می 

 شود.

تخم در دسته کوچک در 
خاک پای بوته، الروها 
زرد رنگ،  شفیره آزاد، 

سن الروی،  4دارای 
دارای شیار عرضی 
پرونوتوم، الرو ها 

تخصصی تر و 
 کدوپسندند، 

 حشره کامل

 مبارزه 
 مدیریت آبیاری، مثل یخآب

در حال خروج برای تخمریزی هستند سموم فسفره گوارشی تماسی بهترین زمان مبارزه هم زمانی که حشرات زمستان گذران 
 برای الرو سموم گرانول دیازنون پای بوته مناسب است

 

 

 

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو نام علمی نام های انگلیسی نام فارسی

 گذرانی



سرخرطومی 

 جالیز

 

Melon weevil 

Acytopeus 

curvirostris 

(col, 

Curculinoidae) 

دم قطع جریان شیره میوه در 
، دارای رقابت میوه توسط نر

 درون گونه، 

تخم و شفیره بیضی 
شکل؛  تخم به صورت 

الرو انفرادی رو میوه،  
از گوشت، دانه نارس، 
مغز داخل بذر، ساخت 

 النه 

درون میوه با 
گوشت میوه 

و مواد 
مالپیگی 

 برای شفیره

 مبارزه 
یا ارقام زودرس، معلق نگه داشتن میوه جهت جلوگیری از جفت  یخ آب زمستانه؛ جمع اوری و سوزاندن میوه آلوده، زودکاشتن

 گیری، از بین بردن میزبان های غیر زراعی مثل ابوجهل
انتی متره س8تا  5سموم فسفره یا کارباماته علیه حشره کامل ، اولین سمپاشی وقتی میوه اندازه فندقه، دومین وقتی قطر میوه 

 و دیپتریکس نو سم الروی
 

 

 

 

 

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو نام علمی نام های انگلیسی رسینام فا

 گذرانی

شته خربزه، 

 شته کتان

 

Cotton Aphid , 

Melon Aphid, 

Aphis Gossypi 

(hemi - 

Aphididae) 

Sternorrhyncha 

استایلت، دو تا ماندیبل و دوتا  4دارای 
ماکسیال، دارای کورنیکول که خروجی 

صورت بکرزایی تولید فرومون است. به 
مثل میکند و در امریکا به صورت جنسی، 
چون هولوسیکل است یعنی هم جنسی 

 6داره هم بکرزا، کورنیکول روی بند 
  شکم است،

- - 

 مبارزه
 استفاده از شته کش سیستمیک، 

 Scymnusو جنس  Coccinella septempuncataدشمنان طبیعی ، کفشدوزک : 
 Ischidon scutellarisمگس سیرفید 

 orius niger سن شکارگر 

 Lysiphebus fabarumپارازیتوئید  

 

 

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو نام علمی نام های انگلیسی نام فارسی

 گذرانی

عسلک پنبه 

)سفیدبالک 

 پنبه(

 

Cotton whitefly, 

Silverleaf 

whitefly, 

sweetpotatoe 

whitefly 

Bemisia 

Tabaci 

(Hemi , 

Sternorrhyncha 

, Alleyrodidae) 

دگردیسی حدواسط، الرو سن یک 
نام داره مثل شته  crawlerمتحرک و 

تا 2ها قطعات دهانی زننده مکنده داره و 
استایلت،،  4ماکسیال یعنی  2ماندیبل و 

خسارت روی برگ و کاهش فتوسنتز، در 
انتهای تخم پدیسل دارد برای اتصال به 

-18نسل زیاد ، 
روز تخم تا  28

بالغ طول 
 میکشه

- 



و  Greem houseفرق  محل،
sweetpotatoe....  

  مبارزه 

 

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو نام علمی نام های انگلیسی نام فارسی

 گذرانی

سفیدبالک 

 گلخانه

Greenhouse , 

Whitefly, 

Glasshouse 

whitefly 

Trialeurodes 

vaporariorum 

(Hemi, 

Sternorrhyncha 

, Aleyrodidae) 

   

 مبارزه 
 است encarsia Formosaحشره ی پارازیتوئید تخم سفیدبالک ها 

 کنترل زراعی
 

 

 

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو نام علمی نام های انگلیسی نام فارسی

 گذرانی

مگس های 

 مینوز

Serpentine 

leafminer , 

chrysanthemum 

leafminer 

Lirimyza 

trifolii 

& 

Liriomyza 

sativae 

(dip - 

agromyzidae) 

