
 

کنترل آفات و امراض

بلندنظر، علىرضا  
کنترل آفات و امراض / مؤلف: علىرضا بلندنظر. ــ تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى   

اىران.
  140 ص.: مصور.ــ )شاخٔه کاردانش(

متون درسى شاخٔه کاردانش گروه  تحصىلى کشاورزی و غذا، رشته هاى مهارتی طبق جدول صفحٔه   
7 عنوان، زمىنٔه کشاورزی.

برنامه رىزى و نظارت، بررسى و تصوىب محتوا: کمىسىون برنامه رىزى و تألىف کتاب هاى درسى   
امور    زراعى ــ امور باغى دفتر تألىف کتاب های درسی فنى و حرفه اى وکار دانش وزارت آموزش و 

پرورش.
1. گىاهان، بىمارى ها. 2. آفت ها، مبارزه. الف. اىران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تألىف   

کتاب های درسی فنى و  حرفه اى و کار  دانش. ب. عنوان.

632
ک658 ب  /

پایه دهم و یازدهم 

دورۀ دوم متوسطه

شاخۀ: کاردانش

زمینۀ: کشاورزى

گروه تحصیلی:کشاورزی و غذا

رشته های مهارتی طبق جدول صفحۀ هفت

نام استاندارد مهارتی مبنا: باغبانی نوع  )2( ـ باغبانی نوع  )1( ـ زراعت عمومی 

كد استاندارد متولی: 79/2/10/2/ک ـ79/2/10/1/ک ـ 74/1/10/ک



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه رىزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  اىن کتاب متعلق  کلىه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونىکی 
و ارائه در پاىگاه های مجازی، نماىش، اقتباس، تلخىص، تبدىل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهىه فىلم و تکثىر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از اىن سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پىگرد قانونی قرار می گىرند.

ـ 311199                                  نام کتاب:               کنترل آفات و امراض ـ 310199 
سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی                                    پدیدآورنده:   

دفتر تألىف کتاب های درسی فنی و حرفه ای وکاردانش    مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
هوشنگ سرداربنده، حشمت اله امىنىان، حسىن اکبرلو، نبی اله مقىمی، علىرضا دهروىه، ىعقوب جعفرىان نمىن، حمىد  شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 

احدی، محمد عبدالهىان نوقابی، سهىال تکاور و محمود اسالمی )اعضای شورای برنامه رىزی(
علىرضا بلندنظر )مؤلف(

ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی              مدیریت آماده سازی هنری:   
مرىم نصرتی )صفحه آرا( ـ طاهره حسن زاده ) طراح جلد(              شناسه افزوده آماده سازی: 

تهران: خىابان اىرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارٔه 4 آموزش و پرورش )شهىدموسوی(                               نشانی سازمان:  
ـ 88831161    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـد پستی   : 1584747359  تلفن  : 9   

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  
ـ کىلومتر 17 جادٔه مخصوص کرج   ـ خىابان61 )دارو پخش( شرکت چاپ   و   نشرکتاب های  درسی اىران : تهران                                              ناشر :   

ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستی: 139ـ 37515 تلفن :5   
                                         چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی اىران »سهامی خاص«

چاپ سوم 1397              سال انتشار و نوبت چاپ:   

ISBN   964 - 05 - 1712-7               964 - 05 - 1712 -7 شابک



شما عزىزان کوشش کنىد که از اىن وابستگى بىرون آىىد و احتىاجات کشور 
خودتان را برآورده سازىد، از نىروى انسانى اىمانى خودتان غافل نباشىد و از اّتکاى 

به اجانب بپرهىزىد.
امام خمىنى )ره(



فهرست

پىمانۀ مهارتى اول ــ آفات گىاهى
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8 3ــ1ــ آشناىى با درجٔه اهمىت آفات     
8 1 ــ3ــ1ــ آفات درجٔه اول      
9 ـ آفات درجٔه دوم   2 ــ3 ــ1 ـ    
9 3 ــ3 ــ1ــ آفات درجٔه سوم      
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17 3 ــ5 ــ1ــ طبقه بندى حشرات      
28 6ــ1ــ کنه ها     

30 واحد کار 2 ــ جمع آورى و نگهدارى حشرات  
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 69 4ــ1ــ2ــ هوا     
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72 2ــ2ــ بیمارى هاى انگلى     
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 79 3ــ2ــ2ــ ویروس ها     
80 4ــ2ــ2ــ نماتُدها      
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86 ـ پىشگىرى و کنترل بىمارى ها   واحد کار 2ـ
87 3ــ2ــ روش هاى پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى گیاهى    
87 1ــ3ــ2ــ قرنطینٔه گیاهان     
87 2ــ3ــ2ــ تقویت گیاه    
 87 3ــ3ــ2ــ تناوب و آیش بندى    
 87 4 ــ3ــ2ــ تنظیم زمان کاشت و برداشت    
 88 5 ــ3ــ2ــ دفع علف هاى هرز    
88 6 ــ3ــ2ــ حذف کانون هاى آلوده     
 88 7 ــ3ــ2ــ استفاده از ارقام مقاوم    
89 8  ــ3ــ2ــ ضد عفونى خاک     



89 9 ــ3ــ2ــ ضد عفونى بذر     
89 10ــ3ــ2ــ کنترل شىمىاىى    

پىمانۀ مهارتى سوم ــ  علف هاى هرز 

101 واحد کار 1ــ آشناىى با علف هاى هرز  
102 3ــ علف هاى هرز   
102 1ــ3ــ تعرىف علف هاى هرز     
102 2ــ3ــ اهمىت علف هاى هرز     
102 3ــ3ــ خصوصىات علف هاى هرز     
 104 4ــ3ــ تقسىم بندى علف هاى هرز    
104 1ــ4ــ3ــ از نظر شراىط ساختمانى اندام هاى علف هاى هرز      
105 2ــ4ــ3ــ از نظر بومى و مهاجر بودن      
106 3ــ4ــ3ــ از نظر طول مدت زندگى      

 107 4ــ4ــ3ــ از نظر نوع زندگى     
5 ــ3ــ نحؤه خسارت رسانى علف هاى هرز  109   
111 6ــ3ــ راه هاى انتشار علف هاى هرز و ورود آنها به مزرعه و باغ     
113 7ــ3ــ وىژگی های علف های هرز    

 114 واحد کار 2ــ پىشگىرى و کنترل علف هاى هرز 
115 8   ــ3ــ اصول پىشگىرى و کنترل رشد و توسعٔه علف هاى هرز    
115 ـ   8   ــ3ــ جلوگىرى از ورود علف هاى هرز به مزرعه و باغ   1ـ    
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116 ـ کنترل مکانىکى علف هاى هرز  ـ   8    ــ3ـ 3ـ    
117 ـ   8   ــ3ــ کنترل فىزىکى علف هاى هرز   4ـ    
118 ـ   8  ــ3ــ کنترل بىولوژىکى علف هاى هرز   5   ـ    
 119 ـ   8   ــ3ــ کنترل شىمىاىى علف هاى هرز  6 ـ    
125 ـ   8   ــ3ــ کنترل تلفىقى علف هاى هرز   7 ـ    

133 فهرست واژه هاى علمى و فنى 
 

137 فهرست اسامى علمى  

 140 منابع و مآخذ   
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فنى و حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.
info@tvoccd.sch.ir پیام  نگار)ایمیل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب سایت( 



مقدمه 
از موقعى که ىک بذر در داخل خاک قرار مى گىرد )کاشت( تا زمانى که از خاک بىرون مى آىد و شروع به رشد و نمو مى نماىد 
)داشت( و حتى در زمان جمع آورى محصول )برداشت( و پس از آن )حمل و نقل و انباردارى( ممکن است گىاه ىا محصول مورد حمله 
موجودات مزاحم و رقىب قرار گىرد. اىن عوامل گىاه را با ضعف و کندى رشد مواجه کرده، کىفىت و کمىت محصول را پاىىن مى آورند 
و به طور کلى عملکرد در واحد سطح را کاهش مى دهند. موجوداتى که در مراحل مختلف زندگى گىاه به آن حمله مى کنند به سه دستٔه 

اصلى تقسىم مى شوند: 
1ــ آفات 

2ــ بىمارى هاى گىاهى 
3ــ علف هاى هرز 

اىن عوامل ساالنه حدود 35% از محصوالت کشاورزى را که با زحمت فراوان و صرف هزىنه هاى هنگفت به وجود مى آىد، در 
اثر اىن عوامل نابود مى شود. بنابراىن، شناساىى چرخٔه زندگى، طرز عمل و راه هاى کنترل ىا به عبارت بهتر، مدىرىت اىن عوامل بسىار حائز 

اهمىت است. اىن مهم، در علم حفظ نباتات )گىاه پزشکى( مورد بررسى قرار مى گىرد که ىکى از شاخه هاى کشاورزى است. 
مدىرىت آفات، بىماری ها و علف های هرز شامل مجموعه ای از فعالىت های بهم پىوسته، هماهنگ و نسبتاً طوالنی مدت برای کاهش 
سطح خسارت اىن عوامل می باشد. به ترتىبی که از ىک سو گىاه و محصول متحمل خسارت نگردد و از سوی دىگر عوامل زىان آور گسترش 
نىافته و طغىان نکنند. ضمن آن که در تمام موارد و مراحل حفظ محىط زىست باىد مورد توجه قرار گىرد. اىن کتاب، که تحت عنوان مهارت 
کنترل آفات و امراض و علف هاى هرز ارائه شده است، شامل 3 پىمانٔه مهارتی و هر پىمانه شامل چندىن واحد کاری می باشد. در هر پىمانه 
عالوه بر تعارىف، مفاهىم، پىش آزمون ها و آزمون ها به ارتباط طولی و پىش بىنی فعالىت هاىی برای ىادگىری بهتر توجه شده است. توجه به 

اىن موارد و انجام درست آنها فراىند ىادگىری و تحقق اهداف را تسهىل و ممکن می سازد.



مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:۱ــ ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۱: آفات گياهى

۱   

پيمانۀ مهارتى اوّ   ل

آفات گياهی

هدف کلى
آفات  نگهدارى  و  جمع آورى  روش هاى  و  کلى  ويژگى هاى  با  آشنايى 

گياهى مهم و رايج منطقه و توانايى پيشگيرى و کنترل آنها 



۲   

هدف هاى رفتارى: فراگيرنده با گذراندن اين پيمانٔه مهارتى بايد بتواند: 
۱ــ انواع آفات کشاورزی را نام ببرد.

۲ــ خصوصيات هر يک از آفات کشاورزی را توضيح دهد. 
۳ــ حشرات مفيد و مضر را نام ببرد.

۴ــ خصوصيات حشرات مفيد و مضر را بيان کند.
۵  ــ انواع روش های جمع آوری آفات را بيان کند. 

۶  ــ روش هاى جمع آورى آفات را توضيح دهد.
۷ــ نمونه هايی از آفات مهم  منطقه را جمع آوری کند.
۸   ــ نمونه هايى از آفات مهم منطقه را نگهدارى نمايد. 

۹ــ وسايل و لوازم جمع آورى حشرات را بشناسد.
۱۰ــ از وسايل و لوازم جمع آوری حشرات برای تهيه کلکسيون استفاده کند. 

۱۱ــ خصوصيات کلى آفات را بيان نمايد. 
۱۲ــ انواع روش هاى پيشگيرى از آفات را توضيح دهد. 

۱۳ــ انواع روش های کنترل آفات را توضيح دهد.
۱۴ــ روش هاى مناسب کنترل آفات را بکار برد. 

۱۵ــ سموم مختلف را، با توجه به اطالعات روى برچسب آنها، تقسيم بندى نمايد. 

مهارت: کنترل آفات و امراض  
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پيمانۀ  مهارتى۱: آفات گياهى



 ۳     

مواد، وسايل و تجهيزات مورد نياز 
ــ تور حشره گيرى (مفتول سيمى، دستٔه چوبى، پارچٔه تورى)، تور پشه بندى 

ــ سوزن مخصوص حشرات، سوزن ته گرد، پنس
ــ تختٔه گستره يا اتالوار (فيبر، چوب پنبه يا کائوچو، پائه چوبى)، جعبٔه نگهدارى حشرات 

ــ پودر گچ شکسته بندى 
ــ سم سيانيد پتاسيم، کلروفرم 

ــ پنبه، کائوچو يا يونوليت، شيشه هاى دهانه گشاد
ــ ذره بين، لوپ دستى، بينوکولر، ميکروسکوپ، الم و المل 

ــ الکل، نفتالين، فرمالين 
ــ ظروف شيشه اى بزرگ يا آکواريوم، پترى ديش، خاک مرطوب

ــ تلٔه نورى (صفحات فلزى عمود بر هم، منبع نورى، شيشٔه سم سيانور) 
ــ کپسول فرمون جنسى

ــ دسيکاتور (جعبٔه پالستيکى يا شيشٔه دهانه گشاد سرپوش دار، ماسٔه شسته) 
ــ آسپيراتور (لولٔه شيشه اى، لولٔه الستيکى، تور سيمى، دِر الستيکى)، چراغ قّوه 

ــ بيل و بيلچه 
ــ نفت و کبريت 

ــ مقوا و چسب مايع قوى، کاغذ صافى 
ــ نوار مقوايى زنبورى يا گونى کنفى، طناب 

ــ سموم مختلف مربوط به کنترل شيميايى آفات
ــ ظروف شيشه اى مدرّج 

ــ ترازو
ــ روپوش آزمايشگاه، لباس ايمنى و ماسک 

وسايل کمک آموزشى 
عکس، پوستر، بروشور، فيلم، اساليد، کتاب هاى مرجع، کتاب هاى اطلس رنگى، لوح فشرده و ساير وسايل 

سمعى و بصرى 

مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:۱ــ ۸ ــ (۱۰/۲, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۱: آفات گياهى



مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:۱ــ ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۱: آفات گياهى

۴   

پيش آزمون 

۱ــ کدام يک از جانداران بى مهره هستند؟ 
د) دوزيستان  ج) پرندگان  ب) حشرات  الف) پستانداران 

۲ــ دو حشره را نام ببريد که به صورت اجتماعى زندگى مى کنند و براى انسان مفيدند. 
۳ــ «کرم» داخل سيب يا گيالس به چه علت به وجود مى آيد؟ 

الف) ماندن بيش از حد ميوه در انبار 
ب) قرار گرفتن ميوه در جاى گرم 

ج) وجود تخم حشره روى ميوه و تبديل شدن آن به کرم 
د) قرارگرفتن ميوه در جاى مرطوب 

۴ ــ آيا تنها  راه از بين بردن آفات، استفاده از (سموم) است؟ بلى      خير 
۵  ــ مصرف نادرست سموم شيميايى براى کدام گزينه خطر دارد؟ 

ب) دام  الف) انسان   
د) هر سه  ج) ساير جانوران مفيد محيط زيست 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

 ۵     

واحد كار 1

آشنايی با آفات گياهی 



۶   

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

۱ــ آفات 
۱ــ۱ــ آشنايى با آفات گياهى 

۱ــ۱ــ۱ــ تعريف آفات گياهى: به طور کلى هر عاملى 
که تعادل طبيعى گياه را به هم بزند و در رشد و نمو عادى آن اختالل 
ايجاد کند يک عامل مضر است و بايد آن را تاحد امکان کنترل 
نمود. با کمى دقت پيرامون گياه درمى يابيم که عوامل بسيارى از 
رشد و نمو مطلوب آن در مراحل مختلف جلوگيرى مى نمايند. اين 
عوامل عبارت اند از: آفات، بيمارى هاى گياهى و علف هاى هرز. 
کاهش  و  اقتصادى  خسارت  موجب  نهايت  در  شده  ذکر  عوامل 

کميت و کيفيت محصول مى گردند. 
آفات، گروهى از موجودات زنده از سلسله جانوران اند که 
با حمله به قسمت هاى مختلف گياه (ريشه، ساقه، برگ، گل و ميوه) 
در مراحل مختلف زندگى آن (بذر، گياهچه، نهال، گياه جوان و گياه 
مسن) خسارت اقتصادی به گياه يا محصول وارد مى کنند. در اين 
حالت معموالً گياه از بين مى رود يا عملکرد و بازار پسندى محصول 

به نحو چشم گيرى کاهش مى يابد. 
۲ــ۱ــ۱ــ اهميت اقتصادى آفات از نظر کشاورزى: 
از کل خسارت هاى وارده به محصوالت کشاورزى، حدود ٪۳۰ 
سال هاى  در  ما  کشور  در  آفات  خسارت  آفات اند.  از  ناشى  آنها 
گذشته بسيار زياد بوده اما امروزه با پيشرفت علم گياه پزشکى اين 
خسارت کاهش يافته است؛ هر چند هنوز ميزان اين خسارت ها از 

استاندارد جهانى باالتر است (شکل ۱ــ۱).

شکل ۱ــ۱ــ نمونه اى از 
خسارت آفت به ميوه سيب 

۳ــ۱ــ۱ــ اهميت پزشکى، دام پزشکى و بهداشتى 
آفات: البته ضرر و زيان آفات به بخش کشاورزى منحصر نمى شود 
و خسارت آنها در بخش هاى دامپرورى، پزشکى و بهداشت نيز 
بسيار و نگران کننده است. به طور مثال مى توان از خسارت هايى 
که مگس هاى گوشت، کنه ها و کک ها در بخش دام و طيور وارد 
ماالريا،  بيمارى  مى کنند، نام برد. خسارت پشٔه آنوفل در انتقال 
پشٔه خاکى در انتقال بيمارى سالک يا مگس خانگى و سوَسرى 
هم چون  انگلى  بيمارى هاى  عوامل  انتقال  در  حمام)  (سوسک 
توسط  که  بيمارى هايى  همچنين،   ،... و  حصبه  وبا،  اسهال، 
موجب  گاه  و  مى يابد  انتقال  انسان  به  موش ها  ويژه  به  جوندگان 
سنگين  تلفات  سبب  و  مى شود  منطقه اى  در  اپيدمى١ (همه گيرى) 
مى گردد؛ نمونه هاى ديگرى از خسارت آفات در بخش هاى ديگر 

به جز کشاورزى است (شکل ۲ــ۱). 

شکل ۲ــ۱ ــ يک نوع پشه در حال خون خوارى از انسان 

۲ــ۱ــ آشنايى با انواع آفات گياهی
از  زيادى  گروه  کشاورزى  آفات  گرديد،  بيان  چنان چه 
موجودات زنده، از جمله چهار گروه مهم و اصلى زير را شامل 

Epidemy ــ١



 ۷     

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

مى شود: 
۱ــ پستانداران؛

۲ــ پرندگان؛ 
۳ــ نرم تنان؛ 

۴ ــ  بند پايان (حشرات و کنه ها).
جانوران  اين  خسارت  پستانداران:  ۱ــ  ۲ــ ۱ــ
در  کشاورزى  محصوالت  و  مختلف  گياهان  از  تغذيه  علت  به 
است.  اهميت  داراى  مسکونى  اماکن  و  انبارها  باغ ها،  مزارع، 
اين گروه از آفات بزرگ ترين دشمنان محصوالت کشاورزى به 
حساب مى آيند، که در بين آنها جوندگان خسارت بارترند. قدرت 
توليد مثل در اين جانوران بسيار زياد و مبارزه با آنها بسيار مشکل 
مى توان  را  خرگوش ها  و  موش ها  جوندگان  مهم ترين  از  است. 
نام برد. به طور کلى پستانداران شامل جانوران علف خواِر جثه 
درشت مانند گراز و جثه کوچک مثل موش، خرگوش و سنجاب 
اين آفات فعاليت شبانه دارند و ميزان خسارت  هستند. معموالً 
است  بيشتر  بزرگ  جثه  پستانداران  از  کوچک  جثه  پستانداران 

(شکل هاى ۳ــ۱ و ۴ــ۱). 
۲ــ۲ــ۱ــ پرندگان: بيشتر گياهان زراعى از جمله گندم، 
برنج و آفتابگردان همچنين درختان ميوه، سبزيجات و صيفى جات 
مورد حملٔه پرندگان قرار مى گيرند. بعضى از پرندگان، عالوه بر تغذيه 
از دانه و ميوه به شاخه، برگ و گل نيز صدمه مى زنند. پرندگانى 
که به صورت گروه هاى بسيار زياد در مناطق گرمسيرى و خشک 
زندگى مى کنند، در مقايسه با پرندگان نواحى مرطوب و شاليزارهاى 
سنتى که به صورت انفرادى زندگى مى کنند، مشکالت حادترى به 
وجود مى آورند. از پرندگان آفت مى توان کالغ، گنجشک و سار 

گلو قرمز را نام برد (شکل ٤ــ١). 
بى مهره اى  جانوران  نرم تنان  نرم تنان:  ۳ــ۲ــ۱ــ 
مى کنند.  زندگى  مرطوب  و  نيمه خشک  خاک هاى  در  هستندکه 
خسارت عده اى از آنها به گياهان زراعى و باغى و زينتى بسيار زياد 

شکل ۳ــ۱ــ موش از جوندگان 

شکل ۴ــ۱ــ خرگوش (شکل باال) و گنجشک (شکل پايين) 



۸   

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

است. حلزون از نرم تنانى است که بدنى گوشتى و قابل انعطاف دارد 
و پشت بدنش به يک صدف مارپيچى متشکل از مواد آهکى مجهز 
است، به طورى که جانور را در مواقع خطر يا استراحت در خود 
جاى مى دهد. راب يکى ديگر از نرم تنان است که مشخصاتى شبيه 
حلزون دارد اما آنها به جاى صدف مارپيچى يک صفحٔه صدفى کم 
و بيش بزرگ تر و صاف در قسمت پشتى بدن دارند، که البته بعضى 
از آنها فاقد اين صدف اند. راب و حلزون فعاليت شبانه دارند و 
مسير حرکت آنها در روز با به جاى گذاشتن نوارهاى ژالتينى در 
سطح زمين يا گياه مشخص مى شود. راب ها و حلزون ها با تغذيه 
از برگ ها، جوانه ها و ميوه ها به گياه خسارت مى زنند و گاهى زمينٔه 

هجوم عوامل ديگر را هموار مى کنند (شکل ۵  ــ۱). 

شکل ۵  ــ۱ــ حلزون (شکل باال) و راب (شکل پايين) 

ميان  در  کنه ها):  و  (حشرات  بندپايان  ۴ــ۲ــ۱ــ 
جانوران بى مهره، حشرات و کنه ها دو رده از شاخٔه بندپايان هستند 

که در کشاورزى اهميت دارند. به طور کلى خصوصيات عمومى 
بندپايان عبارت اند از: 

شده  تشکيل  مشخص  بندهاى  يا  حلقه ها  از  بدن  الف) 
است؛ 

ب) پيوست هاى بدن از جمله  پاها بند بند است (بندپايان)؛ 
ج) داراى تقارن دو طرفه هستند؛ 

د ) داراى اسکلت خارجى سخت و محکم اند. 
نظر به اهميت ويژه اى که حشرات از نظر کشاورزى دارند 

بيش از ساير گروه ها دربارٔه آنها توضيح داده خواهد شد. 

۳ــ۱ــ آشنايى با درجۀ  اهميت آفات
آفاتى که در بخش هاى قبلى مورد بررسى قرار گرفتند از 

جهت اهميت به سه دسته زير تقسيم مى شوند: 
۱ــ۳ــ۱ــ آفات درجۀ  اوّ  ل: به عده اى از آفات خطرناکى 
که هر ساله به محصوالت کشاورزى خسارت اقتصادی مى زنند و 
ميزان خسارت آنها از ميزان هزينه اى که براى مبارزه با آنها صرف 
مى شود بيشتر است، اصطالحاً «آفات درجٔه اّول» مى گويند. اگر با 
اين آفات، از جمله ملخ صحرايى و سن گندم  مبارزه  نشود برداشت 

محصول مطلوب نخواهد بود و يا برداشت نخواهد شد. 
تبديل  عمومى  آفات  به  گاهى  اّول  درجٔه  آفات  از  برخى 
عهدٔه  بر  آنها  با  مبارزه  که  هستند  آفاتى  عمومى  آفات  مى شوند. 
دولت هاست. اين آفات معموالً طغيان مى کنند و سريعاً سطح وسيعى 
را در برمى گيرند و مبارزه با آنها از عهدٔه کشاورزان خارج است. 
جنوبى  مرزهاى  از  سال ها  از  برخى  در  صحرايى  ملخ  مثال  براى 
کشور وارد مى شد و تا مناطق مرکزى ايران پيش مى رفت و خسارت 
زيادى وارد مى کرد که امروزه به خوبى کنترل شده است، يا سن 
گندم که ممکن است هر ساله مناطق زيادى از گندم کارى هاى کشور 

را مورد حمله قرار دهد (شکل ۶ــ۱). 



 ۹     

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

۲ــ۳ــ۱ــ آفات درجۀ دوم: برخى از آفات، که معموالً 
خسارت عمده اى ندارند و تنها در برخى از سال ها و در شرايط 
ناميده  دوم»  درجٔه  «آفات  مى کنند،  پيدا  طغيانى  حالت  خاصى 
مى شوند. در سال هاى طغيان، برخالف حالت معمول، خسارت 
آنها به محصوالت کشاورزى بيش از هزينٔه مبارزه است و مبارزٔه 
يا  ملخ ها  انواع  از  برخى  مى کند.  پيدا  اقتصادى  ارزش  آنها  با 
نمونه  هايى  مى کنند،  طغيان  سال ها  از  برخى  در  که  سوسک ها، 

از اين دسته اند. 

شکل ۶ــ۱ــ سن گندم (آفت درجۀ  اّول)

شکل ۷ ــ۱ــ ملخ (آفت درجۀ  دوم) 

۳ــ۳ــ۱ــ آفات درجۀ سوم: دسته اى از آفات را، که 
بالقوّه آفت هستند و مى توانند ايجاد خسارت کنند ولى در شرايط 
عادى خسارت آنها روى برخى گياهان اهميت اقتصادى ندارد، 
«آفات درجٔه سوم» مى نامند. از آن جايى که ميزان خسارت اين آفات 
از هزينٔه مبارزه با آنها کمتر است مبارزه با آنها ارزش اقتصادى 
آفات  از  نمونه اى  سيرسيرک   گالبی،  پرطاوسی  خسارت  ندارد. 

درجٔه سوم است (شکل ۸ ــ۱).

