
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و زراعت توسعۀ برای اروپا اتحادیۀ برنامۀ

 (EU-FARM) روستایی بازارهای

 باغداری انکشاف ملی موسسه

 انکشاف از حمایت افغانستان

 باغداری خصوصی سکتور

سپردار حشرات  

Scale insects 
 

اندو، تایمنی، سرک نهم، جوار موی آدرس: 

  ن، کابل، افغانستامبارک

 info@anhdo.org.afایمیل: 

 www.anhdo.org.afویب: 

 022 232 202 (0) 93 +تلفون:  نمبر

 

 

 پستر سپردارو حشرات شپشکها، از فالی سرفید الروای
 زودی  به ممکن فالی سررررررررفید الروای.  مینمایند تغذیه
 الروا وهر  دهد قرار فشررررار تحت را شررررپشررررکها  جمعیت
 انکشررا  دوران در شررپشرر  صرردها بردن بین از به قادر
 در اشد،ب کم فالبینکها نفوس  صورتیکه  در. میباشد  خود
 . ندمیگرد  شکار به مسلط   فالی سرفید الروای حالت ین

 

  میخانیکی و طبیعی کنترول
 ماده بات برای مطلوب شررررررررایط کردن آ یاری و ن  آب

 میباشد. مؤثر آفت کنترول در مناسب
  شاخبری بموقع، استعمال  کمپوست و کود حیوانی

 پوسیده شده جهت تقویه هرچه بیشتر نبات.
 آفت به آلوده ها و سرررراقه هایکه شرررردیدا   شرررراخه قطع 

 باشند در تقلییل بخشیدن جمعیت آفت مؤثر است.
 شررردیدا   که نبات موضرررعی های قسرررمت بردن بین از 

 باشد گردیده آفت به ملوث
 ملوث عمده شررراخهای و تنه های قسرررمت کردن پاک 

  درشت. تکه توسط
 

 کیمیاوی کنترول
 

 از میتوان نگردید  واقع مؤثر دیگر روشوووو ای صووووورتیک  در
 . نمود  استفاده کیمیاوی روش ای

 Dormant oil :- در زمسررررررتانی روغن اسررررررتعمال 

  وقتیکه نبات در حالت استراحت باشد

 Summer Oil :- در ، تابسررررتانی روغن اسررررتعمال 

 در ییعن میشوند بیرون سپر زیر از نوزادان وقتیکه

 کنترول را آنها میتوان شررررران( خزیدن) یگزند اوایل

 . نمود

 فیصووده 70  نیم تیل اسررتعمال  (Neem oil 70%  )

 گل دار، میوه درختان سررررررربزیجات، باالی  معموال

 ولکنتر در نیم تیل. میگردند   اسرررتعمال  زینتی های

 ، white fly فالی وایت ، ها کنه  حشرررات، بیشررتر

 امراض دار، سررررپر حشرررررات  Aphid شررررپشررررکها،

 ، Black Spot   رنگ سرریاه داغهای شررامل قارچی

 Scab جرب ، Mildew خاکسترک ، Rust سرخی

 . میباشد  مؤثر

 :استعمال طرز

 آب گیلن ی  در  را % 70 نیم تیل نانخوری قاشق دو

 و برگها سطح باالی را شده آماده محلول و انداخته
 مرطوب که ای اندازه تا ، نبات  زیرین های قسمت

 .نمائید استعمال گردد

  سپردار حشرات کنترول طرز

  بیولوژیکی  کنترول

 بزرگ تیعجم که میتواند ها شرررکارچی یا مفیده حشررررات

 را نهرراآ و داده قرار حملرره مورد را سرررررررپردار حشررررررررات

( و Ladybeetlesفالبینک ا )   مثال طور نمایند کنترول

یا ( در کنترول نوبالغ ها Lacewingشوووویر شووووپشوووو  )

جوان حشووووووورات سوووووووپرداررول ارزنووده دارد  مچک ووای

 یاد نیز گل مگس  بنام  که فالی سررررررررفید مگسهمچنان 

  این بر بنا نماید،  می تغذیه گلها  گرده و شررهد از و میشررود

  بوده نبات برای خوب افشررررران گرده ی  آن کامل حشرررررره

 . نیست خوب شکارچی ی  ولی

 