Sativae در سطح پشتی براق و 
trifolii  در بخش سینه خاکستری

حدفاصل بین چشم ها زرد رنگ  است
است ولی در تریفولی نواحی پشت 

 چشم زرد رنگ است، 

الروها ورمی 
 فرم و بدون پا

- 

 مبارزه 
که زنبور پارازیتوئیدند و الرو را از بین میبرند،  Diglyphus isaeaو  Chrysonotomyia Formosaنان طبیعی : مدش

در روش تلفیقی : دراول فصل با سموم فسفره، در طول فصل با نصب تله  زرد، از آبامکتین که سمی از باکتری 
Streptomyces avermilitis .است و همزمان با سم دسیس همه رو ناک اوت کرد 

 

 

 

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو نام علمی نام های انگلیسی نام فارسی

 گذرانی

سوسک 

برگخوار 

سیب زمینی 

 )کلرادو(

Colorado potato 

beetle 

Leptinatarsa 

decemlineata 

(Col - 

Chrysomelidae) 

روی پرونوتوم دارای خال های متقارن، 
لکه ی وسط از همه بزرگتر، هر بالپوس 

بالغ و الرو  خط مشکی رنگ،  5دارای 
خسارت زان، به میوه هم حمله میکند به 
میوه نارس بادمجان، و باکتری 
سودوموناس سولوناسه از طریق برگ 

 توسط این حشره وارد گیاه میشود

تخم ها نارنجی، 
بیضی و زیر 

رگ، الروها ب
 4آجری رنگ، 
سن الروی، 

النه شفیرگی، 
بیشترین 

در خاک یا 
انبار  دارای 

نسل  3تا  2
در سال. 

زمستان به 
صورت 

 حشره کامل



خسارت الرو 
 ،، 4سن 

 مبارزه 
 م،  قرنطینه داخلی، زودکاشتن سیب زمینی، استفاده از گیاهان تله، استفاده از ارقام وحشی مقاو

 Lebiaنقطه ای، سوسک های کارابیده که الرو و حشره کامل  10کفشدوزک  Miridaeو  Pnatomidae سنهای 

grandis  از تخم و الرو سن کم تغذیه دارد. بالتوری سبز با نام علمیChrysoperla carnea از  و زنبورهای پارازیتوئید
 )باسیلوس توریجنسیس( Btمحلول 

 بین برد، از کنفیدور، اسپینوسید و روش مبارزه تلفیقیدر سمپاشی  هم فقط الروهای سن کم میتوان از 

 

 

 

ویژگی های مرفو و  نام علمی نام های انگلیسی نام فارسی

 خسارت

زمستان  تخم، الرو 

 گذرانی

 نکته

سفید بالک  

پنبه )لک 

 پنه(

Sweetpotatoe 

whitefly 

Silverleaf 

whitefly 

Cotton wthite 

fly 

Bemisia 

tabaci 

 

 

Hom - 

Aleyrodidae 

بدن زرد لیمویی، بعد از خروج از 
شفیره به واسطه غدد شکمی سفید 
میشه، چشم مرکب قرمز، از شیره 
تغذیه دارد، انتقل بیمارگر به 

به  geminivirousخصوص 
شکل پایا. برگ پیچیدگی کدو، 
پیچیدگی برگ خربزه، تولید عسلک 
و کاهش فتوسنتز گیاهو قارچ دوده 

 الترناریا ای کالدوسپوریوم و

تخم دارای 
پدیسل برای 
اتصال است. 

را  1پوره سن 
crawlerو  
مژه مومی 

زیادی دارند، 
پوره های سن 

 4و  3و  2
 ساکن هستد

در خاک یا 
انبار  دارای 

نسل  3تا  2
در سال. 

زمستان به 
صورت 

 حشره کامل

تولیدمثل به 
صورت 

بکرزایی 
اهختیاری 

برای 
 نرزایی، 

 مبارزه 
 کندن و سوزاندن علفهای هرز، شخم عمیق بعد برداشت برای از بین بردن بقایا، کشت ردیفی، 

 Encarsiaاست. معروف آنها  Aphelinidaeاز خانواده  Eretmocerus   و  Encarsiaمبارزه با پارازیتوئید 

Formosa ،است که شفیر مگس سفید را پارازیته میکند 
 سیتووات، ، سم دلتامترین یک لیتر در هکتار در گلخانهشیمیایی : با آدمیرال و روغن 

 

  

 

نام های  نام فارسی

 انگلیسی

ویژگی های مرفو و  نام علمی

 خسارت

زمستان  تخم، الرو 

 گذرانی

 نکته

بید سیب 

 زمینی

Potatoe Tuber 

moth 

Phthorimae 

operculella 

 

 

