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بسم اهلل الرحمن الرحیم آفات باغی 

:مقدمه
:حشرات چوبخوار

ليمي تنوع گونه ها و شدت حمله آنها ارتباط زيادي با شرايط اق. از آفات مهم درختان فضاي سبز هستند
ت فقدان آب دشده و نهايتاً به علدارد بدين معني که آفتاب فراوان و شديد باعث تبخير سطحي بسيار زياد

ات چوبخوار از اعث مي شود که حشرکافي تغييراتي در کميت و کيفيت شيره گياه به وجود مي آيد اين اما ب
را تشديد حال اگر ساير عوامل از قبيل ضعف زمين اين اثر. فاصله دور قادر به تشخيص اين درختان باشند

.ود را گسترش مي دهندکنند آفات چوبخوار به راحتي روي درختان مستقر شده و دامنه فعاليت خ
ه ن خصوص جهت جزئي تنتعداد زيادي از حشرات چوبخوار نسبت به حرارت کشش مثبت دارند، در اي
ائي ر آلوده مي شود در مکان هدرختان که از حداکثر تابش آفتاب برخوردارند به شدت به حشرات چوبخوا

ل گونه رختان فضاي سبز شامکه تراکم درختان کمتر است اين امر به خوبي مشخص است آفات چوبخوار د
سرشاخه خوار رزاسه سوسکهاي زيادي هستند که از مهمترين آنها مي توان به پروانه فري ، سوسک 

هاي ريت تلفيقي آفات روشچوبخوار سارتا و سوسک هاي طوقه و ريشه اشاره کرد در سيستم جامع مدي
يجاد نترل مؤثر و درازمدت آفات امختلف مبارزه به طور هماهنگ و به شيوه اي که کمترين اختالل را در ک
، روش هاي بيولوژيکي، زراعيکنند، به کار گرفته مي شود شيوه هاي مزبور شامل استفاده همزمان از 
قش هر يک از است در اين مبحث نفيزيکي و مکانيکي، شيميائي و استفاده از فرمون ها و ترکيبات مشابه 

.ه استروش هاي فوق در مديريت تلفيقي آفات چوبخوار درختان فضاي سبز بحث شد

-

سر مي برد در اواسط بهاراين آفت زمستان به صورت الروهاي سنين مختلف در درون شاخه درختان به
روز است و پس از ۴۰تا ۲۰گي الروهائي که رشدشان کامل شده به شفيره تبديل مي شوند طول دوره شفير

حشرات . ماه تا شهريور ادامه داردآن حشرات کامل ظاهر مي شوند ظهور پروانه ها تدريجي بوده و از خرداد
هاي خروجي خود روي شاخه ها ماده پس از جفتگيري تخمهاي خود را به صورت دسته اي در دهانه سوراخ 

قرار مي دهند
تخم ها پس از دو هفته تفريخ شده و الروها از محل اتصال . تخم مي گذارد۱۰۰۰تا ۴۰۰هر حشره ماده 

ه راخ ورودي خارج شده و به شاخدمبرگ به ساقه هاي نازک نفوذ مي کنند بعد از مدتي تغذيه از همان سو
شرات حالروها پس از طي زمستان اول در بهار سال بعد به شفيره تبديل شده و . هاي قطورتر حمله مي کنند

کامل آنها ظاهر مي شوند

پروانه فري: Zeuzera pyrina L. Lep:Zeuzeridae

خسارت اين آفت . بنابراين آفت هر دو سال يکبار چرخه زندگي خود را کامل مي کند
الروها در تنه و . مربوط به الروهاي آن است که از چوب شاخه و تنه تغذيه مي کنند

تان مي شاخه ها داالن هاي طولي در عمق چوب ايجاد کرده و باعث ضعف شديد درخ
شوند

تدريج به خسارت اوليه از رگبرگ ها، دمبرگ ها و شاخه هاي نازک شروع شده و به 
تغذيه الروها از چوب درختان با خارج شدن . شاخه هاي بزرگتر و تنه انتقال مي يابد

الروها در طول عمر خود چندين . فضوالت الروي که به رنگ نارنجي هستند همراه است
.  صلي برسندمرتبه از شاخه ها خارج شده تا سرانجام به قطورترين شاخه ها و تنه ا

