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نایور یکشزپ هایگ کینیلک

یعارز ناهایگ تافآ

النيتمان تيلامان عف ينارذگنابزيمتراسخهقطنم لسنناتسمز تاحيضوتدادعت

اي يئايرد خلم
يئارحص

Schistocerca
gregaria

ناتسيس / ناريا يبونج يميحاون يهايگ ششوپ عون همه زا
دروخ

لسن 3 دايار
ردسلا

يئايلا تيا Calliptanusخلم
italicus

ناريا يحاون هيذغترثكا هايگ ياه تمسق مامت زا
دنك يم

/ هفولع غالت/
عرازم / تاج يفيص

هجنوي

لوسپك لخاد 1مخت ردسلا
لسن

يشكارم Dociostaurusخلم
maroccanus

/ ناتسزوخ / ناردنزام / ناسارخ
نانمس / سراف

هيذغت هايگ ياه تمسق مامت زا
دنك يم

/ هبنپ غالت/
و يفيص ناهايگ

يتعنص

مخت تروص 1هب ردسلا
لسن

مدنگ Eurygasterنس
integriceps

/ ناتسچولب و ناتسيس زجب روشك لك
ناگزمره و نامرك

هيذغت هايگ ياه تمسق مامت زا
دنك يم

رادواچ وج/ / مدنگ
نايمدنگ رثكا و

رد لماك هرشح
اه هاگهانپ

1 ردسلا
لسن

افژ وگيلا هرشح نيا
تسا

يبرغم Eurygasterنس
maura

ناگرزاب زرم / دنرم / دابآ نزرم / تشدر /كال دبنگ / sppbromusspphordeumناگرگ ياه 1سنج ردسلا
لسن

يهوك Dolycorisنس
baccarum

اه هنماد و هيذغتتاعافترا هايگ ياه تمسق مامت زا
دنك يم

يعارز ناهايگ مامت
يغاب و

رد لماك هرشح
فلتخم ياه هاگهانپ

تاعافترا

ردسلا
لسن 2

افژ وگيلا هرشح نيا
تسا



سيروكوپراك Carpocorisنس
fuscispinus

مامت رد كدنا رايسب و نيياپ مكارت اب
اه ريوك زجب ناريا

يبآ و ميد لماكعرازم طيارشردهرشح
1ات ناريا

لسن 2

تسا افژ يلپ هرشح نيا

ايلئآ fiebFurcula.Aنس

ياهراز مدنگ ژه يوب روشك قطانم رثكا
روشك برغ

/ مدنگ ماقرا همه
وج/ويالف

رادواچ /

بيش رد لماك هرشح
اه هنماد

1 ردسلا
لسن

هاتوك رمع ليلد هب
لسن كي طقف نايمدنگ

دنراد

ايلئآ Melanota.Aنس
fieb

/ نيوزق / نارهت / يزكرم / نادمه
ناتسچولب / نانمس / ناتسرل

رد لماك هرشح
يراك هلغ قطانم

ناتسبات مدنگ عرازم رد
دنك يم ينارذگ

ايلئآ Acuminata.Aنس

نارهت / يزكرم / نادمه / رادواچناتسلگ وج/ / مدنگ
وويالف

رد لماك هرشح
اهو تشد هيشاح

عرازم

ايلئآ virgataAeliaنس
Klug

Bromus
lanceolatus

هايگ

بيش رد لماك هرشح
اه هنماد

هايس كسوس
مدنگ

Zabrus
tenebriodies
Goeze

/ راوزبس / درونجب / دهشم / نارهعت
نادمه و دبنگ / ناگرگ

و لگ لماك هرشح و گرب زا الور
ناهايگ يريش هناد

رادواچ وج/ / هبمدنگ ود 1اي نس الور
3 نس تردن

1 ردسلا
لسن

تشك هك يعرازم رد
رتشيب دنراد مدنگ موادم

دوش يم هديد

هوهق ياه كسوس
مدنگ يا

sppAnisoplia

/ نيوزق / ليبدرا / يزكرم / ناتسدرك
و.. نادمه / نارهت

مود سلا هشير زا لوا سلا الور
زا لماك هرشح غالت هناوج هب

هناد

غال هداوناخ و مدنگ
ت

قمع سهلا كي الور
سهلا ود 25_30الور
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راوخگرب كسوس
غالت