 (اسکیل هاپردار)میوه توسط حشرات س و برگ ا ها، متضرر شدن شاخچ 

 آفت خساره
 های شرراخچه( Armored Scales)  سررپردار حشرررات بعضرری
 میوه و برگها شان بعضی حالیکه در میسازند متضرر را نبات
 باالی بالغ های اسررررکیل بشررررکل اکثرا و میسررررازند ملوث را ها

 هایبرنگ که اسررت ممکن بعضررا   و میباشررند مشرراهده قابل نباتات
  شوند ظاهر نیز  نصواری یا خاکستری سفید،

  و درختان شیره از شان مانند نیزه دهن توسط سپردار حشرات
 برگها شرررررردن وپژمرده شرررررردن زرد باعث و نموده تغذیه ها بته

 بخشرررررررهای نتیجه در و سررررررراخته متوق  را نبات نمو  گردیده
. یردمیم است گردیده آفت به ملوث شدیدا   که نبات شده متضرر

 در وممکن گردیده تضررررررعی  حشرررررررات این به ملوث درختان
 حسررررراس بسررررریار ، نتوانند کرده مقاومت سرررررالی خشررررر  مقابل
 . گردند  پذیر وآسیب

 

 

 
 
 
 
 
 

پو  لرونکو حشرو ترمن  توپیرنرم او کل    قشر نرم و سخت حشرات بین فرق 

 به آهسته  بسیار ضرورت وقت در معموال قشر نرم حشرات . 1

  سپردار حشرات ولی مینمایند  حرکت ها شاخه و برگها روی

 میباشند متحرک خود  گی زنده  اوایل در  صر 

 خزیدن توسط معموال قشر نرم حشرات نوزادان حرکت
(Crawlers )تابستان اوایل در و بهار اواخر در هفته چند برای و 

 آنها نوزادان وسپردار حشرات حرکت حاآلنکه  میگیرد صورت
 .میگیرد صورت  هفته دو یا ی  برای بهار در تنها
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  بالغ حشره
 مختل  اشکال به و بوده کوچ  بسیار سپردار حشرات 

 داشرررررررترره وجود. دراز دایروی، مرراننررد، دسرررررررر  هموار،
 . میباشند مختل  برنگهای وهمچنان

  میشوند پیدا  بزرگ و کوچ  یها شاخچه برگها، در آنها

 . میسازد متضرر را نبات  ماهرانه  بشکل و

 را نبات شیره یا عصاره بلکه نمیکنند تولید شهد نهاآ
.  مینماید خارج  
 قشر نرم حشرات و سپردار حشرات بین عمده فرق

 در را ما و بوده مهم سرررپرداربسررریار حشررررات تشرررخی  
 مینماید کم  شان بهتر کنترول قسمت

 چندین شان عمر طول در معموال قشر  نرم حشرات . 2

 به سررررپردار حشرررررات حالیکه در میگذارند تخم صررررد

 . میگذارد تخم عدد 24 – 20 تعداد

 

در

Life Cycle حیات دوران   
 شرران حیات دوران که دارند سرراده زندگی سررپردار حشرررات
 ی  و میباشررررد کامل حشررررره و( مچ )  نوزاد تخم، شررررامل
 24 – 20 تعداد به خود زندگی دوره طول در ماده حشرررررررره
 ای بهار در خا  بصررورت ها تخم که مینماید تولید تخم عدد

 مرحله نامب را تخم تفریخ مرحله این و گردیده تفریخ تابستان
 .  مینمایند یاد خزیدن مرحله یا نوزاد

 

 
:  محلی نام   سپردار حشرات  

:  معمولی های نام  
 سخت حشرات سپردار، حشرات های بنام  مذکور حشرات
  میشوند یاد ها اسکیل و قشر

: معرفی   
 که بوده کوچ  بسررریار حشررررات جمله از سرررپردار حشررررات
 خاکسرررتری، سررربز، ای، قهوه سررریاه، مختل  های رنگ دارای
 مونث جنس و میباشررررند سررررفید و بنفش قرمز، زرد، نارنجی،
 کوچ  بسررررریار یپاها و (شررررراخکها) انتن ،بال دارای آن بالغ