شکل ۸       ــ۱ــ پرطاوسی گالبی (آفت درجۀ  سوم) 

ادامۀ شکل ۷ ــ۱ــ مگس سفيد (آفت درجۀ  دوم) 



۱۰   

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

۴ــ۱ــ آشنايى با خصوصيات کلى آفات
آفات،  بقاى  داليل  از  يکى  تکثير:  قدرت  ۱ــ۴ــ۱ــ 
قدرت توليد مثل باالى آنهاست. به طورى که مى توانند در مدت 
کوتاهى تکثير شوند و به حالت طغيانى در آيند. اگر حشرات از لحاظ 
شرايط محيطى و تغذيه در وضع مناسبى قرار بگيرند در اندک مدتى 
جمعيت آنها به طور  شگفت انگيزى افزايش پيدا مى کند. اما معموالً 
چنين شرايط مناسبى برايشان فراهم نمى شود و عوامل بيمارى زا، 
پارازيت ها، دشمنان طبيعى و عوامل نامساعد محيط، از افزايش 
بى اندازٔه جمعيت اين حشرات جلوگيرى مى کنند. براى مثال ملکٔه 
بعضى از موريانه ها مى تواند به طور متوسط در روز ۷۰۰۰ــ۶۰۰۰ 

تخم بگذارد.  
قدرت توليد مثل زياد در موش ها و حشراتى همچون ملخ 
صحرايى، سوسرى و برخى از سوسک هايى که روى محصوالت 

انبارى زندگى مى کنند، نيز ديده مى شود. 
بيان  قبل  قسمت هاى  در  چنان چه  تنوع:  ۲ــ۴ــ۱ــ 
شد، آفات بسيار متنوع اند و گروه زيادى از موجودات زنده، از 
آفت  مى توانند  ريز،  بسيار  کنه هاى  تا  بزرگ  جثٔه  با  پستانداران 

گياهى باشند. 
نسل  تعداد  چه  هر  سال:  در  نسل  تعداد  ۳ــ۴ــ۱ــ 
آن  توليد مثل  و  تکثير  قدرت  باشد،  بيشتر  سال  يک  در  آفت  يک 
نيز بيشتر خواهد شد. تعداد نسل يک آفت در سال يعنى اين که 
آفات  مى شود.  تکرار  سال  يک  در  بار  چند  آفت  زندگى  چرخٔه 
معموالً داراى چندين نسل در يک سال اند؛ يعنى آنها سريعاً رشد 
عمرشان پايان  مى کنند، بالغ مى شوند، توليد مثل مى کنند و سريعاً 
مى پذيرد. مثالً شته پنبه۱ که در سال تا بيش از ۲۰ نسل ممکن است 
داشته باشند، نمونه اى از اين نوع آفات است. همين امر به افزايش 
جمعيت آنها در طول زمان کمک مى کند. البته تعداد نسل آفات 

تعداد  مناسب  تغذيه اى  محيطى و  شرايط  در  ندارد و  ثابتى  ميزان 
نسل بيشتر مى گردد. 

همچنين برخی از آفات مانند کرم سفيد ريشه در هر ۳ تا ۵ 
سال دارای يک نسل می باشند.

مهم ترين  محيط:  با  سازگارى  قدرت  ۴ــ۴ــ۱ــ 
کرٔه  در  حشرات،  خصوص  به  آفات،  بقاى  باعث  که  موضوعى 
زمين شده است؛ قدرت سازگارى باالى آنها با شرايط محيطى 
است. اين مسئله باعث شده است که آفات، به ويژه حشرات، در 
باشند  داشته  حضور  قطب  تا  استوا  از  جغرافيايى  مناطق  تمامى 
و بتوانند ميليون ها سال شرايط متفاوت کرٔه زمين را تحمل کنند 
سبب  به  حشرات  مثال  طور  به  نمايند.  حفظ  را  خود  نسل  و 
ويژگى هاى اسکلت بيرونى خود، که از بخار شدن سريع آب بدن 
آنها جلوگيرى مى کند، مى توانند در سخت ترين شرايط به زندگى 

خود ادامه دهند. 

۵ ــ۱ــ حشرات 
نظر  از  تنها  نه  که  هستند  بند پايان  از  رده اى  حشرات 
و  بهداشتى  دام پزشکى،  پزشکى،  جنبه هاى  از  بلکه  کشاورزى 
اقتصادى داراى اهميت زيادند. تا به حال بيش از يک ميليون گونه 
حشره  شناخته شده است که ۷۵٪ گونه هاى جانورى را شامل 

مى شوند و همگى آنها در خصوصيات زير مشترک اند: 
الف) بدن آنها سه قسمتى است يعنى از سر، قفسٔه سينه و 

شکم تشکيل شده است. 
سينه اند  قفسه  ناحيه  در  بند  بند  پاى  جفت  سه  داراى  ب) 

(شش پايان). 
ج) داراى يک جفت شاخک در ناحئه سر هستند (شکل 

۹ــ۱). 

Aphis gossypi ــ ۱



 ۱۱     

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

همچنين حشرات داراى يک يا دو جفت بال در ناحئه قفسه  
سينه اند اما وجود بال در تمامى حشرات عموميت ندارد و برخى از 
حشرات بى بال اند. در قسمت سر يک جفت شاخک وجود دارد 

که در حشرات مختلف متفاوت است (شکل ۱۰ــ۱). 

قطعات دهانى آنها نيز متفاوت است و برحسب نوع قطعات 
دهانى آنها، روش هاى مختلف تغذيه اى در آنها به وجود آمده است. 
خود  قوى  آرواره هاى  با  و  هستند  جونده (ساينده)  آنها  از  برخى 
قسمت هاى مختلف بافت هاى ميزبان را مى جوند و از آنها تغذيه 
ـ  مى کنند، مثِل ملخ ها و آب دزدک.  گروه  ديگر قطعات دهانى زنندهـ 
مکنده دارند؛ يعنى قطعات دهانى آنها به شکل سوزن هايی۱ درآمده 
است و با سوراخ کردن بافت ميزبان از شيره گياه يا از خون ميزبان 
تغذيه مى کنند، مانندِ سن ها، شته ها، کک ها و ساس ها. برخى ديگر 
قطعات دهانى مکنده دارند که قدرت زنندگى و سوراخ کردن بافت 
ميزبان را ندارند و  فقط مى توانند شهد و نوش گل ها را بمکند، مثل 
پروانه ها. برخى نيز مثل مگس هاى خانگى مواد مايع را مى ليسند. 
آنها قطعات دهانى ليسنده دارند و باالٔخره بعضى از حشرات مثل 
زنبورها قطعات دهانى مختلط دارند يعنى هم مى توانند بجوند و هم 
حشرات  تغذيه  نوع  مى شود  مالحظه  چنان چه  بمکنند.  مى توانند 

بسيار متنوع است (شکل ۱۱ــ۱). 

شکل ۹ــ۱ــ قسمت هاى مختلف بدن يک حشره

شکل ۱۱ــ۱ــ انواع قطعات دهانى در حشرات

پاها از ضمائم قفسٔه سينه و عضو اصلى حرکت و راه رفتن 
ساختمانى  تغييرات  حشره،  زندگى  شرايط  به  بسته  و  حشرات اند 
از:  عبارت اند  آنها  مهم  انواع  و  مى شود  مشاهده  آنها  در  زيادى 
کننده  پاهاى  (سوسک)،  رونده  پاهاى  (سوسرى)،  دونده  پاهاى 
(آبدزدک)، پاهاى جهنده (ملخ)، پاهاى شکارى (شيخک) و پاهاى 

شناگر (سن آبزى) (شکل ۱۲ــ۱). 

سر

قفسه سينه

 شکم

شاخک

پاى جلويى

بال جلويى

پاى ميانى

 پاى عقبى 

بال عقبى

شکل ۱۰ــ۱ــ انواع مختلف شاخک در حشرات 

 نخى
 مويى 

  تسبيحى 
چماقى

سنجاقى 
 اره ای
 زانويى
 ورقه اى
شانه اى

ميله دار

  مودار پر دار

شانه دو طرفى

مگس (ليسنده)پروانه (مکنده)سن (زننده ــ مکنده) سوسرى (ساينده)

Stylet ــ١



۱۲   

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

بدن  مختلف  قسمت هاى  شناسايى  ۱ــ۱:  عملى  کار 
حشرات 

وسايل مورد نياز: تور حشره گيرى، شيشٔه دهانه گشاد، 
پنبه، کلروفرم، کائوچو يا يونوليت و پنس 

۱ــ چند حشرٔه مختلف را با استفاده از تور حشره گيرى از 
مزرعه و باغ هنرستان جمع آورى نماييد.

۲ــ حشرات جمع آورى شده را در داخل شيشٔه دهانه گشاد 
قرار بدهيد و به آزمايشگاه منتقل نماييد. 

داخل  در  و  کنيد  آغشته  کلروفرم  به  را  پنبه  تکه  يک  ۳ــ 
شيشه دهانه گشاد بيندازيد و درآن را ببنديد. پس از چند دقيقه 

حشرات داخل شيشه بيهوش مى شوند. 
۴ــ حشرات را روى يک صفحٔه کائوچو قرار دهيد و سپس 
قسمت هاى مختلف بدن حشره يعنى سر، سينه، شکم و ضمائم آن 
را با پنس جدا کنيد و اين قسمت ها را در حشرات مختلف با هم 
مقايسه نماييد. براى يادگيرى بهتر، شکل قسمت هاى مختلف را 

ترسيم کنيد و به مربى خود تحويل دهيد. 
و  پوست اندازى  رشد،  مختلف  مراحل  ۱  ــ۵ ــ۱ــ 
دگرديسى حشرات: از آن جايى که حشرات بى مهره اند و اسکلت 
داخلى ندارند، بدن آنها از يک پوشش محکم به نام «کوتيکول۱» 
حشره  ازبدن  خارجى  اسکلت  يک  مانند  که  است  شده  پوشيده 
محافظت مى کند. از آن جايى که پوست با بزرگ شدن و افزايش 
حجم حشره گنجايش نگه دارى بدن را ندارد، حشره با شکافتن 
آن در چند مرحله، پوستى جديد با گنجايش بيشتر ايجاد مى کند. 
به اين عمل «پوست اندازى يا تعويض جلد» مى گويند و فاصلٔه بين 
است  گفتنى  مى نامند.  «ِسن٢»  يک  را  متوالى  پوست اندازى  دو 
سپس  و  رشد  عمل  اصوالً  و  نمى کند  رشد  هرگز  بالغ  حشرٔه  که 

پوست اندازى حشره به مراحل نوزادى او محدود مى شود.
حشرات، که عمدتاً تخم گذار هستند، در بدنشان از مرحلٔه 
شگرفى  ساختمانى  تغييرات  با  بالغ)،  (حشرٔه  کامل  حشرٔه  تا  تخم 
مواجه مى شوند. مراحل مختلف تغيير شکل حشره را، پس از خروج 
از تخم تا ظهور حشرٔه کامل، «دگرديسى» مى نامند. دگرديسى به 
معنى «تغيير شکل» و «دگرگونى» است. از نظر دگرديسى حشرات 

به سه دسته تقسيم مى شوند: 
الف) حشرات بدون دگرديسى 
ب) حشرات با دگرديسى ناقص
ج) حشرات با دگرديسى کامل 

اختالف  دسته  اين  در  دگرديسى:  بدون  حشرات  الف) 
شکل و تغييرات ساختمانى بين نوزاد، که اصطالحاً «پوره» ناميده 
مى شود، و حشره کامل کم است و بيشتر به اندازٔه بزرگ تر حشرٔه 
کامل و رنگ تيره ترى آن (نسبت به پوره هاى سنين مختلف) مربوط 

مى شود. 
چشم  به  بى باالن  ردٔه  زير  حشرات  در  دگرديسى  نوع  اين 

مى خورد، مانند دم مو نقره اى (شکل ۱۳ــ۱). 

شکل ۱۲ــ۱ــ انواع مختلف پا در حشرات 

 جمع کننده

 کننده 

  شناگر  

شکارى

  دونده

جهنده

  رونده

stage ــ ٢                     cuticule ــ ۱



 ۱۳     

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

حشرٔه کامل بدون بال  → پورٔه بدون بال →   تخم 

شکل ۱۳ــ۱ــ مراحل رشد و نمو در حشره اى بدون دگرديسى  (دم مو نقره اى)  

پوره سن
 بدون دگرديسى    سوم

حشره بالغ

ب) حشرات با دگرديسى ناقص: در اين گروه از حشرات، 
بين نوزاد (پوره) و حشرٔه کامل، عالوه بر اختالف اندازه و رنگ، 
تفاوت هاى ديگرى نيز ديده مى شود که مهم ترين آنها وجود بال در 
حشرٔه کامل و نبودن آن در پوره هاى سنين مختلف است. هر چند 
آثار پيدايش بال معموالً از پورٔه سن دوم به بعد ديده مى شود، (مانند 

ملخ ها و سن ها (شکل ۱۴ــ۱).) 
حشرٔه کامل بال دار →   پورٔه بدون بال →  تخم 

شکل ۱۴ــ۱ــ مراحل رشد و نمو در حشره اى با دگرديسى ناقص (ملخ) 

سن پورگی

 تخمحشرۀ کامل

کار عملى ۲ــ۱: مشاهده مراحل مختلف رشد حشره با 
دگرديسى ناقص (سوسرى يا شيخک) 

وسايل مورد نياز: ماسک، دستکش، روپوش، ظروف 
شيشه اى بزرگ يا آکواريوم، ذره بين، لوپ دستى، بينوکولر 

به  و  کنيد  تهيه  را  شيخک  يا  سوسرى  تخم  کپسول  ۱ــ 
آزمايشگاه بياوريد. براى تهئه کپسول تخم سوسرى به مکان هايى که 
از نظر بهداشتى شرايط نامناسبى دارند يا به محل هاى جمع آورى 
زباله و فاضالب شهرى مراجعه نماييد و با زدن ماسک و پوشيدن 
جمع آورى  فردى،  بهداشت  کامل  رعايت  و  دستکش  و  روپوش 
کپسول هاى تخم  سوسرى را آغاز کنيد. کپسول تخم شيخک را 

در البه الى بوته ها و علف هاى اطراف مزرعه و باغ بيابيد. 
۲ــ کپسول هاى تخم جمع آورى شده را در داخل آزمايشگاه 
يا  بزرگ  شيشه اى  ظروف  داخل  در  و  مرطوب  و  گرم  محلى  در 
داخل  از  هفته  دو  تا  يک  از  پس  پوره ها  تا  دهيد  قرار  آکواريوم 
نان  از  سوسرى  پوره هاى  تغذئه  جهت  آيند.  بيرون  تخم  کپسول 
حشرات  از  شيخک  پوره هاى  تغذيه  جهت  و  کپک زده  خشک 
کوچک و زنده اى که جمع آورى نموده ايد استفاده نماييد تا پوره ها 

تبديل به حشرٔه کامل گردند. 
۳ــ مراحل مختلف رشد را زير ذره بين، لوپ دستى يا بينوکولر 

بررسى نماييد و گزارش کار را به مربى خود تحويل دهيد. 
ج) حشرات با دگرديسى کامل: در اين دسته از حشرات 
و  کامل  حشرٔه  بين  بال  وجود  بر  عالوه  ديگرى،  زياد  تفاوت هاى 
نوزاد که در اين حشرات اصطالحاً «الرو» ناميده مى شود، وجود 
قطعات  داراى  اغلب  و  دارند  مانند  کرم  ظاهرى  الروها  دارد. 
دهانى جونده (ساينده) هستند. معموالً محل زندگى و نوع غذاى 
بار  چند  از  پس  الروها  است.  متفاوت  کامل  حشرٔه  با  الروها 
پوست اندازى و گذراندن سن الروى به «شفيره» تبديل مى شوند. 
شفيره دوره اى از زندگى حشره است که حد واسط نوزاد کرمى 
شکل و حشرٔه بالغ بال دار است، که از نظر شکل و ساختمان بدن 

تخم

پوره سن پنجمپوره سن چهارم

پوره سن دوم
پوره سن اول



۱۴   

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

حياتى  فعاليت هاى  شفيرگى،که  دورٔه  در  متفاوت اند.  هم  با  کامالً 
حشره به حداقل مى رسد، بافت هاى بدن حشره، ابتدا به هم ريخته و 
سپس بر اساس طرحى جديد اندام هاى بدن ساخته مى شود. حشره 
ثابت  محلى  در  و  ندارد  تحرک  نمى کند،  تغذيه  شفيرگى  دورٔه  در 
مى ماند. گاهى الرو قبل از تبديل شدن به شفيره و براى محافظت 
آن، پيله يا غالفى دور خود مى تند. پس از پايان مرحلٔه شفيرگى که 
در مقايسه با مراحل ديگر کوتاه است حشرٔه کامل ظاهر مى شود 

(شکل ۱۵ــ۱). 
حشرٔه کامل →   شفيره →  الرو  → تخم 

طبيعت وجود دارند و همراه با موادى که روى آن تغذيه مى کنند 
يا  بزرگ  شيشه اى  ظروف  داخل  در  و  نماييد  منتقل  آزمايشگاه  به 

آکواريوم قرار دهيد. 
۲ــ سعى کنيد شرايط دمايى و رطوبتى، مشابه شرايط محل 

زندگى حشره باشد.
تا  بمانيد  منتظر  رشد  مختلف  مراحل  مشاهدٔه  جهت  ۳ــ 
الروها پوست اندازى کنند و سنين مختلف الروى، شفيره و حشرٔه 
کامل را با استفاده از ذره بين و بينوکولر مشاهده نماييد و گزارش کار 

را به مربى خود تحويل دهيد. 
بيش  از  مفيد:  حشرات  و  مضر  حشرات  ۲ ــ۵ ــ۱ــ 
از يک ميليون گونه حشرٔه شناخته شده عده اى از آنها براى انسان 
مفيدند و تعدادى نيز خسارت به بار مى آورند. گروه عظيمى از آنها 
حشراتى هستند که ظاهرًا نه فايدٔه اقتصادى چشم گيرى دارند و 
نه خسارتى وارد مى کنند. به نظر عده اى، اين گروه از حشرات، 
حشرات  از  دسته  اين  که  است  واضح  اما  بى تأثيرند،  و  بى تفاوت 
نيز، نقش مشخصى را در محيط زيست ايفا مى کنند که در نهايت 
به تعادل طبيعى کمک مى کند. از اين رو نمى توان آنها را حشرات 
به  حشرات  از  هزارگونه  يک  حدود  حال  هر  به  ناميد.  بى تفاوت 
عنوان آفت شناخته شده اند. حشرات آفت نيز چنان چه بيان شد 

همگى در يک درجه از اهميت نيستند. 
به طور کلى، حشرات مضر در زمينه هاى بهداشت انسانى، 
دام پرورى و کشاورزى، فعاليت خسارت زا دارند. حشرات مضر 
و  برداشت  داشت،  کاشت،  مختلف  مراحل  در  کشاورزى  در 
انبار کردن به محصوالت کشاورزى و فرآورده هاى آنها حمله مى برند 
خسارت  نحؤه  مى دهند.  کاهش  را  محصول  کيفّيت  و  کمّيت  و 
رساندن اين گروه از حشرات بسيار متنوع است، که به مهم ترين 

آنها اشاره مى شود:
۱ــ تغذيه از شاخ و برگ گياهان 

۲ــ تغذيه از گل و ميوه

شکل ۱۵ــ۱ــ مراحل رشد و نمو در حشره اى با دگرديسى کامل (پروانه)

 دگرديسى کامل 

الروسن  حشرۀ  بالغ 
    چهارم

  شفيره 

 تخم

کار عملى ۳ــ۱: مشاهده مراحل مختلف رشد حشره با 
دگرديسى کامل (پروانه يا سوسک) 

وسايل مورد نياز: ماسک، روپوش، دستکش، ظروف 
شيشه اى بزرگ يا اکواريوم، ذره بين، لوپ دستى، بينوکولر

۱ــ از آن جايى که جمع آورى تخم حشرات، به دليل ظرافت 
و کوچکى آن، کار مشکلى است از الرو پروانه ها يا سوسک هاى 
مختلف، که اندازهٔ بزرگ ترى دارند و در طبيعت در البه الى بوته ها، 
در داخل ميو ه هاى کرمو، در داخل دانه ها و غالت انبار شده يا در 
داخل خاک قابل مشاهده اند، استفاده کنيد و به همان حالتى که در 

الرو سن پنجم

الروسن 
سوم

الرو سن دوم
الرو سن اول



 ۱۵     

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

ايجاد  با  همراه  گياه  چوبى  بخش هاى  و  تنه  از  تغذيه  ۳ــ   
کانال در آن 

۴ــ تغذيه از ريشه و اندام هاى زير زمينى گياه
 ۵  ــ تغذيه از شيرٔه گياه و ترشح عسلک

 ۶ــ ايجاد غده و بد شکلى در گياه 
۷ ــ انتقال عوامل بيمارى زاى گياهى. 

به اين صورت است  نحؤه خسارت زدن حشرات، معموالً 
که حشرٔه ماده پس از جفت گيرى با حشره نر، روى محصوالت يا 
اطراف آنها تخم ريزى مى کند. سپس پوره ها يا الروها از تخم خارج 
مى نمايند.  آغاز  گياه  مختلف  قسمت هاى  از  را  تغذيه  و  مى شوند 
اصطالح «کرم گرفتن»، که در مورد محصوالت کشاورزى و باغى 
سنين  شکل  کرمى  الروهاى  تغذئه  همان  واقع  در  مى رود،  کار  به 
تبديل به  پوره ها و الروها  سپس  گياه است.  مختلف حشرات از 
حشرات کامل و بالغ مى شوند. اين حشرات نيز گاهى مضرند و به 
تغذئه از گياه ادامه مى دهند تا دوباره، پس از جفت گيرى، نسل هاى 

بعدى را ايجاد کنند. 
مضر  حشرات  خسارت  نحؤه  مشاهده  عملى۴ــ۱:  کار 

در مزرعه و باغ 
وسايل مورد نياز: بيل، بيلچه، ذره بين يا لوپ دستى 

۱ــ همراه با مربى خود از مزرعه يا باغ هنرستان و يا مزارع 
و باغ هاى اطراف بازديد نماييد. 

شاخه،  تنه،  از  اعم  گياه  مختلف  قسمت هاى  البه الى  ۲ــ 
برگ، گل و ميوه را بررسى و نحؤه خسارت حشرات (آفت زدگى) 
را مشاهده نماييد. آن دسته از گياهان را، که احتمال مى دهيد در 
از  بيلچه  و  بيل  کمک  با  باشند،  آفت زدگى  دچار  ريشه  قسمت 
خاک خارج نماييد و اندام هاى زير زمينى آنها را مشاهده و بررسى 
لوپ دستى  يا  ذره بين  از  کوچک  اندازٔه  با  آفات  مورد  در  نماييد. 

استفاده نماييد. 
گزارش فعاليتتان را همراه با شکل نحؤه خسارت، به مربى 

خود تحويل دهيد. 
سود  انسان ها  به  مختلف  صورت هاى  به  مفيد  حشرات 

مى رسانند، که مهم ترين آنها عبارت اند از: 
۱ــ توليد يا جمع آورى بعضى از مواد ارزشمند: يکى 
از اين مواد ابريشم است که از بزاق کرم ابريشم توليد مى شود و از 
قديم در صنعت نساجى کاربرد فراوان داشته است. همچنين موم، 
که محصول ترشحات غده هاى زيرين شکم زنبور عسل است و از 
آن در داروسازى و صنايع شمع سازى بسيار استفاده مى شود. الک 
نيز از ترشحات غده هاى سطحى بدن بعضى از شپشک هاست و از 

آن نيز در صنعت بسيار استفاده مى شود. 
را  گياهى  ارزش  با  مواد  از  بعضى  حشرات  عالوه،  به 
جمع آورى و براى خود انبار مى کنند. در اين حالت مازاد اين مواد، 
که ارزش اقتصادى دارند، مورد استفاده انسان قرار مى گيرد. مانند 
جمع آورى و ذخيرٔه عسل که به اين منظور زنبور عسل نوش گل ها 
را جمع آورى مى کند و با تغييراتى که در آن مى دهد آن را به عسل 
تبديل مى نمايد. به همين ترتيب گردٔه گل ها نيز، که توسط حشرات 
همچنين  دارد.  دارويى  و  غذايى  مصارف  مى شود،  جمع آورى 
برخى حشرات با ايجاد گال، که نوعى تغيير شکل بافت گياه است، 
محصوالت صنعتى و دارويى به وجود مى آورند. از جمله مازوج 
که در اثر تخم گذارى نوعى زنبور روى برگ بلوط ايجاد مى شود 
و در صنعت به دليل داشتن مقدار قابل توجهى از تانن ها اهميت 
دارد. به عالوه اين ماده يک داروى گياهى و خانگى است و مورد 

استفاده قرار مى گيرد. 
۲ــ عمل گرده افشانى: حشرات با گرده افشانى موجب 
بعضى  در  مى شوند.  کشاورزى  محصوالت  کيفى  و  کّمى  بهبود 
زنبورها، براى  گرده افشان، به خصوص  کشورها از حشرات  از 
افزايش بعضى از محصوالت گلخانه اى استفاده مى شود. از اين رو، 
پرورش  را  گرده افشان  حشرات  که  است  شده  ايجاد  مؤسساتى 

مى دهند و به کشاورزان مى فروشند.



۱۶   

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

به خصوص در علم ژنتيک، بسيار کارگشاست. مگس سرکه از 
مهم ترين گونه در مطالعات ژنتيکى است، به طورى که آقاى مورگان، 
کاشف ژن، قسمت عمده اى از موفقيت هاى خود را مديون اين 

حشرات کوچک مى داند. 
۷ ــ کمک به بهداشت محيط زيست: حشرات در از 
کمک  نتيجه  آنها و در  مرده و فضوالت  جانوران  بردن الشٔه  بين 
اين  مهم ترين  از  دارند.  توجهى  قابل  اهميت  محيط  بهداشت  به 
حشرات مورچه ها هستند که به آنها رفتگران طبيعت لقب داده اند. 
دولت استراليا گونه هاى مخصوصى از سوسک  سرگين را براى 
قرار  استفاده  مورد  دام ها  فضوالت  از  اماکن  و  مراتع  پاک کردن 
گلوله  هاى  صورت  به  را  دام ها  فضوالت  حشرات  اين   . مى دهد 
آنها  روى  و  مى کنند  منتقل  خاک  زير  به  و  مى آورند  در  کوچک 
و  پخش  عمل  حشره،  ميليون ها  ترتيب  اين  به  مى گذارند.  تخم  
زير خاک کردن کودهاى دامى را انجام مى دهند. به جرأت مى توان 
گفت که اگر حشرات الشه خوار وجود نمى داشتند به سادگى امکان 
نداشت که انسان اطراف خود را از الشه و اجساد جانوران و گياهان 

و نيز آلودگى هاى ناشى از آنها پاک کند.
گزارش اين بازديد را به مربى خود تحويل دهيد. در صورتى 
که اين مراکز در اطراف محل زندگى تان وجود نداشت از فيلم هاى 

آموزشى تهيه شده در اين مورد استفاده کنيد.