Oulema
melanopus

يقرش ناجيابرذآ / نيمارو / ناويرم
ناهفصا / لوفزد /

و مرديپا زا بغلا هرشح الورو
يم هيذغت گرب ييور ميشناراپ

دننك

نزرا وج/ / مدنگ
/ ترذ / يشحو

رادواچ

رد لماك هرشح
فلتخم ياه هاگهانپ

سلا ود ره
لسن كي

زتنسوتف شهاك ثعاب
دنوش يم

غ راوخگرب هناورپ
( زونيم الت(

Syringopais
temperatella

/ سراف
لا حمراهچ / ناتسزوخ / هاشنامرك / رهشوب

يرايتخب

هيذغت گرب نيب ميشناراپ زاور ال
زتنسوتف شهاك ببس و دنك يم

دوش يم

وج/ويالف / مدنگ
/ يشحو هجنوي /

رگنك / كرينپ

ياه گرب نيب رد الور
هدولآ

1 ردسلا
لسن

هشوخ هناورپ
مدنگ راوخ

Apamea
sordens

دور تشه و وجهغارم و مدنگ زا زيياپ لصف رد الور
دنك يم هيذغت هدش زبس هزات

7_5 قمع رد الور
يرتميتناس

1 ردسلا
لسن

لخاد تشادربزادعبور ال
غوالف اه هقاس
دنك يم تحارتسا

هشوخ هناورپ
مدنگ راوخ

Hadena
basilinea

يرايتخب و لا حمراهچ و دنكليبدرا يم هيذغت اه هناد زا رادواچالور وج/ / مدنگ
ترذ و

دنچ قمع رد هريفش
كاخ يرتميتناس

هقاس musculosaOriaهناورپ

ارنآ يزكرم هناوجزا هيذغت ابور ال
كشخ ياه /هكل دناكشخ يم

مچچ زره فلع /ويالف/ مدنگ 1فاالاير/وج/ ردسلا
لسن

فلع رد رتشيب هناورپ
يم يزيرمخت مچچ زره



وج وجراوخ دنكيور

غ راوخ هقاس مرك
الت

Ochsenheimeria
vacculella

دابآ فجن / ناجنل /( ناهفصا ) دراونآارب اه الور هشوخروهظزا سپ
هيذغت نآ وزا دنوش يم هقاس

دننك يم

وج و 1مختمدنگ ردسلا
لسن

(بلا مدنگ سپيرت
( مدنگ راد كشير

Haplothrips
tritici

/ نامرك / ناهفصا / نانمس / نارهت
ناجريس / ناجنسفر

هرقن هكل و يگديچيپ گرب يور
يگديكورچ هناد يور يا

وج/ويالف / مدنگ
زره ياهفلع /

نايمدنگ

قمع رد ود نس هروپ
يرتميتناس 5

1 ردسلا
لسن

يور درز اي يا هرقن هكل
دنك يم داجيا گرب

يلومعم هتش
مدنگ

Schizaphis
graminum
rondani

فارطا / ناهفصا / نامرك / نادمه
نارهت

/ دشرفقوت / گرب يگديچيپ
اه هتوب ندش فيعض

ويالف رادواچ وج
نايمدنگ عاونا نزرا

ترذ

زره ياهفلع يور لصفمخت كي
يعارز

20_15

/ ياه سوريو لقان
/ ترذ يگلوتوك

ركشين كيئازوم

مدنگ يسور noxiaDiuraphisهتش
mordvilko

/ ناتسدرك / ناجنز / ناتسرل / سراف
نيوزق / نانمس

يلوط دادتما رد گرب ندش هلول
لوصحم شهاك

وج/ويالف / مدنگ
/ رادواچ /

هتاكيتيرت

يگروپ فلتخم نينس
ازركب ياه هدام و

يدرز / ياه سوريو لقان
كيئازوم وج/ يگلوتوك

ركشين وج

مدنگ زبس avenaeSitobionهتش

/ زاوها / نارهت / هاشنامرك / نادمه
لا خلخ / رهشون

و دور يم هچلبنس يور رب دعب دنك يم هيذغت هزات گربزا
دنك يم هيذغت

مخت

هشير هتش
گ هتش اي نايمدنگ

نوران يلا

ulmiTetraneura
Geof

يزكرم / ناردنزام / نارهت يلوفارطا دنك يم گلا داجيا نوران رد
ينادنچ تراسخ نايمدنگ رد