Lep - 

Gelechidae 

شبپره ای است قهوه ای، با بالهای  
باریک و کشیده، حاشیه عقب بال 
جلو و اطراف بال عقب دارای 
ریشک؛ در ماده شکم متورم ولی در 

 نر باریک، 
خسارت : از غذه، رگ، دمبرگ و 
ساقه تغذیه دارد، الرو سن یک حالت 
مینوزی ایجاد میکند. فضوالت خاک 
اره ای مشخصی دارند. در انبار هم 

کن است منتقل شوند و عامل مم

تخم، تخم 
مرغی شکل، 

انفرادی یا 
گروهی در زیر 

برگ و شاید 
روی برگ حتی 

فرورفتگی 
جوانه، الرو اگر 
از اندام هوایی 

بخور سبز اگر از 

الرو سن 
باال یا شفیره 

در داخل 
غذه آلوده در 

ر یا درون انبا
 مزرعه

شفیره در 
خاک یا 

روی خاک 
تشکیل 
 میشود 



باکتری و قارچ های مهمی در انبار 
 هستند

غده بخورد کرم 
 رنگ میشود

 مبارزه 
 Kennebecوم شخم عمیق، کاشت و برداشت زود، جلوگیری از تخم گذاری حشره ماده روی غده، ارقام مقا

 کترل بیولوژیک : زنبورهای براکون برای الرو، 
 BTسموم 

 درجه، استفاده از فستوکسین،  10نگهداری محصول در دمای پایین تر از 

 

  

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو و خسارت نام علمی نام های انگلیسی نام فارسی
 گذرانی

 نکته

 Wire worms Agriotes کرم مفتولی

lineatus- A. 

elongatus 

 

 

Col -  

  

خسارت در مرحله الروی نشو و 
سال،  3ا 2نمای الروی طوالنی بین 

از غده و ساقه مصرف میکند.حشره 
 کامل گرده خوار است. 

 الرو کشیده
تخم به صورت 

انفرادی یا 
دسته ای 

تایی زیر 15
 13تا 8خاک،  

بار پوست 
اندازی دارد 

سال  3هرنسل 
 طول میکشد

 5تا  1الرو 
ساله و یا 
شفیره در 

خاک زیر 
حتی به 
صورت 

 حشره کامل،

 

 مبارزه 
ورت تله های نوری یا تناوب زراعی، عملیات زمستانه شامل شخم و دیسک و یخ آب، حذف علف های هرز و آیش و مبارزه مکانیکی به ص

یا دیازینون  گرانول کاربوفورانان از سانتی متری، شیمیایی سخت است اما میتو 7.5فرمونی،تله های طعمه ای از جوانه ذرت و گندم، در چاله های 
 استفاده کرد. 10%

 

نام های  نام فارسی

 انگلیسی

ویژگی های مرفو و  نام علمی

 خسارت

زمستان  تخم، الرو 

 گذرانی

 نکته

شته سیب 

 زمینی

- Macrosiphum 

euphorbiae 

 

 

Aphidae  

  

تغذیه از شیره )مستقیم(، انتقال 
بیماری ویورسی مثل برگ 

 .Yپیچیدگی سیب زمینی، ویروس 

صورت  

تخم 

 و  زمستان
حشره کامل 

 بدون بال

ماده ها بی 
بال بکرزا، 
افراد بالدار 

نوار 
سیاهرنگ به 

صورت 
 طولی دارند

 مبارزه 
اید حتما سمپاشی کرد. استفاده از ویروس آستانه وجود ندارد و با دیدن شته بدر شرایط اقتصادی باید از شته کش استفاده کرد.در صورت وجود 

 فرومون جنسی هم مورد تایید است.

دارد، در زمستان روی   Heteroeciousدارای دو شکل هولوسیکلیک و ان هولوسیکلیک هست. در هولوسیکلیک تناوب میزبانی  نکته مهم :

زمستان را میگذراند. در فصل بهار دوباره  تخمگیری کرده بعد روی گلسرخ تخمریزی میکند و به صورت رقم وحشی با تولید نر و ماده جنسی جفت

روی  حشره کامل بدون بالحمله کرده و مزرعه را میساید و چندنسل بکرزایی اایجاد میکند. در فرم ان هولوسیکلیکی زمستان را به صورت 



کند.و  با گرم شدن هوا به سیب زمینی حمله کرده و بقیه سال را به صورت بکرزایی روی بوته علف هرز یا جوانه سیب زمینی در انبار سپری می
 (Autoeciousسیب زمینی است. و فاقد تناوب میزبانی در این شرایط است )

 
 

نام های  نام فارسی

 انگلیسی

تخم،  ویژگی های مرفو و خسارت نام علمی

 الرو 

زمستان 

 گذرانی

 نکته

زنجرک 

 زمینیسیب 

Potatoe 

leafhopper 

Empoasa spp. 

