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*آفات چوبخوار

پزٝا٠ٛ كزی -
سٞسي ١بی ضبخي ثٜٔذ -
سًسک طًقٍ ي ریشٍ درختان  -

* پزوانه چوبخوار پسته

* سزها و یخ سدگی در گیاهاى و روش های هقابله با آى

جٞاد رٗضبٛی اّٝ ریبثی
ًبرضٜبس ارضذ ثی٘بری ضٜبسی ُیب١ی



Zeuzera:پزٝا٠ٛ كزی pyrina ( Cossidae, Lep. )

Leopard پِٜٔی، ضت پزٟ خزاط، ًزٕ - moth

ّ ١بی سیبٟ، رَٛ ث٠ سیبدی ٠ٌٓ ١بی دارای ٝ سلیذ جٔٞیی ثب٢ٓبی -   جٔٞیی ثب
ّ ١بی اس ثشرُتز   ػوجی ثب

Sexual ) جٜسی دٝضٌٔی دارای - dimorphism )
رَٛ آثی درضت ٠ٌٓ 6 دارای ٝ سلیذرَٛ درضت، سی٠ٜ هلس -
ٟ رَٛ ٛوبط كبهذ ٝ ٛئٞٛبت الر١ٝب -   ٝ ثٞدٟ رٝضٚ سرد رَٛ ث٠ رضذ اس پس ٝٓی سیب

ٟ رَٛ ٛوبط دارای   ٗٞ جلت یي حٔو٠، ١ز رٝی در ٠ً ثذٙ حٔو٠ ١بی رٝی در سیب
.ٗی ضٞد ٗطب١ذٟ

ٟ ١ب - ٟ ای ضلیز ٗتحزى ٝ رَٛ ه٢ٞ
( ؿیزٗث٘ز ٝ ٗث٘ز درختبٙ ) پٔی كبص ٝ ثٞدٟ ٝسیغ ٗیشثبٛی دا٠ٜٗ دارای -
چٞثخٞارٛذ آكت الر١ٝبی ٝ ُزكت٠ غٞرت الر١ٝب تٞسظ ث٠ اغٔی خسبرت -
  كضٞالت ٗی ًٜذ، ً٘ي آٙ ضٜبسبیی ث٠ ٠ً ثبؽ در آكت ٝجٞد ٗطخػ٠ ٢ٗ٘تزیٚ -

   .ٗی ضٞد ٗطب١ذٟ آٓٞدٟ درختبٙ پبی در ًٞچٌی ٠ُٓٞٔ ١بی ضٌْ ث٠ ٠ً است آكت



هستقین ٍ غیز هستقین: خسارت آفت

 خسارت درخت، چَب قسوت اس تغذیِ تا ٍ تَدُ چَتخَار آفت الرٍّای                             هستقین
  .هی ساسًذ ٍارد

  
 ٍ  چَتخَار حشزات سایز جلة تاعث هیشتاى، درختاى تضعیف تا                               غیزهستقین
ِ ای پَستخَار ) پَستخَار Ruguloscolytus هیَُ درختاى هذیتزاً mediterraneus ٍ 

Synanthedon چَتخَار سًثَرًوای پزٍاًِ myopaeformis) هی شَد.

الرٍ تصَرت :آفت سهستاًگذراًی

  ًسل یک سالی دٍ ّز :آفت ًسل تعذاد

 سپزی را سهستاى اٍلیي کِ الرٍّایی ،اٍل  گزٍُ :هی شَد هشاّذُ آفت ایي در الرٍ گزٍُ دٍ -
 شْزستاى در خاطز ّویي تِ هی کٌٌذ، سپزی را سهستاى دٍهیي کِ الرٍّایی ، دٍم گزٍُ ٍ هی کٌٌذ

 ٍ شذُ شزٍع فزٍردیي هاُ دٍم ًیوِ اس پزٍاًِ خزٍج اٍلیي ( َّایی ٍ آب شزایط تِ تستِ ) قایي
.هی  یاتذ اداهِ هْزهاُ اٍایل ٍ شْزیَرهاُ اٍاخز تا حتی





