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 پيش گفتار

ابااري    انجاا    ، کشااوري  احصارت   ترلیا   افاااش   باه  نیااي  و کشااوري   بخا   یر ارجاری  انااب   احا ویش   نیاا  و کشارراا   و جهاا   جمعیا   افاااش   رونا   باا 

 اثایا   باا دا اق    آفاا   اا    یراي اهاار  شاا  جلارییی   بای  IPMآفاا    اا شیش   اساریاتي   .ایباشا   ضایور   IPMآفاا    تلفیقاي  اا شیش   قالا   یر اصارلي  و انطقاي 

 فیاشکاي  يراعاي،  بیرلاریشکي،  اباارهاا   تلفیا     برسایله  آفاا   کنرای   بای  پاشا ار،  اشا  روشکایی    .کنا   ااي  تکیاه  غییها    ارجاریا   و يشسا   احیط انسا ، بیسالاري

 .یاری بسیار  ترجه بیسان ، د اق  به را يشس  احیطي و به اشري اقرصای ، اخاطیا  که اسیی  یر شیمیاشي و

 .کن  اي اسرفای  ا شیشري ها  اسریاتي  تلفی  بهریش  انرخاب ا  بی احیطي يشس  شیاشط و احصر  آف ، شناخ  اي IPMنهاش   یر

 باه  تایاک  آفا    کاه  اخصرصاا ياااني   آفاا   کنرای   روش اريانرایش   و اارثیتیش   سایشعریش ،  عنارا   باه  ااراری  اغلا   یر هناري ( کااربیی سامر   )شایمیاشي   کنرای   روش

 نظای  یر باا  اا شیش  آفاا    بیناااه  چاارچرب  یر آنهاا  کااربیی  باشساري  کشاها  آفا   یساریی   تااثیی  طیا   باه  ترجاه  باا  لااا  اسا ،  اطای   باش  رسی   اقرصای  يشا  سطح

 اي ناآیاهاناه  روشاه و  باي  اسارفای   افیا   تااثییا   اشا   علیایغ   .آشنا   دسااب  باه  اعرماای  قابا   ابااار  عنارا   باه  تاا  باشا   يشسا   احایط  اکرلاریشکي  هاا   جنباه  یایفر  

 اثایا   یو ، یرجاه  شایر  آفاا    ، سامر   بیابای  یر اقااو   نيایهاا   اشجاای  قبیا   اي ع شا ها   اشاکال   انشاا   ایررانا   و یاشاره  اغااشی   اکرلاریشکي  اصار   با ها آفرک 

 .باش  کنن   اصی  بیا  اسرقی  ی اسمرا و   کشاوري احصرت  یر سمر  ه  ، باقیمان   غیی ارجریا  رو  نااطلرب

 (:PEST)تعريف آفات 

،خانگي و ساشی اي قبی  جانررا  يشا  آور،عراا  بیمار  يا و عل  ها  هیي یفره اي شری که یر ااار ،انبارها و اااک  ایبرط به کشاوري به کلیه   عراا  خسار  يا  ين   

 .اسرقی  و غیی اسرقی  ارج  نابری  و شا خسار  به احصرت  و فیآوری  ها ش   و اشجای خسارتها  اقرصای  و به اشري اي کن کاریاهها بطرر 

 



 (:Pesticides)تعريف آفت كش 

بعبارتي یشگی آف  ک  اای  .اسرفای  قیار اي ییییهییرنه اای  شیمیاشي اع ني شا آلي که بیا  پیشگیی ،نابری ساي  و شا کنری  ناقلی  بیمار  انساني و شا دیراني ارری 

 .شیمیاشي اس  که اي شك شا چن  طیش  اثی، و آف  را اي بی  اي بیی

 :تقسی  بن   آف  ک  ها بی دس  نر  کاربیی

 (Insecticides)دشی  ک   (1

 (Acancides)کنه ک   (2

 (Rodenticides) جرن   ک  (3

 (Muluscicides) دلاو  ک  ها (4

 (Fungicides) قارچ ک  ها (5

 (Herbicides) عل  ک  ها (6

 : را به چهار یسره تقسی  اي کنن  که به تیتی  اصی  یر به اش  عبارتن  اي دشی  ک  ها اصرت

 

   اریانر کلی   (1

 اریانر فسفی   (2

 کارباااتها  (3

 پاشیوتیوئی ها (4

 

 

 



 



 

 

 سموم كلره : الف

یلی  خاصی  ابقاشي بی  اي د  یر طبیع  و نیا قابلی  تجمعي یر باف  ها  چیبي جانررا  کمری اي آنها اسرفای   اش  یسره سمر  بیشری یر به اش  اصی  یاشره ولي اایوي  به

 .اي شری



طاعر  ، تیفرس  :اقلی  بیمار  اانن  سییسره اش  سمر  س  یی  بری  که به جیا  اي ترا  یف  نق  آ  یر ين یي بشی به ان اي  پني سیلی  بری  و با اسرفای  اي آ  ترانسرن  ن

 .را کنری  کنن ... ، بیمار  خراب و  ، ت  يری ، ااترشا 

 سموم فسفره: ب

ها به سمر  ایکیوکپسرلي به نا  یشاکاپ اش  سمر  بیشری یر کشاوري  کاربیی یاشره ولي اایوي  با تغییی یر فیارتسیر  بیخي اي اش  سمر  اانن  یشايشنر  و یورسبا  و تب ش  آن

 .تحرلي یر اسرفای  اي اش  سمر  یر به اش  اشجای نمری  ان  22و ااپاشی 

بیابی اعمر  یر  12را نا  بیی که اصرت یارا  سمی  بات بیا  پسران ارا  بری  و بیشری با غلظ  .. ، یورسبا  ، ااتتیر  ، یشايشنر  و  اي اش  یسره اي سمر  اي ترا  اکریلیك 

 .بیابی یوي پیشنهای  کارخانه جه  کنری  دشیا  کشاوري  اس  12به عبار  یشگی غلظ  پیشنهای  یر به اش  . کشاوري  یر به اش  اصی  اي شرن 

 .لیری آب یر به اش  اصی  اي شرن  12سي سي یر  252شعني % 5/2اش  سمر  بیشری با غلظ  

 .نمي یهن  اسرفای  نمریاي اش  یسره سمر  بهری اس  یر اراقعیکه دشیا  به ساشی سمر  اصیفي یر به اش  جراب 

 سموم كاربامات: ج

ي جمله اش  سمر  اي ترا  به کاربارش  اش  یسره سمر  نیا بیشری یر به اش  ارری اسرفای  یاشره ولي اهمریش  اشیای  که بیخي اي اش  سمر  یارن  یشی اثی بری  تاثیی آنهاس  ا

 .شا سرش   و پیوپرکسرر شا باشگر  اشار  کیی

 .بیا  اصار  به اشري اسرفای  ش   و کاراشي آ  بیا  اکثی دشیا  بسیار اناس  اس  % 5/2بیشری به صرر  ( ااش  )اي س  باشگر 

 

 سموم پايروتروئيد: د

یسره سمر  اي ترا  به اي اش  . اایوي  بیشریش  سمر  اصیفي یر به اش  به یلی  ک  خطی بری  آ  بیا  انسا  و ساشی پسران ارا  اي یسره سمر  پاشیوتییوئی   اي باش 

 .شپیاریش  ، یلرااریش   که بیشریش  ارری اصی  را یر کشرر اا یارن ،  نا  بییاسمراي اانن  کرپکس ، آشکر  ، پیاریش  ، س

 



 :جونده كش ها

 :صلي اي سمر  جرن   ک  وجری یاریری  ا سه اایوي  

 :سموم حاد.1

اي بی  اش  تیکیبا  فسفی  رو  اشم  . تیکیباتي اانن  آرسنیك، اسریکنی ، فسفی  رو ، ارنرفلرئرراسرا  س ش  و غیی  اي باش هسرن  که شاا   سموم حادق شمي تیش  آنها، 

  یریسریس بری  اي ياا  ق ش ، سمر  دای بیا  خیش  یر فی  فعا  تکنیکا. تیش  اس  و تنها سمي اس  که هنري یر تع ای  اي کشررها  ترسعه شافره اسرفای  اش اجاي اي باش 

اسئله  .خری اسرفای  اي ش   اس  ان  و بطرر قانرني شا به شکلي یشگی برسیلة اسرفای  کنن یا  نهاشي بیا  اخلرط کیی  با ارای غااشي ارفاو  و ساخ  طعمه ها  ارری نیاي

. طعمه آسی  خراه  یش  و پس اي آ  یشگی طعمه اسمر  را نخراه  خرریعمراي سمر  دای اش  اس  که بسیار سیش  عم  اي کنن  و جرن   ظی  ا   کرتاهي بع  اي خرری  

  .اش  اثی به طعمه ییشا  اعیو  اي باش  و یر تما  سمر  دای رخ اي یه 

 :ضدانعقاديسموم .2

اش  سمر  جا  سمر  ااا  و انباشري هسرن  که . شرن یوای  و فیاوانریش  ری  اي جرن   ک  ها، سمر  ض  انعقای  هسرن  که با اشجای خرنیشا  یاخلي سب  ایگ جرن   اي 

اش  طیي عم  . به عل  اثی تأخیی ، جرن   هییا نمي یان  س  یر دا  ایشض کیی  او اس ، بنابیاش  اثی طعمه ییشا  رخ نمي یه . چن ش  روي بیا  کشر  وق  صی  اي شری

به هی دا  شك . بطرر باور نکییني عمراي و ارف  ساخره اس  1552  اي تیکیبا  را اي ياا  عیضه شا  یر سا  آاای ، اش  ییو و( K1)تأخیی  و وجری شك پایيهی اؤثی وشراای 

، شناخره اي شرن  اي جمله وارفارش ، کرااتریالی  "سمر  ض  انعقای  نس  او "ب ش  عل  که ییوهي اي تیکیبا  اولیه که به عنرا  . جنبة انفي با سمر  ض  انعقای  وجری یاری

اش  اثی که یر آ  جرن یا  اق ار کشن   ا  اي س  را . اش  تیکیبا  بع  اي اسرفای  اکیر یر بیخي اناط  غییاؤثی برین . ی  فاسینر ، کلیوفاسینر ، کرااکلی و غیی  یسریش شافرن 

بنابیاش  ت اخ  اقاوا  . اي تران  اقاوا  و ترلی  اث  جرن یا  را تغییی یه اسرفای  اکیر س  یر شك انطقه . اي خررین  ااا به عل  اقاوا  ینریکي و وراثري به س ، نمي ایین 

به هی دا  یفره اي شری که هنري . یر ایا  اولی  نس  اي سمر  رخ یای و اسرفای  اي یو س  ارفاو  اي سمر  ض  انعقای  نس  او  اشک  اقاوا  به اش  سمر  را د  نکیی  اس 

  .بیشری اناط  جها  به خصرص یر کشررها  یر دا  ترسعه کااال اؤثی هسرن سمر  ض  انعقای  نس  او  یر 

اش  تیکیبا  شاا  بیواایشالر ، ی  فناکر ، بیوی  . یسریش شافرن  "سمر  ض  انعقای  نس  یو "، شك ییو  اي تیکیبا  شناخره ش ن  که به عنرا  1592اي اواسط تا اواخی سا  



با وجری اش  . ریالر  هسرن  که بطرر قاب  ترجهي سمي تین  و جرن یاني را که به سمر  ض  انعقای  نس  او  اقاو  هسرن  اي بی  اي بین ، فلرکرااف  و ی  ف(کلیا )فاک  

يااني . تل  ش   وق  صی  شریبیا   تیکیبا  جرن یا  امک  اس  به ان اية کافي طعمة اسمر  را یر شك روي و شا یر بعضي اراری یر شك بار تغاشه بخررن ، ااا هنري چن ش  روي