بحث کنيد ۱ــ۱: ۱ــ بين پرورش زنبور عسل و توليد يونجٔه بذرى چه رابطه اى مى تواند  باشد.
                               ۲ــ در منطقٔه شما حشرات چه نقش مفيدى دارند؟ چگونه؟ 

۳ــ منبع غذايى براى انسان، دام و ماهى: ملخ ها و 
الرو بعضى از پروانه  ها در بعضى از جوامع مورد استفاده انسان قرار 
مى گيرد. استفاده از اين موجودات، که مادهٔ غذايى تازه اى محسوب 
مى شود، به پيشنهاد برخى دانشمندان مى تواند براى جبران کمبود 
مواد غذايى در آينده به کار گرفته شود. عدٔه زيادى از حشرات 
مصنوعى ماهى اهميت  پرورش  هستند و در  ماهيان  نيز خوراک 
ويژه اى دارند. برخى ديگر نيز از منابع جديد تأمين مواد پروتئين دار 

مرغدارى ها به شمار مى روند. 
حشرات،  از  زيادى  عدٔه  آفات:  طبيعى  دشمن  ۴ــ 
دشمنان طبيعى آفات گياهانى زراعى و باغى هستند و به نحو قابل 
توجهى از خسارت آنها جلوگيرى مى کند. گاهى با شناسايى اين 
محيط،  در  آنها  رها سازى  و  انبوه  پرورش  با  سپس  و  حشرات 
در  و  است  کنترلى  روش  يک  اين  مى يابد.  کاهش  آفت  جمعيت 

قسمت هاى بعدى در مورد آن توضيح داده خواهد شد. 
موجب  حشرات  از  برخى  هرز:  علف هاى  کنترل   ۵ ــ 
پروانٔه  مثال  براى  مى شوند.  خاصى  هرز  علف هاى  رفتن  بين  از 
کاکتوس خوار با از بين بردن کاکتوس وحشى در استراليا، که با 
رشد بى  رويه خود جايگزين گياهان مرتعى شده بود، ميليون ها دام 

را در اين کشور از خطر نابودى نجات داد. 
آزمايشگاهى از حشرات: حشرات يکى  ۶  ــ استفادۀ 
از بهترين مواد آزمايشگاهى هستند و در مطالعات زيست شناسى، 

فکر کنيد ۱ــ۱: آيا نقش مفيد ديگرى براى حشرات مى توانيد ذکر کنيد؟ 



 ۱۷     

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

۳ ــ۵ ــ۱ــ طبقه بندى حشرات: همه  موجودات زنده از 
جمله حشرات، شباهت ها و تفاوت هايى از نظر صفات ظاهرى و 
زيستى با يکديگر دارند. با در نظر گرفتن ميزان اين شباهت ها و 
تفاوت ها، مى توان آنها را در گروه ها و دسته هاى متعددى قرار داد. 
به اين عمل «طبقه بندى» يا «رده بندى» گفته مى شود. طبقات اصلى، 

در رده بندى، به ترتيب از باال به پايين، عبارت اند از: 
سلسله 
↓  

شاخه
↓    
رده 
↓      

راسته 
↓  

خانواده   
↓  

جنس
↓  

 گونه 
را  زير  حالت  طبقه بندى  نظر  از  خانگى  مگس  مثال  براى 

دارد: 
   ← ←  ردهٔ  حشرات  بند پايان  شاخٔه   ← جانوران  سلسلهٔ   
 ←   Musca جنس ←   Muscidaeراستٔه دو باالن ←  خانوادٔه
گونٔه domestica ←. در طبقه بندى لينه اى (دو اسمى) مگس خانگى 
را Musca domestica مى نامند؛ که اولی معرف  اسم جنس و دومی 

معرف اسم گونٔه حشره می باشد. 
است  ممکن  نيز  فرعى  طبقات  يا  طبقه  اصلى،  طبقات  بين 
واقع شوند، ماننِد     زير راسته يا زير رده و غير آنها. ردٔه حشرات 
براساس داشتن يا نداشتن بال، شکل و ساختمان بال، نوع قطعات 
دهانى و نحؤه دگرديسى به راسته های مختلف تقسيم مى شوند که 

۱۳ راستٔه مهم تر آن  در نمودار ۱ــ۱ آمده است. 
به طور کلى ردٔه حشرات به دو زير ردٔه بى باالن و بال داران 

نمودار ۱ــ۱ــ طبقه  بندى حشرات

۱ــ سخت بال پوشان  
۲ــ بال پولک داران 

۳ــ دوباالن  
۴ــ بال غشائيان  

 ۵ ــ رگ باالن 
(بال توريان)

ردۀ حشرات

۱ــ زير ردۀ 
 بى باالن

 گروه بدون دگرديسى
 ۱ــ فنر دمان  
 ۲ــ دم مويان 

۲ ــ زير ردۀ 
 بال داران  

 الف) گروه دگرديسى ناقص 

۱ــ راست باالن   
۲ــ سوسرى ها و 

شيخک ها 
 ۳ــ مساوى باالن 

(موريانه ها)
۴ــ جورباالن  

 ۵ــ ناجورباالن 
 ۶ــ بال ريشک داران 

(پا حباب داران) 

ب) گروه دگرديسى کامل

تقسيم مى شوند. حشرات زير ردٔه بى باالن فاقد دگرديسى و داراى 
صفات اوليه و پست اند ولى حشرات زير رده بال  داران، که اکثرًا 

داراى دو جفت بال اند، دگرديسى ناقص يا کامل دارند. 

۱ــ زير ردۀ حشرات بى بال: افراد اين گروه، بدون بال 
دگرديسى اند و از نظر کشاورزى داراى اهميت چندانى  و بدون 
نيستند. راستٔه فنردمان و راستٔه دم مويان (دم مو نقره اى) در اين 

گروه اهميت بيشترى دارند. 
صفات  از  بال  وجود  بال دار:  حشرات  ردۀ  زير  ۲ــ 
تکاملى و مهم افراد اين زير رده است. ولى در بعضى از گروه ها، 
با توجه به وضعيت زندگى حشره، بال ها از بين رفته اند اما به دليل 



۱۸   

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

خصوصيات ديگرى مانند وجود دگرديسى و قطعات دهانى تکامل 
يافته تر، جزء اين گروه به حساب مى آيند. افراد اين زير رده، به دو 
گروه حشرات با دگرديسى تدريجى (ناقص) و حشرات با دگرديسى 

کامل تقسيم مى شوند. 
الف) گروه حشرات با دگرديسى ناقص

 راستۀ راست باالن۱:حشرات اين راسته، داراى قطعات 
بال هاى  درشت اند.  مرکب  چشم هاى  و  (ساينده)  جونده  دهانى 
و  پهن  عقبى  بال هاى  و  سخت  نسبتاً  و  باريک  اغلب  جلويى، 
نازک اند و به صورت بادبزن چين خورده اند و زير بال هاى جلويى 
قرار دارند. اين حشرات تخم خود را در خاک يا روى گياهان 
قرار مى دهند. برخى از گونه هاى اين راسته، از نظر خسارتى که به 
محصوالت زراعى و باغى وارد مى آورند، نگران  کننده اند و مراقبت 
ويژه مى طلبند، مانند ملخ صحرايى که به دو شکل انفرادى و گروهى 
وجود دارند و در برخى موارد به مزارع و باغ ها حمله مى کنند و 
صحرايى  ملخ  هاى  مى سازند.  وارد  جبران ناپذيرى  خسارت هاى 
همه چيز خوار هستند و تمام گياهان موجود در مسير عبور خود 
را از بين مى برند. خطرناک ترين مرحلٔه تغذئه ملخ ها در سنين آخر 
پورگى و مرحلٔه بلوغ است که هر ملخ تا سه برابر وزن خود در هر 

روز غذا مى خورد (شکل ۱۶ــ۱). 

شکل ۱۶ــ۱ــ ملخ صحرايى  

سيرسيرک صحرايى که از آفات سبزيجات و صيفى جات 
به شمار مى رود در اين راسته قرار دارند (شکل ۱۷ــ۱).

و  کانال  حفر  با  و  مى کند  زندگى  زير زمين  در  که  آبدزدک 
قطع ريشٔه گياهان باعث خسارت مى شود نيز، از آفات اين راسته 

محسوب مى شود (شکل ۱۸ ــ۱). 

شکل ۱۸ــ۱ــ آبدزدک 

١ــ اين راسته از مهم ترين حشرات مولد صدا هستند که بيشتر توسط جنس نر توليد صدا می شود که توليد صدا از مالش دو قسمت از بدن به يکديگر ايجاد می شود.

شکل ۱۷ــ۱ــ سيرسيرک صحرايى 

راست  راستٔه  حشرات  جـمع آورى  ۵  ــ۱:  عملى  کار 
باالن 

دهـانه  شيشٔه  قـوه،  چـراغ  نـيـاز:  مـورد  وسايـل 
گشاد

در  باالن  راست  راستٔه  حشرات  جمع آورى  جهت  ۱ــ 
اوايل بهار به مزرعه هنرستان يا صيفى کارى هاى اطراف مراجعه 



 ۱۹     

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

اين  حشرات  انواع  مى توانيد  حشره گيرى  تور  کمک  با  نماييد. 
راسته را، که شامل ملخ، سيرسيرک و آبدزدک اند، به روش هاى 

زير جمع آورى نماييد: 
الف) جهت  جمع آورى ملخ، البه الى بوته ها و روى گياهان 

را جست وجو نماييد. 
ب) براى به دام انداختن سيرسيرک بهتر است در شب بـه 
کمک چراغ قوه  پاى بوته ها را جست وجو نماييد و از روى صداى 

جيرجير آنها را شناسايى و جمع آورى نماييد.
ج) آبدزدک ها، معموالً پس از آب دادن زمين زراعى نمايان 

مى شوند و روى کرت ها حرکت مى کنند. 
۲ــ حشرات جمع آورى شده را در شيشٔه دهانه گشاد بيندازيد 

و کلئه آفات جمع آورى شده را به آزمايشگاه منتقل نماييد. 
راسته،  اين  افراد  شيخک ها:  و  سوسرى ها  راستۀ 
قرار  طرز  نظر  (از  باالن  راست  راسته  حشرات  با  شباهت هايى 
همين  به  دارند.  دهانى)  قطعات  نوع  و  بدن  پشت  در  بال ها  گرفتن 
دليل، قبالً جزء راست باالن محسوب مى شدند. دو گروه مهم اين 
راسته عبارت اند از: سوسرى ها (سوسک هاى حمام) که جزء آفات 
بهداشتى هستند.  (شکل ۱۹ــ۱) و شيخک ها که حشراتى شکارى 
و مفيدند، به اين ترتيب که از حشرات مضرى مانند شته ها، ملخ ها 
و... تغذيه مى کنند (شکل ۲۰ــ۱). طرز جمع آورى افراد اين راسته 

در قسمت هاى قبلى توضيح داده شد. 

شکل ۲۰ــ۱ــ شيخک

راستۀ مساوى باالن (موريانه ها): حشرات اين راسته 
به سبب داشتن دو جفت بال غشايِى هم اندازه و مشابه، مساوى 
باالن ناميده مى شوند. موريانه ها حشراتى هستند که زندگى اجتماعى 
ديده  ملکه  و  نر  سرباز،  کارگر،  گروه هاى  آنها،  کُلُنى۱  در  و  دارند 
مى شود. النٔه آنها عمدتاً در خاک يا در بخش هاى چوبى ساختمان ها 
و تنه درختان پوسيده قرار دارد. تغذئه موريانه ها از کاغذ، چوب 
و اشياى سلولزى است و از اين راه به مکان هاى مسکونى بسيار 

خسارت وارد مى آورند (شکل ۲۱ــ۱). 

Colony ــ١

شکل ۲۱ــ۱ــ موريانه ها و افراد مختلف کلنى آنها شکل ۱۹ــ۱ــ نوعى سوسرى (سوسک حمام) 

 ملکه يا ماده بالدار 

   کارگرشاه و ملکه موريانه

 کارگر 
 سرباز کوچک 

 سرباز بزرگ 

النه موريانه ها



۲۰   

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

مساوى  راستٔه  حشرات  جمع آورى  ۶  ــ۱:  عملى  کار 
باالن (موريانه ها) 

وسايل مورد نياز: پنس، شيشٔه دهانه گشاد، نفت 
همچون  محل هايى  به  موريانه،  جمع آورى  براى  ۱ــ 
و  مزارع  اطراف  و  فرسوده  چوب هاى  الى  قديمى،  مکان هاى 

باغ ها مراجعه کنيد. 
۲ــ پس از پيدا کردن النٔه موريانه، قسمتى از آن را تخريب 
نماييد و منتظر بمانيد موريانه ها از داخل سوراخ هاى محل تخريب 
سوراخ ها،  در  نفت  يا  آب  مقدارى  ريختن  بيايند.  بيرون  شده 

موريانه ها را براى بيرون آمدن تحريک مى کند. 
دهانه  شيشٔه  داخل  در  و  بگيريد  پنس  با  را  موريانه  ها  ۳ــ 

گشاد بيندازيد و به آزمايشگاه منتقل نماييد. 
راسته جورباالن: قطعات دهانى حشرات اين راسته، از 
نوع زننده ــ مکنده است و خرطوم آنها، از زير سر نزديک پاهاى 
جلو بيرون مى آيد. همگى گياه خوارند و از عمده ترين آفات مکندٔه 
گياهان محسوب مى شوند و از نظر انتقال بيمارى هاى ويروسى بسيار 
مهم و نگران کننده اند. اين راسته، شامل آفات متعددى است که در 

زير به بعضى از آنها اشاره مى شود: 
شته ها، که به طور مجتمع در روى گياه مستقر مى شوند، از 
شيرهٔ گياهى تغذيه مى کنند و مازاد آن را به صورت مادهٔ شيرينى به نام 
«عسلک» از مخرج دفع مى کنند که جلب کنندهٔ مورچه هاست. اکثر 
شته ها دو زائده در روى حلقٔه ششم شکم خود به نام (کورنيکول۱) 
دارند و از روى اين دو زائده مى توان آنها را شناسايى نمود. شته ها 
با تغذيه از شيرٔه گياهى باعث ضعف گياه مى شوند که عالئمى نظير 
در  را  برگ)  سطح  در  (برآمدگى  گال  ايجاد  و  برگ ها  پيچيدگى 
پى خواهد داشت. برخى از شته ها در انتقال بيمارى هاى ويروسى 
نقش عمده اى دارند. خسارت شته ها در هواى نسبتاً خنک اطراف 

شکل ۲۲ــ۱ــ شته 

شکل ۲۳ــ۱ــ خسارت شته به صورت پيچيدگی برگ

در شپشک ها که ماده و پوره هاى آن بدون بال، پا و شاخک 
هستند، همچنين سپرداران که دارای سپر می باشند. حشرات ماده و 
پوره های سنين ۲ و باالتر از شيره گياهان تغذيه می کنند (شکل هاى 

۲۴ــ۱ ، ۲۵ــ۱ و ۲۶ــ۱). 

Cornicule ــ١

ماه خرداد به اوج خود مى رسد و در ماه هاى گرم سال کاهش مى يابد 
(شکل هاى ۲۲ــ۱ و ۲۳ــ۱). 



 ۲۱     

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

   شکل ۲۴ــ۱ــ شپشک آردآلود 

شکل ۲۵ــ۱ــ شپشک مرکبات

حشرات  هستند که  پسيل ها  راسته،  اين  حشرات  ديگر  از 
کوچکى با پاهاى جهنده و شاخک هاى نسبتاً بلند می باشند. افراد 

بالغ آنها دو جفت بال دارند (شکل ۲۷ــ۱). 

شکل ۲۷ــ۱ــ پسيل 

شکل ۲۶ــ۱ــ سپردار واوی 

تشکيل  را  باالن  جور  راستٔه  حشرات  بزرگترين  زنجره ها 
مى دهند. طول بعضى از آنها به پنج سانتى متر هم مى رسد و نر آنها 
زنجرک ها  ۲۸ــ۱).  (شکل  مجهزند  صدا  توليد  اندام  به  معموالً 
نيز جزء اين راسته محسوب می شوند که از نظر اندازه کوچک تر 

از زنجره ها هستند.

شکل ۲۸ــ۱ــ زنجرک (الف)، زنجره (ب)

الف

ب



۲۲   

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

هر  کوچک اند.  حشراتى  سفيد  مگس هاى  يا  بالک  سفيد 
دو جنس نر و مادٔه آنها بال دارند. اين بال ها از پودر سفيد رنگى 

پوشيده شده است (شکل ۲۹ــ۱). 

شکل ۲۹ــ۱ــ سفيد بالک

راستۀ ناجور باالن يا سن ها: افراد اين راسته، از نظر 
ـ مکنده است و خرطوم  اندازه بسيار متغيرند. قطعات دهانى زنندهـ 
بند بند آن از بخش جلويى سر بيرون مى آيد. بال هاى جلويى، در 
غشايى  انتهايى  بخش  در  و  کوتيکولى  و  سخت  قاعده اى،  بخش 
است (ناجوربال). غده هاى مولّد بو در اين حشرات وجود دارد. از 
نظر محل زندگى، بعضى در خشکى و بعضى در آب به سر مى برند. 
از نظر نوع غذا، گونه هاى گياه خوار، خون خوار و حشره خوار در 
بين آنها ديده مى شود. از مهم ترين سن هاى کشور ما «سن گندم» 
است. اين سن در مرحلٔه پورگى و حشرٔه کامل با فرو کردن خرطوم 
خود در داخل بافت سبز گندم و گاهى جو و تغذيه از شيرٔه گياه، 
خوشه را ضعيف و خشک مى کند و آن را به رنگ سفيد در مى آورد 
و به اين ترتيب خسارت عمده اى به محصول استراتژيک گندم وارد 

مى کند (شکل ۳۰ــ۱). 
شکل ۳۰ــ۱ــ پورۀ  سن گندم روى خوشه (شکل باال)، تخم هاى سن روى ساقه 

(شکل وسط) و حشرۀ  کامل روى ساقه (شکل پايين) 



 ۲۳     

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

جورباالن  راسته  حشرات  جمع آورى  ۷ــ۱:  عملى  کار 
و ناجور باالن 

وسايل مورد نياز: تور حشره گيرى، شيشٔه دهانه گشاد
۱ــ براى جمع آورى حشرات اين دو راسته در طول فصل 
بهار به مزرعه، باغ و گل خانٔه هنرستان مراجعه و به روش هاى زير 

عمل کنيد: 
الف) براى جمع آورى شته ها به سطح زيرين برگ هايى که 
حالت چسبناک و پيچ خورده دارند دقت کنيد و شته ها را با برگى 

که از آن تغذيه مى کنند به آزمايشگاه منتقل نمايد. 
به صورت ثابت در سطح رويين يا  ب) شپشک ها معموالً 
آنها  مى گيرند.  قرار  ساقه  حتى  و  ميوه  روى  گاهى  و  برگ  زيرين 
آزمايشگاه  به  مى کنند  تغذيه  آن  روى  که  گياه  از  قسمتى  با  نيز  را 

منتقل نماييد. 
ج) پسيل معموالً در البه الى بوته ها و مخصوصاً در گل خانه ها 

وجود دارند. بايد آنها را با تور حشره گيرى جمع آورى نماييد. 
طول  در  آنها  صداى  به  زنجره ها  انداختن  دام  به  براى  د) 
روز توجه کنيد و از روى صدا، محل آنها را شناسايى و با تور 

حشره گيرى آنها را صيد نماييد. 
هـ ) سفيد بالک ها در سطح زيرين برگ بوته ها و به صورت 
گروهى زندگى مى کنند. براى جمع آورى آنها بوته را تکان دهيد تا 
مگس هاى سفيد به پرواز درآيند. سپس آنها را با تور حشره گيرى 

به دام بيندازيد. 
و) سن ها با شکل ها و رنگ هاى مختلف در البه الى اکثر 
تور  با  را  آنها  مى توانيد  دارند.  وجود  بوته اى  و  علفى  گياهان 
حشره گيرى جمع آورى نماييد؛ از جمله سن گندم که در اوايل بهار 

البه الى بوته هاى گندم وجود دارد. 
۲ــ انواع حشرات جمع آورى شده را به آزمايشگاه منتقل 

نماييد. 
۳   ــ گزارش کاملى از عمليات خود تهيه کنيد و در صورت 

امکان همراه با عکس يا فيلم به مربى خود تحويل دهيد. 
راستۀ بال ريشک داران يا تريپس ها: اين حشرات از 
نقطه هاى  صورت  به  آنها  تغذيه  محل  و  مى کنند  تغذيه  گياهى  شيرهٔ 
فرو  رفتٔه نقره اى رنگ روى گياه ديده مى شود (شکل۳۱ــ۱). وجود 
دو جفت بال با موهای زياد در حاشيه بال ها و داشتن زائده حباب مانند 

در انتهای پا از خصوصيات مهم ظاهری تريپس ها می باشد.

شکل ۳۱ــ۱ــ تريپس 

ب) گروه حشرات با دگرديسى کامل
 راستۀ سخت بال پوشان يا سوسک ها: سوسک ها، 
پرجمعيت ترين راستٔه دنياى حشرات اند و اندازٔه آنها بسيار متفاوت 
است. آنها قطعات دهانى جونده و چشم هاى مرکب درشت  دارند. 
بال هاى جلويى، محکم و ضخيم به نام «بال پوش» است و بال هاى 
عقبى، که در حالت استراحت به صورت چين خورده زير بال پوش ها 
قرار مى گيرند، غشايى است. بدن آنها، معموالً محکم و کامالً سفت 
است. از نظر محل زندگى و تنوع غذايى، تغييرات  شگرفى در 
بين آنها مشاهده مى شود. گونه هاى آبزى، خشکى زى، گياه خوار 
و حشره خوار، به فراوانى در بين آنها ديده مى شود. تعداد فراوانى 
از اجزاى اين راسته آفت گياهان اند. يکى از آفات خاکزى مهم اين 
راسته «کرم سفيد ريشه » است که بايد به آن اهميت ويژه داد. اين 



۲۴   

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

درختان ميوه،  الروها به ريشٔه عدٔه زيادى از گياهان، مخصوصاً 
حمله مى کنند و با قطع ريشه ها و تغذيه از آنها موجب پژمردگى و 
مرگ گياه مى گردند. الروهاى اين سوسک سفيد رنگ و کلفت اند 
(تقريباً به قطر انگشتان دست ) و شکل قوسى دارند (شکل ۳۲ــ۱). 
اين الروها در فصل پاييز در خاک سطحى، در فصل زمستان در 
عمق نيم مترى خاک و در اوايل بهار مجددًا در خاک سطحى يافت 

مى شوند (شکل ۳۳ــ۱). 

سيب زمينی  برگ خوار  سوسک  کامل  حشرۀ  ۳۳ــ۱ــ  شکل 
(کلرادو) در حال تخم ريزى 

کار عملى ۸   ــ۱: مشاهده و جمع آورى کرم سفيد ريشه 
از خاک اطراف ريشٔه درختان 

و  ذره بين  دهانه گشاد،  شيشٔه  بيل،  نياز:  مورد  وسايل 
بينوکولر 

براى  دارند.  ريشه   سفيد  کرم  باغ ها  از  برخى  خاک 
جمع آورى اين الروها موارد زير را انجام دهيد: 

۱ــ پس از ورود به باغ آلوده، اطراف ريشٔه درختان را در 
حالت گاورو، با بيل بکنيد تا آنها را بيابيد. 

۲ــ الروهاى جمع آورى شده را در يک شيشٔه دهانه گشاد 
بيندازيد و به آزمايشگاه منتقل نماييد. 

بينوکولر  يا  ذره بين  زير  را  شده  جمع آورى  حشرات  ۳ــ 
به  را  فعاليت  اين  گزارش  نماييد.  ترسيم  را  شکلشان  و  مشاهده 

مربى خود تحويل دهيد. 
راستۀ بال پولک داران: در افراد اين راسته، بال ها و 
پولک  پروانه  ها  از  (برخى  است  شده  پوشيده  پولک هايى  از  بدن 
ندارند) که طرح ها و رنگ هاى زيبايى را در آنها به وجود مى آورد. 
قطعات دهانى مکنده است و به صورت خرطوم فنرى در زير سر 

جمع مى شود. پروانه ها از شهد گل تغذيه مى نمايند. 
گروهى از آنها، روزْ پرواز و گروهى، شبْ  پروازند. پروانه ها، 
در مرحلٔه الروى از مهم ترين آفات محصوالت کشاورزى به شمار 
مى آيند اما حشرهٔ کامل پروانه ها آفت محسوب نمى شود (شکل هاى 
«کرم  راسته  اين  مهم  آفات  از  يکى  ۳۶ــ۱).  و  ۳۵ــ۱  ۳۴ــ۱ ، 
قند  چغندر  مناطق  در  که  است،  کارادرينا»  يا  چغندر  برگ خوار 
تغذيه  و  قند  چغندر  به  حمله  با  الروها  دارد.  وجود  ايران  کارى 
شبکه اى  صورت  به  و  مى کنند  سوراخ  سوراخ  را  برگ ها  آن،  از 
(تورى) در مى آورند. گاهى نيز به طوقه و ريشٔه گياه حمله مى کنند 
چغندر  بر  عالوه  آفت،  اين  مى گردند.  بوته  شدن  خشک  باعث  و 
قند، به محصوالت ديگرى مثل سيب زمينى، پياز، ذرت و غيره نيز 

صدمه مى زنند (شکل ۳۷ــ۱).

شکل ۳۲ــ۱ــ الرو سوسک کرم سفيد ريشه  و حشره کامل نر و ماده



 ۲۵     

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

شکل ۳۴ــ۱ــ الرو نوعى پروانه که از برگ هاى پنبه تغذيه مى کند.

شکل ۳۵ــ۱ــ الرو نوعى پروانه که از قوزۀ  پنبه تغذيه مى کند. 