حشزات بالغ پزوانه فزی



شب پزه پلنگی



تخن های پزوانه آفت



گذران آفت سا و سمستان مزحله الروی، خسارت



هزحله شفیزگی آفت





:در شهزستان قاینات(  IPM) مذیزیت تلفیقی آفت 

ث٢ذاضتی ٝ هزٛغی٠ٜ ای ٗسبیْ رػبیت -
 ثزش ضبخ٠ ١بی سٞساٛذٙ ٝ ج٘غ آٝری ٝ ُیبٟ كٜٞٓٞصی ث٠ تٞج٠ ثب آٓٞدٟ ضبخ٠ ١بی ثزش ٝ ١زس -

 خٞردٟ
ّ سٛی - ٙ ١بی ٗلتٞ آكت كؼبّ داال
آكت سیستی ٗختٔق ٗزاحْ خزیذ رٝش ث٠ آكت ٌٗبٛیٌی ًٜتزّ -
ٙ ١بی داخْ س٘ی ٗحّٔٞ تشرین - آكت كؼبّ داال
ٙ ١بی داخْ س٘ی خ٘یز تشرین - آكت كؼبّ داال
ٜٗظٖ آثیبری ٝ توٞیت -
  ( FFS ) ٗشرػ٠ در ٗذرس٠ ثػٞرت آٗٞسضی ًالس ١بی ثزُشاری -



سٞسي ١بی ضبخي ثٜٔذ:

Osphranteria coerulescens

Aeolesthes sarta



ثٜلص ث٠ ٗت٘بیْ تیزٟ ثذٙ رَٛ ثب ٗتز سبٛتی 2 تب 1 عّٞ ث٠ سٞسٌی آكت ًبْٗ حطزٟ -
Sexual ) جٜسی دٝضٌٔی دارای - dimorphism )
ٖ ١ب - .ٗی ضٞد سلیذرَٛ ٢ٛبیت در ٝ رَٛ ٛبرٛجی اثتذا الى پطت، ًبس٠ ضٌْ ث٠ ٗیٔی٘تز، 2-1 تخ
  كزٕ ٝرٗی  ٝ ثٜذ ثٜذ ثذٛی ثب رٝضٚ سرد الر١ٝب -

Rosaceae خبٛٞادٟ ُیب١بٙ :آكبت ٗیشثبٛبٙ *

.است سزدسیزی ٗیٟٞ درختبٙ چٞثخٞار آكبت ٠ُٛٞ خغزٛبًتزیٚ ٝ ٢ٗ٘تزیٚ آكت، ایٚ *

:آكت خسبرت
 داخْ چزخطی حزًت ثب ٝ دارٛذ چٞثخٞاری رصیٖ الر١ٝب ضذٟ، ایجبد الر١ٝب تٞسظ ث٠ اغٔی خسبرت

.ٗی ضٞٛذ چٜذسب٠ٓ ضبخ٠ ١بی هغغ ثبػث چٞة،

.ٛذارٛذ اججبری دیبپٞس آكت الر١ٝبی -

.دارد سبّ در ٛسْ یي آكت ایٚ -

Osphranteria coerulescens     سوسک شاخک بلنذ رساسه



Osphranteria) سوسک شاخک بلنذ رساسه  coerulescens)



تخن سوسک سزشاخه خوار رساسه



گذران آفت سا و سمستان مزحله الروی، خسارت





نحوه خسارت آفت



Aeolesthes sarta



:در شهزستان قاینات(  IPM) مذیزیت تلفیقی آفت 

ث٢ذاضتی ٝ هزٛغی٠ٜ ای ٗسبیْ رػبیت -
  ثزش ضبخ٠ ١بی سٞساٛذٙ ٝ ج٘غ آٝری ٝ ُیبٟ كٜٞٓٞصی ث٠ تٞج٠ ثب آٓٞدٟ ضبخ٠ ١بی ثزش ٝ ١زس -

 خٞردٟ
آكت سیستی ٗختٔق ٗزاحْ ج٘غ آٝری رٝش ث٠ آكت ٌٗبٛیٌی ًٜتزّ -
درختبٙ ٜٗظٖ آثیبری ٝ توٞیت -
  ( FFS ) ٗشرػ٠ در ٗذرس٠ ثػٞرت آٗٞسضی ًالس ١بی ثزُشاری -



Capnodisدرختبٙ ریط٠ ٝ عٞه٠ سٞسي tenebrionis ( Buprestidae, col.)