خسارت مستقيم اين آفت خشک شدن درختان و خسارت غيرمستقيم آن سقوط 
تدرختان در اثر وزيدن باد و غيرقابل استفاده شدن الوارهاي درختان اس

رو در عمق چوب شاخه ها طي سوسک سرشاخه خوار رزاسه در سال يک نسل دارد و زمستان را به صورت ال
حشرات . کامل تيديل مي شودمي کند و در بهار سال بعد پس از مختصري تغذيه شفيره شده و به حشره 

روز به طور تدريجي ظاهر مي شوند۳۰کامل از دهه دوم خرداد تا دهه دوم نيز يعني به مدت 
.  خه هاي جوان قرار مي دهندحشرات ماده پس از جفتگيري تخم هاي خود را به صورت انفرادي روي سرشا

روز تفريخ شده و الرو از همان ۱۳تخم ها به طور متوسط پس از . عدد تخم مي گذارد۶۰هر حشره ماده تا 
الرو با تغذيه از چوب شاخه هاي جوان، به تدريج به سمت . محل اتصال تخم به سرشاخه وارد شاخه مي شود

الروها تا شروع فصل سرما به تغذيه . شاخه هاي مسن تر حرکت کرده و باعث خشک شدن درخت مي شود
خود ادامه مي دهند

با گرم شدن هوا تغذيه الروها مجدداً شروع شده و در . ماه به طول مي انجامد۱۰بنابراين دوره الروي حدود 
طول مدت شفيرگي به . خشک شده به شفيره تبديل مي شودٔ  اواسط ارديبهشت در آخرين قسمت شاخه

روز است و پس از آن حشرات کامل ظاهر مي شوند۱۵طور متوسط 

سوسک سرشاخه خوار رزاسه: 
Osphranteria coerulescens Redtb Col:Cerambycidae
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حشرات کامل اين آفت اوايل پائيز از خاک خارج شده و به همين 
سپس در بهار جفتگيري و در خاک پا . شکل زمستان گذراني مي کنند

تخم ها به صورت انفرادي . روي طوقه درخت تخمگذاري مي کنند
گذاشته مي شود اوج تخمگذاري در ماه هاي خرداد و تير است

-

سوسک هاي چوبخوار طوقه:
Capnodis spp. (Col:Buprestidae)

ميلي متر دارد،به رنگ هاي سبز،قرمز، صورتي،زرد،قهوه اي ۳اين حشره ي شپش مانند ريز اندازه اي به طول 
شد آن ياه راين حشره در نوک و زير برگ هاي گياه تجمع کرده و با مکيدن شيره ي گ.و سياه ديده مي شود

.در نتيجه،برگ هاي گياه کمرنگ شده و به تدريج جمع شده مي ميرند.را متوقف مي سازد
ساسي سبب جذب انگلها ي گياهي سياه رنگ گشته و گياهان ح(عسل مانند)آفيدزها با ترشح ماده اي براق

.مي گردندچون ديفن باخيا و سرخس ها و انواع پيچک ها اکثرا به اين آفت مبتال 
عالج آن در آپارتمان

با سم .يد خيس نموده ايد شستشو دهگياه را با آب ولرم و صابون طبيعي با پارچه اي که در اين محلول قبال
مپاشي کرد منوط بر اينکه سدر هزار مي توان نسبت به مبارزه و دفع اين آفت در فضاي باز اقدام ۲ماالتيون 

پس از خشک شدن سم گياه را با آب تميز .روز يک بار صورت گيرد۱۵در دو نوبت و هر نوبت به فاصله ي 
.بشوييد

.اسک استفاده نماييددر هنگام سمپاشي با پارچه نازکي دهان و بيني خود را بسته و يا از م

)آفیدز-۱ Aphids)

و در مواردي که .ه نمي شودبه هيچ وجه استفاده از سم در آپارتمان به خاطر خطراتي که دارد توصي-توصيه
ه شاخه هاي گلدان را چند سانتي حشره زدگي زياد مي باشد بهتر است که گلدان را معدوم نموده و يا کلي