 

 

Hom - 

cicadellidae  

ملیمتر، دو طرف سر چشم  3سبز، 
مرکب بزرگ و دو شاخک مویی،  در 

لکه  8یا  6دارای  E . fabaeگونه 
خسارت  سفید روی پرونوتوم است.

مستقیم از طریق تغذیه دارند.  
 Macrosteleزنجرک مینا )

quadrillineatus ویروسی منتقل )
میکنند. عالئم زنجرک سوختگی 
نوک برگ یا سوختگی زنجرکی نام 

ناقل  E . decepienseگونه  دارد.
 پیچیدگی برگ چغندر است

زیر ایپدرم 
بافت 

میزبان  
تخم کشیده 

و دانه 
برنجی که 
 اول سبزند.

ماده ی بارور در 
پناهگاه زیر بوته 
ها یا علف هرز، 

سن  5دارای 
 4 پورگی، دارای

نسل، نسل اول 
روی چغندر و از 

نسل دو روی 
 سیب زمینی

 

 مبارزه 
 کنترل زراعی علف هرز مزرعه و کشت دیرهنگام بهاره،

 لیتر 2زان به می %57شیمیایی : بهترین زمان خروج پوره ها از تخم است.سموم فسفره تماسی یا سیستمیک مثل ماالتیون 
 

نام های  نام فارسی

 انگلیسی

ویژگی های مرفو و  نام علمی

 خسارت

زمستان  تخم، الرو 

 گذرانی

 نکته

پروانه کله 

 مرده

Death 

head 

hawkmoth 

Acherontia 

atropas 

 

 

LEp - sphingidae  

در پشت قفسه سینه نقش اسکلت 
دارد. حشره کامل عالقمند به عسل،  
بال جلو قهوه ای، خسارت الروی 
دارد و از برگ بوته سیب زمینی 

 بال عقب کوتاه زرد رنگ،میخورد. 

الرو 
میلیمتر، 6

زرد متمایل 
به سبز، در 
هر طرف 
بدن یک 

خط سیااه و 
یک خط زرد 

 دارد.

شفیره داخل 
خاک،  تخم 

انفرادی روی 
 بوته، 

 2دارای 
نسل در 

سال ، 
قدرت 

مهاجرت 
 باال

 مبارزه 
رو آن الپارازیتوئید  Drino atropivoraمکانیکی :  استفاده از تورهای سیمی در ورودی کندو، بیولوژیک : مگس های تاکیده از جمله 

 که الرو را پارازیت میکند Ichneumonidaeاست.زنبورهای 
 

 

 

 



نام های  نام فارسی

 انگلیسی

ویژگی های مرفو و  نام علمی

 خسارت

تخم، 

 الرو 

زمستان 

 گذرانی

 نکته

کرم میوه 

خوار گوجه 

)کرم فرنگی

 غوزه پنبه(

Tomatoe 

fruitworm 

Helicoverpa 

armigera 

 

 

LEp - noctuidae 

پلی فاژ، بال جلو زرد، یک لکه گرد 
و یک لکه لوبیایی شکل به رنگ 

خسارت به صورت حمله آفت  تیره، 
به اندادم زایشی گل، غنچه و میوه 
است. با فضوالت سیاه در میوه آن 

 را از بازارپسندی خارج میکنند. 

تخم گرد و 
 14پهن و 

خط طولی 
 دارد.

الرو سن آخر 
Pupal 

chamber 

میسازد و شفیره 
آن نیمه آزاد 

 است.

نسل  2تا  1
ن و ممک

است نسل 
ناقص  3

داشته باشد. 
 تخم

انفرادی در 
سطح زیر 

برگ یا 
سطح برگ 

و ساقه 
 جوان،

 شتی است.  پدارای مرحله نارس که در سطح پشتی بدن الرو چهار نوار تیره دارد که دو عدد طرفین و دوتا دیگر در سطح 

 مبارزه 
رو را کاهش میدهد. شخم عمیق : المیکنند که رشد .  ارقام مقاوم اده ثانویه به نام توماتیدین تولید Red claudeزراعی : ارقام مقاوم مثل 

 زمستانگذرانان در خاک را ازبین میبرد.
یی آوانت، سموم شیمیا  که از ویروس های چندوجهی است و مناسب الرو سنین کم. (Gamestar) و ترکیبات گمستار   BTسموم میکروبی : 