. اش  یسره اي سمر  بعضي اي ااش  ها  سمر  ض  انعقای  نس  او  را ن ارن . که اش  تیکیبا  بسیار ارف  و به ایاا  وسیعي اسرفای  ش ن ، سمی  باتشي بیا  دیرانا  غییه  

  .ا  رسی   اس همچنی  اقاوا  کمي نسب  به سمر  ض  انعقای  نس  یو  یر بیخي اناط  به اثب

 :نيمه مزمنسموم .3

. بیوارالی  اي باش  و (D وشراای )سرای  و آخیش  ری  اي جرن   ک  ها که یر دا  داضی یر سطح وسیعي اسرفای  نمي شرن  سمر  نیمه ااا  هسرن  که شاا  کالسیفیو  

ااش  اش  تیکیبا  اش  . روي بیا  کشر  وق  صی  اي شری 3تا  1اش  سمر  نسب  به سمر  ض  انعقای  سیشعری عم  اي کنن  و کااال دای نیسرن  و چنا  که انرظار اي روی 

همچنی  اش  سمر  پرانسی  بسیار پاشیني . دای نیسرن ، اشک  طعمه ییشا  را ن ارن اس  که جرن یا  اقاو  به سمر  ض  انعقای  را خراهن  کش ، ااا اي آنجاشي که اشنها کااال 

شکي اي جنبه ها  انفي اش  سمر  . یر جرن یاني که به ن ر  بیشری اي یوي کشن   خراهن  خرری، نشا  اي یهن  "تغاشه-ترق  "بیا  اشجای خطیا  و عرارض ثانرشه یارن  و عم  

طعمه ها  ساخره ش   اي اش  سمر  به شک  سنري تهیه اي شرن  که بیا  . اا  اسمرای  ها و جنبة انفي یشگی آ  قیم  بات  اش  سمر  اي باش ع   وجری پایيهی بیا  یر

ی  یشگی نر  س  به ثب  رسی   و اي ط. جرن   نسب  به طعمه ها  سمر  ض  انعقای  کمری خرشاشن  تی بری ، ایی چه اسئله خرشاشن  بری  بیشری وابسره به فیارتسیر  وشي  اس 

قابلی  خرشاشن   بسیار اه  اس  يشیا بیا  اشجای اثی کشن یي س ، جرن   باش  با وجری انب  غااشي که . ساشی وشيییها به ایاا  يشای  یر تعیی  اثی بخشي شك طعمه اه  هسرن 

همچنی  طعمه ها باش  قاب  پاشی   باشن ، . یا  اثا ، یر انبار غال  شا یر شك اارعه با احصر  رسی  امک  اس  یر اطیاف  فیاوا  باش ، طعمه را با ای  و با شك نظمي بخرری ب

باتخی ، طعمه آاای  فیارله ش  ، تارشخ اصیفي یاری که یر طي اش  ياا  قابلی  . يشیا اغل  یر احیط ها  ایطرب طعمه ها اي باش  خرشاشن   شا  را بیا  اؤثی بری  دفظ کنن 

طعمه با فیارتسیر  پیشیفره، به صرر  پل  شا اکع  ها  قال  رشا  ش   کااال اقاو  به تغییی شک  . اشن   و اثی طعمه بیا  یور  ا  کمری اي شك شا یو سا  دفظ اي شریخرش

  .ی شک  یر اعیض هرا و تارشخ اصی  فیاه  اي کن یر اعیض هرا ساخره اي شری و چنانچه انرظار اي روی بهریش  یاشنه را یر چارچرب قابلی  خرشاشن  ، قابلی  تغیی

 :خصوصيات يك آفت كش شيميايي ايده آل

 Targetتاثیی کافي رو  آف  ه   شا -

 ع   تاثیی غیی اطلرب بی احصر  سمپاشي ش   -



 ن اشر  اثی سر  شا یاشر  د اق  اثی سر  بی دشیا  افی -

 اقیو  به صیفه بری  اي نظی اقرصای -

 و ارای غااشي طع  و بر  نااطبر  اشجای نکن  یر احصرت -

 تح  شیاشط جر  اخرل  سمی  خری را علیه آفا  ه   دفظ کن -

 بیا  انسا  و یا  یر شیاشط سمپاشي و نگه ار  بي خطی شا ک  خطی باش -

 نامهاي مختلف آفت كش ها

 (:Entry name)نام عمومي 

ارری تاشی  قیار ییفره ( ISO)اش  نا  ترسظ ارسسه ساين   س  پیشنهای ش   و سپس ترسط ارسسه اسران اری جهاني  هی تیکی  آف  ک  اعمرت یارا  شك نا  عمراي اس 

 .یر ارری ساخرار شیمیاشي س  به اا نمي یه نا  عمراي اطالعاتي .اس 

 (: Trade name)نام تجارتي يا نام فرموالسيون 

 (فیارتسیر  ها  اخرل -کارخانه جا  اخرل )اسااي تجارتي بیا  هی س  اعمرت ارع ی هسرن  

 :نام شيميايي 

 .انرخاب ایشری( IUPAC)بی اساس قرانی  اتحایشه بی  المللي شیمي احض و کاربیی 

 

 (بهداشتي و انباري)روش هاي مبارزه با آفات

 (اقدامات بهداشتي و بهسازي)بهسازي محيط -1

 روش هاي مكانيكي و فيزيكي-2

 روش هاي شيميايي-3



 

 :(Environment sanitation)بهسازي محيط-1

                                                                                                             دفن بهداشتي زباله   -                                               ر قراردادن زباله در كيسه ها ي در بسته ، سطلهاي درب دا  -

                                                                                            .ايجاد توالتهاي بهداشتي   -                                                                                                           سوزاندن زباله     -

 جلوگيري از انباشته شدن كودهاي دامي در مجاورت اماكن مسكوني -                            ب                                                                                    دفع صحيح فاضال  -

 مناسب و مقاوم پركردن كليه درز ها و شكافهاي ديوار و سقف با مصالح-

 :پشه ها*

          :                                                                                 اقدامات بهسازي و بهداشتي

پركردن  -                                                                                                            .پشه ها ميباشد( نوزاد ) زهكشي آبهاي راكد آبهاي راكد كه محل رشد و نمو الروها  -

شوند مانند قوطي هاي  پاكسازي ظروفي كه به عنوان النه الروي محسوب  -                                      .پشه ها ميباشد( نوزاد ) چاله ها كه محل رشد و نمو الروها 

                                                       .بستن درب ظروف سنتي كه مخزن آب بشمار مي آيند -                                                                .…كنسرو، بشكه هاي آب ، ظروف سفالي ، الستيك فرسوده و

 ازبين بردن علفها و گياهان آبزي كه پناهگاه بعضي از پشه ها است -                                                                                                               بهااز بين بردن ماندا -

 :موش*

ها از ورود موش                                                                        ـ محافظت ساختمان1         :                                                                                 اقدامات بهسازي و بهداشتي

                                          كردن آنها از دسترسي به آب و مواد غذائي                                                                                         رومها و مح موش  ـ از بين بردن النه2      

 .هاي سربسته قرار داده شود ر كيسهايد دآوري، حمل و دفع زباله بطور بهداشتي، زباله ب جمع: بهداشتي نگه داشتن محيط زيست شامل -3

 



 روش هاي مكانيكي و فيزيكي-2

 بهداشتيدر مورد آفات * 

 استفاده از پشه بند در شبها-                                     .نصب توري بر روي دربها و پنجره ها و هواكشها ، چاه فاضالب  -

 دستگاه هاي اولتراسونيك-

 (گير يا زنده گيركشته )تله گذاري -

 تله هاي نوري ماوراء بنفش-

 در مورد آفات انباري* 

 (سرما و گرما)تغيير دما-

 تله هاي مكانيكي-

 تله هاي آغشته به چسب-

 دستگاه هاي كلي الك كردن-

 هوادهي-

 دوران دادن و استفاده از باد شديد-

 



 

 

 روش هاي شيميايي-3

                                                                                                                            در فاضالب روها ، آبهاي راكد ، چاههاي فاضالباستفاده از روغن ها و فرآورده هاي نفتي  -

                                                                                                                سمپاشيجهت )استفاده از حشره كشهاي ابقائي بهداشتي مشروط به اينكه مقاومت مشاهده نشده باشد   -

 (مي شوندكه به قسمت هاي مختلف بدن ماليده مي شود و حشرات براي چند ساعت دور ) استفاده از مواد دور كننده   -

 كش حشره اسپري از استفاده -

 آنها به نسبت مقاوت نداشتن شرط به ابقائي كشهاي حشره از استفاده با خارجي و داخلي اماكن پاشي سم -

 كشها حشره به آغشته هاي طناب از استفاده -

  مايع يا جامد هاي طعمه از استفاده -

 ها زباله آوري جمع محل مرتب پاشي سم -

 

 آفات كلي 

 مورچه -1

 (سوسري)سوسك -2

 مگس -3



 پشه -4

 موش -5

 رتيلعنكوب و  -6

 گربه -7

 لمبه گندم -8

 شپشه گندم -9

 شپشه آرد-11

 

 

 

 

 

 روشهاي كاربردي مبارزه با حشرات و جوندگان موذي

 

 
 مگس خانگی: الف 
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عراا  رانن  طی  وسیعي اي اطالعا  تجیبي و اپی ایرلریشك نشا  یای  اس  که اش  اگسها به عل  عایا  رش  یر احیط ها  کثی  و تغاشه اي ارای آلری  و فضرت  اي ت

 .بیرو  ب   انرق  نماشن بیمارشاا اي قبی  وشیوسها ، باکریشها ، پیوتريوآ و تخ  نمات ها و کیاها  انگ  را بطرر اکانیکي و ترسط پاها ، خیطر  و ارها  ارجری 

کنن  و شا یر نایشکي آنها یاا ار  ، ایغ ار  و شا کری دیراني اش  دشی  بیشری یر جاهاشي که اصر  به اش  احیط رعاش  نش   و یر اااکني که يباله ها را یشی به یشی یف  اي 

 بیا  فضا  سبا انباشره ش   و شا ارای آلي یر دا  پرسی   وجری یاشره، فعالی  یارن  

 

 :كنترل از طريق سمپاشي ابقايي

 :اماكن مورد سمپاشي 

 اناط  جم  آور  و یف  يبالهسطر  یاخلي و خارجي و اطیا  اناط  نگه ار  یا  و دیرانا  ، سمپاشي 

. 

