
: زنجره مو 
تاداُ : صٕدشٙ ّ٘ يني اص آفات ِّٜ دسختآ إي٘س ّي تاؿذ مٚ داساي ّيضتآ ٛاي ّتؼذد دييشي اص خَْٚ 

، ػية دسختي ، َٛ٘ ، آٍثاٍ٘ ، صسداٍ٘ ، تٚ ، إاس ، ىشدٗ ، ىالتي ، ػٖدذ ٗ تؼياسي اص دسختآ غيش ّثْش اص 
ٕاسٗٓ ، ػپيذاس ، صتآ ىٖدـل ت٘دٙ ٗ ّي ت٘إذ خؼاست قاتٌ ت٘خٜي سا تٚ ّيضتآ ٛاي ّزم٘س : قثيٌ 

.  ٗاسد ْٕايذ 
: ٕح٘ٙ خؼاست 

حـشٙ ماٌّ اص ؿيشٙ دسختآ ّيضتآ تغزيٚ ّي ْٕايذ ٗ ْٛچٖئ خؼاست ٗاسدٙ اص عشيق تخِ سيضي 
صيشا ٖٛياُ تخِ سيضي إٓٗذ ٛاي ؿاخٚ ٛا . حـشٙ ماٌّ سٗي ؿاخٚ ٛاي ّيضتآ حائض اْٛيت ّي تاؿذ 

سؿذ دسخت ّت٘قف ؿذٙ ، . قغغ ٗ تخِ سيضي سٗي ؿاخٚ ٛاي ٕاصك ػثة خـل ؿذٓ إٜٓا ّي ىشدد 
ٍٗي حذامثش خؼاست . تشه ٛا سيض ٗ خ٘ؿٚ ٛا      م٘چل ّإذٙ ٗ دإٚ ٛا غيش قاتٌ ّصشف ّي ؿ٘د 

آفت ّشت٘ط تٚ السٗٛا ٗ تٚ ٗيظٙ السٗ ٛاي ػٔ آخش حـشٙ ّي تاؿذ مٚ تا اػتقشاس ٗ تغزيٚ اص سيـٚ 
دسختآ ّيضتآ تاػث ضؼف ؿذيذ إٜٓا ىشديذٙ ٗ ّي ت٘إذ ّٖدش تٚ خـنيذىي ماٌّ دسختآ ّيضتآ 

. تـ٘د 
: حـشٙ ماٌّ 

 ّيَي ّتش ، تذٓ ػثض سٗؿٔ ، داساي ػٚ چـِ 28 تا 22 ٗ عً٘ تذٓ ّادٙ 24 تا 20عً٘ تذٓ ٕش ٛا 
ػادٙ تٚ سٕو قشّض ٗ دٗ چـِ ّشمة تٚ سٕو فيشٗصٙ اي ٗ دٗ خظ ػثض يني تئ ػيٖٚ اًٗ ٗ ػقة ػش  

ؿاخل ٛا ػٚ ّفصَي ٗ ّفصٌ ػُ٘ ؿاخل ٕخي ؿنٌ ٗ . ٗ دييشي تئ ػيٖٚ ٗػظ ٗ ػُ٘ ٗخ٘د داسد 
پـت ػيٖٚ حـشٙ صٗصٕقٚ اي ؿنٌ ٗ ػپشچٚ تضسه ٗ داساي . خ٘د اص پٖح ّفصٌ تـنيٌ يافتٚ اػت 

تاً ٛاي صٕدشٙ     ؿيـٚ اي ، ؿفاف ٗ سه ٛاي اعشاف قاػذٙ إٜٓا ػثض سٕو ٗ سه . تشآّذىي اػت 
ائ حـشٙ تٚ دٍيٌ داؿتٔ صذاي صياد تٚ . ٛاي اتتذائي تاً ٛا قٜ٘ٙ اي ٗ ىاٛي ت٘س        ّي تاؿذ 

. پشصذا تشئ حـشٙ ّؼشٗف ىشديذٙ 
: تخِ 

ّيَي ّتش /. 7 ّيَي ّتش ٗ ػشض آٓ دس پٜٔ تشئ ٕقغٚ تٚ 5/2 تا 8/1تشٕو ػفيذ تيضي مـيذٙ تغً٘ 
.  ّي سػذ 

: پ٘سٙ 
 ّيَي ّتش ٗ چـِ ٛاتٚ سٕو قشّض ، 3 تا 8/1السٗ ٛاي ٕ٘صاد يا ػٖئ اًٗ ػفيذ ّايٌ تٚ ص٘ستي تٚ عً٘ 