 دلتامیترین + تیاکلوپرید و اسپونیسید.
 800اکون هبتور برای الرو، به صورت هزار در هکتار، بر 600تا  400ریکوگراما برای تخم )تریکوگراما براسیکاسه( به صورت زنبور تبیولوژیک : 

 نر. 200ماده و 
 

نام های  نام فارسی

 انگلیسی

ویژگی های مرفو و  نام علمی

 خسارت

زمستان  تخم، الرو 

 گذرانی

 نکته

کنه حنایی 

گوجه 

 فرنگی

Tomatoe 

russet 

mite 

Aculops 

lycoperscisi 

 

 

Acari - 

Eiophydiae  

کوچک و کرم مانند مه برخالف بقیه 
دارای  کنه ها دارای دو جفت پا است.

قطعات دهانی زننده کننده از شیره 
میخورد و نقره ای شدن سطح زیر 

ی برگ را ایجاد میکنند و رنگ را حنای
میکند.در صورتی که به میوه بزند 

 میوه زرد میشود. 

بدون نیاز به  
زمسنان گذرانی، 
اگر نیاز باشد به 
صورت ماده بالغ 
روی علف هرز 

تاجریزی و 
 پنیرک.

میتواند توسط 
د یا حشرات با

دیگر مثل 
سفیدبالک ها 

یا ملخ به 
مزرعه دیگر 

، تولید برود
مثل بکرزایی  

 و دوجنسی

 در بکرزایی اختیاری نر تولید میشود.

 مبارزه 
 ایت و بایو مایت.بار، کنه کش کلتان، از کنه کش فلورم 3تا2کیلوگرم در هکتار، با تکرار  12گرم نباشد از گوگرد  هوااگر 

 

نام های  نام فارسی

 انگلیسی

ویژگی های مرفو و  نام علمی

 خسارت

زمستان  تخم، الرو 

 گذرانی

 نکته



سفیده 

 بزرگ کلم

Large 

white 

butterfly 

Pieris brassicae 

 

 

LEp - pieridae  

بال سفید، حاشیه بال 
از برگ جلویی سیاه است. 

تغذیه دارد با فضوالتش 
بازارپسندی را کم میکند. 

 میدهد رشد بوته را کاهش

تخم مخروطی 
شکل، شبیه کاج و 

شیار  12دارای 
روش تخم، در الرو 
در طرفین و وسط 
سه نوار طولی زرد 
دارد و دو لکه سیاه 

 کوچکتر در وسط

شفیره در خاک،  
در خسارت زیاد 

فقط رگبرگ 
 میماندن

دما عامل 
محدود کننده 
ی آن است. 

شفیره آن 
آبتکت 

)غیرآزاد( فاقد 
پیله که به 

  chrysalisآن
 میگویند

 مبارزه 
 ساله، از بین بردن علف های هرز تیره کلمیان،  3-2کاشت گیاه میزبان به مدت 

 جمع آوری دستی تخم ها و الرو سن یک
و مبارزه شیمیایی همزمان با   Diadegema semiclausumو زنبور    Apalentes glomeratusاستفاده از دشمنان طبیعی  مثل زنبور 
 کیلو / هکتار1خارج شدن الرو سن یک، از الروین  

 

نام های  نام فارسی

 انگلیسی

ویژگی های مرفو و  نام علمی

 خسارت

زمستان  تخم، الرو 

 گذرانی

 نکته

سفیده 

 کوچک کلم

European 

cabbage 

butterfly 

Piers rapae 

rapae 

 

 

LEp - pieridae 

بزرگ منشا همانند سفیده 
پالئارکتیکی دارد ولی تونسته بره 
آمریکا، کوچکتر از سفیده بزرگ و 
تیرگی حاشیه بال جلو کمتر است 
افراد نر در بال جلو یک لکه سیاه 

 دارند ولی ماده ها دوتا دارند

زرد کاجی 
شیار  12رنگ، 

طولی، تخم به 
صورت انفرادی 

 میزارد 

در مرحله شفیره  
دارای دیاپوز است ، 

یره خاکستری شف
نسل و  3، است 

تا در شرایط 4نهایت 
 گرم

 مبارزه 
، زنبورهای تریکوگراما   Diadegema semiclausumو زنبور  Apalentes glomeratusبیولوژیک : سن های پنتامیده، زنبورهای وسپیده، 

 برای تخم ، مگس های زنیلیا که پارازیت شفیره اند 
 ، شیمیایی با عصار ه های گیاهی اقطی و گندواش  بر تخم و الرو  Mcrococcus pierdis، و  Btکنترل با 

 