 

 

 

 

 :پشه ها: ب

را یر آب ين یي کیی  تنها ایدله بلرغ خری را یر احیط بییو  اي ( تخ  ،ترو و پرپ ) ایدله ين یي خری شعني  4اي آنجاشیکه پشه ها یارا  ییییشسي کاا  بری  لاا سه ایدله اي 

باري  اصلي بی رو  پشه ها بی رو  اباري  با ایاد  ترو  اي باش  که آب ين یي کیی  و تنها یر اش  ایدله اس  که جنس اای  آ  بیا  تخمگاار  نیاي به خرنخرار  یاری لاا ا
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، ارای نفري تروکشي کیی و شا با پیکیی  تنه ها  ترو  ، جم  آور  و یف  يباله ها ، نخاله ها  ساخرماني ، جم  آور  و ……بیا  اش  کار باشسري شا با اسرفای  اي سمراي اانن  

 .اانن  قرطي کنسیو و هی آ  چیا  که یر آ  آب جم  شری  اي جمله کارهاشي اس  که یر کاه  وفرر پشه ها ارثی اس  ،ها قرطي ،ها  ااشی  یف  تسریك

 .سمپاشي ابقاشي اس ا  بیا  اباري  با پشه ها  بالغ بهریش  ر

 

 :ها سوسري

بطرر کلي یر اااکني ين یي اي کنن  که یی  ، ایطرب ، تارشك و یارا  ارای آلي یر دا  سرسیشها .  باش  نر  سمپاشي فیق یاری( رشا شا یرش  )بسره به اشنکه نر  سرسی  

 .فسای باشن  

بیشری را  آبها ، سیوشسها  به اشري ، تاسیسا  ، انبار  ، ارتررخانه ، فاضالب ، و هی آ  چیا  که با فاضالب سی و کار یاری ( یرش  )بیا  اباري  با سرسیشها  نر  آایشکاشي 

 .شسري به یق  سمپاشي شریبا

رو   باشسري تاکی  سمپاشي را بیشری بی رو  آشپاخانه و آب ارخانه ها انجا  یای و لاا پش  و یاخ  کابین  ها ، پش  کلی  و پیشا ش  ، سرراخ( رشا )یر ارری سرسیشها  آلماني 

 .را سمپاشي کیی....   لرله ها و   وروی و خیوج انراحپالگ ، يشی سینك یسرشرشي ، اتصا  لرله ها و سی  ها ، ا

 

 

 اس هاس
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 .هی یو جنس نی و اای  آ  یر تما  ایاد  نمفي و بالغ خرنخرار بری   و یر ش  فعالن . بطرر کلي ساس ها ارجریا  ااادمي بری  که اي نظی انرقا  بیمار  یارا  اهمی  نیسرن  

 .و چر  یر هنگا  خرنخرار  بااق تیشح کیی  اشجای تحیشك و خارش ش ش  اي کنن  

، سق  ها ، تبال  یر ياانیکه خرنخرار  صرر  نمي یییی نمفها و بالغی  بي دیک  یر احلها  تارشك و خشك اانن  شکا  ها و یري لراي  چربي انا  ، یشرارها  یر طي روي

  .شرار  ، بی  تشك و تخرخراب اخفي اي شرن  کفپرشها  چربي، يشی یري کاغا ی

 . ی یاشها  واری  یاریساسها هیچ بیمار  را به انسا  انرق  نمي کنن  ولي یاش آنها امک  اس  اشجای ک  خرني و آلیی  نماش  که بسرگي به دساسی  افیای و تع ا

شك ساس بالغ اي تران  شك کلني ساس . ي کیاشه ا  اث  ایا و صن لي اجالس صرر  اي یییی ساسها ترسط اجناس یس  یو  خیش ار  ش   و شا  وساش  چرب:  نقل و انتقال

 .برجری بیاش  ساسها یارا  بر  خاصي هسرن  که نریجه تیشح غ ی ارجری یر بن  سر  سینه آنها اي باش 

 

 روش مبارزه

 سمپاشي را صبح يوی انجا  یای  وباشسري عم اساس اباري  با اش  دشیا  انجا  سمپاشي ابقاشي یر یاخ  اااک  بری  

 .اي باش  اناط  ارری سمپاشي شاا  قسمرها  اخرل  تخرخراب ، تشکها ، وساش  چربي ، پشري ها و کلیه یريها و شکافها  ارجری یر ک  اتاق و یشرارها 

 

 :ملخ 

کیلر سبرس بینج و  12را به ایاا  شك کیلر یر  ……سمراي اانن   اي الخها  براي بهری اس  بیا  اباري  با. اصرت الخها شا براي شك انطقه بری  و شا به صرر  اهاجین  

 .شاسبرس ین   و تیجیحا همیا  با االس چغن ر که به خربي اخلرط ش   باش  به صرر  طعمه اسمر  اسرفای  کیی
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اي شك شا چن  روي اي انطقه عبرر کیی  و شا با اسرفای  اي طعمه ها  اسمر  ذکی ش   و شا یر یر ارری الخها  اهاجی شا باشسري به آنها کار  ن اش  ، چیا که خری به خری بع  

 .اراری دای و باري به صرر  سمپاشي اسرقی  با سمر  و غلظ  ها  ذکی ش   یر ارری ساشی دشیا  و بعضا غیظ تی اباري  را انجا  یای

 

 عقربها و رتيل

ر  نیسرن  ولي امک  اس  یر اثی نی  يی  به انسا  و سمراي که به ب   تارش  اي نماشن  باعث نارادري ها  ش ش  و ج   و یاها ایگ ناق  بیما( رتی   )عقیبهاو عنکبرتها 

 .شرن 

 

 

  عقربها

یر یرنه ها  دفار عقیب یر سرراخهاشي که یر عقیبها جانرراني ش  فعا  بری  که یر هنگا  روي یر يشی سنگها ، کلرخ ، بقاشا  انباشره ش   ییاها  ، تبه ت  شکا  یشرارها و 

سمی  عقیبها به ان اي  و رنگ آنها بسرگي ن اری و بعضي اي عقیبها  بارگ ب و  خطی بری  یر دالي که یاش انراعي اي عقیبها که اي جثه . يای  کن   اي شری اسریاد  اي نماشن  

سانري اری با نا   9خطیناکریش  عقیب اشیا  شك عقیب يری رنگ با طر  . خطیناک اي تران  ایگ آخیش  باش کرچکری  بیخرریار اي باش  که به عل  وجری فاکرررها  سمي 

 .احلي یایش  اي باش 

 روشهاي مبارزه

ها ، يشی شییواني ، کنار اتاقها، یاخ  اسرفای  اي دشی  کشها باش  یر یاخ  اااک  و احلهاشي که عقیب ها تماشلي به وروی شا اخفي ش   یارن  اانن  يشی وساش  انا  ، يشی ياین 

اناط  اي ترا  به پي و پاشه ساخرما  ،  کم ها انجا  یییی و یر فضا  باي خارج اي اناي  باش  دشی  کشهاشي را یر قسمرهاشي بکار بیی که ساخرما  با خاک تماس یاری اي جمله اش 
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سانري اری اي سط  يای  اي باش  و سمپاشي تری  ها  سنگ و چرب و الرار انباشره ش   یر  62اشي یر اش  اناط  تا سررنها و راهیوها و اشرانها و رواقها اشار  کیی ارتفا  سمپ

 .اطیا  ساخرما  نیا ضیور  اس 

 

 

 حشره كشهاي مورد استفاده

…. 

 

 ها یا عنکبوتهاي سمی رتيل  

عنکبرتها  بیر  سیا  و قهر ها  اي .باشن  ، تک  فقط تع ای اح وی  اي آنها بیا  انسا  خطیناک هسرن  تما  عنکبرتها که یر لفظ عااه به رتی  شناخره ش   ان  یارا  س  اي 

 .اي باش جنس تتیویکررس ، عنکبرتها  نسبرا کرچکي هسرن  که بیا  انسا  بسیار خطیناک تی اي عنکبرتها  بارگ به ظاهی خطیناک به نا  تارانررت 

 روشهاي مبارزه

فضاها  يشی لراي  انا  انا  تها و تری  ها  تخ  و تارها  آنها با دشی  کشها بهریش  روش بیا  اباري  اس  یر اش  راسرا باش  یشرارها ، يواشا  اااک  ، شکافها ، سمپاشي عنکبر

 .و تری  ها  آشغا  و ارای يائ  و تریها  چرپ و الرار و ساشی ارای يائ  را سمپاشي کیی

 :احتياط

ی  افرای  و ارجبا  مپاشي یر سق  اتاقها و اااک  انجا  اي شری که باش  یق  نمری که عنکبرتها خصرصا بیر  ها  سیا  امک  اس  تحیشك ش   و اي بات به پاشیر اراقعي که س

 .یاش فیی را فیاه  نماشن 
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کرچك یشگی بری  ولي یر اش  بی  رتی  به یلی  ن اشر  غ   سمي و نیا يائ   اش  یو ارجری که اي یسره ارجریا  کلیسی یار بری  خری شکارچي بسیار  اي دشیا  و ارجریا  

عقیبها به یلی  یاشر  نی  ها  خطیناک و سمي یارا  اهمی  اي باشن  که یر اش  دا  خطیناکریش  .  لاا یارا  اهمیري اي نظی پاشکي نیس  ا  بیا  تارش  س  خطی  ن اری

 .ي شبیه ی  یاو با پ شپالپا  بیجسره و نی  کرتا  اي باش  که س  آ  نرروترکسیك اي باش عقیبها نر  يری با یاي بارشك و یرا

یر )، اشجای شك کمیبن  آبي بیا  اباري  با اش  ارجریا  ضم  انجا  آاريش به پیسن  یر اعیض خطی ، انجا  االدظا  ادریاطي اث  بايرسي کف  و لباس یر آااک  آلری  

 .طیا  چایر شا اح  سکرن  اشجای کیی   و شا با نگه ار  و پیورش چن  ایغ و خیوس آنها را کنری  نمرییر ا( صرر  اق ور بری  

 :سموم مورد استفاده

افیای یر اعیض شك عقیبها ترسط س  بیا  سمپاشي بی علیه عقیب به وشي  یر اااک  نایشك به اح  سکرن  افیای باشسري عملیا  سمپاشي یر ابر ا  صبح انجا  یای تا یر اثی تحی

 .یاش آ  قیار نگیین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :جوندگان

 ارشها  صحیاشي -3رتها   -2ارشها  خانگي  -1:  اصرت اا با سه نر  جرن   اراجهه خراهی  بری

ارشي اس  با ی  یراي و چشمها  یرش  و تله یرش نسبرا بارگ که یر سرراخها و شکافها  ارجری یر خانه ها تنه یاش   و یر اااک  :  Mus musculusارش خانگي   -1

 .انساني يشای یش   اي شری

رگ و کشی   که طر  ی  آ  اي اجمر  سی و ارش سق  شا ارش سیا  و قهر  ا  نیا اعیو  اس  ارشي اس  با جثه نسبرا با:   Rattus rattusارش کشري شا ارش با    -2

 .تنه دیرا  باریری اس  پري  اش  ارشها نسبرا بارشك اي باش  و یرش ها بلن  اس 

  شا ارش فاضالب ارشي اس  با جثه نسبرا بارگ که طر  ی  آ  اي اجمر  سی و ب   دیئا  کرتاهری اس  ، پري  Rattus norvejicusارش نیوی  شا ارش فاضالب    -3

 .اش  دیرا  په  و یرشها نسبرا ضخی  و کرتا  اس  

 

 

 روشهاي مبارزه با موش ها

  Mechanical proofing روش حفاظت مکانيکی: الف 

 .دفاظ  اکانیکي به اعمالي اطالق اي شری که ارشها را اي رسی   به غاا و پناهگا  و آب یر ساخرما  ، انبارها و ساشی اااک  باي اي یاری

آور  ودم  و یف  پس اان   ها   ارای غااشي ارجری یر يباله ها باریریش  انب  غااشي بیا  ارشها  شهی  شا اهلي اي باشن  لاا باشسري بطرر به اشري جم   :غذا حذف   -1

 .شری 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.toppatogh.com/uploaded/mihanpatogha585bf7ee7445803c6a5dac5c626f1cb_rat.jpg&imgrefurl=http://www.toppatogh.com/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%8C/&usg=__MDhHkVZuCMbspHpGP8xiocZJ5RY=&h=768&w=1003&sz=59&hl=fa&start=6&zoom=1&tbnid=ha_QtSDUKBlc1M:&tbnh=114&tbnw=149&ei=Jks1TrviLsWy8gOf8LWgDg&prev=/search?q=%D9%85%D9%88%D8%B4&um=1&hl=fa&lr=&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