ٟ رَٛ سٞسٌی -  رَٛ ث٠ ثزجست٠ ٛسجتب ٠ٌٓ 4 دارای پیص ُزدٟ رٝی .سبٛتی ٗتز 3 حذٝد عّٞ ث٠ سیب
ضلبف سیبٟ

جٜسی دٝضٌٔی دارای -
 ثزای ٠ً دارٛذ ثٜٔذی ١ٞٗبی دست٠ ثذٙ اٛت٢بی ٝ عزف دٝ در ٝ ٗطخع ًٖ سز ثب كزٕ ٝرٗی الر١ٝب -

 ثؼذ ث٠ الرٝی دٝ سٚ اس .ٗی رسبٜٛذ ٗیشثبٙ عٞه٠ ٝ ریط٠ ث٠ را خٞد ٝ ٗی ًٜٜذ استلبدٟ آ٢ٛب اس حزًت
  .ٗی رٝٛذ ثیٚ اس ١ٞٗب ایٚ

ٙ هلس - .( الرٝ اغٔی ٗطخػ٠ )است پ٢ٚ ٝ ػزیض ٝ دارد ثیطتزی رضذ الرٝ سی٠ٜ ٗیب
.ٗی ضٞد اٛجبٕ ٗیشثبٙ عٞه٠ ٛبحی٠ در ضلیزُی اعبهي داخْ آكت، ضلیزُی ٗزح٠ٔ -
.دارد ٛسْ یي سبٓی دٝ ١ز ٝ الرٝی سٚ 4 دارای حطزٟ، ایٚ -

:آكت خسبرت
 ث٠ اغٔی ریط٠ ١بی اٛطؼبة ٗحْ ٝ پیٞٛذ ٗحْ سیز عٞه٠، در سیزپٞستی داالٙ ایجبد ثب ٝ  الرٝ تٞسظ -

.ٗی ضٞد درختبٙ سزیغ ضذٙ خطي ثبػث ٝ ُزكت٠ غٞرت ثبال





Capnodis carbonaria







:در شهزستان قاینات(  IPM) آفت مذیزیت تلفیقی 

ث٢ذاضتی ٝ هزٛغی٠ٜ ای ٗسبیْ رػبیت -
آكت ثبٓؾ حطزات ثزدٙ ثیٚ اس ٝ ج٘غ آٝری رٝش ث٠ آكت ٌٗبٛیٌی ًٜتزّ -
ٟ ١بی در ثخػٞظ درختبٙ ٜٗظٖ آثیبری ٝ توٞیت - تیز ٝ خزداد ٗب
  ( FFS ) ٗشرػ٠ در ٗذرس٠ ثػٞرت آٗٞسضی ًالس ١بی ثزُشاری -



Kermania:پزٝا٠ٛ چٞثخٞار پست٠ pistaciella (Lep. : Tineidae)

:سهاى ظهور پزوانه
ماٌ اياسط فزيرديه

:نحوه خسارت
َا، سياٌ شدن ي خشك شدن ي   َا كٍ مىجزتٍ ضعيف شدن سزشاخٍ َا ي سزشاخٍ تغذيٍ الري اس مغش محًر خًشٍ

ريشش پستٍ

:تعذاد نسل
يك

:نحوه سهستانگذرانی
َا الري داخل سزشاخٍ

:کنتزل غیزشیویایی آفت
َاي فزمًوي تكارتزدن تلٍ

:سهاى هبارسه شیویایی
.اود َا خارج شدٌ اياخز اسفىدماٌ، مًقعيكٍ اكثز الريَا اس سزشاخٍ