نام های  نام فارسی

 انگلیسی

ویژگی های مرفو و  نام علمی

 خسارت

زمستان  تخم، الرو 

 گذرانی

 نکته

سفیده 

 شلغم

Green 

velned 

white 

butterfly 

Peiris napi 

 

 

LEp - pieridae 

تخم روی  
 میزبان

شفیره روی 
 گیاه میزبان

 

 مبارزه 
 Apalentes glomeratusشخم زمستانه برای شفیره هایی که درخاک شاید باشند با زنبور های براکون براسیکا و 

نام های  نام فارسی
 انگلیسی

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو و خسارت نام علمی
 گذرانی

 نکته

 Diamond بید کلم 

back 

moth 

Plutella 

xylostella 

 

رنگ بدن حاکستری،  بال های 
جلو کشیده و باریک، مرحله 

تخم بیضی و 
پهن، تخم به 

در مناطق گرم 
د دیاپوز،  فاق

شفیره با نخ 
ابریشمی یک 



شب پره ی 

پشت 

 الماسی

 

LEp - sphingidae  

الروی خسارت زا است به گل، 
برگ ها حمله میکند.، تخم ریزی 

 روی برگ

صورت دسته 
تایی، 8تا 2ای 

الرو دوکی 
شکل، دارای 

 سن الروی،  4

به صورت 
 شفیره

پیله زیر برگ 
میسازد با همان 

نخ به سمت 
پایین می آید، 

نسل در  12
 سال

 مبارزه 
 که الرو سن آخر را از بین میبرد  Diadegema semiclausumفرومونی حشرات نر، شکارگر های پارازیتوئید 

 شیمیایی با کنسالت، آوانت 

نام های  نام فارسی
 انگلیسی

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو و خسارت نام علمی
 گذرانی

 نکته

کرم ساقه 

 خوار کلم

Cabbage 

webworm 

Hellula undalis 

 

 

LEp - pyralidae  

 منشا پالتارکتیکی، ساقه را سوراخ
میکنند مریستم انتهایی بوته کلم 
را از بین میبرد و باعث پوسیدگی 
ریشه میشود در اندام هوایی 

اه ابریشم میبافد و با بید کلم اشتب
 میگیرند

تخم ها پهن 
و سفید، الرو 

نوار طولی  5
قهوه ای رنگ 

سن  5، دارد
 الروی

زمستان به 
 صورت شفیره

خل شفیره دا
 پیله سفید رنگ،

نسل  13تا  4
دارد، تخم 
انفرادی یا 

گروهی روی 
جوانه مرکزی یا 
 برگ های جوان

 مبارزه 
 برای الرو و همزمان با خروج شفیره فعال میشوند ، شیمیایی قبل برداش با الروین  Chelonus blckburniزراعی، طبیعی با زنبور 

نام های  نام فارسی
 انگلیسی

زمستان  تخم، الرو  های مرفو و خسارت ویژگی نام علمی
 گذرانی

 نکته

شب پره 

 کلم 

کرم 

برگخوار 

 کلم

Cabbage 

moth 

Mamestera 

brassicae  

 

 

LEp - noctuidae  

شفیره در قسمت شکم دارای 
 خارهایی است

شفیره در  
 2 – 1خاک، 

 نسل در سال

 

نام های  نام فارسی
 انگلیسی

زمستان  تخم، الرو  خسارتویژگی های مرفو و  نام علمی
 گذرانی

 نکته

شته مومی 

کلم)شته 

 کلزا(

Cabbage 

aphid 

Brevicoryne 

brassicae 

 

 ماده بی بال سبز، پوشیده از ماده
بندی  6مومی سفید، شاخک 

نصف طول بدن ، خسارت 
مستقیم با تغذیه شیره گیاه  و 
غیرمستقیم کاهش فتوسنتز با 
ترشح ماده مومی، بوته های 
آلوده به گل نمیروند باعث 
موزاییک شلغم، لکه سیاه 

 cabbage ringکلم

necrosis سیاه شدن حلقوی ،
 cabbage black spotکلم 

تخم ها دارای  تخم 
 دیاپوز هست 



 برگ( تخم روی دم 4-3دارای حالت ان هولوسیکلیک )تمام سال به صورت بکرزایی( وبع صورت هولوسیکلیک )جفت گیری نر و ماده و 

 مبارزه 
 استهاز براکون  Diaretiella rapaeدشمن  طبیعی : مگس های سیرفیده، کفشدوزک و بالتوری، و زنبور پارا 

 کاهش میزان کود نیتروژن شته کش دیمتیوآت، سم چس، تیومتون، و اضافه کردن روغن ولک

 