تي  اس  سرراخها  فاضالب را با کفشر  اناس  روي اي بی  اي رون لاا باشسري یر یاخ  ساخرما   3-4ارشها یر صرر  ع   یسریسي به آب یر کمری اي  :حذف آب  -2

 .وشان  و اي چکه کیی  شییها  آب و قیار یای  ظیو  آب یر يشی آنها خرییار  نمری

  Rodent proofing حذف پناهگاه ها: ب

ساخرمانها باش  به طیشقي ساخره شری که اي وروی آنها تع ای  اي جرن یا  نظیی ارش خانگي ، ارش نیوی  ، ارش سق   تماشلي به یاخ  ش   به اااک  انساني یارن  لاا 

 .جلرییی  به عم  آش  و یر آب کانالها  فاضالب به خصرص ش  هنگا  کااال بسره باش 

رشها اعمرت راهاشي را بیا  یر احلهاشي که ااکا  جم  آور  تشه ارشها  ایی  ااکا  پاشی نیس  و ااکا  اشجای بر  تعف  وجری یاری با ترجه به اشنکه ا :تله گذاري : ج 

آنها قیار یای عالو  بی تله ها  اکانیکي اخییا  عبرر و ایور اسرفای  اي کنن  که کنار یشرار شا کنار پناهگا  آنها باش  تله ها را باشسري بی اساس اش  رفرار ارشها یر اح  رف  و اا 

صرر  صفحا  آغشره به چس  اخصرص هسرن  که قایر اس  ارشها را نگه یاری و بهری اس  رو  اش  صفحا  اسرفای  اي تله ها  چسبا  نیا ار او  ش   اس  اش  تله ها به 

 .ر الکریشکي اسرفای  نمریطعمه بیا  جل  دیرا  قیار یییی همچنی  بیا  احافظ  سطر  کرچك شا احلهاشي به ش   باش  اي یسریسي ارشها یر ااا  باش  اي ترا  اي دصا

 

 :شيمياييمبارزه  

 . یر راسرا  اباري  شیماشي با ارشها اي ارای فرق اسرفای  اي شری 

 دور کننده ها : الف 

اشار  کیی  .……اي جمله اش  ارای اي ترا  . اش  ارای ارج  یور ش   ارشها اياح  ها  خاصي نظیی جعبه احصرت  کشاوري  و بسره ها  اخرل  و سی  ها  بیق اي شری 

 . 

 

 

 

 



 سموم موش کش : ب 

اي جمله اش  ارای . اش  ارای یر کشري ها ، انبارها و ساشی اااکني که ااکا  اس وی نمری  کاا  آنها وجری یاری جه  اي بی  بیی  ارش ها اسرفای  اي شرن   :مواد تدخيني  -1 

 .اشار  کیی  ..…اي ترا  به یاي 

  :طعمه گذاري  -2

بیا  طعمه یاار  یر اااک  . کن   ار او  تیش  اباري  با ارش ها یر اااک  اسرفای  اي سمر  اس  که طي آ  ارای خرراکي ارری عالقه اش  دیرا  را به سمر  اخرل  آغشره اي 

اي س  ان  اي پیاکن   ش   آ  یر اکا  ش   و نیا قاب  جم  آور   اسکرني بهری اس  که اي جعبه شا لرله ها  اقراشي ، شا قطعا  لرله ها  پلیکا اسرفای  نمری تا ضم  احافظ 

 . ونیا ارج  تحیشك دس کنجکاو  دیرا  شری . باش  

رو  جرن یا   ی  جرن یا  دشیاتي که بینکره اه  اشنکه قب  اي اباري  با جرن یا  و شا دی  اباري  با آنها درما باشسري اباري  با دشیا  ه  صرر  بگییی چیا که با اي بی  بی

 .ين یي کیی  سیاغ ایابانها  ج ش  اي جمله انسا  رفره و امک  اس  باعث انرقا  بیخي اي بیمارشها  خطیناک به انسا  شرن 

 

الرص  اي اش  سمر  یر اراق   ا . بهری اس  بیا  اباري  با جرن یا  دري المق ور اي سمر  دای اسرفای  نشری چیا که بیا  انسا  و ساشی پسران ارا  بسیار خطیناک اي باش 

 .بهری اس  اش  سمر  را با انجا  االدظا  ادریاطي و رعاش  به اش  شخصا تهیه کیی. اضطیار  و بیا  اباري  ضیبري بی علیه جرن یا  اي ترا  اسرفای  کیی

 

 طرز تهيه سم فسفر دوزنگ

….. 

 

 

 

 

 



 مضر کشاورزيدر کنترل جوندگان  (IPM) هاي مدیریت تلفيقی آفات هبرد را

 

 

براي حفاظت محصوالت از آسيب جونده در انبار، اقدامات احتياطي . مي باشد (IPM) مؤثرترين و اقتصادي ترين راهبردهاي كنترل صحيح جوندگان استفاده از مديريت تلفيقي آفات

در صورت . اقدامات اصولي شامل حذف منيع غذايي و كاهش تعداد پناهگاه ها است. بودجلوگيري كننده براي كنترل هجوم و جلوگيري از استقرار و تثبيت در اولين مكان مفيد خواهد 

جوندگان مي . درها، پنجره ها و ديوارها مي بايد نفوذناپذير باشد و هر سوراخي در ساختمان مسدود شود . امكان، محصوالت مي بايد در بسته هاي كامال مقاوم در برابر جونده انبار شوند

  .شوند( يك متر زير يا باالي سطح زمين) ساني وارد هر سوراخي در ساختمانتوانند به آ

سوراخ ها بايستي با پوشش آهني، ورقه هاي فلزي گالوانيزه شده يا . ميلي متر وارد شوند 6تمام راههاي ورودي بايستي مسدود شوند، زيرا جوندگان مي توانند به سوراخهايي به كوچكي 

تينرهاي مقاوم در نواحي ورودي انبار به خصوص در شرايطي كه ساختمان بيروني مسقف نشده است، كاالهاي انبار شده روي عايق هايي گذاشته شوند يا در كان. مالت سيماني مسدود شوند

  .هر ريخت و پاش در بيرون انبار بايستي بطور منظم پاكسازي شود، زيرا جوندگان را جلب خواهد كرد. به موش مسدود شوند

 11تا  3علف هاي هرز و متراكم يا پوشش گياهي دائمي بلند در حدود . هاي محوطة بيروني و به هم ريختگي، پناهگاه بالقوه اي براي جوندگان فراهم مي كند كه مي بايد برطرف شوند زباله

  . متري محوطة بيروني انبارها قطع شده و شاخه هاي درختاني كه مشرف به انبارند هرس شوند

براي كنترل جوندگان در زمين زيركشت، پيشگيري و حفاظت مشكل تر است، همچنانكه در . مچنين ممكن است جوندگان را جلب كند و تاحد ممكن از اطراف انبارها حذف شوندآب راكد ه

  . بيشتر موارد مناطق وسيعي درگير مي شوند و ممانعت عملي نيست

 آفات انباري

 خصرص به انبار  احصرت  به ذخییهساي  ایدله که یر هسرن  آفاتي انبار  آفا  .ایگییی احسرب غال  ا   بلن  ذخییهساي  یر اصلي اشکال  اي شکي انبار  آفا 

  .ایشرن  احصر  و کیفی  کمی  یر نقصا  باعث و نمری  واری يشای  خسارا  غال 

 :محصوالت و كاالهاي انباري

 :بايریاني بشی  يشیاقال  غااشي انسا ،یا ،طیرر و ارای صنعري و 

که یر انبارها ... ،خشکبار،یانه ها  روغني،انسرجا  پشمي،اصنرعا  چربي،ارای سلرلا  یرنایر ،تی  بار و...(انرا  نخری،لربیا،ع س،ااش و)،دبربا ...(ین  ،جر،بینج،ذر  و)غال  

 .فیاواني بعم  آش نگه ار  اي شرن  که یرهی دا  یر دفظ و نگه ار  بهینه آنها تي  اس  کرش  ها  



 .بشمار اي آشن  یرایا  آفا  انبار  دشیا  جاشگا  وشي  ا  یارن ،یر اش  ایا  سخ  بالپرشا  و پیوانگا  انبار  اي سی سخ  تیش  یشمنا  کاتها  انبار 

ش  یو عاا  نه تنها سب  تسیش  چیخه ين یي دشیا  و کنه ها یر ذخیی  ساي  احصرت  انبار ،کنری  یاا و رطرب  اس ،افااش  ایاا  هیشك اي اشکي اي بینااه ها  اساسي 

 .نیا فیاه  اي شری که اي تران  سیانجا  نااطلربي یاشره باش  اي شری بلکه شیاشط اناسبي بیا  فعالی  ایکیواریانیسمها ها  انبار 

انطقي و بهینه هما  پیشگیی  اي وقر  دایثه اسرکه اي لحاظ اقرصای  و به اشري  بیا  کنری  آفا  و عراا  يشا  آور ،را  ها  يشای  اطی  ش   اس ،ااا بنظی اییس  روش

 .،برشي  یربار  اقال  غااشي ،نسب  به یشگی راهها بیتی  یاری

 ساي  ذخیی  خالي فضا  و انبارها ض عفرني و قبلي بقاشا  احمرله و فضرت  ، دشیا  وجری اي شکافها، ، ها ،یشرار  سطر  کلیه کیی  تمیا شاا  به اشري، اق ااا  انجا 

کنری   و ض عفرني به نسب  ایباشس  انبار  آفا  به ین   ش   آلری  اي پس ااا یاری، يشای  اهمی  آلرییي اي بیوي پیشگیی  یر آلي فسفی  پاشی ني سمر  اي اسرفای  با

 .نمری اق ا  ارق  به و سیش  اناس  روشي با آلرییي

 چنانچه و باش  اي اشمني وساش  یاشر  عملیا  و یقی  ه اش  تخصصي، آاريشها  فیاییی  اسرلا  و بری  پیچی   نسبراً آفا ، با اباري  و ض عفرني عملیا 

 تي  تخصص و یان  آوری  ب س  همچنی  و ایوا  و لراي  تهیه و رشا  بینااه به نیاي و باش  تران  خطیناک اي عملیا  اش  نشری، ینبا  ب ق  ش   ترصیه یسرررالعملها 

 .یاری ض عفرني اي انجا  قب 

 ..…بیا  اباري  با آفا  انبار  باشسري اي سمر  ت خیني اانن  

 

 (2493طبق استاندارد شماره )گونه هاي مهم حشرات انباري غالت موجود در ايران و مرتبط با گندم

  Sitophilus granarius L -ین   (سیخیطراي)شپشه-1

  Trogoderma granarium Everts -لمبه ین  -2

  Rhizopertha dominica F -شپشه اسریالیاشي ین  -3

  Sitotroga crealella Oliv -بی  ین  -4

  Tribolium Castaneum Herbst -شپشه آری-5



  Oryzaephilus surinamensis L  -شپشه ین انه یار-6

 

 دمله کیی  و خسار  بانن  یرشن  يشیا قایرن  به یانه ها  سال  آفات اوليه غالتچهارارری او  را -

یرشن  يشیا شیاشط خاص نظیی بات بری  رطرب ،ص اه یش یي یانه ناشي اي عراا  اکانیکي شا آف  يییي قبلي اي ترانن  به غال  خسار   آفات ثانويه غالتیوارری آخی را -

 .واری آورن 

 

  Sitophilus granarius L -گندم( سرخرطومی)شپشه-1

 

 : مشخصات ظاهري 

 .باش   اي( ا  روش   رنگ شفیی  قهر ) ا  تیی   ایلي اری و رنگ آ  قهر  5تا  3طر  ب   اش  شیشه  

 . ها  بیضر  اس   شری و د  فاص  سی و سینه به صرر  شك دلقه و یارا  فیورفرگي سی دشی  به شک  خیطر  خمی   یش   اي 