 . یکنندم حرکت مشکل ربسیا به نآ توسط که میکروسکوپی 
 شرررریره از که هسررررتند، ای مکنده حشرررررات سررررپردار حشرررررات
 سررررررراله چندین نباتات سرررررررایر و ها بته ،برگ ،میوه درختان،
 . میکنند استفاده
 و ها برگ زردی سررررررربب  درختان باالی شررررررران زیاد نفوس
 . میشود میزبان نبات  مرگ باعث باالخره

شتر جهان در کنون تا  سپردار های شپش  نوع 8000 از بی
 . است گردیده شناسائی میباشند مختل  فامیل 32 از که
 : میباشند زیر قرار آن مهم بسیار فامیل سه و
 

پردار حشرررررررررات . 1  (Armored scale) یررررا سرررررررر
Diaspididae 

 Coccidae (Soft scale)  یا قشر نرم حشرات . 2
 Pseudococcidae (Mealy bug) یا   ب  ملی . 3

 
 ب  ملی      قشر نرم حشره  قشر سختسپردار حشره

Scale Insects of Trees and Shrubs 
 

  ها بت  و درختان قشر سخت سپردار حشرات
 وسررررریع انواع که بوده مکنده حشررررررات از بزرگ گروپ ی 

. میرردهنررد قرار خویش حملرره مورد را هررا درختچرره و درخترران

  میوه و برگها ، تنه ، شرراخچه ، سرراقه باالی سررپردار حشرررات
 . میشوند پیدا

 مرحله در  حشرررات این انواع اکثر در( شرراخ ) آنتن و پاها

 جسررتجوی جهت نباتات باالی ها نوزاد و نداشررته وجود نوزاد

 شرررریره از معموال   و نموده گذار و گشررررت خزیدن بشررررکل غذا

 غذیهت از بعد سررپر یا قشررر خصرروصرریات. مینمایند تغذیه نبات

 . مینماید انکشا  زودی به  حشره نمودن

 این وجود حفاظت در مانند  موم مواد افرازات یا ترشررررررحات

. ترمیسررازد مشررکل را شرران کنترول و نموده کم  حشرررات

 تخم،) شررامل که ها اسررکیل زندگی مراحل تمام یا قسررمت ی 

 سرررال طول در ممکن میباشرررد( کامل حشرررره و مچ  ، نوزاد

 . شود دیده

 ماده حشرات خاصتا   بالغ حشرات انواع اکثر و ها نوزاد
 اقیب موقعیت درعین خویش زندگی بقیه نمودن سپری برای
  بطر   بوده بالدار و کوچ  که مذکر بالغ حشرات. میمانند
  در و نموده پرواز  جفتگیری جهت  جوان ماده حشرات
 . ندنمای نسل تولید  یکبار بیشتراز یا ی  ممکن  یکسال

 غیربرجسرررته و کوچ  بسررریار سرررپردار حشررررات اکثر
 خصرروصرریات دیگر و جنسرریت شررکل، رنگ،. میباشررند
 . میکند فرق شان   نوع  به نظر شان

 تقسیم بدوکتگوری عموم بصورت سپردار حشرات

 :اند  گردیده
 Armor scale قشر سخت سپردار حشرات .1

(hard) 

 خود بدن روی را  سخت محافظتی پوش حشرات این

 هوب اند شده ساخته موم و پروتین از که داده تشکیل

 تحت در سپردار حشرات باشد نمی متصل حشره بدن

 هتغذی وقت در معموال   کنند، می زندگی و تغذیه سپر
 این در که مینماید خارج را شیره مقدار ی  نبات از

 مساعد سیاه قارچهای فعالیت برای را شرایط  حالت

 .میسازد
 (Soft scale) قشر نرم حشرات .2

 گی آلوده  باعث نبات باالی حشره زیاد جمعیت موجودیت

 شاخچه مردن  ، نمو شدن متوق  برگها، شدن زرد ، شدید

 میگردد، پائین بطر  ها نوده نوک طر  از ها نوده و ها

 تشکیل خود بدن روی را مومی قشر ی  مذکور حشره

 ضرورت وقت در و بوده آن بدن  به متصل که داده

 اهکوت های فاصله و نموده حرکت آهسته بسیار که میتواند

 .نماید طی را
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