نام های  نام فارسی
 انگلیسی

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو و خسارت نام علمی
 گذرانی

 نکته

کک سیاه 

 کلم

Crucifera 

flea 

beetle 

Phylotreta spp 

 

Col -

chrysomelidae  

از افات مهم کلزا، روی برگ 
 سوراخ های متعدد ایجاد میکند
هم الرو و  بالغ خسارت زا است 

 رد به جز اپیدرم بقیه را از بین میب

حشره کامل و  
دیاپوز زیر 

 خاک

 . pدر گرگان 

Cupreae  و 

p. corrugata 

 مبارزه 
 زراعی : زود کاشتن گیاه برای جلوگیری از حمله افت به زمان حساس گیاه 

 

نام های  نام فارسی
 انگلیسی

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو و خسارت نام علمی
 گذرانی

 نکته

سوسک 

برگخوار 

 صیفی

 Entomoscelis 

adonidis 

 

Col -

chrysomelidae 

بندی و  11شاخک تسبیحی و 
نصف طول بدن و سیاهرنگ، 
خسارت به پارانشیم میزبان، و 

 فقط رگبرگ میماند، 

تخم ها 
 کشیده، 

به صورت 
تخم در خاک 
بعد خروج از 

شفیره 
تابستانگذرانی 

 دارد

تخم به صورت 
 دسته ای 

 مبارزه 

 

نام های  نام فارسی
 انگلیسی

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو و خسارت نام علمی
 گذرانی

 نکته

مگس پیاز ، 

مگس 

جوانه خوار 

 پیاز

Onion fly Delia antiqua 

 

Dip - 

antomyiidae  

شبیه مگس خانگی، بالها موقع 
استراخت هم را میپوشانند 
برخالف مگس خانگی رگبال به 

برگها پژمرده و  مستقیم است 
ز خمیده و به ساقه پیاز یا خود پیا

به صورت دسته جمعی حمله 
، باعث خسارت قارچ میکند

بوتریتیس و باکتری اروینیا توی 
پیاز میشود  در مواقعی که 
بارندگی زیاد است بیشتر حمله 

 میکند

تخمها بیضی 
شکل،  

 سرالرو نازک، 

الرو کامل یا 
 شفیره

شفیره مخفی و 
، قهوه ای رنگ 

 نسل در سال 3

 مبارزه 
ترل ضدعفونی بذر با الروین، طعمه مسوم علیه مگس کامل )چغندر قند + اب و سم ( ، سمپاشی علیه الرو قبل ورود به پیاز با سم دیازنون با کن

 را الوده میکند در شرایط گرم و مرطوب مگس  Tarychium hylemiaeطبیعی با 

 



نام های  فارسینام 
 انگلیسی

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو و خسارت نام علمی
 گذرانی

 نکته

تریپس 

پیاز، 

تریپس 

 توتون

Onion 

thrips 

Thrips tabaci 

 

Thysanoptera - 

thripidae  

ماده دارای دو جفت بال، اطراف 
بدن ریشک های بلند، دارای 

ه تخمریز اره ای، از برگ پیاز تغذی
دارد، نوک برگ خمیده و سوخته 
و عامل انتقال ویروس پژمردگی 

 لکه ای گوجه 

تخم سفید و 
شفاف، الرو 

زرد بدون 
جوانه خارجی 

 بال

پیش شفیره و 
شفیره در 

 خاک

شاخک در 
شفیره به عقب 

ده، کشیده ش
قطعات دهانی 

 –خراشنده 
 مکنده 

 9تا  4دارای  یره غیرفعالند.دارای دگردیسی حدواسط چون پیش شفیره دارد چون جوانه های بال در این سن درون بدن است. پیش شفیره و شف
 نسل در سال

 مبارزه 
 خم با گاواهن برگردان دارشمقاوم پریماورا ، زراعی : از بین بردن علف هرز، استفاده از ارقام مقاوم، ازقام زودرس مرسدس جای رقم 

و کنههای شکارگر  Aelothrips collaris نقطه ای ، تریپس شکارگر 7، کفشدوزک   Oriusسن های جنس  کنترل بیولوژیک :
Hypoaspis melis 

 شمیایی : اسپینوسید، دسیس، آبامکتین، 

 

نام های  نام فارسی
 انگلیسی

زمستان  تخم، الرو  خسارتویژگی های مرفو و  نام علمی
 گذرانی

 نکته

 Garlic کرم سیر

borer 

Dyspessa 

palidata 

 