 : طرز زندگي 

 .یییی  ترو و شفیی  اش  دشی  یر یاخ  یانه غال  انجا  اي, نشر و نما  تخ  



چنانچه شیاشط اساع  . شری  اا  اي 3تا  2یاری و اررسط اش  یورا  بالغ بی ( رطرب  و غاا , اخصرصأ دیار  ) دشی  بسرگي به شیاشط احیطي ارجری  11طر  یورا  ين یي 

 .رس   بار نیا اي 8بار ولي یر بعضي اوقا  دري تا  3تا  2رس  و تع ای نس  یر سا   اي 200تع ای تخمها د وی . هفره تقلی  شاب   5تران  تا  باش  اش  یورا  اي

 .تران  ين یي کن   ی اياش  آف  یر تما  ینیا پیاکن   اس  ولي یر آب و هرا  اعر   بهر :مناطق انتشار 

 .شری  تیش  عاا  خسار  به غال  انبار ش   یر اناط  اعر له بری  و بیشریش  خسار  ترسط ترو  اش  دشی  واری اي اش  آف  اه  :خسارت 

 : بينند عبارتند از  ترين دانه هائي كه توسط اين حشره خسارت مي مهم

  ر  شرت  بینج و بن, اري  , جر , ذر  , چاویار , ین   

 

 

  Trogoderma granarium Everts -لمبه گندم-2

 : مشخصات ظاهري 

شری و بالها اي کیکها  نیاي پرشی   ش   اس  طر  ب نه دشی   ا  یش   اي ا  تیی  با ریه هائي به رنگ يری ارماش  به قهر  ا  بیضي شک  بری  و به رنگ قهر  لمبه ین   دشی 

ا  رنگي اس  که رو  ب   آ  یر رو  آخیش  بن  به صرر  شك  شکي اي اشخصا  باري ترو اش  دشی  وجری ارها  قهر . ایلي اری اس   3ایلي اری و اای  آ  د وی  2نی بیابی 

 . شری  ا  یش   اي یسره پیپش  و بلن  سینیا 

یور  ين یي اش  دشی  بسره به . تخ  رو  ارای غاائي یااشره و ترو آ  قایر اس  شیاشط نااساع  ين یي بخصرص کمبری غاا را تحم  کن   125دشی  اای  تا   :طرز زندگي 

 .اا  تا چن  سا  طر  بکش   2شیاشط احیطي ارفاو  بری  و امک  اس  اي 

 . ع ا وجری آ  یر اناط  اسررائي و نیمه اسررائي نیا ارری تائی  قیار ییفره اس  اش  دشی  بیا  اولی  بار اي هن وسرا  یاارش ش   ولي ب :مناطق انتشار 

دبربا  و نظاشی آ  , اال  , ا   ها  غله باش  که به انرا  غال  و فیآوری  تیش  آفا  انبار  اي خسار  ناشي اي ترو اش  دشی  سنگی  بری  و اش  دشی  اي خطیناک :خسارت 

 .ين   ص اه اي

 



  Rhizopertha dominica F -استراليایی گندم شپشه-3

ها   ب   اش  دشی  بارشك بالپرشها فیورفرگي. شری  ا  تیی  یش   اي ا  ارماش  به قیاا تا قهر  ایلي اری یاشره و به رنگ قهر  3تا  2اش  دشی  طرلي بیابی  :مشخصات ظاهري 

سه بن  آخی شاخك  .شرن   کنن  باریری اي باش  که هیچه به طی  جلر ایااه پی ا اي پش  سینه اح ب و یر قسم  جلر یارا  بیجسرگیها  افیسي و رو  اي. انظمي وجری یاری 

 .دشی  به صرر  اي ه  باي ش   ارماشان  

یور  . تران  غال  را سرراخ کن   یااری و ترو آ  نیا اي س  سر  به بع  اي تخ  رو  غال  اي 500تا  300دشی  اای  بی  . تران  پیواي کن   اش  دشی  یر هرا  یی  اي :طرز زندگي 

 .انجاا   ارفاو  بری  و یر شیاشط اناس  د وی شك اا  به طر  ايين یي اش  دشی  بسره به شیاشط احیطي 

 .تران  به ين یي خری ایااه یه   شری ولي بع  اي انرقا  به اناط  اعر   فقط یر انبارها  یی  و شا یر نقاط یی  انبارها اي اش  دشی  یر تما  اناط  ییاسیی شاف  اي: مناطق انتشار 

, عالو  بی غال  لربیا . یییی  ين  ین   یر صرر  آلرییي ش ش  ترسط اش  دشی  بر  عس  به خری اي بینج و اري  خسار  اي, ذر  , چاویار , ین   اش  دشی  بیشری به  :خسارت 

 .بین   نخری و ییاها  یاروئي نیا ترسط اش  دشی  ص اه اي, ع س 

 

 

 

 



 

 

 

  Sitotroga crealella Oliv -بيد گندم-4

 : مشخصات ظاهري 

بالها  جلرئي به رنگ يری خاکي ب و  هیچگرنه عالا  اشخصه بالها  عقبي به رنگ . رس   ایلي اری اي 9تا  6ایلي اری و طر  آ  به  19تا  13عیض اش  دشی  با بالها  باي به 

 . ها  بلن   وجری یاری  ها  بالها  جلرئي و عقبي رششك خاکسری  هسرن  و یر لبه

 : طرز زندگي 

یااری و تروها  خارج ش   اي تخ  پس اي سرراخ نمری  یانه غال  به یاخ  رفره و تا پاشا  نشر و نما  ترو  و شفیییي یر همانجا به  ع ی تخ  اي 150دشی  اای  بطرر اررسط 

 .یه   ين یي خری ایااه اي

 .تران  ترلی  کن   نس  یر سا  اي 8اش  دشی  بسره به شیاشط احیطي تا 

 :انتشار مناطق 

 . اش  دشی  یر اناط  اسررائي و اعر   انرشار یاری  

 :خسارت 

ها نیا  تران  یر ارق  رسی   غال  رو  خرشه آش  ولي یر جاهائي که اش  دشی  اسرقی ش   اس  اي اعمرت بی  غال  به عنرا  آف  انبار  غال  بخصرص ین   و ذر  به دساب اي 

 .بان  یر اارعه تخ  یاار  کن  و خسار  



 

 

 

 

  Tribolium Castaneum Herbst -شپشه آرد-5

 : مشخصات ظاهري 

 . ا  تیی  اس   ا  ارماش  به سیخ شا قهر  باش  رنگ آ  شکنراخ  قهر  ایلي اری و تغی ان ا  اي 4تا  3طر  ب   اش  دشی  

 . ا  اس   رنگ ترو اش  دشی  سفی  تا يری ارماش  به قهر . شری  تی اي ساشی بن ها اس  و به شک  ییي یش   اي سه بن  آخی شاخك اش  دشی  په 

 : طرز زندگي 

 .باش   ع ی اي 400تا  300یااری و تع ای تخمها بطرر اررسط بالغ بی  ها  خری را بطرر آيای بی رو  ارای غاائي اي اش  دشی  تخ 

اش  . کنن   تروها یر اقاب  سیاا دساس هسرن  ولي یر هرا  ایطرب بهری ين یي اي. انجاا   اا  به طر  اي 3یور  ين یي اش  دشی  بسره به شیاشط احیطي ارفاو  اس  و تا 

 .باش   دشی  قایر به پیواي نمي

 : مناطق انتشار 

 .تران  به ين یي خری ایااه یه   اناط  سییسیی فقط یر اکانها  یی  ايشری البره یر  اش  دشی  یر تما  ینیا شاف  اي

 : خسارت 

 .آوری  ها  روغني نیا خسار  واری اي ها  یانه خشکبار و کنجاله, ایوشه , دبربا  , ها  کاکائر  یانه, ها  آ  به بایا  يایني  اش  دشی  عالو  بی غال  و فیآوری 



 

 

 

 

 

  Oryzaephilus surinamensis L  -شپشه دندانه دار-6

 : اشخصا  ظاهی  

باش  پش  سینه او  دشی  یارا  یو فیورفرگي طرلي اس  و یر هیطی  پش  سینه ش  ین انه وجری  ا  تیی  اي ایلي اری و رنگ آ  قهر  3/5تا  2/5طر  ب   اش  دشی  بیابی 

 .یاری 

انجاا   هفره به طر  اي 10تا  3ارای غاائي بطرر آيای یااشره و یورا  ين یي دشی  چنانچه رطرب  و غاا اناس  باش  اي تخ  رو   150شپشه ین انه یار بطرر اررسط : طیي ين یي 

 .ها را سپی  نماش   تران  یر اناط  اعر   ياسرا  و دشی  کاا  اي



 .اش  دشی  یر تما  ینیا بخصرص اناط  اعر له انرشار یاری : اناط  انرشار 

 کن   ها و آری غال  تغاشه کیی  و خسار  واری اي یییی و اي یانه ی  یر اکثی انبارها  ارای غاائي بخصرص انبارها  غال  و خشکبار شاف  اياش  دش: خسار  

 

 

 کرم هاي آرد 

Tenebrio molitor 

T.obscurus 

Tenebrionidae  

 

 

 

 مشخصات مرفولوژیکی 

T.molitor  را بنا  سرسك يری آری وT.obscurus را بنا  سرسك سیا  آری نیا 



عالو  بی اش  هی یو یرنه اغل  یر شك احیط غااشي و یر شیاشط اکرلریشك شکسا   یر . اش  یو یرنه اي لحاظ شک  ظاهی  و طیي ين یي کااالً شبیه به ه  اي باشن  . یرشن اي  

سی په  و . سرسك يری آری بینگ قهر  ا  شفا  و سرسك سیا  بینگ سیا  اا  اس  . اي باشن  ایلیمری  11تا  12دشیا  کاا  نسبراً بارگ و بطر  . کنار ه  ين یي اي کنن  

قطعه يشی پیشاني یر بخ  جلرئي خری رش  کیی  و قاع   شاخکها و لبه ها  جلر  . تقیشباً بشک  ضلعي اس  که رو  آ  اي نقاط رشا و فیورفره و اریاک  پرشی   ش   اس  

پاها کرتا  و پنجه ها (. یر صررتیکه آنیا به سم  عق  بکشی  )شاخکها کرتا  و شايی  بن   اس  و انرها  آنها هییا به قاع   پی  قفس سینه نمي رس  . چشمها را اي پرشان  

 .بن   اس   4بن   و پنجه پاها  عقبي  5هریوای اي باشن  شعني پنجه پاها  جلرئي و وسطي 

 

 : قیار يشی اس  طیي تشخیص اش  یو یرنه اي شک شگی به 

 

1-T.molitor    

 
طر  سرای  بن  شاخك اي اجمر  . عیض پی  ییی  اي طر  آ  بیشری اس  پی  ییی  یر قاع   فاق  شیار عیضي اس  . اش  سرسك بینگ قهر  ا  ااش  به قیاا و بیاق اس  

 .سینه و شک  کاا  نبری  و بی  آنها فاصله اشخص وجری یاری اتصا  قفس .عیض و طر  بن  آخی شاخك ها بیابی اس  . یو بن  قبلي کرتاهری اس  

2- T.obscurus 



 
طر  سرای  بن  شاخك تقیشباً بیابی اجمر  یو . رنگ سیا  اا  اس  عیض و طر  پی  ییی  تقیشباً بیابی اس  یر قاع   پی  ییی  شك شیار عیضي کااالً اشخص وجری یاری ه ب