شکل ۳۶ــ۱ــ کرم قوزه پنبه (حشره کامل)

شکل ۳۷ــ۱ــ الرو (شکل باال)، و حشرۀ  کامل کرم برگ خوار چغندر (شکل پائين) 



۲۶   

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

وجود  نوغان دارى  زندگيتان،  محل  در  که  صورتى  در 
استفاده  مورد  اين  در  شده  تهيه  آموزشى  فيلم هاى  از  نداشت 

کنيد. 
راستۀ دو باالن يا مگس ها و پشه ها: حشراتى با اندازٔه 
کوچک تا متوسط هستند. ويژگى مهم آنها، وجود يک جفت بال 
سنجاقى  عضو  صورت  به  بال  دوم  جفت  است.  سينه  قفسٔه  در 
شکل کوچکى درآمده است که به آن «هالتر۱» مى گويند. به همين 
به  هم  آنها  دهانى  قطعات  مى گويند.  دوباالن  راسته  اين  به  دليل 
َاشکال متنوع ديده مى شود. حشرات کامل آنها، از نوش گل  ها، 
الروهای  مى کنند.اما  تغذيه  جانوران  خون  يا  گياهان  عسلک 
محسوب  گياهى،  مهم  آفات  از  راسته  اين  حشرات  از  برخی 
خربزه.  مگس  و  گيالس  مگس  مانند  ۳۸ــ۱).  (شکل  مى شوند 
را  ميزبان  ميؤه  پوست  خود  تخم ريز  وسيلٔه  به  مگس  مادٔه  حشرٔه 
سوراخ مى کند و تخم هاى خود را در آن جا قرار مى دهد. سپس 
الروهاى جوان، که از تخم ها خارج شده اند، در داخل گوشت 
آن  در  زيادى  داالن هاى  تغذيه،  ضمن  و  مى کنند  پيشرفت  ميوه 
به وجود مى آورند. در اين حالت ميوه هاى جوان آفت زده خشک 
«کرمو»  اصطالح  به  باقى مانده  ميوه هاى  و  مى ريزند  و  مى شوند 
محل  مى شود.  مگس  الرو  از  پر  آنها  داخل  در  يعنى  مى شوند؛ 
تخم ريزى مگس را روى پوست ميوه، با قطرٔه صمغى که تشکيل 
شده است، مى توان تشخيص داد. الروها پس از رشد کامل و 
خارج شدن از ميؤه خربزه، معموالً در عمق ۱۲ــ۱۰ سانتى مترى 
زير خاک به شفيره تبديل مى شوند و از شفيره ها حشرات کامل 
دارند  سال  در  نسل  دو  معموالً  حشرات  اين  مى آيند.  به وجود 

۳۹ــ۱).  (شکل 

شکل ۳۹ــ۱ــ چرخۀ زندگى مگس خربزه  

شکل ۳۸ــ۱ــ مگس (گيالس، الرو، شفيره، حشرۀ  کامل)

۲ نسل در سال 

تخم گذاری بر روی ميوه

خروج الرو از ميوه

مرحله شفيرگی در خاک

ظهور حشره کامل

ورود الرو به ميوه و تغذيه از آن

١ــ Halter يا شاهنگ هيچ نقشی در پرواز ندارد و بيشتر به حفظ تعادل بدن حشره کمک می کند. 



 ۲۷     

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

و  شفيره  الرو،  جمع آورى  و  مشاهده  ۹ــ۱:  عملى  کار 
حشرٔه کامل مگس خربزه يا مگس گيالس

يا  بزرگ  شيشه اى  ظرف  بينوکولر،  نياز:  مورد  وسايل 
حشره گيرى،  تور  پشه بندى،  تورى  مرطوب،  خاک  آکواريوم، 

شيشٔه سم. 
به  و  جمع آورى  آلوده  مزارع  از  را  کرمو  ميوه های  ۱ــ 

آزمايشگاه هنرستان منتقل نماييد. 
بينوکولر  زير  در  را  ميوه ها  از  يکى  داخل  الروهاى  ۲ــ 

مشاهده کنيد و از آن عکس بگيريد يا شکل آن را ترسيم نماييد. 
۳ــ ساير ميوه ها را در يک ظرف شيشه اى بزرگ يا آکواريوم 
که داخل آن حدود ۲۰  سانتى متر خاک مرطوب ريخته ايد قرار دهيد 
و چند روز صبر کنيد تا الروها به داخل خاک منتقل شوند و در 

آن جا به شفيره تبديل گردند. 
۴ــ يکى از شفيره هاى داخل خاک را زير بينوکولر مشاهده 
و شکل آن را ترسيم نماييد. بقيه شفيره ها تا فصل بهار در خاک 
ظرف  دِر  مى گردند.  تبديل  کامل  حشره  به  زمان  آن  در  و  مى مانند 
شيشه اى يا آکواريوم را با تورى پشه بندى مسدود نماييد تا مگس ها 

از ظرف خارج نشوند. 
۵ ــ مگس هاى به وجود آمده را با تور حشره گيرى بگيريد 
بيندازيد و سپس زير بينوکولر آنها را مشاهده و  و در شيشٔه سم 

شکلشان را ترسيم نماييد. 
راستۀ بال غشائيان يا زنبورها و مورچه ها: افراد اين 
راسته يا فاقد بال اند، يا دو جفت بال غشايى کشيده دارند، به طورى 
در  است.  جلويى  بال هاى  از  کوچک تر  آنها،  عقبى  بال هاى  که 
انتهاى بدن، به تخم ريز مجّهزند و ممکن است به جاى آن نيش داشته 
باشند. بعضى از گونه ها، زندگى اجتماعى دارند (شکل ۴۰ــ۱). 
الرو آنها شبيه الرو پروانه ها است، اّما کوچک تر و دارای بيش از 
۵ جفت پای شکمی (کاذب) می باشند. اين الروها گياه خوارند و از 

شکل ۴۰ــ۱ــ ملکۀ  زنبور عسل در ميان زنبورهاى کارگر

آفات گياهان به حساب مى آيند. الرو بقئه بال غشائيان کرمى شکل 
است که برخى از آنها، از نظر پارازيته ۱کردن (انگلى کردن) حشرات 
آفت، نقش مهمى را در طبيعت ايفا مى کنند (شکل ۴۱ــ۱). گروه 
ديگرى از بال غشائيان از شکارگرهاى مهم محسوب مى شوند و 
عده اى نيز مانند زنبور عسل در گرده افشانى نقش مهمى را به عهده 

دارند و سبب ازدياد محصول مى شوند. 
مورچه ها نيز از جمله حشرات مفيد و مهم در حفظ تعادل 
محيط زيست اند، که در اين راسته قرار دارند و با تغذيه از اجساد 

جانوران مختلف در پاک سازى محيط نقش مهمى دارند. 
از  خود  مربى  با  همراه  بهار  اوايل  در  بازديد۱ــ۱: 
کندوهاى زنبور عسل موجود در منطقه خود بازديد نماييد و مراحل 

Parasite ــ١
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مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناساىى: 8   ــ  )10/2, 10/1, 10( ــ )1,2( ــ79 / ک  

پىمانۀ مهارتى1: آفات گىاهى

ـ   8   ــ  )10/2, 10/1, 10( ــ )1,2( ــ79 / ک شمارۀ شناساىى: 1ـ

واحد كار1: آشناىى با آفات گىاهى

ـ   8   ــ )10/2, 10/1, 10( ــ )1,2( ــ79 /ک شمارۀ شناساىى:11ـ

مختلف رشد و دگردىسى اىن حشره را، اعم از تخم، الرو، شفىره 
و حشرٔه کامل مشاهده نماىىد. جهت بازدىد حتماً آرام باشىد و از 
کاله و دستکش زنبور دارى استفاده نماىىد تا از نىش زنبور عسل 
در امان باشىد. در صورتى که در محل زندگىتان، مراکز پرورش 
زنبور عسل وجود نداشت از فىلم هاى آموزشى تهىه شده در اىن 

مورد استفاده کنىد. 

شکل 42ــ1ــ بال تورى 

راسته بال تورى ها: قطعات دهانى آنها جونده است و 
داراى دو جفت باِل  غشائى هستند و داراى رگ بال هاى متعدد 
طولى و عرضى اند )بال تورى(. بال تورى ها از حشرات کامل و 
نوزاد شته ها و برخى آفات دىگر، تغذىه مى کنند، و به همىن دلىل از 

نظر کشاورزى مفىد محسوب مى شوند )شکل 42ــ1(.

شکل 41ــ1ــ نوعى زنبور ماده با تخم رىز در انتهاى بدن 

6ــ1ــ کنه ها 
آفات  از  که  هستند  بندپاىان  از  رده ای  گىاهی  کنه های 
گىاهان زراعی و باغی محسوب می شوند اختالف آنها با حشرات 
به جای شاخک دارای کلسىر  به شرح زىر می باشد: 1ــ کنه ها 
می باشند. 2ــ برخالف حشرات، بدن آنها از دو قسمت سر سىنه 
پا  بالغ دارای 4 جفت  کنه های  و شکم تشکىل شده است. 3ــ 
بوده و حشرات دارای 3 جفت پا می باشند. بىشتر کنه هاىى که در 
کشاورزى اهمىت دارند در سطح برگ تولىد تار مى کنند، که به آنها 
»کنه هاى تار عنکبوتى« مى گوىند. کنه هاى گىاهى داراى قطعات 
دهانى برنده و مکنده اند، به اىن ترتىب که موقع تغذىه ابتدا بافت گىاه 
را پاره مى کنند و پس از خروج شىره گىاهى آن را مى مکند. در اىن 
حالت مقدارى از آب گىاه از محل پاره شدن تبخىر مى شود و به 
اىن علت برگ ها و مىوه ها به شدت مى رىزند )شکل 43ــ1(. ىکى 
اىران که خسارت اقتصادى زىادى دارد  از کنه هاى معروف در 
»کنه تار عنکبوتى ىا کنٔه دو نقطه اى« است. اىن آفت روى اغلب 
درختان مىوه مخصوصاً سىب فعالىت دارد و بر اثر تغذىٔه آن برگ ها 
گَردآلود، خشک و تار عنکبوتى مى شوند. در اواىل بهار کنه ها 
پس از کمى تغذىه و تنىدن تار در پشت برگ ها تخم رىزى مى کنند. 

شکل 43ــ1ــ کنه 



 ۲۹     

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

و  هستند  پا  جفت  سه  داراى  ابتدا  که  پوره ها  روز،  چند  از  پس 
پس از يک پوست اندازى داراى چهار جفت پا مى شوند، ظاهر 
مى گردند. فعاليت کنه ها در نسل بهار کم است و با گرم شدن هوا 
فعاليت آنها بيشتر مى شود و در اواخر بهار و فصل تابستان به اوج 
خود مى رسد. دورٔه زندگى کنه ها حدود بيست روز است به اين 

ترتيب اين آفت چندين نسل در سال دارد. 
کار عملى ۱۰ــ۱: مشاهدٔه ساختمان بدن کنه ها 

پنس،  بينوکولر،  سفيد،  کاغذ  نياز:  مورد  وسايل 
ميکروسکوپ، الم و المل. 

حالت  که  را  برگ  تعدادى  آفت زده  مزرعه  يک  از  ۱ــ 
از  دارند  قرار  ريز  کنه هاى  آنها  زيرين  سطح  در  و  دارند  گر دآلود 

ساقه جدا کنيد و به آزمايشگاه بياوريد. 

۲ــ برگ ها را روى يک کاغذ سفيد تکان دهيد تا کنه ها از 
سطح زيرين برگ به روى کاغذ بيفتند. 

بدن  ساختمان  و  دهيد  قرار  بينوکولر  زير  در  را  کاغذ  ۳ــ 
کنه ها را مشاهده و شکل آنها را ترسيم نماييد. مى توانيد با پنس 

کنه ها را جابه جا کنيد.
از آن جايى که کنه ها بسيار ريزند، مى توانيد براى مشاهدٔه 
حالت  اين  در  نماييد.  استفاده  نيز  ميکروسکوپ  از  آنها  دقيق تر 
بيندازيد  دارد  قرار  الم  روى  که  آبى  قطرٔه  يک  داخل  را  کنه ها 
ميکروسکوپ  زير  در  را  آن  و  دهيد  قرار  آن  روى  را  المل  و 

نماييد.  مشاهده 
۴ــ شرح عمليات و گزارش مشاهدات خود را در صورت 

امکان همراه با عکس، فيلم يا نقاشى به مربى خود تقديم نماييد. 

تحقيق كنيد 1ــ1:
با مراجعه به واحد گياه پزشکى جهاد کشاورزى منطقٔه خود و تهئه ليست آفات موجود در منطقه دربارٔه  اهميت 

آنها تحقيق کنيد. 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار٢: جمع آوری و نگهداری حشرات

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۲ـ

۳۰   

واحد كار 2

جمع آوری و نگهداری حشرات 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار٢: جمع آوری و نگهداری حشرات

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۲ـ

 ۳۱     

جمع آورى و نگهداری نمونه هاى آفات 
به  طبيعت  در  آفات  نمونه هاى  جمع آورى  کلى،  به طور 
با  بيشتر  و  مخصوص  وسايل  از  استفاده  با  و  مختلف  روش هاى 
هدف شناسايى آنها انجام مى گيرد. پستانداران را معموالً با تله هاى 
زنده گير و مرده گير، پرندگان را با گستراندن دام و نرم تنان را با دست 
جمع آورى مى کنند. حشرات نيز به روش هاى مختلف جمع آورى و 
نگهداری مى شوند. نظر به اهميت ويژٔه اين روش ها، به تفصيل در 
مورد نحؤه جمع آورى و نگهداری نمونه هاى آنها بحث مى شود. 

روش هاى جمع آورى حشرات 
مى روند  کار  به  حشرات  جمع آورى  جهت  که  وسايلى 
حشرات،  نگهداری  جعبٔه  گيرى،  حشره  تور  اند؛ از  عبارت 
گچ  گشاد،  دهانه  شيشٔه  (اتالوار)،  گستره  تخته  سوزن ته گرد، 
ذره بين،  سيانور،  سم  کائوچو،  پنبه،  کلروفرم،  شکسته بندى، 
بينوکولر، الکل، نفتالين، فرمالين، کاغذ صافى، تله نورى، آسپيراتور 

و دسيکاتور. 
تورهاى  با  مى توانيد  را  پروانه ها  نظير  بال دار  حشرات 

حشره گيرى، در حين پرواز جمع آورى کنيد. 
 حشرات آبزى را مى توانيد با تورهاى مخصوص از سطح 
با  خاکزى را  حشرات  جمع آورى  کنيد.  جمع آورى  داخل آب  يا 
نمونه بردارى از خاک و شستن آن در داخل سرند و سپس عبور 

دادن آن از الک هايى با سوراخ هاى کوچک انجام دهيد. 
يکى از روش هاى جمع آورى حشرات شْب پرواز، استفاده 
ساختمان  هيس تند)  قيفى  (تلٔه  نورى  تلٔه  است.  نورى  تله هاى  از 
ساده اى دارد و به کمک آن به روش زير مى توانيد به سهولت تعداد 

نسبتاً زيادى از حشرات  شْب پرواز را شکار نماييد: 
مطابق شکل، منبع نورى اين تله را در وسط چهار صفحٔه 
فلزى عمود بر هم قرار دهيد و در پايين آن قيف مخروطى شکل با 

شيب تند و در انتهاى قيف، شيشٔه سيانور را که قبالً تهيه کرده ايد 
متصل نماييد. در اين نوع تله، حشراتى که جذب نور مى شوند، پس 
از برخورد با صفحات فلزى، به داخل قيف سقوط مى کنند و به درون 

شيشٔه سم مى افتند (شکل هاى ۴۴ــ۱ و ۴۵ــ۱).

شکل ۴۴ــ۱ــ تله قيفى هيس تند 

شکل ۴۵ــ۱ــ ساختمان يک نوع تله نورى 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار٢: جمع آوری و نگهداری حشرات
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۳۲   

و  سانتى متر   ۴۰ قطر  به  حلقه  يک  شامل  حشره گيرى  تور 
دسته اى متصل به آن به طول ۱۰۰ــ۳۰ سانتى متر است و به حلقٔه 
پارچه اى از جنس مخمل يا تورى با منافذ بسيار ريز که عمقى حدود 

۷۰ سانتى متر دارد، وصل مى شود (شکل ۴۶ــ۱). 

شکل ۴۶ــ۱ــ دو نوع تور حشره گيرى و طرز ساختمان آنها (براى جمع آورى عمومى 
حشرات تمام پارچۀ تور از متقال است ولى براى ديدن حشرات به تور افتاده به 

قاعدۀ آن پارچۀ پشه بندى نايلونى و محکم مى دوزند) 

شيشه اى، مى توان حشرات کوچک را، که به دام انداختن شان به 
آسانى مؤثر نيست، از طريق لولٔه ديگر وارد مخزن آسپيراتور کرد. 
به انتهاى درونى لوله اى که هوا از آن مکيده مى شود پارچٔه نازک 
يا تور سيمى ببنديد تا حشرات از راه لوله مکش به دهان شما وارد 

نشوند (شکل ۴۷ــ۱). 

شکل ۴۷ــ۱ــ آسپيراتور 

لوله الستيکى

تور سيمى

به  لوله شيشه اى حلقه  سيم پيچى 
شيار دسته

تور حشره گيرى دسته کوتاه

دايرۀ سيمى تور 
حشره گيرى

پارچه اطراف تور

حلقه اطراف تور
شيار دسته تور

پارچه پشه بند

پارچه متقال

پارچه متقال

استراحت  حال  در  کوچک  حشرات  جمع آورى  براى 
کنيد.  استفاده  از «آسپيراتور»  و …  تريپس  کک،  پشه،  همچون 
اين  روى  که  الستيکى  دِر  با  است  شيشه اى  لولٔه  يک  آسپيراتور 
در، دو سوراخ قرار دارد که هرکدام از سوراخ ها به لولٔه باريک 
پالستيکى متصل اند. يکى از اين  دو لوله براى مکيدن هواى داخل 
محفظٔه  داخل  در  حاصل  خالٔ  نتيجٔه  در  که  است  دهان  با  شيشه 

آنها  گوناگون،  روش هاى  به  حشرات  جمع آورى  از  پس 
و  دهان گشاد  شيشٔه  سم،  شيشٔه  کنيد.  منتقل  سم  شيشٔه  به  را 
سرپوش دارى است که در اندازه هاى مختلف مورد استفاده قرار 
 ۲۵۰ CC مى گيرد. ولى بهترين آنها، شيشه هاى دهان گشاد به حجم
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 ۳۳     

بسيارى از حشرات کوچک و نوزاد آنها را مى توانيد پس 
فرمالين  يا  درجه   ۷۵ اتيليک  الکل  در  مستقيماً  جمع آورى،  از 

قرار دهيد. 
چنان چه در سنجاق زدن حشرات، تأخيرى رخ دهد، بدن 
و  حشرات  اين گونه  بدن  کردن  نرم  براى  مى شود.  خشک  آنها 
جلوگيرى از خشک شدن نمونه هاى جمع آورى  شده، از جعبه هاى 
پالستيکى يا شيشه هاى دهان  گشاد و سرپوش دار، مانند دسيکاتور، 
استفاده نماييد. ماسٔه شسته را به ارتفاع ۵ سانتى متر در ته شيشٔه 
دهان گشاد نيم  ليترى، قرار دهيد و پس از اشباع آن با آب، چند 
قطره فرمالين اضافه کنيد. سطح حاصل را با کاغذ صافى بپوشانيد، 
سپس حشرات خشک شده را به آرامى داخل شيشه قرار دهيد 
و سرپوش آن را ببنديد. بسته به نوع حشرات، يک الى سه روز، 

طول مى کشد تا بدن آنها نرم شود. 
بهترين روش براى نگهداری حشرات سنجاق زدن آنهاست 
که در آزمايشگاه انجام مى شود. نمونٔه سنجاق شده به خوبى قابل 
نگهداری است و شکل ظاهرى آن نيز حفظ مى شود. در صورتى 
که به علت ريز بودن حشره امکان سنجاق زدن آن نباشد، مى توان 
روى مقواى کوچکى چسباند و به مقواى اصلى  آن را مستقيماً 

و CC ۵۰۰ (نيم ليترى) است. در ته اين شيشه ها، اليه اى از دانه هاى 
سيانيد پتاسيم به ضخامت ۶ ميلى متر و روى آن مقدارى پودر گچ 
شکسته بندى بريزيد تا البه الى کلوخه ها را پرکند. سپس مقدارى 
گچ شکسته بندى را با آب مخلوط کنيد تا به صورت دوغاب گچ 
درآيد و آن را در بطرى بريزيد تا سطح صافى حاصل شود. وقتى 
که گچ خشک شد سيانيد در الئه سفتى از گچ محفوظ مى ماند، ولى 
چون گچ متخلخل است، گاز سيانورى که در اثر تجزئه تدريجى 
سيانيد پتاسيم حاصل مى شود از الئه گچى عبور مى نمايد و فضاى 
داخل بطرى را پر مى کند. معموالً بعد از مدت کوتاهى که حشره 
بياوريد و  بيرون  را  زود آن  بايد  قرار مى گيرد مى ميرد.  شيشه  در 
سيانور  شيشٔه  داخل  زيادى  مدت  حشره  اگر  زيرا  کنيد،  سنجاق 

بماند ممکن است تغيير رنگ بدهد (شکل ۴۸ــ۱). 

گچ

بلورهاى سيانيد پتاسيم

شکل ۴۸ــ۱ــ شيشۀ سيانور

چوب پنبه

مواد  يا  کلروفرم  به  آغشته  پنبۀ 
بيهوش کنندۀ ديگر

کشتن  براى  بيهوش کننده،  مواد  به  آغشته  پنبۀ  از  استفاده  طرز  ۴۹ــ۱ــ  شکل 
حشرات در لوله شيشه اى 

سيانور،  سم  از  استفاده  بر  عالوه  حشرات،  کشتن  براى 
خود  از  سمى  بخار  که  نيز  شيميايى  مايعات  بعضى  از  مى توانيد 
متصاعد مى کنند، استفاده کنيد. در اين صورت پنبه اى را به آنها 
(آمونياک، کلروفرم و تتراکلرورکربن و …) آغشته نماييد و در ظرف 

حاوى حشرات قرار دهيد (شکل ۴۹ــ۱). 
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۳۴   

سنجاق زد. گاهى اين حشرات را با سنجاق دو  سر به طول ١/٥ 
سانتى متر، روى مقوا مى چسبانند و يا در انتهاى مقواى سه گوش 

قرار مى دهند (شکل ۵۰ــ۱). 

شکل ۵۱ــ۱ــ محل نصب سنجاق در حشرات مختلف 

ته گرد  سنجاق هاى  از  حتى  حشرات،  زدن  سنجاق  براى 
کم  سنجاق ها  اين  طول  ولى  کنيد.  استفاده  مى توانيد  نيز  معمولى 
سنجاق هاى  کار  اين  براى  مى زنند.  زنگ  زود  طرفى  از  و  است 
فوالدى مخصوصى، از نمرهٔ صفر تا هفت، با ضخامت هاى مختلف 
وجود دارند که مى توانيد از آنها استفاده نماييد. سنجاق نمرٔه ۲ 
معمولى ترين سنجاقى است که براى حشرات متوسط به کار گرفته 
مى شود. سنجاق را بايد طورى در بدن حشره فرو بريد که حدود 
__   ١ طول آن، باالتر از بدن حشره قرار گيرد. محل سنجاق روى 

   ٣  
بدن حشره، بستگى به نوع حشره دارد (شکل ۵۱ــ۱). 

گستره   تخته  از  آزمايشگاه  در  حشرات  اتاله کردن  برای 
استفاده کنيد. اتالوار، دو قطعه فيبر است که روى آن چوب پنبه 

يا کائوچو قرار دارد. 
قطعات فيبر را روى پائه چوبى، مطابق شکل به طور مايل 
که  است  شيارى  شکل  به  قطعه،  دو  اين  بين  فاصلٔه  دهيد.  قرار 
قسمت اصلى بدن حشره در داخل آن قرار مى گيرد و بال ها روى 
صفحٔه چوب پنبه، گسترانده مى شود. دو قطعه چوب  پنبه را طورى 
بر روى پايه نصب کنيد که بتوانيد فاصلٔه آنها را نسبت به يکديگر 
قرار  اتالوار  شيار  داخل  حشره  بدن  وقتى  معموالً  دهيد.  تغيير  شکل ۵۰ــ۱ــ طرز سنجاق زدن به حشرات کوچک 
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 ۳۵     

مى گيرد شاخک ها، بال ها و پاها نامنظم مى شوند. براى پهن کردن 
استفاده  مى گيرند،  قرار  آن  زير  بال ها  که  کاغذ،  نوار  دو  از  بال ها 

کنيد. سنجاق هاى بعدى به ترتيب شاخک ها و پاها را مرتب مى کنند 
(شکل ۵۲ــ۱). 

شکل ۵۲ــ۱ــ تختۀ گسترش بال (اتالوار) 

باالتر  را  سنجاق  سر  از   ۱۲mm حدود
از سطح بدن حشره قرار دهيد.  

 پس از نصب نوارهاى کاغذى ۳ تا ۷ 
روز صبر کنيد.    

پايه  ۶  روى  ۱۲mmــ  ضخامت  به  رويه 
۲۵mm ميخکوب يا چسبانده شود.

به  عمود  بايد  جلويى  بال  عقبى  حاشيۀ 
محور طولى بدن حشره قرار گيرد.

رويه
 پايه   

پايه از چوب  يا از فيبر، رويه از جنس چوب پنبه يا 
اليه هاى مقوايى چين دار به هم چسبيده

پس از انجام مراحل ذکر شده، حشرهٔ سنجاق شده را برداريد 
و به فاصلٔه يک سانتى مترى از سطح شکم حشره، اتيکت مقوايى قرار 
دهيد و اطالعات مربوط به محل و تاريخ جمع آورى و نام جمع آورى 
کننده را روى آن بنويسيد. سپس اين حشرات را در هر نوع جعبه اى، 
که کف آن داراى پوشش نرمى از قبيل چوب پنبه نرم، کائوچو و 
غيره باشد، قرار دهيد. اين جعبه ها را اصطالحاً «جعبٔه کلکسيون» 
مى نامند. هنگام قرار دادن حشرات در جعبه هاى کلکسيون، بايد 

اساس رده بندى آنها رعايت شود (شکل ۵۳ــ۱). 

بعضى از جانوران و حشرات مضر، با حمله به نمونه هاى 
کلکسيون شده، از آنها تغذيه مى کنند. لذا توصيه مى شود در هر 

جعبه حداقل يک گلوله نفتالين قرار دهيد. 
پس از جمع آورى حشرات مختلف و انتقال آنها به آزمايشگاه 
هنرستان سعى کنيد، از روى مطالبى که خوانده ايد راستٔه حشره را 
مشخص کنيد و با راهنمايى مربى خود از منابع وکتب حشره شناسى 
نيز استفاده نماييد. جهت وضوح بيشتر و بزرگ نمايى حشرات از 

ذره بين، لوپ دستى و دستگاه بينوکولر استفاده نماييد. 