LEp – coccidae   

مرحله الرو خسارتزا است هم در 
شرایط مزرعه و هم در شرایط 

 انبار ولی درانبار بیشتره 

به صورت  
الرو کامل 
درون پیاز 

های سیر یا 
 در خاک

شفیره در 
سیرچه تشکیل 

 میشود 

 مبارزه 
 انده زراعی : تله فرمونی، تناوب زراعی ، برداشت زودتر برای جلوگیری از تخمگذاری ، برداشتن غذه های برجا م

 شیمیایی :در انبار از سموم گازی متیل بروماید و قرص فستوکسین، 

 

 

 

 

نام های  نام فارسی
 انگلیسی

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو و خسارت نام علمی
 گذرانی

 نکته

 Bulb mite Rhizoglypus کنه ی پیاز

echinopus  

Astigmata –

acaridae 

جفت پا، نرها به 4سفید براق، 
صورت هم شکل و ناهمشکل 
)هترومورفیک( که ناهمشکل ها 

و پای سوم متورمتر  بزرگترند
است و دارای ناخن درانتها  که 

 برای استقرار به زمین است 

تمام سال  
 فعال است

مرحله  6دارای 
)تخم، پروتو، 

دوتو، ترینونف و 
 کامل( 

و یا   Ditylenchus destructorبا استقرار روی پیاز ابتدا از پیاز میخورد بی رنگی برگ و گل، کوتولگی و کاهش رشد، و میتواند برای نماتد 
حتی پوره   وابسته به محیط است و ممکنس دوتو نمف حذف شود قارچ و باکتری شود، ایجاد زخم در هنگام انتقال میتواند باعث تغذیه افت شود.

 به دوتونمف ناهمشکل یا هیپوپوس تبدیل میشود که فاقد تغذیه است با کمک حشرات دوباالن منتقل میشوند  1سن



 مبارزه 

 عدم کاشت پیاز، جا به جایی به دقتزراعی :

بردن پیاز در یک کنه کش قبل کاشت، سموم گازی متیل بروماید و سدیم برای  فیزیکی: استرلیزه کردن پیاز با بخار آب گرم شیمیایی : فرو
 ضدعفونی خاک، 

 Cosmplaelaps clavigerو گونه ی  Stratiolaelaps mitesدشمن طبیعی : کنهشکارگر 

 

نام های  نام فارسی
 انگلیسی

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو و خسارت نام علمی
 گذرانی

 نکته

سیاه شته 

 باقال

Black 

been 

aphid 

Aphis fabae 

aphididae 

بدن سیاه، ماده ها بالدار کوچکتر 
 6از نر، دم مثلثی شکل، شاخک 
 بندی که دو بند اول سیاه است

تخم کروی 
سیاه وبه 

صورت دسته 
 ای

تخم روی 
میزبان چوبی 

یا شمشاد، 
 اقاقیا، بید

مهاجرت در انها 
عملی اختیاری 

 است

حمله و تخمریزی کرده و حالت بدون بال  گیاهان علفی بهشته موسس بهصورت بکرزایی بعد خروج تخم تولیدمثل میکند و سپس شته بالدار 
 میشوند 

 

نام های  نام فارسی
 انگلیسی

زمستان  تخم، الرو  ویژگی های مرفو و خسارت نام علمی
 گذرانی

 نکته

سوسک 

برگخوار 

 نارون

Elm leaf 

beetle 

Gallerocella 

luteola 

 

Col - 

chrysomelidae 

بندی، پا روشن، پنجه  11شاخک 
تایی است 5بندی کاذب ولی  4پا 

، از سطح بالپوش زرد مایل به سبز
زیرین برگ، و پارانشیم تحتانی 

 تعذیه دارند 

تخم 
مخروطی به 
صورت دسته 

ای سطح 
 فوقانی برگ 

حشره کامل 
در شکاف 
درختان یا 

 زمین، 

الرو دارای حلقه 
 8-7های شکم 

عدد است که رو 
یهرکدام دو عدد 
خال تعدادی مو 

نسل  3-2، دارد 
 درسال

 مبارزه 
برای شفیره که برای نسل اول فعالند، مگس  T. brevistigmaو   برای تخم Tetrastichus xanthomeleanae زنبورهای ل طبیعی : کنتر

 که حشره کامل را پارازیته میکند. Erynia nitidaپارازیتوئید 
 شیمیایی : اندود کردن تنه درختان با ماده ای چسبنده که مرگ الرو را منجر میشود ، سموم سوین ، اکاتین، الروین

 که روی الرو سنین پایین تاثیر خوبی دارد.Sumbucus ebulus و اقطی  Artemissia annuaعصاره های گیاهی گندواش 

 
 