 بن  قبلي اس  و عیض بن  آخی شاخك بمیات  اي طر  آ  بیشری اس  

 1/1تا  4/1سطح آ  هنگا  رها ش   اي ب   دشی  به اای  لاج و چسبن   آغشره اي شری که ذرا  . بیاق اس   تخ  اش  سرسك بیضي شک  و بیگ سفی  شیی  و نسبراً

 3 ایلیمری اس  ولي یر هنگا  رش  کاا  طر  آنها به 2ترو ها  اش  سرسك ها نسبراً یرش  و یر هنگا  خیوج اي تخ  سفی  رنگ و ان اي  آنها یر د وی . ایلیمری تغییی اي کن  

دلقه آخی شک  خیلي کرچك و اخیوطي . بینگ قهر  ا  تیی  اس    T.o.ااش  به يری و رنگي  .T.mرنگ ترو . شک  تروها کشی   و بارشك بری  . سانریمری اي رس   5/3تا 

 .دلقه آخی ب   یارا  شك جف  پیرس  انرهائي اس  . شری شفیی  نخس  سفی  رنگ ولي بر رشج به رنگ ااش  باری تب ش  اي . شک  بری  و به یو پیرس  انرهائي خر  اي شری 

 

 



 
 

 

 

 

 

 بيولوژي 

اش  دشیا  بیا  فیار اي نرر، رويها یر پناهگاهها  تارشك پنها  ش   و عصیها به . سرسك يری و سرسك سیا  آری هی یو اي نرر ییشاا  بری  و فقط یر هنگا  ش  فعالی  اي کنن 

اا  ين یي اي کنن  ولي طر  ين یي اای  ها طرتني تی بری  و  3و سرسك سیا   2طر  عمی دشیا  کاا  کرتا  و سرسك يری نی بطرر اررسط . هنگا  غیوب به پیواي یر اي آشن  

 . تقیشبأ یو بیابی نیهاس 

تخ  . ع ی تخ  اي یاارن  اش  تخمها تك تك و شا بصرر  ییوهي یر سطح ارای غاائي یااشره اي شری 292و سرسك يری یر د وی  462سرسك سیا  بطرر اررسط یر د وی 

یر پاشا  اش  ا   تروها  جرا  اي یرو  تخ  . روي بطر  اي انجاا   15تا5یور  رش  جنیني بی دس  ییاا  احیط . اای  ایااه پی ا اي کن رشا  یر تما  طر  ين یي دشی  



روي  112تا 162یگیای یر ا   یرجه سانر 21ترو سرسك سیا  یر ییاا  . بییو  آا   و بالفاصله تغاشه را آغاي وضم  آ  یاتنها  ناانظمي یر جها  اخرل  آری اشجای اي کنن 

روي افااش  پی ا اي کن  که تع ای پرس  ان اي  به  352تا  322بار پرس  ان اي  اي کن  ولي یر ییاا  کمری اي اش  ا   به  12تا  1یر اش  ا   ترو . به رش  کاا  خری اییس 

روي به ایدله   رش  نهائي خری  222  خری را بپاشا  رسان   و یر شیاشط نااناس  یر ا   روي رش 52ترو سرسك يری یر همی  یرجه دیار  یر ا   . بار اییس  11تا  19

. رش  ترو  یر شیاشط نااساع  اکرلریشك امک  اس  خیلي طرتني تی باش  و تع ای پرس  ان اي  نیا افااش  اي شاب . بار پرس  عرض ایکن  14تا  12که یر اش  ا   . اییس 

 11یور    شفیییي بی دس  یرجه   دیار  احیط ارفاو  اس  یر .    به شفیی  به سطح آری آا   و یر هما  یاتنها  ترو  تب ش  به شفیی  ایشرن  تروها بیا  تب ش  ش

 . و یر شیاشط عای  شك نس  یر سا  یارن  2یر جاها  یی  تع ای نس  . روي اس   1یرجه سانریگیای اش  یور   29روي و یر  11یرجه 

شاخ ، پی ، پرس  و کلکسیر   اصلي ارری تغاشه اش  آف  آری ، سبرس ، بیسکرش  ، ااکاروني ، نا  و یشگی ارای  نشاسره ا  اس  ولي یاهي به ارای دیراني اانن  یرش  ، ارای

اي لحاظ کیفی  نیا بسیار اه  اس  يشیا تروها یر ان ک ا تي  خسارتي را که اش  آف  به آری واری ایسايی نه تنها اي لحاظ کمی  قاب  ترجه اس  بلکه. دشیا  نیا دمله اي کنن 

 . احیط را با ا فر  و پرسره ها  ترو  آلری  کیی  و اريش نانرائي و ایغربی  آری را بش   پائی  اي آورن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شپشه هاي آرد 

                                                 

 مشخصات مرفولوژیکی 

 

 

سیدشی  ک  عیض تی اي . ایلیمری 5/1ایلیمری و بعیض  5/4تا  4دشی  کاا  سرسك کرچکي اس  بینگ قهر  ا  قیاا تا قهر  ا  تیی  بطر    T. confusumاشخصا  

و یر جلر ، قطعه يشی پیشاني قطعا  شک  عمراي سی اسطح و عیشض تی . صفحه پشري سینه و تقیشبأ بعیض یو سر  آ  ایباش  و رو  آ  نقطه ها  رشا بسیار  یش   ایشری

. اش  شیار هاللي اي باش  و تا شك یو  سطح چش  را فیا اي یییی . یها  و قاع   شاخك ها را عیضا اي پرشان  و رو  داشیه یاخ  چشمها نیا شیار نسبرأ عمیقي بجا اي یااری

افصلي بری  و اي قسم  قاع   ببات بر رشج بارگ اي  11شاخکها . احسرسي اي چشمها تجاوي اي کن  عیض قطعه يشی پیشاني یر نادیه چشمها عیشض تی اي سی اس  و لبه آ  بطرر

صفحه پش  سینه تقیشبأ بشک  ایب  اس  و عیض آ  یر قسم  بات يشای . کمری اي باش  12و 5بارگ تی ولي اي اجمر  طر  یو بن   12و  5شری و طر  افص  آخی  اي افاص  

بالپرشها یر قسم  پائی  تقیشبأ نی  یاشی  بری  و یارا  خطرط اراي  و بیجسره . اي باش  و رو  آ  اي نقاط ا ور فیو رفره ناانظ  کرچك پرشی   ش   اس تی اي قسم  پائی  

بالها  يشی  نیا اي باش  ولي اانن  اکثی یر فراص  خطرط بالپرشها نقاط رشا يشای  یش   اي شری اش  دشی  یارا  . بری  که اش  خطرط یر کنار  ها  خارجي نماشا  تی اس 



افص  آخی اي ساشیش  باریری و بیك . افص  اس  4افصلي و پنجه ها  پاها  عقبي  5پاها بینگ ب  ، پنجه ها  جلر و وسطي هیشك . دشیا  اش  خانرای  قایر به پیواي نیس 

  .ناخ  یو شاخه خر  ایشری سییچه تقیشبأ بشک  نی  یاشی  اس 

 Triboium castaneumمشخصات 

 

 

 : اهمریش  اخرال  ایفرلریشکي آنها. شباه  يشای  به یرنه قب  یاری. ایلي اری اس  4تا د اکثی  5/3طر  اش  دشی  بی  

 :شاخك ها  -1

اي جه  قاع   بطی  بات بر رشج بارگ ش   بطرر  که طر  افص  آخی  اي طر  افص  یه  و ساشی افاص  بیشری اي باش  و افص  یه  نسب  به  T. Confusumشاخك  

ان  ولي طر  هیشك اي سه افص  آخی  یارا  رش  يشایتی  نسب  به ساشی افاص  بری  و تقیشبأ بیك ان اي   T. Castaneumیر . افص  نه  و ساشی افاص  همی  وض  را یاری

 . افص  بقیه اس  1آنها باریری اي طر  هیشك اي 



رش  يشایتی  اي یو طی  یاشره و اي د وی چشمها تجاوي اي کن  و رو  داشیه یاخلي چشمها شیار نسبرأ عمیقي بجا اي یااری که  T. confusumقطعه يشی پیشاني یر  -2

اش   T. castaneumیا اي یییی و به اش  تیتی  عیض اش  قطعه یر نادیه چشمها عیشض تی اي عیض سی دشی  اس  یر اش  شیار هاللي شک  تا شك یو  سطح چشمها را ف

 . یاشره و اي د وی چشمها تجاوي نمي کن  و اي اش  رو عیض آ  اي عیض سی دشی  بیشری نیس  قطعه رش  کمری  

 

 : چشمها -3

 . بیابی طر  چشمها اس  2اش  فاصله کمری اي  T. Castaneumیر صررتیکه یر   . بیابی طر  آ  اس  3ا ت 5/2بی  اي  T. confusum فاصله بی  یو چش  یر

 :سینه  -4

یر صررتیکه عیشض تیش  قسم  یر صفحه . و عیشض تیش  قسم  آ  یر نیمه باتئي صفحه پش  سینه اس . تقیشباً بشک  ایب  اس  T. Confusum صفحه پش  سینه یر

 . یر وسط آ  و شا یر نیمه پائی  اس  T. castaneum           پش  سینه     

 . یارا  ق ر  پیواي اس  و اش  پیواي یر فراص  کرتا  اس  T. Castaneumاش  یو شیشه هی یو یارا  بالها  يشی  بری  ولي فقط  -5

 مشخصات تخم و الرو

رنگ تخمها یر ابر ا سفی  شفا  و چر   سطح خارجي آ  لاج اس  پس اي قیار یای  ش   یر آری اق ار  . ایلیمری اس  9/2تا  5/2تخ  هی یو آف  بصرر  بیضي کشی   بطر  

صررتي یر اي تروها پس اي خیوج اي تخ  بارشك و کشی   و یارا  سه جف  پا  سینه ا  اي باشن  رنگ آنها یر ابر ا سفی  ااش  به يری و سپس بینگ يری . آری به آ  اي چسب 

ب   ترو ب و  ار و فقط یر کنار  دلقه ها  ب   کیک یار اس  نهمی  و آخیش  دلقه ب   یارا  شك . سی و قطعا  یها  و پش  سینه تروها بینگ قهر  ا  روش  اس رنگ . آش 

.   انرهائي شك ار بطر  همی  افص  وجری یاریترو کاا  یارا  شك جف  شاخك چهار افصلي اس  و یر رو  افص. جف  اسرطاله خار اانن  اس  و بینگ قهر  ا  تیی  اي باش 

دلقه ها  شک  شفیی  اي شك غال  سخ  يری رنگ . ایلیمری اییس  و یر اش  ارق  یر رو  سطح آری آا   و به شفیی  تب ش  اي شرن  9تا  6تروها پس اي رش  کاا  طرلشا  به 

کیک یراي اس   4تا  3همچنی  دلقه ها  شک  اي کنار به یو بیآا یي نرک تیا که یارا  . ها یش   اي شریپرشی   ش   اس  و یر قسم  پش  کیک ها  کرتا  و پیاکن   رو  آن

 . خر  اي شری

 . آخیش  دلقه شکمي شفیی  نیا یارا  یو يائ   ایباش  که نرک تیا و قهر  ا  رنگ اس 



 بيولوژي

   T. confusum   انرهي یور  ياسرا  را یر اناط  سیی بصرر  دشی  کاا  اي یاران  ولي یر اناط  اعر   و یی  هی یو یرنه تما  سا  را ب و  وقفه ترلی  اث  اي کنن

دشی  اای  یر یور  . سا  ه  بیس  4تا  3عمی دشیا  کاا  طرتني و بطرر اررسط شك سا  اس  ولي امک  اس  عمی آنها به . ها  نسلي یر ااهها  ياسرا  طرتني تی اس 