 ّيَي 15 ّيَي ّتش ، السٗ ػٔ ػٚ تٚ سٕو ػفيذ تٚ عً٘ 8السٗ ػٔ دٗ تٚ سٕو ػفيذ ػاخي تٚ عً٘ 
ّتش مٚ دس پـت ؿنِ آٓ خظ خامؼتشي ديذٙ ّي ؿ٘د ٗ السٗ ػٔ چٜاس تٚ سٕو مشّي ّي تاؿذ ٗ 

 . ّيَي ّتش اػت 28 تا 23عً٘ آٓ 

 



: تيٍ٘٘طي 
صٕدشٙ ّ٘ داساي اػتحاٍٚ ٕاقص ّي تاؿذ تذئ ص٘ست مٚ حـشٙ ماٌّ آٓ دس تيشٗٓ اص خاك صٕذىي ّي 

دس ص٘ستينٚ پ٘سٙ صٕذىي خ٘د سا دس صيش خاك إداُ دادٙ ٗ پا ٛاي . مٖذ ٗ داساي پاٛاي ّؼٍْ٘ي اػت 
 ػاً ّي تاؿذ 4دٗسٙ پ٘سىي ػٚ ػاً عً٘ ّي مـذ ٗ دٗسٙ ٛش ٕؼٌ تغ٘س ّت٘ػظ . آٓ مٖٖذٙ اػت 

صٕدشٙ پغ اص عي . تاً ٛاي پ٘سٙ تٚ تذسيح سؿذ مشدٙ ٗ عي چٖذئ ّشتثٚ تغييش خَذ ماٌّ ّي ىشدد .
ٗ پغ اص ّذتي اص الٕٚ السٗي مٚ دس صيش صّئ تؼثيٚ مشدٙ . صٕذىي السٗي تٚ حاٍت اػتشاحت دس ّي آيذ 

تاسيخ ظٜ٘س حـشات ماٌّ دس ّٖاعق ّختَف ّتفاٗت اػت ٗ . خاسج ؿذٙ ٗ تثذيٌ تٚ ؿفيشٙ ّي ىشدد 
دس ائ ّشحَٚ حـشات ماٌّ اقذاُ تٚ خفت ىيشي . اص اٗاػظ خشداد تا اٗاخش ّشداد سا ؿاٌّ ّي ىشدد 

تذئ . ْٕ٘دٙ ٗ صٕدشٙ ّادٙ پغ اص خفت ىيشي اقذاُ تٚ تخِ سيضي سٗي ؿاخٚ ٛاي دسختآ ّي ْٕايذ 
 ّيَي ّتش دس 4 تا 3تشتية مٚ تخِ سيض خ٘د سا اص ّحٌ اتصاً ؿنِ خِ ْٕ٘دٙ  ٗ تغ٘س ّ٘سب ٗ تا ػْق 

صٕدشٙ ّادٙ تؼذ اص اتْاُ تخِ سيضي دس ٛش ؿناف آٓ سا اص ّادٙ اػفٖدي ػفيذ ّي . ؿاخٚ فشٗ ّي مٖذ 
 ػذد ٗ ّدْ٘ع تخِ ٛايي مٚ ت٘ػظ ٛش حـشٙ ّادٙ 50تؼذاد تخِ دس ٛش ؿناف تغ٘س ّت٘ػظ . پ٘ؿإذ 

السٗٛاي خ٘آ پغ اص خشٗج اص تخِ تالفاصَٚ اص سٗي . ىزاسدٙ ّي ؿ٘د تا ٛضاس ػذد رمش ؿذٙ اػت 
ؿاخٚ تٚ سٗي خاك ّي افتٖذ ٗ تٚ ػشػت خ٘د سا التالي خاك ٗ دس صّئ ّخفي ْٕ٘دٙ ٗ حشمت خ٘د 

.  سا تٚ ّٖظ٘س سػيذٓ تٚ سيـٚ ٛاي دسختآ ٗ تغزيٚ اص إٜٓا آغاص ّي ْٕايٖذ 
: عشص خؼاست 

پ٘سٙ . پ٘سٙ ٛاي آفت تا اػتقشاس تش سٗي سيـٚ ىياٛآ ّيضتآ تٚ ؿذت اص ؿيشٙ ىياٛي تغزيٚ ّي ْٕايذ 
 ّؼتقيْاً تٚ سيـٚ ٛاي فشػي ىياٙ چؼثيذٙ ٗ فاقذ الٕٚ ٗ ّحفظٚ اػت دس حاٍي مٚ پ٘سٙ 2 ٗ 1ػٔ 
 دس اعشاف سيـٚ ٗ ّحٌ فؼاٍيت خ٘د الٕٚ ىَي ػاختٚ ٗ دس آٓ تٚ تغزيٚ اص ؿيشٙ ىياٛي 5 ٗ 4 ، 3ػٔ 