 تقزيثا تيزٌ، جلًيي َاي تال روگ ميليمتز، 11-13 جلًيي تاس َاي تال عزض تا اي پزياوٍ
  راط .تاشد مي راط در كًچكتز لكٍ يك ي يسط در تشرگ سرد لكٍ يك داراي ي سياٌ
 روگ .است روگ تيزٌ ويش تال َاي تاصک .تاشد مي ماوىدي چشمك تيزٌ فلسُاي داراي تالُا

  تا تال اتصال محل در عقثي تالُاي در سردروگي تشرگ لكٍ ي ريشه سرد عقثي تالُاي
  .دارد قزار حاشيٍ مضكُاي قسمت در سردروگي كًچك لكٍ ي گزفتٍ قزار تدن

:شکل شٌاسی حشزُ کاهل

: آفت خسارت طزس
:رساود مي آسية خًد ميشتان تٍ صًرت دي تٍ آفت ايه

 مغش اس ي شدٌ شاخٍ يارد الريَا كٍ تزتية تديه َا، شاخٍ تٍ آسية -2 ميًٌ دم ي خًشٍ دم تٍ آسية -1
.آيرود مي تًجًد چًب داخل در داالوُايي ي ومايىد مي تغذيٍ چًب









:در شهزستان قاینات(  IPM) آفت مذیزیت تلفیقی 

ث٢ذاضتی ٝ هزٛغی٠ٜ ای ٗسبیْ رػبیت -
آكت كزٗٞٙ ٛػت -
  ( FFS ) ٗشرػ٠ در ٗذرس٠ ثػٞرت آٗٞسضی ًالس ١بی ثزُشاری -
ثبال آٓٞدُی ثب ٜٗبعن در آكت ػٔی٠ ٜٗبست ضی٘یبیی سٕ٘ٞ تٞسیغ -









: یخ سدگی و سزها

 :سزٗب
ًب١ص دٗب ث٠ حذٝد غلز درج٠ یب چٜذ درج٠ ثبالتز ٠ً ٗی تٞاٛذ ثزحست ٛٞع ُیابٟ ٝ درجا٠ ٗوبٝٗات    

ٕ ١بی ٗختٔق ُیبٟ خسبرت  ٝارد ٛ٘بیذ .آٙ، ث٠ اٛذا

  :یخجٜذاٙ
 ٗزٍ ثبػث ٝ ضذٟ ٜٗج٘ذ سٔٞٓی ثزٝٙ ٝ درٝٙ آة آٙ، اثز ثز ٠ً سیزغلز درج٠ چٜذ تب دٗب ًب١ص
  .ٗی ضٞد سٔٞٓی

  :ثحزاٛی حزارت ١بی درج٠ 
  ي مدت ایه از بیشتر در ي کىد تحمل مدايم بطًر دقیقٍ 30 می تًاود گیاٌ کٍ حرارتی درجٍ حداقل

.می بیىد خسارت گیاٌ دما، ایه از کمتر



انواع سزماسدگی و یخبنذان:

Radiative یخجٜذاٙ تطؼطؼی        -1 frost    

 

Convectionیخجٜذاٙ جج٠٢ ای -2 frost

 



Radiative یخجٜذاٙ تطؼطؼی       *   frost

.  ثیطتزیٚ خسبرت در ضزایظ ًطٞر، ٗزثٞط ث٠ ایٚ ٛٞع است
 در ٝ ٗی تبثذ سٗیٚ ث٠ ًٞتبٟ ٗٞج عّٞ ثػٞرت خٞرضیذ ُزٗبی رٝس عّٞ در یخجٜذاٙ، ٛٞع ایٚ در 

 در ُب١ی .ٗی د١ذ پس خٞد اعزاف ٗحیظ ث٠ ثٜٔذ ٗٞج عّٞ ثػٞرت را خٞد ُزٗبی سٗیٚ ضت، عّٞ
  سجٌتز ث٠ تٞج٠ ثب ُزٗب ٝ دادٟ دست اس سزیغ را خٞدش حزارت سٗیٚ خبظ، ضزایغی در ٝ ضت عّٞ