تخمها به اای  چسبناکي . ع ی یر یاخ  آری یااری  ایشرن  11تا  2تخمها بطرر انفیای  و رويانه به تع ای . ع ی تخ  و شا بیشری اي یااری 422تا  322ين یي خری بطرر اررسط 

تخمها . اش  تخمها اغل  به ج ار ظیو  و شا کیسه آری چسبی   ارج  انرقا  و انرشار آف  اي یییی.  ن آغشره اس  و یر نریجه اق ار  آری به آنها اي چسب  و باریری جلر  اي ک

 .Tکرتا  تی اي یور  تکاالي یر  T.cataneumروي بع  تفیشخ ایشری و بطرر کلي یور  تکاالي تخ  یر  1و بطرر اررسط  6تا  3بیدس  یرجه دیار  و رطرب  احیط 

confusum یور  تکاالي ترو بیدس  یرجه . تروهائي که اي تخ  خارج اي شرن  سفی  رنگ ان  و بالفاصله شیو  به تغاشه اي کنن . ه کاا  با یرجه دیار  یاریاس  و رابط

 . اا  امک  اس  بطر  انجاا   4روي و یر دیارتها  پائی  تی تا  14تا  13یرجه  32دیار  تغییی اي کن  و یر دیار  

بار تغییی جل  ای هن  و سپس یر آخی یور  ين یي خری به سطح تری  آری آا   به  12تا د اکثی  6تروها .   و ارحیک بری  و یر آری راهیوهائي برجری اي آورن تروها خیلي فعا

شط نااساع  بسیار يشای اس  بطررشکه دشیا  ق ر  اقاوا  دشیا  کاا  یر اقاب  شیا. روي بری  سپس دشیا  کاا  خارج ایشرن  1تا  6یور  شفیییي . شفیی  تب ش  ایشرن 

یرجه  12اش  یو دشی  یر دیار  ها  پائی  تی اي . دیار  ورطرب  یر یورا  ها  تکاالي اش  یو آف  اهمی  اخصرصي یاری. روي اي ترانن  ب و  غاا ين یي کنن  42تا  25کاا  

یرجه یور  ها  تکاالي را  35یرجه نمیررانن  تخ  رشا  کنن  دیار  بات اثالً دیار   15دیارتها  کمری اي قایر به جف  ییی  نیسرن  و ایی قبالً جف  ییی  کیی  باشن  یر 

 . یرجه اس  32تا  21اررق  اي کن  اپریم  یرجه دیار  

و تکثیی اش  آف  یر آریها  کااالً خشك خیلي پائی   البره ق ر  فعالی . عاا  رطرب  یر تغییی ياا  یور  ها  تکاالي شپشه ها  آری اهمیر  کمری اي عاا  دیار  اي باش 

ولي یر آب و هرا  . نس  ایررانن  برجری آورن  5یر آب و هرا  اعر   و یی  تا . تع ای نس  اش  یو آف  یر سا  نیا نسب  به دیار  احیطها  اخرل  تغییی اي کن . اي آش 

با اشنکه اش  یو شپشه اي اهمریش  آفا  آری و ارای نشاسره ا  احسرب اي شرن  . نس  یر سا  یارن  4تا  3را  کیج اش  یو آف  یر آب و ه. اعر   و سیی تع ای نس  کمری اس 

 .  با اشنحا  اي آری، بلغرر، سبرس و یانه ها  بایا  يایني ، کیچك ، کنج ، کرا  ، کاکائر، باور اخرل  و ایر  ها  خشك نیا تغاشه اي کنن



ش   ان  تغاشه اي یانه ها  سال  جر و ین   نمیررانن  تغاشه کنن  ولي اي یانه ها  شکسره غال  و شا یانه هائي که قبالً ارری تغاشه ساشی آفا  واق  ییی تروها  اش  یو دشی  اي

با فضرت  و پرسره ها  خری آنیا آلری  اي کن  و اي خسارتي که اش  یو شپشه به آری واری اي آورن  خیلي يشای اس  يشیا هی ترو رويانه اعای  ه  وي  خری آری ایخرری و . کنن 

 . اش  جه  اريش نانرائي آری پائی  اي آش  و یر صرر  آلرییي ش ش  و فیاواني فضرت ، آری تلخ ایشری وبر  نااطبر  اي آ  اسرشما  اي شری

 

 

 

  مبارزه

یر ياسرا  و یر دیار  ها  يشی صفی اي ترا  یر و پنجی  انبار آلری  را چن  روي باي . اي آنجائیه دشی  کاا  و دات  یشگی تکاالي آ  نسب  به سیاا و ییاا دساسی  یارن  

را  یر تابسرا  يشی آفراب په  کیی و با الك کیی  آنها تخمها و فضرت  یر اناي  آریها  آلری  را ایر. یااش  و یر رويها  بسیار یی  تابسرا  نیا همی  عم  را ایررا  انجا  یای

 . یر اباري  شیمیائي ض  عفرني انبار قب  و بع  اي انبار کیی  ارای غاائي ترصیه اي شری. و تروها را اي یاخ  آ  خارج نمری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            ش یا شپشه استراليایی گندمسوسک دانۀ غالت یا سوسک کشي

          

 

 

 

 :مشخصات مرفولوژیکی



پی  قفس سینه بارگ بری  بطررشکه وقري دشی  را اي پش  نگا  کنی  . ایلیمری اي باش  3تا  5/2دشی  کاا  سرسك کرچکي اس  بینگ قهر  ا  و شا دنائي که طر  ب   آ  

بن   بری  که بن  او  و یو  آنها باریری اي یشگی بن ها اس  و همچنی  سه بن  آخی نیا کااالً په  واثلثي  شاخکها ی . سی اش  دشی  کرچك و تقیشباً کیو  اس . سییش   نمیشری

 . پی  ییی  اح ب وطر  آ  ان کي بیشری اي عیض آ  ایباش . اس  بطررشکه با شك نگا  به آساني اي یشگی بن ها ارماشا ایشرن 

ع ی یر کنار ه  قیار ییفره ان  و ب ش  تیتی  نیمه جلر  سطح آ  کنگی  یار ولي  14تا  12اس  که بصرر  نیم اشی  به تع ای لبة جلر  آ  ییی ویارا  ین انه ها  ه  شکلي 

بسیار  بن   اس  ولي چر  بن  او  5پنجه ها . سطح بالپرشها یارا  فیورفرگیها  خطي کااالً اشخص و انظمي اس . نیمه عقبي آ  اي بیجسرگیها  رشا  پرشی   ش   اس 

 . بن  آخی پنجه ها اي یشگی بن ها باریری بری  و بیك جف  ناخ  خر  ش   ان . کرچك اس  چهاربن   بنظی اي آش 

سیله تروها  جرا  سفی  رنگ ان  و بر. رنگ آ  یر ابر ا سفی  ولي یر دی  رش  جنی  تیی  تی اي شری. ایلیمری اي باش  2/2و بعیض  6/2تخ  اش  آف  بیضي شک  و بطر  

ب   آنها کشی   و تقیشباً اسرقی  اس  ولي یر نادیه قفس سینه ضخی  تی ش   اس  یر طیفی  سی، قفس سینه . سه جف  پا  سینه ا  نسبراً قر  ایررانن  تن  و تیا دیک  کنن 

ي یش   اي شری ولي پس اي رش  و تغییی پرس  ییییرنیهائي یر ودلقه ها  شک  ارها  نسبراً بلن   وجری یاری وهمچنی  رو  چهارای  دلقه شکمي يائ   شاخ اانن  يریرنگ

. ان کي په  و ضخی  بنظی اي آش  شک  ظاهی  اش  تورها پ ش  اي آش  که آنها را اج یاً به تیپ اصلي اش  تیی  بی ایگییان  یر اش  دال  ب   ترو خمی   و قفس سینه فقط

تما  سطح ب   یر اش  ایدله اي کیکها  نی  ک  رنگ پرشی   اي شری که تیاک  آنها یر پش  دلقه . ایلیمری اییس  1/2کاا  به طر  تروپس اي رش  ( .شعني نر  اسکارابي فی  )

 . ها  آخی بیشری اس 

 



 

 :بيولوژي

اص  آ  ادرماتً ایبرط به سیيای  ها  هن وچی  اس  که اایوي نیا یر اش  اناط  بفیاواني . اش  دشی  اایوي یر تما  نقاط ییاسیی  و نیمه ییاسیی  جها  پیاکن   ش   اس 

یشکا و شهیها  بن ر  اروپا، آسیا و اشیا  یش   اي شری شکي اي اش  دشی  که یرکشررها  افیشقائي اانن  اتیرپي، شما  افیشقا و اصی و همچنی  یر اسریالیا، آا. یش   اي شری

 . یر اسریالیا و هن وسرا  اش  دشی  بع  اي شپشه بینج شکي اي اهمریش  آفا  غال  احسرب اي شری. خطیناکریش  آفا  غال  انبار  بشمار اي آش 

یر سا   Lesne. ایررانن  رو  چرب یرخرها  جنگلي نیا ين یي کن  Bostrychidaeتیی  خسار  آ  رو  غال  بسیار يشای اس  اش  آف  اانن  یشگی دشیا  چربخرار 

چربي تغاشه کیی  و یاتنهائي  و همچنی  یشگی احققا  ترانسره ان  اش  دشی  را بارها رو  یرخرا  جنگلي اخرل  اشاه   کنن  که ه  ترو و ه  دشی  کاا  هی یو اي ارای 1524

بان یي رو  یانه ها  غال  اخرل  اانن  ین  ، جر، بینج، ذر ،  Bostrychidaeری اش  باش  ترجه یاش  که اش  دشی  اصرتً بیخال  یشگی یرنه ها  تیی  با وج. اشجای اي کنن 



آری و ین   نیا دمله کیی  و خسار  يشای  اش  آف  همچنی  امک  اس  به بیسکرش ، نا ،. بنابیاش  بن ر  امک  اس  رو  چرب فعالی  کن . اري  و غیی  کااالً عای  کیی  اس 

اعرق ن  که اش  دشی  اي نرر ییشاا  اس  و به اش  جه  بن ر   Lesneبعضي اي پيوهشگیا  اانن  . یراناط  ییاسیی  دشی  کاا  یر تما  فصر  سا  یش   اي شری. واری کن 

 . امک  اس  آنیا یر هرا  آيای و یر احیط طبیع  اشاه   کیی

بنابیاش  ه  دشی  کاا  و ه  ترو هی یو به احصرت  خسار  واری . ا  برسیله آروار  ها  بات  خری ایرران  تما  احررشا  یانه ها را خرری  و آنیا کااالً خالي کنن دشیا  کا

تغاشه اق ار  اي ارای یروني یانه را بصرر  آری یرآوری  و با دشیا  کاا  هنگا  . دشی  اای  برشي  یر ایاد  قب  اي تخمگاار  به تغاشه رغب  بیشری  نشا  اي یهن . اي کنن 

 . اي یهن  ا فر  خری آایخره اي ساين  دشیا  اای  پس اي جف  ییی  تخمها  خری را بصرر  انفیی و شا ییوهي یر رو  یانه ها  سال  و شا شکسره قیار

تفیشخ یر % 65یرجه و رطرب  نسبي  26روي بع  باي ایشرن  و یر ییاا   11تا  9تخمها هنگا  تابسرا  ویر هرا  یی  . ع ی اییس  422تا  322اجمر  تخمها  یااشره ش   به 

ه قبالً برسیله دشیا  کاا  خرری  ش   ان  ارری دمله قیار یای  و تروها  جرا  بالفاصله پس اي بییو  آا   اي تخ  یانه ها  شکسره و شا یانه هائي را ک. روي انجا  اي یییی 15