الف

ب

ج

۱۰cmــ ۵

شکل ۵۳ــ۱ــ جعبۀ نگهداری حشرات (جعبۀ کلکسيون) 
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۳۶   

واحد كار 3

پيشگيری و كنترل آفات گياهی 
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۷ــ۱ــ اصول پيشگيرى و کنترل آفات 
۱ــ۷ــ۱ــ پيشگيرى: در دفع آفات همواره پيشگيرى 
که  عملياتى  مجموعه  کلى  به طور  است.  مبارزه  و  کنترل  بر  مقدم 
سازد  نامساعد  آفات  تکثير  و  نما  و  نشو  براى  را  زيستى  شرايط 
«پيشگيرى» ناميده مى شود. چون هزينٔه کنترل بعضى از آفات، از 
ميزان خسارت حاصل از زيان اين عوامل بيشتراست و در مورد 
اين جهت،  از  ندارد،  وجود  عملى  کنترل  امکان  آفات،  از  برخى 
پيشگيرى از ايجاد خسارت اين عوامل، آسان تر و اقتصادى تر از 

کنترل بعدى آنهاست. 
براى پيشگيرى از شيوع آفات، شناخت زمينه ها و عوامل 
زمينه ها  و  عوامل  اين  است.  ضرورى  آنها  حملٔه  مساعدکنندٔه 

عبارت اند از: 
مانند  نمى تواند  ضعيف  گياه  ميزبان:  گياه  ضعف  الف) 
ديگر،  عبارت  به  نمايد.  مقاومت  آفات  حملٔه  مقابل  در  قوى  گياه 
آفات به گياهان ضعيف بيشتراز گياهان سالم و قوى حمله مى برند.  
بنابراين با اقدامات به نژادى و به زراعى الزم است گياهان سالم و 
قوى توليد کنيم.توليد ارقام جديد، کنترل علف هاى هرز، کاشت 

و آبيارى به موقع نمونه هايى از اين اقدامات اند. 
بازديد ۲ــ۱: همراه با مربى خود از مزرعه اى که از نظر 
آفات  و  کنيد  بازديد  ندارد  مناسبى  وضعيت  رسيدگى،  و  مراقبت 
موجود در آن را مشاهده و بررسى نماييد. وضعيت آفات اين مزرعه 
را با مزرعٔه ديگر که از آن مراقبت کامل مى شود مقايسه نماييد. 
تفاوت اين دو مزرعه را از نظر وضعيت آفات موجود بررسى کنيد 

و گزارش آن را به مربى خود تحويل دهيد. 
در  مى توانند  زمانى  آفات  ميزبان:  گياه  فراوانى  ب) 
آنها  براى  زيستى  شرايط  که  يابند  توسعه  و  استقرار  منطقه  يک 
غذاى  وجود  شرايط،  مهم ترين  از  يکى  باشد.  مهّيا  منطقه  آن  در 
مناسب  و کافى است. بنابراين مساحت زيرکاشت يک محصول 
رواج  تک  محصولى  اگر  به خصوص  دارد.  تعيين کننده اى  نقش 

وسيع  کشت  مثالً  است.  سازتر  مشکل  مسئله  اين  باشد،  داشته 
سيب زمينى در استان اردبيل، سبب شّدت حمله و طغيان سوسک 
کلرادو و توسعٔه کشت برنج در شمال کشور سبب شدت خسارت 
کرم ساقه خوار برنج گرديده است. براى پيشگيرى و کنترل، روش 

کشت چند محصولى پيش نهاد مى شود. 
محصول  يک  کشت  ضرورت  صورت  در  است  بديهى 
به صورت گسترده در يک منطقه، براى کنترل آفات آن، از ساير 

روش هاى پيشگيرى و گاهى کنترل شيميايى استفاده مى شود. 
ج) به هم خوردن تعادل محيط زيست: تغييرات عمده اى 
که برحسب نياز انسان در پوشش گياهى طبيعت به وجود آمده، سبب 
طغيان حشرات سازگار با گياهان زراعى شده است. در اين حالت 
کلّئه حشراتى که با گياهان زراعى جديد سازگارى نداشته اند، اين 
مناطق را ترک کرده و در مکان هاى ديگر مستقر شده، يا از بين 

رفته اند. 
پديدٔه به  هم خوردن تعادل طبيعى، موقعى حائز اهميت است 
که حشرات گياه خوار، به طور تصادفى، از فواصل دور همراه نهال ها، 
قلمه ها، پيوندک ها، دانه ها و ساير اندام هاى گياهى، از کشورى به 
کشور ديگر يا از منطقه اى به منطقٔه ديگر، وارد شوند. اين حشرات، 
اقليمى  و  حياتى  شرايط  مقابل  در  جديد،  زيست  محيط  در  اغلب 
طبيعى  دشمنان  و  انگل ها  غياب  در  و  مى گيرند  قرار  مساعدترى 
سوسک  حشرات  اين  جملٔه  از  مى يابند.  ازدياد  خود،  منطقه اى 
کلرادو، سوسک ژاپنى، مگس ميوه، شپشک آردآلود و شپشک 

ميوه (سان ژوزه) را مى توان نام برد. 
طبيعى  دشمنان  نيز،  منطقه  يک  در  بى رويّه  سم پاشى هاى 
و  مى زند  به هم  را  محيط  طبيعى  تعادل  و  مى برد  بين  از  را،  آفات 
سبب طغيان برخى آفات مى گردد. مثالً از بين رفتن کفشدوزک ها 

در يک منطقه، طغيان شته ها را به دنبال دارد. 
سم پاشى هاى  از  پرهيز  و  دولت ها  توسط  قانونى  اقدامات 

مکرر و بى رويه از اقدامات پيشگيرانه در اين زمينه است. 
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د) مقاوم شدن آفات در مقابل سموم: مصرف يک سم، 
به طور مکّرر، روى يک آفت معّين باعث مى شود آن آفت نسبت 
به آن سم خاص مقاوم گردد. به اين صورت که آفات حّساس از 
بين رفته، مقاوم ها باقى مى مانند و به شدت تکثير مى شوند، همچون 
کنٔه قرمز اروپايى که در مقابل تعداد زيادى از کنه کش ها، مقاومت 
پيدا کرده است. به همين علت در بعضى از کشورها سعى کرده اند 
برنامٔه سم پاشى را با اصول معينى تنظيم نمايند، به طورى که تمام 
کشاورزان يک منطقه از يک گروه به خصوصى از سموم، آن هم 
فقط براى يک بار استفاده نمايند. اين شيوه احتمال بروز مقاومت 

را کم مى کند و عمر مفيد گروه هاى سم را افزايش مى دهد. 
پيشگيرى  عمليات  که  صورتى  در  کنترل:  ۲ــ۷ــ۱ــ 
بر  عالوه  دهد،  کاهش  قبولى  قابل  تاحد  را  آفات  جمعيت  نتواند 
پيشگيرى، عمليات کنترل آفات نيز انجام مى شود. البته  عمليات 

بايد هزينه کنترل از ميزان خسارت آفات بيشتر نباشد. 
به طورکلى کنترل «مجموعه عملياتى است که پس از ظهور 

آفت و به منظور کاهش جمعيت آن و رساندن جمعيت آفت به زير 
به صورت  کنترل  عمليات  مى شود».  انجام  اقتصادى  زيان  آستانٔه 
انجام  انسان)  مصنوعى (توسط  به طور  و  طبيعت)  طبيعى (توسط 

مى شود. 
جمعيت آفت است  حّدى از  اقتصادى۱:  زيان  آستانۀ 
با  ولى  دارد  کمترى  اقتصادى  ارزش  آن  از  حاصله  خسارت  که 
حد  اين  دارد،  همراه  به  که  عوارضى  و  مبارزه  مخارج  به  توجه 
کنترل  اقدامات  به  احتياج  و  بوده  تحمل  قابل  آفت  خسارت  از 

مصنوعى نيست. 
اما سطح زيان اقتصادى۲ حّدى از جمعيت آفت است که 
زيان حاصل از آن غير قابل تحمل باشد و ارزش آن را دارد که 
شديدًا به روش هاى مصنوعى به خصوص با کاربرد سموم شيميايى، 
اقدام به کنترل شود تا جمعيت آفت به زير سطح زيان اقتصادى 

کاهش يابد (نمودار ۲ــ۱). 

بحث کنيد ۲ــ۱: انسان در تعادل يا به هم خوردن تعادل طبيعى چه نقشى مى تواند داشته باشد. 

Economic Injury Level = EIL ــ٢                           Economic Treshold Level = ETL ــ١

سطح زيان اقتصادی
آستانه زيان اقتصادی

انبوهی جمعيت

زمان

نمودار ٢ــ١ــ منحنی تغييرات انبوهی جمعيت آفت در شرايطی که تعادل طبيعی به هم خورده باشد.
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۱ــ کنترل طبيعى: عوامل مختلف طبيعی  ( از جمله آب و 
هوا، موقعيت جغرافيايى، وضعيت طبيعى منطقه و…)  بدون دخالت 
انسان بر   روى جمعيت آفات اثر مى گذارند. آب و هواى يک منطقه، 
در کنترل جمعيت آفات، عامل مؤثرى به شمار مى آيد. به طور مثال، 
مقايسٔه جمعيت شپشک هاى مرکبات در شمال و جنوب ايران نشان 
مى دهد که شرايط آب و هوايى گرم و خشک جنوب در جلوگيرى 
از گسترش و طغيان اين آفت، نقش مهّمى دارد و حال آن که آفت 
مذکور در شمال خسارت زيادى به بار مى آورد. همچنين موقعيت 
جغرافيايى منطقه، اعم از کوه هاى مرتفع، کويرهاى گرم و خشک، 
درياها و اقيانوس ها در محدود کردن يک آفت در منطقٔه خاص، 
اهميت دارند و باالٔخره چنان که وضعيت منطقه، دست نخورده 
باقى بماند و بشر دخالتى در تخريب آن نداشته باشد، معموالً تعادل 

طبيعى براى مدت زمان طوالنى، پايدار مى ماند. 
انسان با مطالعه و به کارگيرى شيوه هاى فنى و علمى موجب 
تقويت و تسريع فرايند کنترل طبيعى مى شود و يا اين که با بى توجهى 
و بى دقتى شرايط به هم خوردن تعادل طبيعى را فراهم آورد. براى 
مثال، آفات گياهى مانند ساير جانوران داراى دشمنان طبيعى هستند 
که با شکار يا انگلى کردن آنها، جمعيت شان را کاهش مى دهند و 
انسان مى تواند با جلوگيرى از به هم خوردن تعادل طبيعت، زمينٔه 

کنترل آفات را توسط اين عوامل فراهم آورد. 
تحت  که  مصنوعى،  کنترل  در  مصنوعى:  کنترل  ۲ــ 
به طور  انسان  مى شود،  گفته  نيز  کاربردى  يا  عملى  کنترل  عناوين 
و  دانش  مخصوصاً  دارد.  دخالت  آن  در  غيرمستقيم  يا  مستقيم 
دارد.  روش  اين  موفقيت  در  مؤثرى  نقش  متخصصان  کوشش 

روش هايى که در اين نوع کنترل دخالت دارند عبارت اند از: 
الف) کنترل زراعى؛ 
ب ) کنترل مکانيکى؛ 

ج ) کنترل فيزيکى؛ 
د )    کنترل بيولوژيکى؛ 

هـ )  کنترل روانى؛ 
و )   کنترل قانونى (قرنطينه اى)؛ 

ز) کنترل شيميايى؛ 
ح ) کنترل تلفيقى. 

نکته اى که هميشه بايد در به کار بردن هريک از اين روش ها 
طبيعى  مطلوب  تعادل  حفظ  به منظور  آينده نگرى  داشت  درنظر 
مشاهدٔه  با  مثال،  براى  است.  آفات  با  کنترل  اقتصادى  صرفٔه  و 
عمليات  به  اقدام  حشره،  تعدادى  يا  و  خسارت  آثار  کوچک ترين 
مصنوعى کنترل، به خصوص کاربرد مواد شيميايى (آفت کش)، نياز 
نيست، بلکه بايد به ارزش اقتصادى و به ويژه مسائل محيط زيست 

آن، توجه کامل نمود. 
الف) کنترل زراعى

به کارگيرى روش هاى مختلف زراعى را براى کنترل آفات 
کنترل زراعى گويند که عبارت اند از: 

براى  زمين  کردن  آماده  به منظور  زدن  شخم  شخم:  ۱ــ 
کاشت و سبز شدن بذرها و رشد و نمو گياهان انجام مى گيرد. با 
ايجاد شخم عميق در اواخر پاييز، مى توانيد تعداد زيادى از تخم ها، 
الروها، شفيره ها و حتى خود حشره را به سطح آوريد و در اثر سرما، 
دشمنان طبيعی و … جمعيت آنها را کنترل کنيد. شخم زدن و قطع 
بوته هاى پنبه، بعد از برداشت در فصل پاييز، در کاهش جمعيت 
کرم خاردار پنبه مؤثر بوده است. همچنين شخم مزارع برنج در 
فصل زمستان، در کاهش جمعيت کرم ساقه خوار برنج در شمال، 

نتيجٔه مطلوبى داشته است. 
کار عملى ۱۱ــ۱: از بين بردن آفات با شخم زدن زمين 
وسايل مورد نياز: تراکتور، گاو آهن برگرداندار، شيشٔه 

دهانه گشاد 
برگرداندار  آهن  گاو  با  را  هنرستان  مزرعه  از  قسمتى  ۱ــ 

شخم بزنيد. 
زده  شخم  خاک هاى  البه الى  شخم،  عمليات  از  پس  ۲ــ 
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شده به جست وجوى حشرات بپردازيد. سپس آنها را در شيشٔه 
دهانه گشاد جمع آورى به آزمايشگاه منتقل کنيد. 

۳ــ نمونه هاى جمع آورى شده را به کمک مربى خود حداقل 
در حّد راسته شناسايى و سپس شکل آنها را ترسيم کنيد. 

در بين نمونه هاى جمع آورى شده ممکن است، الرو، شفيره، 
پوره و حشره کامل حشرات وجود داشته باشند، که با انجام عمليات 
شخم از داخل زمين به سطح خاک بيايند و در اثر برخورد آفتاب 

سوزان يا سرماى زياد يا شکار توسط پرندگان از بين بروند. 
۲ــ تناوب و آيش: کشت مداوم يک محصول در يک 
زمين به مدت طوالنى، نه تنها سبب کاهش قدرت زمين و به دنبال 
آن کاهش محصول مى گردد، بلکه در شيوع آفات نيز مؤثر است. 
تناوب يعنى کاشت گياهان مختلف در يک زمين در سال هاى زراعى 
متوالى و آيش، نکاشتن زمين در يک سال زراعى است. اين دو 
عمل غذاى مطلوب را از دسترس آفت تک خوار دور مى کند و 
در جهت کاهش جمعيت آفت مؤثر است. مثالً، مى توانيد خسارت 
سوسک سياه گندم را، با استفاده از آيش و تناوب مناسب، به ميزان 

قابل توجهى کاهش دهيد. 
۳ــ تاريخ مناسب کاشت: تعيين زمان دقيق کاشت براى 
مبارزه و جلوگيرى از خسارت برخى آفات اهميت به سزايى دارد. 
مثالً در مورد بعضى از آفات چغندر قند، از جمله پروانٔه کارادرينا، 
مگس چغندر و کک چغندر، ثابت شده است اگر چغندرقند زودتر 
در  مى تواند  کافى،  رشد  به  رسيدن  دليل  به  شود  کاشته  موعد  از 
هنگام ظهور آفات مذکور، مقاومت بيشترى از خود نشان دهد. با 
زود کاشتن پنبه و برنج مى توانيد تاحّد زيادى جمعيت و خسارت 
شاليزارهاى  در  را  ساقه خوار  کرم  پنبه و  مزارع  در  را  قوزه  کرم 

برنج کاهش دهيد. 
بعضى مواقع، دير کاشتن محصول نيز مى تواند در پيشگيرى 
از وارد آمدن زيان آفات مؤثر باشد. با ديرکاشتن گندم بهاره مى توانيد 

خسارت زنبور ساقه خوار گندم را تا اندازه اى کنترل نماييد. 
بهترين  انتخاب  مناسب:  آبيارى  و  کاشت  روش  ۴ــ 
روش کاشت و آبيارى گياهان زراعى و باغى، خسارت آفات را 
بسيار کاهش مى دهد. براى مثال، کشت رديفى يا جوى پشته اى 
و رعايت فاصله بين خطوط بوته ها، سبب مى شود که گياه از آب و 
مواد غذايى موجود در خاک و نور خورشيد به حّد کافى استفاده 
نمايد و باعث رشد سريع گياه شود و مانع از تراکم رطوبت در اطراف 
آن گردد. در نتيجه، در اثر رشد زياد گياه و پايين بودن رطوبت در 
مزرعه، گياه کم تر در معرض حمله برخى از آفات هم چون شته ها، 

که در رطوبت باال فعاليت شان بيشتر مى شود، قرار مى گيرد. 
خاک  در  کود  کافى  مقدار  وجود  گياه:  تقويت  ۵  ــ 
حملٔه  مقابل  در  را  گياه  و  مى شود  گياه  مناسب  نمو  و  رشد  سبب 
آفات مقاوم مى گرداند. برعکس، کم يا زياد بودن مواد غذايى در 
خاک به ايجاد تغييرات فيزيولوژيکى در گياه منجر مى شود و آن 
را در معرض ابتالى آفات قرار مى دهد. مثالً استفاده بيش از حّد 
کودهاى ازته، سبب ترد شدن بافت هاى گياه مى شود و خسارت 

آفات مختلف را افزايش مى دهد. 
در  مقاوم  ارقام  انتخاب  مقاوم۱:  ارقام  انتخاب  ۶ــ 
برابر آسيب آفات از زمان هاى پيش مورد توجه محققان کشاورزى 
بوده و هست. براى مثال، با کاشت ارقامى از انار، که گلوگاه آنها 
بسته است و حشرٔه کامل کرم گلوگاه انار قادر نيست از طريق آن 
انار  شدن  کرمو  مشکل  مى توانيد  نمايد،  تخم ريزى  انار  داخل  در 

را حل نماييد. 
گياهى:  بقاياى  انهدام  و  هرز  علف هاى  وجين  ۷ــ 
علف هاى هرز درون و اطراف مزرعه، همچنين بقاياى گياهى سال 
قبل، محل مناسبى براى ادامٔه چرخٔه زندگى حشرات به صورت 
وجين  با  بنابراين،  کامل اند.  حشرٔه  و  شفيره  الرو،  پوره،  تخم، 
علف هاى هرز و انهدام بقاياى گياهى مى توانيد جمعيت آفات را به 

١ــ امروزه روش های جديدی جهت ايجاد مقاومت در مقابل آفات از طريِق انتقال ژن مقاوم کننده به روش های بيوتکنولوژيکی صورت می گيرد.
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شکل ۵۴ــ۱ــ ميوه هاى آلوده به آفت که بايد آنها را جمع آورى کرد و ازبين برد. 

نحو چشم گيرى کاهش دهيد. براى مثال، بسيارى از سوسک هاى 
آفت در البه الى علف هاى هرز اطراف مزرعه به  صورت حشرهٔ کامل 
زمستان گذرانى مى کنند يا مراحل زندگى کرم گلوگاه انار در درون 
انارهاى باقى مانده به روى درخت يا ريخته در پاى درختان انار 
سپرى مى شود، که به ترتيب با وجين علف هاى هرز يا جمع آورى 
دهيد.  کاهش  را  آفت  دو  اين  جمعيت  مى توانيد  آلوده،  ميوه هاى 
مزارع  تمامى  در  و  گروهى  به صورت  اعمال  اين  اگر  مخصوصاً 
داشت  خواهد  را  نتيجه  بهترين  پذيرد،  صورت  منطقه  باغ هاى  و 

(شکل ۵۴ــ۱). 

جمع آورى ميوه هاى باقى مانده اقدام نماييد. اين کار را به صورت 
دسته جمعى انجام دهيد. معموالً تعدادى ميوه مربوط به فصل بهار 
و تابستان در پاى درختان ريخته و تعدادى نيز به شاخه هاى درختان 
باقى مانده است. با کمى دقت مشخص مى شود که در داخل اکثر 
اين ميوه ها تخم، الرو، شفيره و گاهى حشرٔه کامل حشرات وجود 
در  نروند  بين  از  اگر  و  هستند  زمستان گذرانى  حال   در  که  دارد 
سال بعد جمعيت آفت را افزايش مى دهند و به محصول خسارت 

بيشترى خواهند زد. 
۲ــ براى انهدام، بقايای آلوده پيش نهاد مى شود: 

مناسب  عمق  به  باغ  از  گوشه اى  در  بيل  وسيلٔه  به  گودالی 
ــ بسته به حجم ميوه هاى جمع آورى شده ــ حفر کرده و ميوه هاى 
جمع آورى شده را در آن بريزيد. روى ميوه هاى آلوده را با خاک 

بپوشانيد تا حشرات زير خاک خفه شوند. 
ب) کنترل مکانيکى 

کنترل مکانيکى، که ابتدايى ترين روش کنترل آفات محسوب 
مى شود، در واقع همان جمع آورى آفات و از بين بردن آنها درجهت 
نتيجٔه  که  هرچند  کنترل،  روش  اين  است.  محيط  سالم سازى 
کارگران،  دست مزد  بودن  باال  علت  به  ولى  دارد،  رضايت بخشى 
در کشت هاى وسيع امکان پذير نيست، اّما درکشت هاى کوچک 
و در کشورهايى که دست مزد کارگران کم است، اين روش معمول 

است. 
جمع آورى تخم، الرو، شفيره و حشرٔه کامل آفات از روى 
گياهان زراعى يا از داخل خاک بعد از شخم زدن، مانند جمع آورى 
سن گندم و سوسک کلرادو از مزارع، همچنين جمع آورى ميوه هاى 
آلوده از روى درختان و قطع شاخه هاى آلوده، مانند جمع آورى 
بادام و انارهاى کرمو، از انواع روش هاى کنترل مکانيکى محسوب 
مى شود. روش ديگر احداث مخفيگاه ها و پناهگاه هاى مصنوعى با 
تخته، آجر، مقوا و مواد ديگر، جهت به دام انداختن حشرات و از 
بين بردن آنهاست. براى مثال، در کنترل کرم سيب، بستن کمربند 

کار عملى ۱۲ــ۱: جمع آورى ميوه هاى باقى مانده از سطح 
باغ هنرستان و انهدام آنها 

وسايل مورد نياز: بيل، نفت، کبريت 
۱ــ پس از ورود به باغ هنرستان در فصل پاييز و زمستان به 
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از جنس گونى يا مقوا به دور درخت براى به  دام انداختن الروهاى 
اين پروانه بسيار مفيد است. 

کار عملى ۱۳ــ۱: بستن کمربند مقوايى و گونى کنفى دور 
تنٔه درخت به منظور جمع آورى الروهاى پروانٔه کرم سيب 

وسايل مورد نياز: نوار مقوايى زنبورى يا گونى کنفى، 
طناب 

آفت  اين  که  درمى يابيم  سيب  کرم  زندگى  چرخٔه  مطالعٔه  با 
زمستان را به صورت الرو در زير پوست تنه درخت مى گذراند. 

۱ــ جهت جمع آورى الروها، قبل از سرد شدن هوا همراه 
مقوايى  نوار  چند  و  شويد  وارد  سيب  باغ  يک  به  خود  مربى  با 
زنبورى يا گونى کنفى را با طناب به دور تنٔه چندين درخت ببنديد. 
اين کار باعث مى شود هنگامى که هوا سرد گردد الروهاى درون 
خاک، به جاى رفتن به زير پوسته تنه درخت، در اليه هاى اين 
گذرانى  زمستان  جهت  کنفى  گونى  پود  و  تار  بين  در  يا  نوارها 

شوند.  پناهنده 
اين  زمستان  فصل  طول  در  و  هوا  شدن  سرد  از  پس  ۲ــ 
جمع آورى  الروهاى  و  کنيد  باز  درخت  تنٔه  دور  از  را  کمربندها 

شده را از بين ببريد. 
ج ) کنترل فيزيکى 

آب،  مانند  فيزيکى  عوامل  از  استفاده  با  روش  اين  در 
حرارت، نور، صوت و غيره به کنترل آفات مى پردازند. 

۱ــ استفاده از آب: غرقاب کردن  زمين مى تواند جمعيت 
بسيارى از آفاتى که يک يا چند مرحله از زندگى خود را در داخل 
خاک مى گذرانند، کاهش دهد. مخصوصاً اين عمل در شب هاى 
باعث يخ زدن  زمستان، که دماى هوا به زير صفر مى رسد،  سرد 
آب و در نتيجه متالشى شدن پيکرٔه آفت مى گردد که به اين عمل 
«يخاب زمستانه» مى گويند. اين عمل در مورد بسيارى از آفات، 

از جمله مگس گيالس امکان پذير است. 
۲ــ استفاده از حرارت: استفاده از حرارت خشک يا 

مرطوب در دفع آفات، يکى از حساس ترين شيوه هاى کنترل فيزيکى 
است. زيرا درجٔه حرارت کشندٔه حشرات گياه خوار ممکن است 
با اختالف جزئى بر روى نبات ميزبان نيز اثر سوء بگذارد و بسته 
به نوع محصول، باعث از بين رفتن قؤه نامئه بذرها يا پايين آمدن 
براى کنترل سوسک لوبيا  کيفيت محصوالت انبارى شود. مثالً 
مى توانيد بذر را به مدت ۳۰ دقيقه در حرارت ۶۰ درجٔه سانتى گراد 
قرار دهيد. معموالً براى نگهدارى محصوالت گياهى نرم و آبدار 
از حرارت هاى پايين يا کمى باالتر از نقطٔه انجماد استفاده مى گردد. 
اين عمل در رشد و فعاليت آفات وقفه ايجاد مى کند و مانع انتشار 
مى توانيد  ترتيب،  به اين  مى شود.  بعدى  آلودگى هاى  شروع  و 
بيشترميوه ها و سبزيجات را از خطر آلودگى و فاسد شدن نجات 
دهيد. مثالً براى جلوگيرى از خسارت آفات سيب، آن را در يخچال 

و در دماى صفر تا پنج درجٔه سانتى گراد نگهداری کنيد. 
۳ــ استفاده از آتش: در اين طريقه، جهت از بين رفتن 
آلوده  گياهان  قسمت هاى  ساير  و  ساقه ها  سوزاندن  به  اقدام  آفت 
آفت را از بين مى برد. همچنين مى توان از شعله افکن، برای کنترل  

حشرات استفاده نمود. 
حشرات  کنترل  براى  امروزه  اشعه:  از  استفاده  ۴ــ 
روش  اين  کاربرد  که  آن جا  از  مى شود.  استفاده  اشعه  انواع  از 
است  همراه  ويژه اى  محدوديت هاى  و  دقت ها  دشوارى ها،  با 
نتيجٔه مطلوبى از آن حاصل نشده است. با اين وجود، استفاده 
نمونه هاى  آنها  کنترل  و  حشرات  عقيم سازى  در  گاما  اشعه  از 

موفقى داشته است. 
۵    ــ استفاده از نور:  يکى از عوامل فيزيکى که در مبارزه 
با آفات با روش هاى مختلف به کار مى رود «نور» است. در قسمت 
روش هاى جمع آورى و از بين بردن حشرات با طرز ساخت تلٔه نورى 
آشنا شديد و به اين نکته پى برديد که به دام انداختن حشرات توسط 
تله هاى نورى يکى از راه هاى جمع آورى حشرات شب پرواز است. 
در پاره اى موارد اين تله ها در پايين آوردن جمعيت آفات نيز بسيار 
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مؤثرند. همچنين از تله هاى نورى به منظور پيدا کردن بهترين زمان 
سم پاشى نيز استفاده مى شود. 