 ث٠ تٞج٠ ثب ٠ً ٗی ُیزد ُیبٟ اعزاف ٝ سٗیٚ رٝی را آٙ جبی سزد ١ٞای ٝ ركت٠ ثبالیی سغٞح ث٠ ثٞدٙ
 تطؼطؼی سزٗبسدُی، ٛٞع ایٚ .ٗی ضٞد ٝارد خسبرت ُیبٟ ث٠  آٙ، ثٞدٙ حسبس ٝ ُیبٟ رضذ اٝایْ

.ٗی  ضٞد ٛبٗیذٟ
:تطؼطؼی سزٗبسدُی خػٞغیبت

.ٗی آیذ ثٞجٞد ٗحذٝد ٜٗغو٠ یي در ٝ ثٞدٟ ٗحٔی ٝ ٜٗغو٠ ای-
.( ث٢بر اٝایْ یب پبییش اٝاخز ) ٗی اكتذ اتلبم ُیبٟ ثٞدٙ كؼبّ سٗبٙ در ٗؼ٘ٞال -
.ٗی اكتذ اتلبم است، اثزی ؿیز ٝ غبف آس٘بٙ ٝ ٛذارد ٝجٞد ثبد ٝسش ٠ً آرإ ضت ١بی-
.ًزد ٗحبكظت سزٗبسدُی اس را ُیبٟ ٗی تٞاٙ-
 رٝس در یخ سدُی ٝ سزٗب احت٘بّ ٝ دارد ٝجٞد دٗبیی ٝارِٝٛی سزٗبسدُی، ٛٞع ایٚ ٝهٞع سٗبٙ در-

.ٛذارد ٝجٞد
 اضتجبٟ دچبر آٙ تطخیع در ًطبٝرس ثٜبثزایٚ ٝ ٗی ًٜذ احسبس ً٘تز اٛسبٙ را سزٗب ٛٞع ایٚ-

.ٗی ضٞد



:رٝض٢بی ٗوبث٠ٔ ثب سزٗبسدُی تطؼطؼی

(دراس ٗذت ) رٝش ١بی ؿیز كؼبّ * 
  سزٗبسدُی خسبرت ًب١ص ثزای ٗشرػ٠ در ٗحػّٞ ثزداضت تب ًبضت سٗبٙ اس ٠ً كؼبٓیت ١بیی ًٔی٠ ث٠

 ٗذیزیت ٗوبٕٝ، پبی٠ اٛتخبة خبى، ٛٞع ًبضت، ٜٗبست ٗحْ اٛتخبة ٗثْ .ٗی ضٞد ُلت٠ ٗی ُیزد، غٞرت
ٟ ١بی تٜظیٖ اس استلبدٟ ٗشرػ٠، ًق ٗذیزیت تـذی٠، .درخت ت٠ٜ ًزدٙ رَٛ ٝ ُیب١ی رضذ ًٜٜذ

(ًٞتبٟ ٗذت ) رٝش ١بی كؼبّ *  
 ث٠ را ُٔذ١ی ٠ً ضی٘یبیی ٗٞاد ،( كُٞز ٗثْ ) ٠ٗ ٗٞٓذ دستِبٟ ثبد، ٗٞٓذ ٗبضیٚ ثخبری، اٛٞاع اس استلبدٟ

ٚ ١بی ٝ ٝٓي رٝؿٚ جیجزٓیٚ، اتلٞٙ، ٗثْ ) ٗی اٛذاسٛذ تبخیز  ثبراٛی، ) آثیبری اس استلبدٟ ،( عجیؼی رٝؿ
ٟ ای، ( ضیبری ٝ ؿزهبثی هغز





دستگاه چاهک معکوس





دستگاه هولذ باد



دستگاه مولذ رطوبت و باد

 479دبی مکش 
متزمکعب در  ساعت

انتقال هوای گزم اس سقف، 
وارونگی دها به الیه های پایینی

کیلومتز   120خزوجی حذود 
در ساعت باد با رطوبت باالی  

88%









دستگاه های سزمابان