. غیییا  بر رشج کاا  تی اي شریب رو  آنها نفرذ اي کنن  بع  اي اولی  تعرشض پرس  یر وض  ظاهی  اش  تورها تغیییاتي پ ش  اي آش  که ضم  پرس  ان ايشها  بع   اش  ت

رش  کاا  اش  دشی  اي . رس  ان اي  اي کنن  ویر پاشا   یر یاخ  یانه شفیی  ش   و پس اي شك هفره به دشی  کاا  تب ش  اي شرن تروها یر طر  یورا  رش   خری چهار بار پ

 . نس  یاشره باش  5تا  4روي اس  اش  آف  یر نقاط یی  ایرران  یر سا   32یرجه،  32روي و یر ییاا   51یرجه،  26تخ  تا دشی  کاا  یر ییاا  

 

 

  نه آردپروا
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. پاها بلن  و خاریار و ب   بارشك و ب و  کیک اس . ایلیمری بری  قطعا  یهاني سیفرني اکن   وخیطر  و پالپها  ل  پائی  بارگ اي باش  25تا  22دشی  کاا  با بالها  باي 

بالها  يشی  بینگ سفی  . گ و لکه ها  تیی  کرچك نیا یش   اي شریبی رو  اش  بالها یو نرار ک  رن. بالها  روئي طرش  و بارشك و بینگ خاکسری  تیی  تا خاکسری  ک  رنگ اس 

ایلیمری و رنگ عمراي آ  سفی  ااش  به پش  یلي اس  سی و پش  سینه او  و پاها   16ترو کاا  بطر  تقیشباً . چیکي بری  و کنار  خارجي بالها یارا  رششك هائي ایباش 

شك اي دلقه ها  شک  صفحا  کرچك سیا  رنگ که هیشك یارا  ار  طرشلي اي باش  یش   ایشری اش  تروعالو  بی سه جف   رو  هی. سینه ا  قهر  ا  ااش  بارگ اي باش 

 . جف  پا  شکمي نیا اي باش  5پا  سینه ا  یارا  

 

 

 :بيولوژي

اش  تروها چنا  یر آری فعالی  اي کنن  که آنیا . پیوانه آری شك آف  جهاني اس  و تروها  اش  آف  اي آری و ارای نشاسره ا  و همچنی  اي ایر  ها  خشك تغاشه اي کنن 

دشیا  اای  .   سطح ارای غاائي اي اش  تارها پرشی   ایشریغییقاب  اصی  ایساين  و چر  یر طي یور  تکاالي خری تارها  نايکي اي تنن  بنابیاش  یر صرر  دمله ش ش  تما



ایلیمری طر  یارن   1روي طر  کشی   پس اي آ  تروها  جرا  که یر د وی  15تا  5ع ی تخ  بی رو  ارای آری  یااشره رش  جنی  تخ  یر د وی  322تا  222بطرر اررسط 

تروها پس اي تکاا  خری یر یاخ  پیله ا  که برجری . شك پیله ابیششمي ب ور خری تنی   یر یاخ  آ  پنها  ایشرن  ظاهی ش   و اي ارای آری  تغاشه کیی  و بیا  دفاظ  خری

 . یور  تکاالي اي تخ  تا دشی  کاا  یو تا یواا  و نی  اس . یور  شفیییي ارغیی و بیدس  یرجه دیار  احیط شك تا یو هفره اي باش . آوری  ان  به شفیی  تب ش  ایشرن 

 کنه هاي انباري

   کنه آرد
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ارها  پش  نايک و . و پاها يری تا قیاا قهر  ا  اس  (    Gnathosoma)رنگ قسم  جلرشي ب   .ایلیمری اي باش  65/2  تا 3/2   ب   کنه بالغ بي رنگ و به طر   

اهمریش  . جانررا  نی ق ر  کرچك تی اي اای  ها  هسرن  . جف  ار  بلن  یر انرها  ب   قیار یاری  2اکثی ارها  پشري کرتا  و فقط  .ارها  رو  آنها به يدم  اشهری اس  



ا  چهار  و شك بایک  یر نایشکي روينه   یفعي و يائ   قر  یر قسم  يشی  را  پا  او  که به وضر  په  تی ش   اس  بای ک  یر قاع   پنجه پ 2عالا  اشخصه    نی وجری 

. 

 : بيولوژي

یانه . غیی  فعالی  یاری،بار کرا  و  اش  کنه یر تما  نقاط ینیا شاف  ش   و یر غال  اخرل  یر احصرت  غله ا  و یر تما  ارای انبار  نشاسره یار همچنی  یر پنیی ،عل  خشك

یرجه سانري ییای تغیییا  تکاالي اي تخ  تا  23یرص  و دیار   19ها  غال  یر صررتي ارری دمله قیار اي ییین  که شکسره باشن  یر صرر  وفرر غاا ،رطرب  نسبي د وی 

 .روي طر  اي کش   11تا  5جانرر کاا   

 

 

 ضدعفوني و سمپاشي و پاكسازي هاي العمل دستور

 سیلرها-1

 انبارها  سای -2

 

 سيلوها-1

 ضدعفوني از قبل اقدامات

 اجاور احرطه و طبقا  کلیه نظاف  و به پاکساي  نسب  ایباشسري ض عفرني عملیا  یرنه هی انجا  اي قب  : طبقات و سيلو داخلي و بيروني محوطه پاكسازي1-1

 هسرن  بع   ادرمالي آلریییها  بیا  انبعي که خارجي ارای و پرسره و پریر ین  ، ضاشعا  یرني، ضاشعاتي نظیی و اضافي ایوا  و اباار و لراي  هیچگرنه که نحر  به سیلر

 .یییی اق ا 

 .شری یای  سیلر انرقا  احرطه اي بییو  به ایبرط ضاشعا  و تیاشی   ایباشسري یاخلي ج ار  چسبن یي صرر  یر کن وها کلیه2-1

 .شری تعرشض شا و ایا  نیاي صرر  یر و کنری  طبقا  شکسره و اسرعم  یربها  و ها شیشه3-1



 .یییی کنری  ایباشسري طبقا  یر ارجری تهرشه یسرگاهها  کار صح  همرار 4-1

 ضدعفوني عمليات حين اقدامات

 سيلوهاي خالي-1

 سيلوهاي پر-2

 سيلوهاي خالي از گندم-1

 نرارها  و باتبیها و کن وها يشی کانالها  و تخلیه ها  طبقا  دفی  اي اع  سیلر قسمرها  کلیه ارترر  سمپاش و یرص  3 تا 2 نسب  به اجاي .…سمر  اارلسیر  با5-1

 .شرن  عفرني ض  و سمپاشي باشن  اي آلرییي اشکرک به که نقاطي و طبقا  یشرارها  و یرب و نقاله

 و اسرفای  عم  ارری و ش   ابالغ ها  یسرررالعم  بی اساس پاش اه یسرگا  اي اسرفای  با ش   شای سمر  اي ترا  اي کن وها یاخلي یشرارها  اي آلرییي رف  انظرر به6-1

 .نمری اق ا 

 .نماشن  اسرفای  یرص  3 تا 2 غلظ  با سمر  فرق اي اسرفای  با ارترر  سمپاش اي باي احرطه و کن و بییوني ج ارها  شاا  سیلرها خارجي احرطه بیا 9-1

 که آاایها  اسمر  طعمه اي شا و اق ا  اسمر  طعمه تهیه به نسب  ..…… نظیی انعقای  ض  سمر  اي اسرفای  با ترا  اي ...و ارش نظیی جرن یا  با اباري  جه 1-1

 .نماشن  اع و  اقرضي طیق به را رفره کار به ها  طعمه بقاشا  و نمری  اسرفای  اشمني نکا  کاا  و رعاش  دفظ با اینماش  اعیفي نباتا  دفظ ساياا 

 .یییی نمي ترصیه اخصرص یاشر  یسرگاهها  اخریار یر ع   یلی  به ین   رو  اسرقی  سمپاشي هیچرجه به ساي  ذخیی  ایاکا اي یرنه یراش 5-1

 .باشن  اي فرایگاسیر  عم  یر تي  اق ار س  احاسبه یر اؤثی عراا  اي فرایگاسیر  ا   و دیار  یرجه دشیا ، یرنه فرایگاسیر ، ارری غال  نر 12-1

 نر  و ش   به بسره فضا اکع  اری هی شا ین   هی ت  بیا  فسفی  یاي یی  5 الي 1 احاسبه با یتیابگ نظیی ت خیني سمر  ین   اي پی سیلرها  ض عفرني بیا 11-1

 .ایگییی پیشنهای يشی ج و  اساس بی سیلرها یر …… بگها  نحر  اسرفای  .ایگییی اسرفای  انبار نر  هرا، دیار  یرجه آلرییي



 

 

 ترسط یه  پرش  هماهنگ طرر به را کن و تا انرها  ابر ا اي که نحر  به اناس  يااني فراص  یر ها بگ که اس  تیتی  اش  به سیلرها یر یاار  ساشه نحر 12-1

 یر را ها ساشه ترا  اي نقاله، نرار به یسریسي ع   اراری یر .شری یای  قیار ایبرط الراتررها  شا ین   نقاله دم  نرارها  رو  یسرک  و ااسك با یش   آاريش پیسن 

  . ان اخ  کن و یاخ  به بات اي یسري صرر  به ش  ، ارائه ج و  فراص  يااني

  .ییین  بن   آب و اس وی ادرمالي یريها  یاي اي خیوج اي جلرییی  جه  باشسري اي کن وها یربها  خاتمه اي پس ض عفرني عملیا  اجیا  دس  جه 13-1

 .اس  اطلرب ییی  نریجه بیا  عاا  اهمریش  ها یرشچهو انافا کلیه نمری  اس وی و یريبن   یايیهي، روش هی یر شری یق 



 (وتابسرا  بهار) یرجه 25 بات  دیار  یرجه یر که اش  تیتی  به .ایباش  ارفاو  احیط دیار  یرجه به ترجه با ض عفرني عملیا  اي پس ین   نگه ار  ا   طر 

 نباش  ا   اش  یر و یای  قیار احاسبه ارری را روي 15 الي 9 (ياسرا  و پاشیا)  پاشینری دیار  یرجه یر و نظی ییف  یر ساع  92 شا روي 3 ایباشسري تي  ياا  د اق 

 (.باش  بسره کن وها یرب) شری اسرفای  ین  اي

 

 

 
 تا و روش  را تهرشه یسرگاهها  باشسرياي طبقا  یر اشجای اسمرای  شا و سري  آت  و انفجار نظیی ادرمالي خطیا  و یاي تجم  یلی  به کن وها یرب کیی  باي اي پس

 .یییی خرییار  اکی اً پیسن  آا  و رف  و طبقا  کن وها نظیی سیلر یاخلي احرطه اي کاا  خیوج

 انبارهاي ساده-2

 انبار بییوني و یاخلي احرطه اي ادرمالي ضاشعا  خیوج و انبار یاخلي و بییوني احرطه پاکساي  2-1

 ض عفرني  عملیا  یرنه اي هی قب  آ  نمری  طی  بی و ادرمالي نقائص وجری نظی اي انبار ک  و تهرشه یسرگاهها  و ها شیشه یرب کنری  2-2

 ادرمالي عیرب رف  و ین   تری  ب اخ  آب نفرذ و نشري نظی اي آ  اي غیی و سرله اي اع  انبار سق  کنری  3-2



 که نسبري به (ت خیني سمر ) آلراینیر  فسفی  نرار اسرفای  اي شا قیصگاار  و خالي انبارها  بیا  ارترر  سمپاش با یرص  3 تا 2 غلظ  با عفرني ض  و سمپاشي 4-2

  .عم  نماشن  نیا ین   اي پی انبارها  بیا  ش  یفره سیلرها ارری یر