به دام  جهت  نورى  تلٔه  از  استفاده  ۱۴ــ۱:  عملى  کار 
انداختن حشرات شب پرواز 

وسايل مورد نياز: تلٔه نورى، شيشٔه سيانور 
آشنا  نورى  تلٔه  ساخت  چگونگى  با  قبل  قسمت هاى  در 

شديد. 
۱ــ در فصل بهار تله هاى نورى ساخته شده را در اطراف 
و  ــ  زمين  هکتار  هر  ازاى  به  نورى  تلٔه  سه  ــ  کنيد  نصب  مزرعه 

شيشٔه سيانور را زير تله ها قرار دهيد. 
و  کنيد  بازديد  را  سيانور  شيشه هاى  بعد  روز  صبح  ۲ــ 
آفات به دام افتاده را جمع آورى نماييد. آفات جمع آورى شده را 
آنها  شناسايى  به  خود  مربى  کمک  به  و  کنيد  منتقل  آزمايشگاه  به 

بپردازيد. 
اين عمل را به مدت حداقل دو هفته انجام دهيد و تعداد 
حشرٔه جمع آورى شدٔه هر روز را در نمودارى ترسيم و از روى آن 

زمان حداکثر جمعيت هر يک از آفات را تعيين نماييد. 
۶ــ استفاده از صوت: از امواج صوتى با فرکانس هاى 
مشخص براى کشتن حشرات يا دور کردن آنها استفاده مى شود 
و بيشتردر مورد آفات انبارى، مثل شپشه و لَمبٔه گندم که هر دو 

نوعى سوسک هستند، به کار مى رود. 
د) کنترل بيولوژيکى 

«کنترل  آفات  کنترل  براى  طبيعى،  دشمنان  از  استفاده  به 
وجود  متعّددى  زندٔه  عوامل  طبيعت  در  مى گويند.  بيولوژيک» 
دارند که از افزايش آفات گياهى جلوگيرى مى کنند و جمعيت آنها 
را متعادل نگه مى دارند. در محيط هاى آزمايشگاهى مى توان اين 
حمايت،  حفظ،  دارند،  وجود  طبيعت  در  معموالً  که  را،  عوامل 
پرورش و تکثير نمود و عليه آفات به کار برد. فايدٔه اين روش در 
اين است که تعادل بيولوژيک (زيستى) محيط حتى االمکان حفظ 

مى شود بدون اين که اثر سوئى روى محيط بگذارد يا اين که دشمنان 
طبيعى آفت از بين بروند. 

شکارگرها،  عبارت اند از:  بيولوژيک  کنترل کنندٔه  عوامل 
انگل ها و عوامل ميکروبى. 

حشرات  در  عمدتاً  شکارگرى،  پديدٔه  شکارگرها:  ۱ــ 
بزرگ تر  معموالً  شکارگر،  حشرات  مى شود.  مشاهده  کنه ها  و 
پر  بـلوغ  و  الروى  مراحـل  در  و  شده انـد  شکار  حشرات  از 
تحّرک و فعال اند و به محض شکار، فورًا از حشرٔه شکار شده 
راسته هاى  به  بيشتر  شکارگر،  حشرات  اين  مى نمايند.  تغذيه 
سن ها،  دوباالن،  غشائيان،  بال  بال تورى ها،  سخت بال پوشان، 
ميان  از  که  دارند؛  تعلق  آسيابک ها  و  سنجاقک ها  شيخک ها، 
در  را  شکارگر  گونه هاى  بيشترين  سخت بال پوشان  راستٔه  آنها 

خود جاى داده است. 
کنترل  در  که  شکارگرى،  سخت بال پوشان  مهم ترين  از 
بيولوژيکى نقش عمده اى به عهده دارند، مى توان از کفشدوزک 
چهارده  کفشدوزک  و  استراليايى  کفشدوزک  نقطه اى،  هفت 
مختلف  شپشک هاى  و  شته ها  شکار  به  اين ها  برد.  نام  نقطه اى 
مى پردازند و جمعيت آنها را کاهش مى دهند (شکل هاى ۵۵ــ۱ و 
شته ها،  شکارگران  مهم ترين  از  بالتورى ها  همچنين  ۵۶ــ۱). 
۵۷ــ۱).  (شکل  آفات اند  ساير  و  شپشک ها  سفيد،  مگس هاى 
کنه هاى شکارگر نيز از کنه هاى زيان آور گياهى و بعضى از حشرات 

کوچک، تغذيه مى نمايند (شکل ۵۸ــ۱). 

شکل ۵۵ــ۱ــ کفشدوزک هفت نقطه ای و الرو آن (هر دو شکارچى) 
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(انگلى  کردن  پارازيت  حال  در  تريکوگراما  زنبور  ۵۹ــ۱ــ  شکل 
کردن) تخم حشرۀ آفت 

شکل ۵۶ــ۱ــ کفشدوزک استراليايى (در حال تغذيه از ميزبان) 

شکل ۵۷ــ۱ــ الرو بالتورى در حال تغذيه از شته ها 

شکل ۵۸ــ۱ــ نوعى کنۀ شکارى 

يا  تمام  که  مى شود  گفته  موجوداتى  به  انگل،  انگل:  ۲ــ 
قسمتى از مراحل زندگى خود را روى ميزبان خود، که آفت گياهى 
است، مى گذرانند و موجب ضعف و نابودى آن مى شوند، مانند زنبور 
تريکوگراما. اين زنبور بسيار ريز با تخم گذارى در داخل تخم هاى 
آفات مختلف، آنها را از بين مى برد (شکل ۵۹ــ۱). به اين ترتيب 
تخم هاى آفت، از بين  می روند و به پوره يا الرو تبديل نمى شوند. 
امروزه با پرورش اين زنبور در آزمايشگاه هاى خاص، تخم هاى حاصل 
از تخم ريزى اين حشره را روى کارت هاى کاغذى مخصوصى به نام 
«تريکوکارت» جمع آورى می کنند و در اختيار کشاورزان و باغداران 
قرار مى دهند. پس از قرار گرفتن تريکوکارت ها در سطح مزرعه يا 
باغ، الروها و سپس حشرهٔ کامل اين زنبورها ظاهر مى شوند و پس 
از جفت گيرى، در داخل تخم هاى آفت مورد نظر تخم ريزى مى کنند 

و همين موجب از بين رفتن آنها مى شود. 

بازديد (٣ــ١): از يک مؤسسٔه کنترل آفات، که در زمينه 
و  نماييد  بازديد  دارد،  فعاليت  تريکوگراما  زنبور  پرورش  و  تکثير 

گزارشى از اين بازديد را به مربى خود تحويل دهيد. 
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باکترى ها،  قارچ ها،  از  بعضى  ميکربى:  عوامل  ۳ــ 
ويروس ها و نماتدها (نوعى کرم) نيز، انگل آفات اند و استفاده از آنها 
را مى توان عمالً «کنترل ميکروبيولوژيک» دانست. مانند استفاده 
از باکترى (Bt) ۱ در کنترل الرو پروانه ها که موجب بيمارى در 

الرو پروانه مى شود و آن را از بين مى برد. 
هـ) کنترل روانى

خصوصيات  روى  بر  که  عواملى  از  روش  اين  در 
است،  تأثيرگذار  آنها  راندن  يا  جلب  به منظور  حشرات،  روانى 
استفاده مى شود. اين عوامل عبارت اند از: نور و ترکيبات فّرار 

شيميايى. 
حشرات  جلب  ميزان  در  آن،  مختلف  رنگ هاى  و  نورها 
اثرات متفاوتى دارند. مثالً رنگ زرد، باعث جلب شته ها و رنگ 

آبى باعث کاهش فعاليت مگس هاى خانگى و پشه ها مى گردد. 
خردل،  اسانس  مانند  شيميايى،  فّرار  ترکيبات  از  همچنين 
استفاده  حشرات  از  برخى  جلب  و  دفع  براى  فرمون ها  و  نفتالين 
مى شود. فرمون ها، ترکيبات فّرار شيميايى هستند که توسط حشرات 
توليد  و از سطح بدن آنها متصاعد مى شوند. اين ترکيبات به صورت 
بو توسط حشرٔه ديگر دريافت مى گردند. از جملٔه فرمون هاى مهم، 
فرمون جنسى است، که توسط افراد يک جنس آزاد مى شود و 
باعث جلب افراد جنس مخالف مى گردد. استفاده از کپسول هاى 
به دام  باعث  اوالً  فرمونى  تله هاى  در  ماده،  جنسى  فرمون  حاوى 
انداختن حشرات نر و جلوگيرى از تلقيح ماده ها مى گردد که در 
نهايت باعث کاهش جمعيت آفات مى شود ثانياً با بررسى تغييرات 
در  و  افتاده،  دام  به  حشرات  تعداد  روى  از  آفت  حشرٔه  جمعيت 

زمان هاى مختلف مى توان بهترين زمان کنترل را تعيين کرد. 
کار عملى ۱۵  ــ۱: چگونگى ساخت تله  فرمونى و آشنايى 

با کارکرد آن
کپسول  قوى،  مايع  چسب  مقوا،  نياز:  مورد  وسايل 

فرمون جنسى 
تله هاى فرمونى، ساختمان ساده اى دارد و به اشکال مختلف 

ساخته مى شوند. ساده ترين آنها را به صورت زير بسازيد: 
۱ــ دو صفحٔه مقوايى به ابعاد ۲۳*۲۸ سانتى متر را مطابق 

شکل آماده کنيد. 
همچون  شفافى  چسبناک  مادٔه  با  را  آنها  سطح  ۲ــ 
چسب هاى مايع قوى و با دوام زياد بپوشانيد به طورى که صفحٔه 
اول در زير و صفحٔه دوم در باالى صفحٔه اول (سطوح چسبنده 

مقابل هم) در چند سانتى مترى آن، قرار گيرد. 
۳ــ سپس کپسول حاوى فرمون جنسى را، که از مؤسسات 
کنترل آفات تهيه کرده ايد، براى جلب حشرات در روى صفحٔه پايين 

قرار دهيد (شکل هاى ۶۰ــ۱ و ۶۱ــ۱). 

Bacillus thurigiensis ــ١

شکل ۶۰ــ۱ــ قرار دادن کپسول فرمون جنسى در تله  

شکل ۶۱ــ۱ــ تله فرمونى جنسى آماده براى آويختن از درخت
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کپسول فرمونى، از مادٔه پالستيکى يا سلولزى است و در 
داخل آن مقدار بسيار کمى فرمون جنسى ماده قرار دارد که باعث 
مى شود.  مقوايى  صفحات  به  آنها  چسبيدن  و  نر  حشرات  جلب 
خاصيت جلب کنندگى اين ماده، شش تا هفت هفته ادامه مى يابد 
و در اين مدت حشرات نر، که در اطراف مزرعه يا باغ در گردش 
هستند، به دام مى افتند. معموالً در هر هکتار باغ، سه تله  فرمونى 

گذاشته مى شود. 
و)  کنترل قانونى (قرنطينه اى) 

يکى از عوامل عمدهٔ انتشار آفات در مناطق کشاورزى جهان، 
انتقال مواد و فرآورده هاى کشاورزى از نقطه اى به نقطٔه ديگر است. 
کرده  ايجاد  کشاورزى  در  بزرگى  فجايع  انتقاالت  و  نقل  اين  گاهى 
کشور،  به  مختلف  فرآورده هاى  با  همراه  واردات  جمله  از  است. 
کرم ساقه خوار برنج، مگس مديترانه، شپشک سان ژوزه، سوسک 
کلرادو و بيد سيب زمينى به کشور ما وارد شده اند. براى جلوگيرى 
از ورود آفات از کشورى به کشور ديگر، يا از منطقه اى به منطقٔه 
ديگر قوانين و مقرّرات ويژه  اى در حمل ونقل محصوالت کشاورزى، 
وضع مى گردد که به مجموعٔه آنها کنترل قرنطينه اى مى گويند. به اين 
منظور، مراکز قرنطينه اى درمرزها (شهرها و کشورها) ايجاد مى شود. 
مثالً، به منظور جلوگيرى از شيوع سوسک برگ خوار سيب زمينى، 
از منطقٔه اردبيل به ساير نقاط کشور، بايد حمل و نقل سيب زمينى به 

ساير نقاط کشور تحت نظارت باشد. 
ز) کنترل شيميايى

آفات  کنترل  به منظور  شيميايى،  سّمى  ترکيبات  از  استفاده 
گياهى، کنترل شيميايى ناميده مى شود. با وجود اين که استعمال 
ترکيبات سّمى زيان هاى بسيارى (از قبيل آلوده کردن محيط زيست، 
به هم زدن تعادل طبيعى آن، ايجاد پديدٔه مقاومت در حشرات و به جا 
ماندن باقى ماندهٔ سموم در فرآورده هاى کشاورزى) به جا مى گذارد، 
اّما هرساله هزاران تن از اين مواد مصرف مى گردد. امروزه استفاده 
کاهش  در  مهمى  و  اساسى  عامل  کشاورزى  در  ترکيبات  اين  از 

خسارت آفات شناخته شده است و آخرين روش کنترل براى رسيدن 
به نتيجٔه نهايى محسوب مى  شود. 

در گياه پزشکى اصل بر اين است که وقتى جمعيت آفات 
به حدى برسد که زيان اقتصادى به آن قابل توجيه باشد، سم پاشى 
ضرورت پيدا مى کند و به صرف ديدن چند سوراخ روى برگ ها و 
يا کرمو بودن معدودى از ميوه ها نبايد به کنترل شيميايى اقدام کرد 
بايد دقيقاً مطمئن شد که نتايج حاصل از عمليات سم پاشى بر مخارج 
مربوط به خريد سموم، دستمزد کارگر، استهالک ماشين آالت و 
عواقب نامطلوب سموم بر محيط زيست و ساير جانداران به طور 

چشم گيرى افزايش يافته است. 
آفات  کنترل  در  که  سّمى  تعريف  بنابر  شيميايى  ترکيب 
آفات  کنترل  براى  و  مى گردد  تهيه  (آفت کش)،  مى شود  استعمال 
مورد استفاده قرار مى گيرد و به طور کلى بايد داراى خصوصيات 

مطلوب زير باشد: 
۱ــ بر آفت مورد نظر، در حد کفايت تأثيرگذار باشد. 

اثر  و  نباشد  زيان آور  باغى  و  زراعى  گياهان  براى  ۲ــ 
گياه سوزى نداشته باشد. 

براى  کلى  به طور  و  باشد  کم  خطر  دام  و  انسان  براى  ۳ــ 
جانوران مفيد حداقل تلفات را ايجاد کند. 

۴ــ از نظر اقتصادى مقرون به صرفه باشد.
۵ ــ اثر سريع و قاطع بر روی آفت داشته باشد.

۶  ــ روی مواد خوراکی به جای نماند.
۷ــ کاربرد انتخابی داشته باشد. 

با توجه به کاربرد زياد سموم شيميايى در امر مبارزه با آفات 
گياهى اطالعاتى در مورد مضرات، ويژگى هاى انواع سموم، َاشکال 

مختلف و زمان مصرف سموم ارائه مى گردد: 
آشنايى با مضرات سموم شيميايى 

معينى  حد  تا  آفت کش ها  همٔه   : انسان  روى  خطر  ۱ــ 
خورده  انسان  وسيلٔه  به  اشتباه،  به  يا  عمد  به  اگر  و  هستند  سّمى 
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بدن  با  بى دّقتى  و  کم توجهى  اثر  در  سم پاشى  هنگام  به  يا  شوند 
کارگِر سم پاش تماس پيدا کنند يا به مقدار زيادى استنشاق شوند 
براى  مسمومّيت ها  اين گونه  مى گردند.  مسمومّيت  بروز  موجب 
که  صورتى  در  است.  مرگ آفرين  و  خطرناک  فوق العاده  انسان 
سم از راه دستگاه گوارش وارد شده باشد با عاليم مسموميت، 
از جمله اسهال، استفراغ، لرز، تشنج، تنگى نفس، نداشتن تعادل 
در حرکات و دل  درد همراه خواهد بود و در موارد حاد مسموم 

تلف مى شود. 
در صورتى که سموم با پوست بدن تماس حاصل نمايند به 
سرعت جذب مى شوند و ايجاد مسمومّيت مى کنند. اين مسمومّيت 
با عاليمى همچون اختالالت بصرى و تار شدن ديد، اختالل در 

حلق، سرفه و التهاب پوست همراه است. 
تنفس سموم مختلف نيز سبب تحريک شش ها و مجارى 
تنفسى مى شود و سرفٔه دايمى به دنبال دارد. لذا، موقع سم پاشى 

بايد از ماسک استفاده شود. 
احساس  سرگيجه،  از  عبارت اند  مسمومّيت  ديگر  عاليم 
تنگى و فشردگى در سينه، ترشح زياد بزاق، تعريق، پائين آمدن فشار 
خون، انقباض مردمک چشم، که گاهى به مرگ منجر مى شوند. 

۲ــ خطر روى دام: از آن جايى که دام و انسان هر  دو از 
پستانداران اند و خون گرم هستند، اثرات سوء آفت کش ها به روى 
دام، که با مزارع و باغ ها بسيار تماس دارند و معموالً براى چرا به 
چنان جاهايى برده مى شوند، شبيه اثرات سوء آنها به روى انسان 
است. معموالً باقى ماندهٔ سم تا مدتى پس از سم پاشى روى سطح گياه 
مى ماند و اين مدت در سموم مختلف متفاوت است. چنان چه در اين 
مدت، دام از گياه تغذيه نمايد با عالئمى هم چون نفخ شديد، نداشتن 
تعادل و ضعف و بى تحرکى در دام همراه مى شود، که مى تواند در 

حالت شديدتر به سقط جنين و مرگ دام منجر گردد. 
بنابراين در هنگام چراى دام در مزارع و باغ هاى سم پاشى 
شده بايد دقت کامل به عمل آيد. همچنين سم پاشى ها، مخصوصاً 

همچون  خون سردى  جانوران  روى  باشند،  مکرر  و  بى رويه  اگر 
ماهى ها نيز اثرات شديدى دارند و به مرگ و مير ناگهانى و سريع 
آنها منجر مى شوند. اين تأثيرگذارى در نقاطى که آب زهکشى شدٔه 

مزارع به رودخانه يا دريا مى ريزند بيشتر ديده مى شود. 
۳ــ خطر روى گياه: اگر سموم در غلظتى باالتر از غلظت 
توصيه شده به کار روند، معموالً موجب گياه سوزى مى گردند يعنى 
نوک برگ ها زرد و بافت مردگى در گياه ايجاد مى شود. در اين 
حالت گياه پژمرده و ضعيف مى گردد. هرگاه سم پاشى به جاى اين که 
در صبح زود يا نزديک غروب انجام شود به اشتباه سر ظهر صورت 
گيرد قطره هاى محلول سم روى گياه درحضور نور خورشيد حالت 
ذره بين پيدا مى کنند و گياه دچار گياه سوزى مى شود. در اين حالت 

لکه هاى سوختٔه پراکنده در سطح برگ ظاهر مى شوند. 
۴ــ خطر روى حشرات مفيد: همان طوى که در بحث 
کنترل بيولوژيکى بيان شد، بسيارى از آفات داراى دشمنان طبيعى 
کنترل  را  آنها  جمعيت  آفات،  کردن  انگلى  يا  تغذيه  با  که  هستند 
و  بى رويه  آفات  عليه  سم پاشى  چنان چه  حالت  اين  در  مى کنند. 
مکرر باشد، عالوه بر کاهش جمعيت آفت، جمعيت حشرات مفيد 
که دشمن طبيعى آفات محسوب مى شوند نيز کاهش مى يابند و در 
صورتى که در آينده، در آن مکان سم پاشى انجام نگيرد و آفتى در 
منطقه وجود داشته باشد به دليل حضور نداشتن دشمن طبيعى آفت، 
جمعيت آفت ناگهان زياد مى شود و حالت طغيانى پيدا خواهد نمود. 
عالوه بر اين، حشرات مفيدى همچون زنبور عسل، مورچه و … 
در طبيعت وجود دارند که با سم پاشى جمعيت آنها کاسته مى گردد؛ 
به ويژه اين که برخى از سموم در کاهش جمعيت اين حشرات مفيد 

اثر بيشترى دارند. 
۵ــ هزينه ى باالى سم پاشى: خريد سم و سم پاش مناسب، 
استهالک ماشين آالت سم پاشى و به ويژه دست مزد کارگران سم پاش، 
هزينٔه بااليى را رقم مى زنند. گاهى با محاسبٔه اين هزينه ها از اقدام 
به سم پاشى صرف نظر مى شود. به ويژه اين که براى کنترل شيميايى 
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برخى از آفات چندين مرحله سم پاشى الزم است. مثالً براى کنترل 
مگس گيالس سه تا پنج مرحله سم پاشى توصيه مى شود. همان طور 
که توضيح داده شد، زمانى اقدام به سم پاشى کنيد که خسارت آفت 

بيش از هزينه هايى باشد که براى مبارزه مصرف مى شود. 
آشنايى با نکات الزم قبل از انتخاب سموم: قبل از 
انتخاب سم جهت سم پاشى به نکاتى که متخصصان گياه پزشکى 
و سم شناسى در مورد هر سم بيان مى کنند، توجه کنيد. با انجام 
اين توصيه ها ــ که برخى از آنها برروى برچسب قوطى يا بشکٔه 
سموم نوشته شده است و برخى ديگر را بايد قبل از انجام عمليات 
ـ مى توانيد با کمترين  سم پاشى از کارشناسان مربوط پرسش نماييدـ 
هزينه بهترين نتيجه را از عمليات سم پاشى بگيريد و در عين حال، 
براى طبيعت و موجودات زندٔه آن کمترين مشکل را ايجاد نماييد. 

اين توصيه ها عبارت اند از: 
الف) دورۀ کارنس، تاريخ برداشت محصول و خطر 
که  زمانى  مدت  از  است  عبارت  کارنس  دورٔه  انسان:  براى  آن 
سم مى تواند بعد از سم پاشى، سّميت خود را حفظ کند. اين مدت 
در مورد سموم مختلف متفاوت است. مثالً ماالتيون داراى دورٔه 
هفته  سه  کارنس  دورٔه  داراى  متاسيستوکس  و  هفته  يک  کارنس 
است. چنان چه در طول دورٔه کارنس از محصول استفاده شود، 
سّميت سم در استفاده کننده، اعم از انسان يا دام، ايجاد مسموميت 
خواهد کرد ولى پس از سپرى شدن اين مدت، سّميت سم از بين 
مى رود و استفاده از گياه يا محصول بالمانع خواهد بود. بنابراين 
قبل از سم پاشى، به دورهٔ کارنس و زمان برداشت محصول و عرضٔه 
آن به بازار توجه کنيد و از سمومى استفاده نماييد که دورٔه کارنس 
آنها قبل از برداشت محصول پايان مى پذيرد. دورٔه کارنس سموم 

روى برچسب آنها درج شده است. 
سميت  درجٔه  سم):   L.D.50) سم  سّميت  درجۀ  ب) 
سموم با شاخصى به نام L.D.50 بيان مى شود که عبارت است از 
مقدار سمّ  خالص برحسب ميلى گرم به ازاى هر کيلوگرم وزن بدن، 

که به  مرگ حّداقل ۵۰٪ جانوران مورد آزمايش مى انجامد. 
هرچه عدد L.D.50  سّمى کوچک تر باشد، درجٔه سّميت 
 . L.D.50 =۲۰ mg/kg آن بيشترخواهد شد، مانند نواکرون با
کمتر  سم  سّميت  درجٔه  باشد،  بزرگ تر  عدد  اين  هرقدر  برعکس، 
خواهد بود، مثل ماالتيون با   L.D.50 =۱۵۰۰ mg/kg. بنابراين، 
بسته به نوع محصول و با توجه به توصئه کارشناسان گياه پزشکى، 
بيشتر   L.D.50 يعنى کمتر  سّميت  درجٔه  با  سموم  از  کنيد  سعى 
استفاده نماييد تا اثرات سوء سموم براى شما و ساير پستانداران 
محيط زندگى تان کمتر باشد. L.D.50 سموم روى برچسب آنها 

درج شده است. 
در  که  همان طور  سم:  مصرف  بودن  اقتصادى  ج) 
عمل  به  مبادرت  مى توانيد  هنگامى  شد،  بيان  قبل  قسمت هاى 
سم پاشى نماييد که سود ناشی از افزايش عملکرد محصول سم پاشى 
شده بيش از هزينٔه عمليات سم پاشى باشد، يعنى مجموع هزينه هاى 
خريد سم، سم پاشى، استهالک دستگاه سم پاشى و هزينٔه کارگرى 
آفت   جمعيت  اگر  و  گردد  محاسبه  دقيقاً  سم پاشى  عمليات  جهت 
و خسارتى که به محصول وارد مى کند از هزينٔه عمليات سم پاشى 
زيان هاى  بر  عالوه  زيرا  نمى شود.  توصيه  عمليات  اين  بود،  کمتر 
را  آفت  جمعيت  که  مفيد،  حشرات  سم،  مصرف  زيست محيطى 

به طور طبيعى کنترل مى کنند، نيز از بين خواهند رفت. 
روى  که  ديگرى  نکات  از  سموم:  اختالط  قابليت  د) 
برچسب سموم درج شده است داشتن يا نداشتن قابليت اختالط 
سم موردنظر با سموم ديگر است در برخى موارد اختالط دو يا چند 
سم با يکديگر موجب مى شود سم قوى تر و قدرت کُشندگى آن بيشتر  
شود. گاهى دو يا چند آفت يا عامل بيمارى زاى مختلف به صورت 
توأم به گياه حمله مى کنند و بايد چندين سم به طور همزمان جهت 
مبارزه مورد استفاده قرار گيرد. در چنين مواردى الزم است دو 
يا چند سم با يکديگر مخلوط گردند، آن گاه عمليات سم پاشى انجام 
شود. چنان چه اين سموم قابليت اختالط داشته باشند مى توان با 
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عمليات  هزينٔه  جمله  از  رسيد،  هدف  چند  به  سم پاشى  يک  انجام 
سم پاشى را در حد قابل مالحظه اى کاهش داد. البته بايد قابليت 
اختالط وجود داشته باشد وگرنه سموم با يکديگر ترکيب مى شوند 
و رسوب مى نمايند و سّميت آنها کاهش مى يابد يا از بين مى رود که 
در اين حالت بايد از مخلوط کردن آنها پرهيز نمود. بنابراين قبل 
از سم پاشى، با بررسى برچسب سموم از امکان قابليت اختالط آنها 
با يکديگر مطمئن شويد. گفتنى است مى توان برخى از کودهاى 
شيميايى وکودهاى مايع را، که از طريق برگ قابليت جذب دارند، 

نيز همراه با عملّيات سم پاشى مورد استفاده قرار داد. 
هـ ) دوام در مقابل شرايط جّوى براى مدت معين: 
بيشتر  سم پاشى ها  فاصلٔه  باشد  بيشتر  طبيعت  در  سم  دوام  هرچه 
خواهد شد و کشاورز يا باغدار براى مدت بيشترى از مشکالتى 
به  سموم  از  برخى  شد.  خواهد  آسوده  مى کنند  ايجاد  آفات  که 
روغنى)  باال (سموم  روغن  درصد  يا  خاص  ترکيب  داشتن  سبب 
بيشترمى توانند شرايط جّوى مختلف را تحمل کنند و در طبيعت 
يا  زمستانه  سم پاشى هاى  براى  سموم  اين  از  معموالً  بمانند.  باقى 
ندارند استفاده مى شود.  سم پاشى محصوالتى که جنبٔه خوراکى 
مى ماند،  طوالنى  مدت  براى  طبيعت  در  سم  که  همان طور  چون 
گياه  آن  که  صورتى  در  و  مى ماند  باقى  نيز  محصول  يا  گياه  روى 
توسط انسان يا حيوان مورد استفاده قرارگيرد ايجاد مسمومّيت 
نوع  به  توجه  با  بايد  سم پاشى،  از  قبل  بنابراين  نمود.  خواهد 
مى توان  کار  اين  براى  نمود.  انتخاب  را  مناسب  سّمى  محصول، 
روغن هاى  افزودن  با  گرفت.  کمک  گياه پزشکى  متخصصان  از 
مختلف مخصوصاً «روغن ُولک» به محلول سم، مدت ماندگارى 

سم افزايش مى يابد. 
و) کمترين خسارت روى گياه و ساير موجودات مفيد: 
بى توجهى به انتخاب صحيح نوع سم، غلظت، زمان و مصرف آن 
ممکن است خسارت سنگين و غيرقابل جبرانى روى گياه، انسان، 
خودسرانه  هرگز  بنابراين  باشد.  داشته  موجودات  ساير  و  طبيعت 

اقدام به مصرف سم نکنيد و فقط کارشناسان حفظ نباتات مجازاند 
نوع غلظت و زمان مصرف سموم دفع آفات را توصيه نمايند. 