 ّتشي اص ع٘قٚ دس اعشاف سيـٚ ٛا ٛؼتٖذ ٗ ؿشايظ ماّالً ّشع٘ب سا 1پ٘سٙ ٛا تا ؿؼاع . ّي پشداصد 
پغ اص اتْاُ ؿيشٙ سيـٚ دس يل الٕٚ ، پ٘سٙ الٕٚ دييشي تؼثيٚ مشدٙ ٗ . تشاي سؿذ خ٘د تشخيح ّي دٖٛذ 

ٕح٘ٙ دييش خؼاست تخِ سيضي حـشات ّادٙ تش سٗي ؿاخٚ ٛاي . دس آٓ ّـغً٘ تغزيٚ ّي ؿ٘د 
مٚ دس ائ ّشحَٚ ػالٗٙ تش ؿنؼتيي ؿاخٚ   ّي ت٘آ تا قغغ إٓٗذ ٛاي . دسختآ ّيضتآ ّي تاؿذ 

. آتنؾ ت٘ػظ تخِ سيض حـشٙ ّ٘خة خـنيذىي ؿاخٚ ٛا تـ٘د 
: ّثاسصٙ 

تٚ ّٖظ٘س ّثاسصٙ تا ائ آفت اص سٗؽ ٛاي ّختَف ّثاسصٙ صساػي ، ّنإيني ٗ ّثاسصٙ ؿيْيايي ّي ت٘آ 
: مٚ دس ريٌ تٚ تؼذادي اص ائ سٗؽ ٛا اؿاسٙ ّي ىشدد . اػتفادٙ ْٕ٘د 

. ؿخِ ٗ پاتيٌ مشدٓ صّئ  (1
ٖٛياُ خشٗج پ٘سٙ ٛا اص اٗاػظ خشداد ّاٙ تيٌ صدٓ پاي دسختآ ّ٘خة خشاب ؿذٓ داالٓ ٛاي خشٗج 

ْٛچٖئ تش ِٛ صدٓ اليٚ ػغحي . پ٘سٙ ٛا ؿذٙ ٗ إٜٓا سا دس ّؼشض ٛ٘ا ٗ تغزيٚ پشٕذىآ قشاس ّي دٛذ 



 ٗ حشمت إٜٓا اص ػش ؿاخٚ ٛا تش سٗي 1خاك دس صيش تاج دسختآ ّيضتآ ٗ دس صّآ خشٗج السٗٛاي ػٔ 
. ػغح خاك ّ٘خة ايداد تَفات قاتٌ ّالحظٚ دس خْؼيت ائ پ٘سٙ ٛا ّي ىشدد 

. ٛشع ػثض  (2
ٛشع ؿاخٚ ٛاي ػثض تخِ سيضي ؿذٙ ت٘ػظ آفت تغ٘س ّشتة ٗ اص اٗايٌ تيشّاٙ تا اٗاخش ّشداد ّ٘خة 

تا ت٘خٚ تٚ ايٖنٚ تؼذاد صيادي اص تخِ ٛاي صٕدشٙ ّ٘ ت٘ػظ صٕث٘س . ماٛؾ خْؼيت تخِ آفت ّي ؿ٘د 
  پاساصيتٚ ّي ؿٕ٘ذ تٜتش اػت ؿاخٚ ٛاي حاٗي تخِ ٛشع ؿذٙ دس .Oligosita  sppپاساصيت٘ئيذ 

ّحٌ تاؽ دسٗٓ        ػغٌ ٛاي تضسه ٕيٜذاسي ؿذٙ تا ضْٔ خَ٘ىيشي اص ٕف٘ر پ٘سٙ ٛاي آفت تٚ 
. دسٗٓ خاك ّ٘خة حفظ ٗ حْايت خْؼيت پاساصيت٘ئيذ ٛا ٕيض تـ٘د 

تٚ ّٖظ٘س ّثاسصٙ تا حـشٙ ماٌّ آفت مٚ دس حاً حاضش دس ّٖاعق آٍ٘دٙ دس تاؽ ٛاي ّيضتآ تا  (3
خْؼيت صياد ّـاٛذٙ ّي ىشدد ّي ت٘آ اص يني اص ػُْ٘ ؿيْيايي ّٖاػة تٚ ّٖظ٘س ػْپاؿي تش سٗي 

. دسختآ اػتفادٙ ْٕ٘د 
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