
بسمه تعالی 

 

 

 را بشناسیم (میوه ) آفات درختان مثمربرخی : عنوان مماله 

 2019, 27اکتبر 

  

 

 .باشند مختلف می … مثمر با توجه به شرایط اللیمی و نوع کشت و  درختان آفات

 .آفت درختی نسبت به درخت دیگر متفاوت دارد

 باشد، همچنین وجود برخی از حشرات برای رشد و نمو درخت مفید می

ای سریع به فکر سمپاشی و از بین  خرج داد و با دیدن هر حشره پس در شناسایی آفت باید دلت به

 .بردن نباشیم

 :تعریف درختان مثمر

 .توان درختان مثمر را اینگونه تعریف نمود در یک تعریف ساده می
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دهند مانند گیالس، آلبالو، سیب، زردآلو، گالبی،  آن دسته از درختانی که میوه می  درختان مثمر یعنی

 .… گردو و

 .شود که در ممابل درختان غیر مثمر لرار دارد به این گونه درختان مثمر گفته می

 .کنند می  برداری التصادی استفاده از درختان مثمر برای بهره

 :آفات درختان مثمر

های مختلفی از موجودات که برای به دست آوردن غذا با انسان در حال رلابت  فت عبارت است از گونهآ

 هستند،

 .کنند های مختلف گیاهان و درختان و محصوالت آنها آسیب وارد می و از این طریك به اندام

 .گیاه است توجه داشته باشید هر حشره و موجودی آفت نیست بلکه وجود برخی حشرات الزمه رشد آن

 :( درختان میوه)انواع آفات درختان مثمر 

 .در ادامه مماله به انواع آفات درختان مثمر می پردازیم

 :یا چهار مغزهای سیاه   آفت لکه -1

 



 آفات

 میوه سبب سیاه شدن گل آذین نر وجود این نوع آفت و بیماری در درختان

 .شود ای تا سیاه روی میوه و برگ درخت می های لهوه به وجود آمدن لکه

 :های چهار مغز پژمردگی شاخه  -2

 

 پژمردگی

 ورق شودشود تا پوست شاخه ورق   این نوع آفت باعث می

 .تولید شودها پودر سیاه رنگی و همچنین لارچ   در زیر این ورق

 

 

 

 



 

 

 

 :شانکار عمیك پوست چهار مغز  -3

 

 شانکار عمیك پوست

 .در این نوع از بیماری ناشی از وجود باکتری است

 .شود ای در ناحیه آوندهای آبکشی می های لهوه این نوع آفت باعث ایجاد برگ

 

 

 

 



 :سفیدک پودری هلو و شلیل.  -4

 

 سفیدک پودری هلو و شلیل

 .در ایران مشاهده شد 1326این آفت برای نخستین بار در سال 

 .باشد عامل به وجود آمدن این آفت وجود لارچ می

ای به همراه بافت  های سبز کمرنگ مایل به لهوه توان به ایجاد لکه اری میهای این نوع بیم از نشانه

 .نمدی اشاره نمود

 

 

 

 

 

 



 :بیماری سفیدی سطحی مو  -5

 

 بیماری سفیدی سطحی مو

وجود ژاپن مبدأ اصلی این نوع بیماری مبدأ اصلی این بیماری آمریکاست ولی طبك تحمیمات و مدارک م

 .است

 . های لارچی است ترین بیماری یکی از لدیمی

هایی  عامل بیماری لارچ است که این لارچ دارای رشد سطحی است که به وسیله هوستوریوم و یا لکه

 .های اپیدمی و کوتیکول نفوذ میکند به داخل سلول

 

 

 

 

 



 

 :پوسیدگی تلخ سیب  -6

 

 پوسیدگی تلخ سیب

 .دهد را مورد حمله لرار می… این نوع آفت بیشتر میوه درختان سیب، زردآلو، شفتالو، آلو و 

 :لیف کرل  -7

 .خورند ها در هم پیچ می در این نوع از بیماری برگ

 .شود های درختان و ضعف کلی درخت می وجود این نوع آفت سبب ریزش برگ

 .شود باعث ورم و تغییر رنگ نیز می

 

 

 

 



 :کرم ریشه خوار  -8

 

 کرم ریشه خوار

را مورد … گیالس، انار و ، بیشتر درختان آلبالو ، سیب . کند می  این نوع آفت از ریشه درختان تغذیه

 .دهد حمله لرار می

 کرم برگخوار  -9

 

 

 

 

 

 

 



 :ها شپشک سبزی  -10

 

 ها شپشک سبزی

 .کند می  شود و از ریشه تغذیه در برخی حاالت سبب خشک شدن برگ درختان می

 :سنجوس سکیل  -11

رار این نوع حشره سپردار نبات است که ساله ، میوه درختان ،آلبالو ،شفتالو و سیب را مورد حمله ق

 .دهد می

 .سازد مکد و با مکیدن زهر به درخت وارد می این حشره شیره نبات را می

 

 

 

 

 



 :های مگسی و فضله مگسی کپک  -12

 

 های مگسی و فضله مگسی کپک

 .باشد و باعث ایجاد کپک و لارچ می شود عامل ایجاد فضله مگسی می

 : اند از دیگر آفات درختان عبارت  -13

آتشک سیب ، موزاییک سیب،سفیدی حمیمی، کرو و لسیه سیب،کرم سفیدی ریشه ، سوسک،سر 

 … سفیدی پودری و خرطومی سیب،شته مومی سیب، لکه سیب، 

 