کار عملى ۶ ۱ ــ۱: بررسى برچسب چندين سّم مختلف 
و نکاتى که روى آنها درج شده است 

آفت کش  چندين  پاکت  يا  قوطى  نياز:  مورد  وسايل 
مختلف، لباس ايمنى و ماسک 

۱ــ برچسب چندين سم مختلف (آفت کش) را، که حاوى 
دورٔه کارنس، درجٔه سّميت (L.D.50)، قابليت اختالط با سموم 
در  هستند،  شده  درج  موارد  ساير  و  شده  توصيه  غلظت  ديگر، 
آزمايشگاه هنرستان مورد بررسى و مقايسه قرار دهيد و مشخص 
کنيد کدام سم، روى گياه ماندگارى بيشترى دارد؟ کدام سم سمّيت 
بيشترى دارد؟ کدام سموم، قابليت اختالط با يکديگر را دارند؟ و 
براى هر آفت چه غلظتى توصيه شده است؟ پوشيدن لباس ايمنى 

و زدن ماسک براى انجام اين آزمايش الزامى است. 
۲ــ جواب اين سؤاالت و سؤاالت مشابه ديگر را همراه با 

توضيح کافى به مربى خود تحويل دهيد. 
ز) جلوگيرى از ايجاد مقاومت در آفت: اگر از يک 
سم خاص براى مدت طوالنى عليه يک آفت خاص استفاده شود، 
به تدريج آن آفت با ايجاد تغيير در ساختمان بدن يا در شيؤه زندگى 
خود با اثرات سوء سم مقابله مى کند. همچنين در يک سم پاشى، 
تعدادى از آفات مقاوم اند و نسل هاى بعدى آن آفات نيز  معموالً 
طبعاً در برابر سم مورد نظر مقاوم خواهند بود. جهت رفع مشکل، 
مى توان سم مورد استفاده را تعويض کرد و از سموم ديگر، که اثر 
سمّيت متفاوتى دارند، استفاده نمود براى مثال اگر آفت موردنظر 
در برابر سم ديازينون مقاومت نشان دهد استفاده از سم آمبوش يا 
آميتراز، که از نظر طرز عمل روى آفات کامالً با ديازينون متفاوت اند 

امکان پذير است. 
در  نامطبوع  بوى  و  طعم  ايجاد  از  جلوگيرى  ح) 
نامطلوبى  و  تند  بوى  و  طعم  داراى  سموم  از  برخى  محصول: 
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هستند و حتى اگر غلظت توصيه شده و دورٔه کارنس آنها رعايت 
شود باز هم مقدارى طعم و بوى محصول را تغيير مى دهند و احياناً 
آن را بدطعم و بدبو مى سازند. اکاتين و اکامت نمونه هايى از اين 
سموم اند. بهتر است از اين سموم جهت سم پاشى گياهانى که جنبٔه 

خوراکى تازه و مستقيم ندارند استفاده شود. 
روى  تأثير  طرز  ازنظر  سموم  انواع  با  آشنايى  ت) 
آفات يا برحسب ميزان نفوذشان در گياه: سموم را از نظر طرز 
تأثيرشان روى آفات به گروه هاى تماسى، گوارشى و تنفسى تقسيم 

مى نمايند که، بسته به نوع آفت، بايد در انتخاب آنها دقت نمود. 
سطح  با  تماس  براثر  سموم،  اين  تماسى:  سموم  ۱ــ 
مى برند،  بين  از  و  مى کنند  مسموم  را  آنها  حشرات،  بدن  خارجى 

مانند ماالتيون و ديازينون. 
دستگاه  راه  از  سموم  نوع  اين  گوارشى:  سموم  ۲ــ 
مرگ  و  مسمومّيت  سبب  و  مى کند  تأثير  حشرات  در   گوارش 
ملخ،  مانند  حشراتى  کنترل  در  را  گوارشى  سموم  مى گردد.  آنها 
آبدزدک و الروهاى برگ خوار، که قطعات دهانى ساينده دارند، 

به کار مى برند. 
در  سهولت  به  که  هستند  سمومى  تنفسى:  سموم  ۳ــ 
تنفس  دستگاه  راه  از  و  درمى آيند  گاز  صورت  به  هوا  مجاورت 
وارد بدن آفت مى شوند و آن را از بين مى برند، مانند نفتالين فسفيد 

آلومينيوم (قرص فستوکسين). 
همچنين سموم برحسب ميزان نفوذشان در گياه به سه دسته 

زير تقسيم مى شوند. 
گياه  اندام  سطح  در  فقط  سموم  اين  سطحى:  سموم  ــ 
ميزبان پخش مى شوند و در بافت ها نفوذ نمى کنند، مانند ماالتيون. 
اين سموم اغلب به صورت تماسى عمل مى کنند و از طريق پوست 

حشره وارد بدن آن مى شوند. 
ــ سموم نفوذى: به سمومى اطالق مى گردند که در محل 

پاشيده شدن، به داخل بافت گياه نفوذ مى کنند، ولى وارد آوندها 
نمى شوند، مانند ديازينون. اين سموم بيشتربه صورت گوارشى عمل 
مى کنند و حشره اى را که قطعات دهانى جونده دارد، با خوردن 

قسمتى از گياِه سمى ازبين مى برد. 
ــ سموم سيستميک: به سمومى گفته مى شود که پس 
از پاشيده شدن روى گياه، وارد شيرٔه نباتى مى شوند و از طريق 
متاسيستوکس.  مانند  مى رسند،  نيز  گياه  قسمت هاى  ساير  به  آن 
و  دارند  مکنده  دهانى  قطعات  که  حشراتى  بيشتربراى  سموم  اين 
و  شته ها  مانند  مى شود،  استفاده  مى نمايند،  تغذيه  گياه  شيرٔه  از 

شپشک ها. 
آشنايى با انواع سموم از نظر ترکيبات: از نظر نوع 
ترکيبات، سموم آفت کش را به چهار گروِه سموم معدنى، گياهى، 

روغن ها و سموم آلى تقسيم مى کنند. 
استخراج  معادن  از  را  سموم  اين  معدنى:  سموم  ۱ــ 
گيرد،  آنها صورت  فناورى خاصى روى  بدون اين که  مى کنند و 
جهت مبارزه با آفات استفاده مى شوند. از اين گروه مى توان گوگرد و 
ترکيبات آن، همچنين فسفردوزنگ را نام برد. اين ترکيبات اغلب از 
طريق تغذيه، ايجاد مسموميت مى کنند. گوگرد از قديمى ترين عناصر 
شيميايى است که براى دفع آفات، مخصوصاً در دفع شپشک هاى 
نباتى مورد استفاده قرار مى گيرد. همچنين در زمان هاى گذشته، 
از پاشيدن گرد فسفودوزنگ با خردٔه برنج، براى مبارزه با آبدزدک 
موش  مرگ  به  که  فسفودوزنگ،  از  همچنين  مى کردند.  استفاده 

مشهور است، جهت کنترل با موش ها استفاده مى شد. 
عصاره  از  استفاده  پيش  مدت ها  از  گياهى:  سموم  ۲ــ 
تنباکو براى دور کردن و کشتن آفات مرسوم بوده است. به طور کلى، 
سموم گياهى از مواد گياهى، شامل پيرترين، نيکوتين و … به دست 
مى آيند. معروف ترين سموم اين گروه امشى است که براى تهئه آن 
در کارخانجات سم سازى، عصارٔه به دست آمده از گل هاى پيرتر۱ 

.Pyrethrum sp  ــ١ نوعى بابونه گاوى 
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را با نفت مخلوط مى نمايند. امشى براى انسان و ساير جانوران 
خون گرم در شرايط سم پاشى کم خطر است و در مبارزه با حشرات 

خانگى تأثير مطلوبى دارد. 
۳ــ روغن ها: براى مبارزه با آفات استفاده از روغن هاى 
معدنى نيز رايج است. به اين منظور بايد روغن ها را به صورت مخلوط 
صابون  از  آب  در  روغن ها  بهتر  اختالط  جهت  برد.  به کار  آب  در 
و  مرغ دارى ها  سم پاشى  براى  که  نفت  مى شود.  استفاده  معمولى 
نمونه اى  مى گيرد  قرار  مصرف  مورد  سموم،  با  آميخته  دامدارى ها 
از روغن هاى معدنى است، همچنين پارافين مايع که براى ماندگارى 
بيشترسموم برروى گياه به سموم شيميايى اضافه مى شود و معموالً 
و  کنه ها  تخم  نباتى،  شپشک هاى  عليه  زمستانه  سم پاشى هاى  در 
حشرات مورد استفاده قرار مى گيرد. طرز تأثير روغن هاى معدنى 
بر روى حشرات، به اين گونه است که اين روغن ها، پس از شکسته 
شدن و تبخير آب، به شکل ورقه هاى نازکى تمام بدن حشره را احاطه 
حشره  شدن  خفه  باعث  تنفسى،  منافذ  کردن  مسدود  با  و  مى کنند 
قدرت  افزايش  موجب  سموم  با  روغن ها  مخلوط  ضمناً  مى شوند. 

کشندگى ترکيب مى گردد. 
مصرف،  بودن  اقتصادی  جمله  از  مزايايی  دارای  روغن ها 
کم خطربودن برای انسان و عدم بروز مقاومت در حشرات و کنه ها 

می باشند.
۴ــ سموم آلـى: بــه سمومـى اطـالق مـى شود کـه در    
کارخانجات توليد سم از مواد شيميايى آلى، به طور مصنوعى ساخته 

مى شوند و نوع حشره کش آنها در چهار دسته به شرح زيرند: 
الف) حشره کش هاى کلره:  اين دسته از سموم در ساختمان 
شيميايى خود داراى يک يا چند اتم کلر هستند. اثر سّمى اين ترکيبات 
باقى  زيست  محيط  در  و  کشاورزى  محصوالت  روى  زيادى  مدت 
مى ماند. مصرف اين سموم در مزارع و باغ هايى که محصول آنها زود 

برداشت مى شود، بايد با احتياط بيشترى صورت گيرد. 
که  به طورى  آنهاست.  طوالنى  دوام  سموم  اين  ويژگى  از 

روى گياه و محصول به مدت طوالنى مى مانند و اگر به طريقى به بدن 
انسان يا دام وارد شوند در بافت هاى چربى بدن ذخيره مى گردند 
ايجاد  مسموميت  نهايت  در  و  مى مانند  باقى  زيادى  مدت  براى  و 
بسيارى  کاربرد  امروزه  است  شده  باعث  مسئله  همين  مى کنند. 
از سموم کلره، از جمله د.د.ت منسوخ گردد و توليد و استفاده 
از آنها ممنوع شود. همچنين قدرت حاللّيت اين سموم، در آب 

بسيار اندک است. 
از جمله اين سموم آندرسولفان را می توان برد.

ب) حشره کش هاى فسفره: با کشف و پيدايش سموم فسفره 
در سال ۱۹۴۲ ميالدى ــ بعد از کشف د.د.ت، فصل جديدى 
در مبارزه با حشرات و کنه ها آغاز شد. در ساختمان شيميايى اين 

دسته از سموم حداقل يک اتم فسفر به کار رفته است. 
از ويژگى هاى ترکيبات فسفره، آن است که فّعاليت سلسله 
آفات  مرگ  و  فلج  باعث  و  مى کنند  مختل  را  حشرات  اعصاب 
مى شوند. سموم فسفره، مسمومّيت هاى شديدى را ايجاد مى کنند، 
ولى بر خالف سموم کلره، در بافت هاى بدن ذخيره نمى شوند. به طور 
کلى، سموم فسفره پرخطرتر از سموم کلره اند ولى دوام آنها کم است 
و زود تجزيه مى شوند. يکى از خواص سموم فسفره، مانند گروه 
قبلى، اين است که هم از راه تماس، هم از راه گوارش و هم در اثر 
بخار شدن سم از طريق تنّفس روى آفات اثر مى کنند. ماالتيون يکى 
از حشره کش هاى فسفرٔه تماسى است که با اثر قاطع حشره کشى و 
کنه کشى در اغلب محصوالت، به خصوص در سبزيجات و براى 
حشره کش هاى  ديگر  از  مى گردد.  مصرف  آفات،  اکثر  با  مبارزه 

فسفرٔه تماسى مى توان گوزاتيون و ديازينون را نام برد. 
فسفرٔه  حشره کش هاى  فسفره،  سموم  از  ديگر  دسته اى 
با  مبارزه  براى  که  هستند  متاسيستوکس  همچون  سيستميک، 
حشرات مکنده و کنه هاى نباتى به کار مى روند. همچنين ديمتوآت، 
که خاصيت حشره کشى و کنه کشى دارد و به صورت گوارشى و 

تماسى اثر مى کند، نيز از سموم سيستميک است. 
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بحث کنيد ۳ــ۱: چرا نبايد در توليد سبزى و صيفى از سموم کلره استفاده کرد؟ 

سموم  اين  ساختمان  کارباماتى:  حشره کش هاى  ج) 
شبيه  تأثير  نحؤه  نظر  از  و  است  کارباميک  اسيد  بنيان  براساس 
سموم فسفره اند. اين سموم، در بدن به سرعت از بين مى روند و از 
طريق ادرار دفع مى شوند و در بافت هاى چربى نيز جمع نمى گردند. 
کاربامات ها، کم خطرتر از سموم فسفره اند. از اين دسته مى توان  

سوين را نام برد.  
سموم،  از  دسته  اين  پيرتروئيدى:  حشره کش هاى  د) 
ساختمانى شبيه سم گياهى پيرترين دارند، با قدرت کُشندگى شديد 
دسته  اين  از  پستانداران.  عليه  اندک  سّميت  با  و  حشرات  عليه 

آمبوش و دسيس را مى توان نام برد. 
پنبه،  پسته،  آفات  کنترل  براى  پيرتروئيدها  ترکيبات 
چغندرقند، نيشکر، سبزيجات، درختان ميوه و همچنين حشرات 

خانگى و انبارى توصيه مى شود.
ترکيبات هورمونی و شبه هورمونی: ترکيباتی هستند 
که به عنوان عوامل برهم زننده رشد طبيعی حشره از جمله فواصل 
تعويض جلد الروی کارايی دارد که در سال های اخير مورد توجه 
قرار گرفته اند. فرمول شيميايی آنها به طريق مصنوعی ساخته شده 

است اين ترکيبات به عنوان سموم شيميايی به کار می روند. 
اشکال  به  سموم  سموم:  مختلف  اشکال  با  آشنايى 
سمى،  گرد  وتابل،  پودر  امولسيون،  صورت  به  بيشتر  و  مختلف 

گرانول، گاز سمى و طعمٔه مسموم به بازار عرضه مى شوند. 
صورت  به  محلول اند،  سموم  دستٔه  از  امولسيون:  ۱ــ 
امولسيون  به صورت  روغنى  حالّل هاى  از  يکى  در  و  غليظ  مايع 
درمى آيند: يعنى مادٔه سّمى به صورت ذرات خيلى ريز در داخل 
مايع ديگر پراکنده مى شود. اين سموم قبل از انحالل با آب بى رنگ 
مانند  مى شوند،  رنگ  شيرى  آب،  با  تماس  محض  به  ولى  هستند 

گوزاتيون و ديازينون. 
حل  آب  در  که  هستند  پودرهايى  وتابل:  پودر  ۲ــ 
نمى شوند، ولى ذرات ريز سم مدتى در آب معلق مى ماند و به شکل 
که  تعليق اند،  قابل  آب  در  پودرها  اين  يعنى  درمى آيند:  دوغاب 
اصطالحاً اين حالت مايع را «سوسپانسيون» گويند؛ مانند الوزال. 
نکته اى که هنگام کار با اين سموم بايد به آن توجه داشت اين است 
که چنان چه بين زمان درست کردن محلول سم و زمان سم پاشى 
تأخير بيفتد، ذرات ريز سم ته نشين خواهد شد. بنابراين بايد قبل 

از سم پاشى مخلوط سم را مجددًا به هم زد. 
۳ــ گرد سمى: گرد سمى يا پودر غيرقابل حل و تعليق در 
به وسيلٔه  آب ترکيبى است که بدون مخلوط کردن با آب، مستقيماً 

گردپاش ها پاشيده مى شود؛ مانند گُل گوگرد. 
۴ــ گرانول: سمومى هستند که به صورت دانه هاى بسيار 
ريز و ِگرد، با قطر حدود يک ميلى متر ساخته شده اند. روى اين 
دانه ها ماده اى شبيه خاک رس چسبيده است که وقتى در جاى 
مرطوب قرار گيرد آب را جذب مى کند و متورم مى شود و پس از 
چند ساعت مى ترکد و مادٔه سمى را به اطراف پخش مى کند، مانند 

گرانول، ديازينون و کاربوفوران. 
از  پس  که  مى شود  گفته  سمومى  به  بخار:  يا  گاز  ۵    ــ 
خروج از ظرف خود و قرار گرفتن در مجاورت هوا به حالت گاز 
درمى آيند. اين سموم، به شکل قرص (قرص فستوکسين) فشنگ 
(فشنگ ليندين)، خمير (خمير آنتى تارلو) يا به حالت مايع تحت فشار 
در داخل کپسول (کپسول متيل بروميد) به بازار عرضه مى شوند. 

به اين سموم، سموم تصعيدى نيز گفته مى شود. 
۶  ــ طعمه هاى مسموم: از اختالط موادغذايى با سموم 
مختلف، طعمٔه مسموم ايجاد مى شود که براى از بين بردن آفات 
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باغدار  يا  کشاورز  توسط  گاهى  مسموم  طعمٔه  مى گردد.  استفاده 
مواردى  در  و  مى گيرد  قرار  استفاده  مورد  و  مى شود  درست 
شرکت هاى توليدکنندهٔ سم آن را به صورت آماده وارد بازار مى کنند. 
در اين حالت براى هر نوع آفتى، طعمٔه مسموم خاصى تهيه مى گردد، 
از قبيل خمير زليو يا طعمٔه تهيه شده از فسفردوزنگ جهت مبارزه 

با موش يا متاالنجى عليه حلزون. 
در  موجود  سموم  بندى  تقسيم   :۱ عملى۱۷ــ کار 
آزمايشگاه هنرستان از نظر چگونگى تأثيرشان روى آفات، ميزان 

نفوذشان در گياه، نوع ترکيبات شان و شکل ظاهرى شان 
آفت کش  چندين  بستٔه  يا  قوطى  نياز:  مورد  وسايل 

مختلف، لباس و تجهيزات ايمنى 
ابتدا انواع سموم را روى ميز آزمايشگاه بچينيد و با توجه 
به مطالب درج شده روى برچسب سموم، تک تک آنها را ازنظر 
چگونگى تأثيرشان روى آفات (تماسى، گوارشى و تنفسى) ميزان 
نفوذشان در گياه(سطحى، نفوذى و سيستميک)، نوع ترکيباتشان 
ظاهرى شان  شکل  و  پيرتروئيدى)  و  کاربامات  فسفره،  (کلره، 
طعمه  و  گازى  سموم  گرانول،  گرد،  وتابل،  پودر  (امولوسيون، 

مسموم) بررسى و سپس تقسيم بندى نماييد. 
سپس نتايج به دست آمده را فهرست کنيد و به مربى خود 

تحويل دهيد. 

آشنايى با زمان مصرف سموم: نکته اى که بايد قبل از 
تهئه محلول سم و آغاز سم پاشى مورد توجه قرار گيرد، مشخص 
نامناسب،  زمان  در  سم پاشى  است.  سم پاشى  مناسب  زمان  کردن 
بلکه  نمى گردد،  محصول  کميت  و  کيفيت  بهبود  موجب  تنها  نه 
مى تواند با از بين بردن دشمنان طبيعى آفت موردنظر موجب طغيان 
ايجاد  زيست محيطى  آلودگى هاى  يا  و  گردد  ديگر  زمانى  در  آفت 
نمايد. بنابراين بهتراست قبل از آماده شدن براى سم پاشى، زمان 
مناسب مصرف سموم را مشخص کنيد. به اين منظور به دو نکتٔه 

زير توجه نماييد: 
الف) مرحلۀ حساس آفت به سم: هر آفتى در مرحله اى 
از زندگى خود نسبت به سموم حساس تر مى شود و سم پاشى در 

شناخت  بنابراين  داشت.  خواهد  را  کارايى  بيشترين  زمان  اين 
چرخٔه زندگى آفت و عادات رفتارى آن، جهت پيدا کردن بهترين 
زندگى  چرخٔه  مطالعٔه  با  مثال  براى  است.  الزامى  سم پاشى  زمان 
کرم ساقه خوار برنج درمى يابيم الروهايى که تازه از تخم ها خارج 
از  پس  مى نمايند.  آغاز  را  برنج  برگ هاى  از  تغذيه  ابتدا  شده اند، 
مدتى نحؤه تغذئه آنها عوض مى شود و با سوراخ کردن ساقٔه برنج 
وارد آن مى شوند و در داخل آن شروع به تغذيه و رشد مى نمايند. 
خروج  پس از  بالفاصله  اين آفت،  سم پاشى  زمان  بهترين  بنابراين 
الروهاى جوان از تخم و قبل از ورودشان به داخل ساقه است، 
زيرا پس از ورود الروها به ساقه، ديگر سم اثر چندانى روى آنها 

نخواهد داشت. 

تحقيق كنيد 2ــ1:
۱ــ مهم ترين سموم مورد مصرف در منطقٔه شما کدام اند؟ 

۲ــ رايج ترين سموم از نظر نحؤه تأثير، ميزان نفوذ، نوع ترکيبات و شکل ظاهرى در منطقٔه شما چه گونه اند؟ 
۳ــ علت رواج نوع خاصى از سم در منطقٔه خود را بررسى کنيد. 
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۵۴   

ب) مناسب بودن وضعيت جّوى: هنگامى که اقدام به 
سم پاشى مى کنيد بايد نسبت به نحؤه زندگى آفت از يک طرف و 
وضعيت آب و هوايى منطقه از طرف ديگر آگاهى کامل داشته باشيد، 
زيرا بايد موقعى عمليات سم پاشى صورت گيرد که وضعيت آب و 
هوايى مناسب باشد؛ يعنى احتمال بارندگى، که موجب شست وشوى 

سم از سطح گياه مى گردد، وجود نداشته باشد. همچنين هوا زياد 
کاهش  سم  کارايى  پايين  يا  دماى باال  در  زيرا  نباشد،  گرم  يا  سرد 
مى يابد. ديگر اين که باد نوزد چون باد و طوفان قطرات محلول 
سم را از سطح گياه دور مى کند، ضمن اين که احتمال ورود سم 

به بدن کارگر سم پاش بيشتر مى شود. 