درادن

وج/ / مدنگ / نوران
ترذ / جنرب ويالف/

لوا نابزيم روضح رد
مخت

تسا نوران لوا نابزيم
يسوريو يراميبر لقان /

ترذ

لآ گرب corniAnoeciaهتش

/ جرك / لا خلخ / سولا /چ رهشون
نارهت

تخرد لوا نابزيم
غ مود / لآ يشحو

الت

/ لآ تخرد يور 1_2سلامخت لوا نابزيم يور

مدنگ هشير Porphyrophoraهتش
tritici

ناتسدرك / هاشنامرك / ليبدرا / نادمه
ناجيابرذآ /

مدنگ هشير يور رب كي نس هروپ
مدنگ يدرز / دنك يم هيذغت

هناد شهاك /

يغرم هشير / مدنگ
و يشوم /مد

هايگديب

لخاد كي نس هروپ
مخت ياه هسيك

رد لصن كي
سلا

مدنگ ياه كرجنز

هعرزم هيشاح زا دنور نيا و دنوش يم كشخاه هشوخ
دوش يم عورش

دراد لسن ود

راوخ هقاس روبنز
مدنگ

cephus
pygmaeus

ياه دنوآ و ميشناراپ اهزا الور
دننك يم هيذغت هشوخ لخاد

هليپ رد عفلا ريغ الور
ديفس و كزان

سلا ود ره
لسن كي

هليپ زا لبق لماك هرشح
يم ار هقاس تفاب نتسب

دنوج

مدنگ fritOscinellaسگم

/ هاشنامرك / ناتسدرك / نادمه
نيمارو

اهي هناد و گرب جسن هب الور
دنك يم هلمح مرن و هزات

وج/ويالف / مدنگ
رادواچ / ترذ /

لسنالور 3 ياراد
ردسلا

مدنگ Oscinellaسگم

و يزكرم هناوج رد ادتبا الور
هايگ ياه هقاس لخاد ادعب

دراد تيلا عف

دراد لسن ود



pusilla

مدنگ Oscinellaسگم
mi8tidissima

ناتسدرك دنوشهورق يم هديكورچ وج ياه وجهناد

مدنگ Oscinellaسگم
alopecuri
mesnil

هناب ناتسرهش

مدتگ Lasiasinaسگم
cinctipes

هدش يروآ عمج دهشم و هدشنيراس يا هراشا

مدنگ Thaumatomyiaسگم
notata

مدنگ Thaumatomyiaسگم
sulcifrons

جرك

هقاس درز سگم
مدنگ

Chloroos
pumilionis

طاقن رياس رد دايز لا متحا وهب جرك
روشك

/ گرب يگديچيپ و يگدرم پژ
هتوب / هدش فقوتم گرب دشر

فيعض و هاتوك

رادواچ وج/ / ايمدنگ هقاس لخاد الور
هدولآ ياه هتوب هقوط

هس ودات
ردسلا لسن

مدنگ هقاس Meromyzaسگم
facilis

مدنگ هقاس Opomyzaسگم
florum

مدنگ هقاس Cerodonthaسگم
denticornis

تسپ ياه هگلج / يراس / ناجنز
ناردنزام

مدنگ هقاس phorbiaسگم
penicillifera
jermy

/ ناتسدرك اهزاراجيب هجنپ يرتميتناس زا2ات3
يزكرم هناوج تمس هب هشير

هيذغت

ردهريفش لسن كي
سلا

گرب زونيم Agromyzaسگم

ناگرگ / نادمه / ناتسدرك / هاشنامرك
دبنگ /

گرب مرديپا ود نيب اهزا الور
دننك يم هيذغت

لخاد رد لماك الور
كاخ

مكو هدراو تراسخ
يداصتقا تيمها دقاف



تساambiguaغالت

مدنگ يا هوهق هنك

كشخ سپس و يا هوهق درز گرب
هاتوك و فيعض هلبنس / دوش يم

ياهغالت نيمز رد مخت
هنكبغلا ينش

دراد لسن /جنپ يرايبآ بآ / داب طسوت
اديپ راشتنا دوخ تكرح

دنك يم

هبنپ تافآ

راوخ گرب هناورپ
دنق ردنغچ

Spodoptera
exigua

يهاگ دروخ يم ال ماك اهار /گرب ترذ / هجنوي
و.... ردنغچ / هبنپ

هب درس طاقن رد
هريفش تروض

هب يريسمرگ قطانم رد
هديد فلتخم ياهتروص

دوش يم

هرپ بش
جنهن اي يناتسمز

يناتسمز

Agrotis
Schifsegetum

ايند طاقن ثعابرثكا و هدرك هلمح هبنپ هقوط هب
يگدرم پژ داجيا و هقوط عطق

دوش يم

ودك رايخ هبنپ ترذ
دنقردنغچ هجوگ

ايوس

لخاد رد لماك الور
كاخ

ودات7 زا
لسن

هبنپ هزوق Heliothisمرك
obsoleta

دراد دوجو يراك هبنپ طاقن رثكا ولگرد هچنغ گرب ميشناراپ زا الور
دننك يم هيذغت

نوتوت / ترذ
هجوگ /

دجنك / هبنپ / يگنرف
دوخن /

كاخ لخاد 2_3هريفش درس
مرگ لسن
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يفيثك يهاتوك ثعاب
يداصتقا شزرا شهاكو

دوش يم هبنپ

هبنپ رادراخ insulanaمرك Earias
boisd

/ تفريج / ناتسچولب / ناسارخ
سراف

/ هبنپ واگ / فنك
هيماب / يمتخ