.متر باالتر از خاک گلدان چيده و دور بيندازيد
و يا . وبه رشد خود ادامه مي دهندچنانچه از گياه مراقبت کامل نماييد جوانه هاي آن به زودي ظاهر شده 

طبيعي در دو نوبت به فاصله ده تا قسمت هاي حشره زدگي را قيچي کرده و گياه را با آب ولرم و کف صابون 
پانزده روز شستشو دهيد

ات بسيار کوچکي هستند اين حشره بيشتر روي برگ هاي رنگين نظير حسن يوسف مشاهده مي شود حشر
.که با مکيدن شيره ي گياهي سبب افسردگي و بي حال شدن گياه مي گردند

رعي در مي آيند و از شيره ي اين حشرات معموال زير برگ ها تخم گذاري کرده و به صورت کرم هاي نام
ج در نتبجه برگ هاي سبز به تدريگياه تغذيه مي کنند که اين عمل بيشترين آسيب رابه گياه مي رساند و 
نترل نشوند مرگ کليه گياهان به زردي گراييده و مي افتند و چنانچه اين حشره به موقع شناسايي و ک

.حتمي است
مبارزه

قاشق چايخوري سم مورد نظر را ريخته و پس از ۲⁄۱يا در هر ليتر آب.با آن مبارزه نماييد۱مثل مورد 
يد و اين ماده را از دسترس اطفال دور مخلوط نمودن در خارج از آپارتمان و در فضاي باز از آن استفاده نماي

نگهداريد

باز به سبز رنگ مي باشند ولياين حشره بسيار ريز و ميکروسکوپي است و با وجودي که برخي از آنها 
.عنکبوت قرمز مشهورند

ين ه هايي روي برگ ها مي باشد ااولين نشانه ي اين حشره زدگي پيدا شدن خالهاي قهوه اي رنگ و لک
ر بر مکن است همه ي گياهان را دحشره معموال در زير برگ ها زندگي مي کند و تارهاي سفيدي تنيده که م

وسها به اين رگوسها،سرخسه و کاکتگيرد در نتيجه گياه بي رمق شده و مي ميرد،گياهاني نظير شفلرها،آسپا
.آفت دچار مي شوند

عالج آن در آپارتمان
TETRADIFO)يا تترا ديفون  (DIFOCOL)در مورد حشره زدگي هاي شديد از سموم ديفوکل- 16) 

.طبق دستور نوشته شده روي قوطي آن عمل نماييد
لک ها را از اقد اسانس نموده ايد پوگياهان برگ پهن را با برس نرمي که آغشته به کف صابون طبيعي و ف

شار قوي وچک را در دستشويي با فروي برگ ها پاک کرده سپس همه ي گياه را با آب ولرم بشوييد گياهان ک
در صورت نياز مجددا همين عمل را تکرار .آب ولرم اسپري نماييد اين کار حشرات را تار و مار مي نمايد

.نماييد

Spotted spider)عنکبوت قرمز خالدار-۳ Mite)

جي شده باشد در زير برگ ها و اين حشره پولک دار است و مانند ذره هاي پنبه اي که توسط پنبه زن حال
.انتهاي دمبرگ و ساقه جمع مي شوند

ع آنان بيشتر در درزهاي نوک برگ اين حشرات را پودر سفيد رنگي شبيه به آرد پوشانيده است محل تجم
گونه دوم اين حشره،حشره هاي دم کوتاهي هستند که گاهي تا شش .هايي که در سايه واقع شده اند مي باشد

.خشک مي نمايندهزار عدد تخم مي گذارند که با مکيدن شيره گياهان،آنها را پژمرده و 
ز حسن يوسف ها،کرتنها،دراسينا گياهاني که بيشتر مورد حمالت اين حشره قرار مي گيرند عبارتند ا

.ها،سرخس ها و نخل ها مي باشند
آپارتمانعالج آن در 

اين آفت در بازار عرضه مي گردد گياهان را ب استفاده از سم ماالتيون يا اسيد و يا هر سمي که مخصوص -
.طبق دستور العمل داده شده روي بسته آن سمپاشي نماييد

قبال در الکل خيس کرده ايد در دو نوبت به و يا نقاط آلوده برگ هاي حشره را با پارچه و يا اسفنج نرمي که 
.روز يکبار تميز نماييد۱۵تا ۱۰فاصله 

(Mealybugs)شپشک آرد آلود-۴

خود باقي مي گذارد و اين آفتي است زير و روي برگ نقب مي زند و معموال يک خط سفيد دنبال
کندان زندگي مي نتيجتا اين خط سفيد براي شما مشخص مي نمايد که اين آفت در کجاي گلد

روش معالجه
ن انگشتان شصت و سبابه اگر تعداد آن کم باشد کافي است که به آرامي آنان را يکي يکي بي
.اخ نماييدفشار داده و از بين ببريد و يا با يک سنجاق ته گرد بدن آنان را سور

۷-Leaf Miners



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

4/17/2021

3

پوشيده حشرات کوچکي هستند که سطح بدن آنها بوسيله يک ماده پودري سفيد رنگ
ر ر اثشده است اين حشرات بيشتر درسطح زيرين برگ هاي جوان جمع مي شوند و ب

تفاده از اين حشرات با اس. تکان دادن شاخ و برگ گياهان مسافت کمي را پرواز مي کنند 
سوراخ کننده ، معموال روي برگها لکه هاي زردي ايجاد مي –قطعات دهاني مکنده 

وده اه دکنند و همچنين توليد عسلک کرده و محيط مساعدي براي رشد قارچ هاي سي
.اي فراهم مي آورند 

:روش مبارزه 
استفاده از سموم فسفره سيستميک 

مگس سفید

ل بايد از روي کنه ها موجودات ريزي هستند که به آساني ديده نمي شوند  به همين دلي
نقاط متعدد زرد رنگ روي برگ که به . عوارض ايجاد شده روي گياه پي به وجود آنها برد 

ود نشان دهنده تدريج تغيير رنگ داده و پس از مدتي خاکستري ، قرمز يا قهوه اي مي ش
گاهي برگ در اثر از دست دادن شيره نباتي حول دمبرگ خود . وجود اين آفت است

برگ مشاهده  خميده و پوششي از تار هاي باريک که حالت  گرد آلود دارد در زير سطح
(کنه تار عنکبوتي . )مي شود 

مبارزه با سموم فسفره کنه کش-شستشوي گياه با آب: روش مبارزه 

کنه

مي شودبدن اين حشرات مستور از غددي است که از آنها مواد مومي و شاخي ترشح
و يا به صورت ( شپشک هاي آرد آلود ) اين مواد گاهي به صورت توده اي آرد مانند 

. رد روي بدن آنها قرار مي گي...(شپشک واوي ، الفي و ) سپرهايي به اشکال مختلف 
ي خود ات دهاناين آفت با سوراخ کردن بافتهاي گياه و خارج کردن شيره گياهي با قطع

ه از بين از گيا، به گياه خسارت مي زند و گياه را ضعيف مي کند و سر انجام بخشهايي 
در . در چرخه زندگي اين آفت ، مشخص ترين مرحله ، حشره بالغ است . مي رود 

با حشره متحرک هستند که در اين مرحله نسبت به سم پاشي( پورگي ) مرحله نابالغ 
.کش ها آسيب پذير ترند 

شپشک ها :

ميليمتر ، با پرواز در اطراف گياه ۳پشه هاي قارچي بالغ به رنگ قهوه اي تا سياه ، بطول حدود 
پشه . آنها با تغذيه از ريشه گياه ، براي آنها زيان آورند( الروي ) براي مردم آزار دهنده و نا بالغ 

ش ناسبي برايهاي قارچي بالغ در بستر کاشت غني از ماده آلي که محيط توليد مثلي م
به سوراخ کردن ومحسوب مي شود ، تخم گذاري کرده و الرو هاي آن پس از تفريخ از تخم ،

ره کش مرحله بالغ اين آفت را مي توان از راه سم پاشي با حش. تغذيه از ريشه گياه مي پردازد 
.ها از بين برد و الرو آن را با يد با سموم از بين برد 

:پشه هاي قارچی 

با تشکر از توجه شما 

پایان 