عمل  انجام  و  سمى  محلول هاى  تهيه  طرز  با  آشنايى 
کاليبراسيون: براى تهئه محلول هاى سمى از سموم امولوسيون، 
با نظارت مربى خود حجمى از سم را با استفاده از پيمانه هاى مدّرج 
يا ظروف مناسب ديگر، با کمى آب مخلوط کنيد و سپس تا رسيدن به 

غلظت توصيه شده روى برچسب سم، آب اضافه نماييد. 
براى تهئه محلول هاى سمى از پودر وتابل، بايد مقدار الزم 
سم را با توجه به نسبت توصيه شده روى برچسب سموم با ترازو 
وزن نماييد. و بعد از آن با مقدارى آب خيس کنيد، سپس بقئه آب 

الزم را اضافه نماييد تا مخلوط يکنواختى به دست آيد. 
از نسبت «در  هزار»  براى سم پاشى درختان ميوه، معموالً 
استفاده مى شود. بديهى است در استفاده از آب به ميزان ۱۰ يا 
۱۰۰ ليتر يا هر مقدار که باشد مى توان با يک تناسب ساده مقدار 
اگر مقدار مصرف سم، ۲در  سم مورد نياز را محاسبه کرد. مثالً 
هزار توصيه شده باشد مقدار سمى که در يک ظرف ۲۰ ليترى بايد 

ريخته شود به صورت زير محاسبه مى گردد: 

x /×
= =
20 2

0 04
1000

ليتر   
 

گرم يا سى سى   ۴۰=۱۰۰۰* ۰/۰۴

فکر کنيد ۲ــ١: 
۱ــ چرا با ورود الروها به داخل اندام های گياهی اثر سموم بسيار کاهش می يابد؟

۲ــ چگونه بارندگی اثر سم را کاهش می دهد؟

يا مى توان از فرمول سادٔه زير، جهت يادگيرى بهتر استفاده 
نمود: 

ميزان سم مورد نياز (به گرم يا cc) = غلظت سم (نسبت در هزار)   *           حجم 
سم پاش مورد استفاده (به ليتر) 

حجم  و  هزار  در   ۲ /۵ شده  توصيه  سّم  غلظت  اگر  مثالً 
سم پاش مورد استفاده ۱۰۰ ليتر باشد مقدار سّم موردنياز به طريق 

زير محاسبه مى شود: 
                   گرم يا سى سى   ۲۵۰=۲/۵*۱۰۰

براى سم پاشى مزارع نسبت سم، برحسب ليتر يا کيلوگرم 
در هکتار، محاسبه مى شود. مثالً ميزان سّم ماالتيون در يک هکتار 
مزرعٔه يونجه، عليه آفت سرخرطومى (نوعى سوسک)، ۳ليتر در 
هکتار تعيين شده است. مقدار آب الزم براى هر هکتار، بسته به نوع 
سم پاش، روش سم پاشى و ارتفاع گياه، متفاوت است. جهت تعيين 
اين ميزان، قبل از سم پاشى مقدار مشخص و کوچکى از مزرعه 
(مثالً ۱۰۰ متر مربع) معمولى را با آب، سم پاشى نماييد تا ميزان آب 
الزم براى سم پاشى اين حجم کوچک به دست آيد. سپس مقدار 

١٠٠٠ ليتر٢ ليتر
x٢٠ ليتر
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 ۵۵     
Integrated Pest Management (IPM) ــ١

آب الزم براى ۱هکتار را با يک تناسب ساده محاسبه نماييد. به اين 
عمل اصطالحاً «کاليبراسيون» مى گويند. سپس مقدار سم توصيه 
شده براى هر هکتار را در ميزان آب الزم براى سم پاشى ۱ هکتار 
به صورت  کاليبراسيون  روش  نماييد.  سم پاشى  سپس  و  مخلوط 

مفصل تر در پيمانٔه مهارتى ۳ توضيح داده خواهد شد. 
کار عملى ۱۸ــ۱: تهئه محلول هاى سمى در آزمايشگاه 

و انجام عمل کاليبراسيون در مزرعٔه هنرستان 
شفاف  پيمانٔه  ماسک،  ايمنى،  لباس  نياز:  مورد  وسايل 

مدرج در اندازه هاى مختلف، ترازو و سم پاش. 
در  خود  مربى  با  همراه  شد  بيان  که  مطالبى  با  مطابق  ۱ــ 
داخل آزمايشگاه و از روى غلظت هاى توصيه شده روى برچسب 
وتابل  پودر  و  امولوسيون  سموم  از  سمى  محلول هاى  سموم، 
تهيه نماييد. قبل از اقدام، الزم است لباس کامل ايمنى بپوشد و 

ماسک بزنيد. 
۲ــ سپس در مزرعٔه هنرستان يک نوع سم پاش را کاليبره 
آب  از  معينى  مقدار  با  را  مزرعه  از  کوچکى  حجم  يعنى  نماييد. 
ميزان  سپس  نماييد.  سم پاشى  خاص،  سم پاش  يک  توسط  ظرف 
آب الزم جهت سم پاشى تمامى مزرعه را به دست آوريد (شکل هاى 

۶۲ــ۱ و ۶۳ــ۱). 
ح) کنترل تلفيقى

آفات  کنترل  جهت  در  روش،  چند  توأم  کارگيرى  به   
توجه  شيميايى،  کنترل  سوء  اثرات  گويند.  تلفيقى»  «کنترل  را 
دانشمندان گياه پزشک را به کنترل تلفيقى معطوف داشته است تا 
با اجراى اين روش کنترل، تاحّدممکن از اثرات بد سموم کاسته 
 ۱(IPM) شود. از اين رو، کنترل آفات در قالب مديريت تلفيقی آفات

مورد بررسى قرار مى گيرد. 
تقويت  باعث  بيولوژيکى  و  زراعى  روش هاى  به کارگيرى 
هرچند  ــ  مقاومت  اين  مى گردد.  آفات  مقابل  در  گياه  مقاومت  و 
جزئى ــ کاهش مصرف سموم را به همراه دارد. از طرف ديگر، با 
کم شدن نسبى مصرف سموم، زمينه براى رشد و فعاليت دشمنان 
طبيعى آفات فراهم مى شود و در نهايت، آفت به نحو مطلوبى کنترل 

مى گردد. 
ارزيابى صحيح جمعيت آفت و دشمنان طبيعى آن، سم پاشى 
به موقع، کم کردن دفعات سم پاشى و استفاده از ترکيبات شيميايى 
مناسب سم، همراه با اقدامات به زراعى و به نژادى و به کارگيرى 
ساير روش هاى پيش گيرى و کنترل با اولويت قرار دادن حفظ و 
سالمت محيط زيست از مواردى هستند که در کنترل تلفيقى، بايد 

مورد توجه قرار گيرند. 
باغ هايى  و  مزارع  از  خود  مربى  با  همراه  ۳ــ۲:  بازديد 
که با مديريت صحيح از روش تلفيقى، جهت کنترل آفات استفاده 

مى کنند، ضمن بازديد بررسى و مشخص کنيد که: 
۱ــ چه روش هاى کنترلى به کار رفته است؟ 

۲ــ وضعيت فراوانى آفات درچه حّدى است؟ 
۳ــ آيا اين وضعيت با وضعيت مزارع و باغ هايى که فقط 

از روش شيميايى استفاده مى کنند تفاوتى دارد؟ 
جواب اين سؤاالت و گزارش اين بازديد را به مربى خود 
تحويل دهيد. موارد کنترل تلفيقى موفقى که در مزارع و باغ هاى 
با مديريت صحيح انجام شده را به همراهى مربى خود و هنرجويان 

در مزرعه و باغ هنرستان اعمال نماييد. 
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ديازينون ۶۰٪ امولوسيون 
  DIAZINON (EC)

حشره کش تماسى، گوارشى از گروه سموم فسفره 
درجٔه سمّيت: mg/kg ۴۰۰ ــ ۳۰۰ 

مواد همراه: امولسفاير و حالّل ۴۰ درصد 
دورٔه کارنس: فاصلٔه آخرين سم پاشى تا برداشت محصول 

۱۰ روز توصيه مى شود. 
ترکيبات  به جز  سموم  اغلب  با  ديازينون  اختالط:  قابليت 

مسى سازگار است. 

محتوِى يک ليتر (۱۰۰۰ سى سى) 
پادزهر: سولفات آتروپين 

مواد و ميزان مصرف: 

ميزان مصرفنوع گياه  نوع آفت 
سوسک سياه گندم 

مگس پياز 
کرم طوقه بر 

کرم سيب 
شته و شپشک 

غالت (گندم و جو) 
سبزى و جاليز 

ذرت 
درختان ميوه 
درختان ميوه 

۱ ليتر در هکتار
۲ ليتر در هکتار

۱/۵ــ ۱ ليتر در هکتار
۱در هزار
۱در هزار 

ارب ۵۰٪ پودر وتابل  پريمي
  PIRIMICARB (WP)

گروه  از  سريع االٔثر  قوى،  عمومى،  شته کشى  پريميکارب 
کاربامات هاست. 

۱۴۷ mg/kg :درجٔه سّميت
مواد همراه: ٪۵۰ 

دورٔه کارنس: فاصلٔه آخرين سم پاشى تا برداشت محصول 
۳ تا ۷ روز مى باشد. 

محتوِى نيم کيلوگرم (۵۰۰گرم) 
پادزهر: آتروپين 

مواد و ميزان مصرف:

ميزان مصرفنوع گياهنوع آفت

شته
شتٔه سبز و شتٔه خونى

شته 

غالت
درختان ميوه 

مرکبات 

۱ در هزار
۵ /۰ در هزار 

۰/۵ تا ۰/۷ در هزار

شکل ۶۳ــ۱ــ نمونۀ برچسب پريميکارب (پريمور)

شکل ۶۲ــ۱ــ نمونۀ برچسب سم ديازينون 
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آزمون نهايى 
۱ــ کدام يک از گروه هاى زير می تواند جزِء آفات محسوب شود؟ 

د) همٔه موارد  ج) حشرات   ب)  حلزون ها   الف) جوندگان  
۲ــ آفت عبارتست از ………

الف) موجودات زنده که به گياه خسارت وارد می کند.
ب) گروهی از موجودات زنده که بازار پسندی گياه را کاهش می دهد.

ج) کليه عواملی که به گياهان و محصول خسارت اقتصادی وارد می کند.
د) عوامل زنده و غيرزنده ای که فقط به گياهان خسارت وارد می کند.

۳ــ کدام گزينه از خصوصيات مشترک حشرات نيست؟ 
ب) داشتن يک جفت بال  الف) بدن سه قسمتى   

د) بندبند بودن بدن ج) داشتن سه جفت پا   
۴ــ حشرات دارای اسکلت ……… بوده و از شاخه ……… می باشند.

الف) خارجی ــ بندپايان
ب) خارجی ــ جانوران
ج) داخلی ــ بندپايان
د) داخلی ــ جانوران

۵  ــ سن گندم و پروانه به ترتيب دارای کدام نوع دگرديسی هستند؟ 
الف) ناقص ــ کامل
ب) کامل ــ ناقص 
ج) ناقص ــ ناقص 
د) کامل ــ کامل

۶  ــ کدام حشرات زندگى اجتماعى دارند؟ 
د) سوسرى ها  ج) موريانه ها   ب) شته ها   الف) ملخ ها  

۷ــ در کدام راسته حشرات قطعات درمانی به ترتيب از نوع زننده ــ مکنده، ساينده، مکنده می باشند.
الف) جور باالن، راست باالن، دو باالن

ب) جورباالن، راست باالن، بال پولک داران
ج) ناجورباالن، دوباالن، بال پولک داران

د) ناجورباالن، دوباالن، راست باالن
۸   ــ کدام گزينه در مورد مرحله شفيرگی حشرات نادرست می باشد:

ب) بافت های بدن به هم می ريزد. الف) تغذيه نمی کند.  
د) فعاليت حياتی به حداکثر می رسد. ج) تحرک ندارد.  



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار٢: جمع آوری و نگهداری حشرات

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۲ـ

۵۸   

۹ــ نام علمی حشره به ترتيب شامل ……… است.
الف) راسته و جنس
ب) جنس و راسته
ج) جنس و گونه
د) گونه و جنس

۱۰ــ زائده کورنيکول روی کدام حلقه شکم شته ها قرار دارد.
الف) پنجم
ب) ششم
ج) هفتم
د) هشتم

۱۱ــ کرم سفيد ريشه متعلق به کدام راسته می باشد.
الف) بال پولک داران
ب) سخت بالپوشان

ج) ناجورباالن
د) جورباالن

۱۲ــ تفاوت الرو در بال پولک داران با بال غشائيان از نظر ……… می باشد.
الف) اندازه
ب) رنگ
ج) شکل

د) مقدار پاهای کاذب شکمی
۱۳ــ زنبور ترياگراما کدام مرحله از زندگی پروانه را پارازيته می کند.

الف) تخم
ب) الرو
ج) شفيره

د) حشره کامل
۱۴  ــ بيشترکنه هايى که از نظر کشاورزى اهميت دارند در سطح برگ توليد ……… مى کنند که به آنها کنه هاى 

……… مى گويند. 
۱۵ــ کدام حشرات شکارى و مفيد هستند؟ 

۱۶ــ کدام راسته از حشرات داراى حشرٔه کامل با خرطوم دراز و فنرمانند هستند که در زير سرجمع مى شود و 
حشره کامل آنها آفت محسوب نمى شود اّما الروهاى آنها مى توانند آفت باشند؟ 

۱۷  ــ کدام وسيلٔه زير براى گرفتن حشرات کوچک و در حال استراحت به کار مى رود؟ 
د) اتالوار  ج) اسپيراتور   ب) تلٔه نورى   الف) تور حشره گيرى  



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار٢: جمع آوری و نگهداری حشرات

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۲ـ

 ۵۹     

۱۸ــ کدام آفت زير داراى پای کننده است؟ 
د) آبدزدک  ج) سن گندم   الف) مگس سفيد         ب) پسيل  

۱۹ــ کدام گزينه جزء کنترل مکانيکى است؟ 
الف) جمع آورى تخم، الرو، شفيره با دست                ب) جمع آورى ميوه هاى آلوده و انهدام آنها 

ج) احداث پناهگاه مصنوعى جهت به دام انداختن آفت            د) همٔه موارد 
۲۰ــ در کدام روش کنترل از حرارت و اشعه استفاده مى شود؟ 

۲۱ــ در ……… با استفاده از عامل بو حشره آفت به دام مى افتد. 
۲۲ــ در کدام يک از اشکال سموم، چنان چه بين زمان درست کردن سم و زمان سم پاشى فاصله بيفتد ذرات سم 

ته نشين خواهند شد؟ 
د) سموم گازى  ج) پودر وتابل   ب) گرانول   الف) گرد سمى  

۲۳ــ به سمومى که پس از پاشيده شدن روى گياه، وارد شيرٔه گياه مى شوند چه مى گويند؟ 
۲۴ــ سمّيت و مدت ماندگارى سم روى گياه به ترتيب با چه خاصه هايى بيان مى شوند؟ 

  L.D.50 ب) دورٔه کارنس ــ    L.D.50 (الف
د) L.D.50 ــ کاليبراسيون  ج) L.D.50 ــ دورٔه کارنس  



مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:٢ــ ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۲: بيماری های گياهى

پيمانۀ مهارتى دوم

بيماری های گياهی

هدف کلى
آشنايى با بيمارى هاى گياهى و توانايى پيشگيرى و کنترل آنها

۶۰   



هدف هاى رفتارى: فراگيرنده با گذراندن اين پيمانٔه مهارتى بايد بتواند:
۱ــ خصوصيات بيماری های غيرانگلی (فيزيولوژيک) را توضيح دهد.

۲ــ خصوصيات بيماری های انگلی را توضيح دهد.
۳ــ عالئم ظاهرى برخی بيمارى هاى گياهى را تشخيص دهد.
۴ــ نمونه هايى از انواع بيمارى هاى گياهى را جمع آورى کند.
۵  ــ نمونه هايی از انواع بيماری های گياهی را نگهداری کند.

۶  ــ از برخى بيمارى هاى گياهى نمونٔه آزمايشگاهى تهيه نمايد.
۷ــ برخى از بيمارى هاى مهم گياهی را شناسايى کند.

۸  ــ چرخٔه زندگی برخی از بيماری های مهم گياهی را شرح دهد.
۹ــ با انواع روش هاى پيشگيرى بيمارى هاى گياهى آشنا شود.

۱۰ــ با انواع روش های کنترل بيماری های گياهی آشنا شود.
۱۱ــ روش های مناسب پيشگيری از بيماری های گياهی را به کار برد.

۱۲ــ روش های مناسب کنترل بيماری های گياهی را به کار برد.
۱۳ــ سموم مختلف در زمينٔه کنترل بيمارى هاى گياهى را طبقه بندى نمايد.

مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:٢ــ ۸ ــ (۱۰/۲, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى٢: بيماری های گياهى

 ۶۱     



مواد، وسايل و تجهيزات مورد نياز
ــ پوشه، کالسه دان و قفسه براى طبقه بندى

ــ چسب مخصوص و چسب نوارى
ــ روزنامٔه باطله، کاغذ هر باريوم يا مقواى سفيد، کاغذ نشريه

ــ نايلون يا سليفون
ــ نخ و سوزن

ــ قيچى خياطى و قيچى باغبانى
ــ تختٔه ِپِرس

ــ انواع نمونه هاى بيمارى هاى گياهى مختلف
ــ آب مقطر و وايتکس، اتانول ٪۷۰

ــ پتريديش و محيط کشت آگار حاوى آنتى بيوتيک
ــ دستگاه اينکوباتور

ــ سوزن کشت، الم و المل
ــ مواد رنگ دهندٔه آزمايشگاهى

ــ ذره بين، لوپ دستى، ميکروسکوپ و بينو کولر
ــ کبريت و نفت
ــ بيل و پارو

ــ واريته هاى مختلف يک بذر
ــ لباس سم پاشى کامل (لباس کار، کاله، عينک، دستکش، ماسک و کفش مخصوص) و روپوش آزمايشگاه

ــ انواع سموم مربوط به بيمارى هاى گياهى
ــ ترازوى دقيق و ظروف با حجم هاى مختلف (پيمانه هاى مدّرج)

ــ بشکٔه ضدعفونى، پالستيک يا پارچٔه برزنتى
ــ انواع کودهاى ميکرو، کودپاش

وسايل کمک آموزشى
و  سمعى  وسايل  ساير  و  فشرده  لوح  رنگى،  اطلس  کتاب هاى  مرجع،  کتاب هاى  اساليد،  فيلم،  پوستر،  عکس، 

بصرى

مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:٢ــ ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۲: بيماری های گياهى

۶۲   



مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:٢ــ ۸ ــ (۱۰/۲, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى٢: بيماری های گياهى

پيش آزمون 

۱ــ پژمردگى و ضعف گياه مى تواند به علت کدام عامل زير باشد؟
د) همٔه موارد ج) خشکى هوا  ب) رطوبت کم خاک  الف) کمبود عناصر غذايى 

۲ــ به موجود زنده اى که مواد غذايى خود را بدون زحمت از موجود زندٔه ديگر کسب مى کند اصطالحاً …… 
مى گويند.

۳ــ بيمارى واگير يعنى چه؟
الف) بيمارى اى که از موجود زندٔه سالم به موجود زندٔه بيمار انتقال مى يابد.

ب) بيمارى اى که از موجود زندٔه بيمار به موجود زندٔه سالم انتقال مى يابد.
ج) بيمارى اى که حالت انگلى دارد.

د) بيمارى اى که حالت ساپروفيت دارد.
استفاده  الکترونى  ميکروسکوپ  از  آن  ديدن  براى  که  است  کوچک  آن قدر  اندازه  نظر  از  موجود  کدام  ۴ــ 

مى شود؟
د) نماتد ج) ويروس  ب) باکترى  الف) قارچ 

۵  ــ آيا قرنطينٔه گياه (جدا کردن گياهان آلوده و سالم از يکديگر) مى تواند موجب کاهش آلودگى گردد؟ 
بلى   خير  

 ۶۳     



واحد كار 1

آشنايی با بيماری های گياهی 

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٢: بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار۱: آشنايى با بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲۱ـ

۶۴   



2ــ بىمارى هاى گىاهى )عوامل بىمارى زا(

سبز  بافت هاى  )زردى  کُلُروز   : از عبارت اند  عالئم  اىن 
گىاه(، ِنکْروز )قهوه اى شدن، خشک شدن و مرگ بافت هاى گىاه(، 
موزائىک )اىجاد لکه هاى تىره و روشن در بافت هاى گىاه(، سفىدک 
)پوشىده شدن گىاه از پودرى سفىد رنگ و اىجاد لکه هاى کلروز و 
نکروز(، سىاهک )انباشته شدن بافت هاى گىاه از پودرى سىاه رنگ(، 
زنگ )لکه هاى کوچک و برجستٔه نارنجى رنگ روى بافت هاى گىاه(، 
پوسىدگى )در هم رىختگى، فساد و تجزىٔه بافت هاى گىاه(، بوته مىرى 
)پژمردگى و در نهاىت مرگ بوته ها(، شانْکْر )اىجاد زخم موضعى و 
اغلب فرو رفته روى ساقه(، پىچىدگى برگ )ضخىم شدن، شکنندگى 
و پىچىدگى برگ ها(، اىجاد گال ىا غّده )رشد فوق العادهٔ قسمتى از 
گىاه( و اىجاد اسکاب ىا َجَرب )لکه هاى موضعى در اندام هاى گىاه که 

در نهاىت ترک مى خورند( )شکل 1ــ2(.

تعرىف بىمارى هاى گىاهى
هرگونه اختالل فىزىولوژىکی که در اثر تحرىک مستمر ىا 
مداوم ىک عامل به وجود آىد و باعث تغىىر کمی و کىفی در گىاه 
گردد را بىماری می گوىند. بىماری ممکن است دارای عالئم قابل 

مشاهده ای باشد ىا نباشد. 
بىمارگر1  عنوان  به  می نماىند،  ری  بىما اىجاد  که  عواملی 
می شناسند. بىمارگرها به دو گروه بزرگ عوامل زنده2 و غىرزنده3 

تقسىم می شوند.
ــ عالئم بىمارى هاى گىاهى: اختالالتى که در گىاه اىجاد 
مى شوند ظاهر آن را تغىىر مى دهند ىا در قسمت هاى داخلى آن اثر 
مى گذارند و در نهاىت، ىک سرى نشانه هاى ظاهرى در گىاه اىجاد 

مى کنند که به آنها عالئم بىمارى مى گوىند.

کلروز

   نکروز 

  پوسىدگى  

پىچىدگى برگ 

Abiotic ــbiotic                          3 ــPathogen                        2 ــ1

  مهارت: كنترل آفات و امراض 

شمارۀ شناساىى: 8   ــ  )10/2, 10/1, 10( ــ )1,2( ــ79 / ک  

پىمانۀ مهارتى٢: بىماری های گىاهى

ـ   8   ــ )10/2, 10/1, 10( ــ )1,2( ــ79 / ک شمارۀ شناساىى: 2ـ

واحد كار1: آشناىى با بىماری های گىاهى

ـ   8   ــ )10/2, 10/1, 10( ــ )1,2( ــ79 /ک شمارۀ شناساىى:21ـ
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مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٢: بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار۱: آشنايى با بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲۱ـ

۶۶   

شکل ۱ــ۲ــ عالئم بيمارى هاى گياهى

سفيدک پودری سياهک

 بوته ميرى

 شانکر 

ايجاد گال

اسکاب (َجَرب) 

 زنگ

موزائيک
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عوامل  خسارت  گياهى:  بيمارى هاى  خصوصيات  ــ 
نهايت  در  و  است  تدريجى  آفات،  خسارت  خالف  بر  بيمارى زا، 
آنها  اکثر  مى آورد.  به وجود  گياه  در  را  مشاهده اى  قابل  تغييرات 
زندگى  چرخٔه  از  قسمت  يک  حداقل  يعنى  دارند؛  انگلى  زندگى 
خود را روى گياه ميزبان مى گذرانند و وابستگى تغذيه  اى با ميزبان 

دارند.
همچنين اين عوامل در گياه بيمارى واگير (مسرى) ايجاد 
گياه  به  بيمار  گياه  از  انتقال  قابل  موجودات  اين  يعنى  مى کنند؛ 
سالم اند. مهم ترين اين عوامل عبارت اند از: قارچ ها، باکترى ها، 

ويروس ها، نماتُدها و گياهان عالى گل دار.
عوامل غيرزندٔه محيطى نيز به سبب شباهتى که در ايجاد 
جزء  دارند،  زنده  عوامل  با  آنها  خسارت  طرز  و  بيمارى  عالئم 
برخالف  عوامل  اين  اما  شده اند.  تقسيم بندى  گياهى  بيمارى هاى 
که  هستند  غيرانگلى  و  ندارند  واگير (مسرى)  حالت  زنده  عوامل 
عبارت اند از: کمبود و زيادى عناصر غذايى، سرما يا گرمازدگى، 
از  ناشى  مسموميت  اکسيژن،  کمبود  رطوبت،  زيادى  يا  کمبود 

گازهاى زيان آور و … .
شرايط وقوع بيماری

بايد  متعددی  عوامل  نمايد  بروز  بيماری  يک  اينکه  برای 
فراهم شوند که در قالب مثلث بيماری مطرح می گردد. سه رکن 
مثلث شامل ۱ــ عامل بيماری زا ۲ــ ميزبان حساس ۳ــ شرايط 
محيطی مناسب. اين ارکان در ارتباط با هم هستند يعنی بايد هر ٣ 

باشند تا ابتال به بيماری صورت گيرد.

بيمارى هاى  اهميت  گياهى:  بيمارى هاى  اهميت  ــ 
گياهى ناشى از خساراتى است که اين بيمارى ها با ايجاد اپيدمى 
(همه گيرى) يا خسارت معمولى به گياهان و محصوالت آنها وارد 
و  بيشتر  گياهان  در  بيمارى ها  معمولى  خسارت  البته  مى سازند. 

پراهميت تر از خسارت اپيدمى آنهاست.
اين خسارت در کشورهاى پيشرفته حدود ۱۰ درصد کل 
محصول برآورد شده و در کشورهاى غيرپيشرفته ممکن است به 
۳۰ درصد کل محصول برسد. در ايران از ميزان خسارت بيمارى ها 
اطالع دقيق و درستى در دست نيست. هر چند خسارت ناشى از 
بيمارى ها را در ايران حدود ۱۵ درصد کل محصول مى دانند ولى 

تصور مى شود مقدار آن، بيش از اين حد باشد.
غيرطبيعى  عالئم  از  کلکسيونى  تهئه  ۱ــ۲:  عملى  کار 

گياهى شايع در منطقه به روش خشک کردن نمونه ها
کاغذ  يا  سفيد  مقواى  روزنامه،  موردنياز:  وسايل 
هرباريوم، نخ و سوزن، چسب مخصوص، چسب نوارى، نايلون 
عالئم  با  گياهى  اندام هاى  از  نمونه هايى  پرس،  تختٔه  سليفون،  يا 

غيرطبيعى، پوشه، کالسه دان، قفسه براى طبقه بندى.
خوبى  به  که  باغ هايى  و  مزارع  از  خود  مربى  همراه  به  ۱ــ 

نگهدارى نشده اند بازديد نماييد.
۲ــ قسمت هايى از برگ، ساقه، ريشه و … گياه، که عالئم 
هنرستان  آزمايشگاه  به  و  جمع آورى  مى دهند،  نشان  را  آلودگى 

منتقل نماييد.
الى  ال به  را  آنها  نمونه ها  کردن  مرتب  و  تميز  از  پس  ۳ــ 
روزنامٔه باطله يا کاغذ مقوايى قرار دهيد و روزنامه ها را زير يک 
مرور  به  گياه  بافت هاى  داخل  آب  تا  دهيد  قرار  فشار  تحت  وزنه 
خارج گردد. مى توانيد از تختٔه پرس نيز استفاده نماييد. روزنامه ها 

را هر روز تعويض کنيد.
 ۱۵ تا   ۱۰ حدود  از  (بعد  نمونه  شدن  خشک  از  پس  ۴ــ 
روز) نمونه هاى خشک شده را روى کاغذ هرباريوم قرار دهيد وبا 

شرايط محيطی

عامل بيماری زا

ميزبان گياهی
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چسب مخصوص، نمونه ها را روى کاغذ ثابت نماييد. براى اين 
کار از چسب مناسب استفاده کنيد.

روى  باريوم،  هر  کاغذ  يا  سفيد  مقواى  پايينى  گوشٔه  ۵  ــ 
يک کاغذ به ابعاد حدود ۱۰*۶ سانتى متر، نام گياه، زمان و مکان 
جمع آورى و مشخصات خود و شناسايى کنندٔه عالئم را بنويسيد 
و روى نمونه، نايلون يا سليفون بکشيد. از آن جايى که شناسايى 
اين  انجام  دارد  ضرورت  است،  تخصصى  و  فنى  کارى  نمونه ها 

عمل را از مربى خود بخواهيد.
و  پوشه  داخل  در  را  شده  جمع آورى  نمونه هاى  ۶  ــ 
کالسه دان قرار دهيد و آنها را در داخل قفسه طبقه بندى نماييد. به 
اين ترتيب کلکسيونى از عالئم بيمارى هاى شايع منطقه خود را تهيه 
خواهيد نمود. ساير نمونه هاى بيمارى گياهى خشک شده موجود 

در آزمايشگاه را بررسى و آنها را نيز طبقه بندى کنيد.
در اين پيمانٔه مهارتى، با توجه به اهميت بيمارى هاى انگلى 
يا واگير، اين بيمارى ها بيشترمورد بررسى قرار مى گيرند. در مورد 
ناشى  بيمارى هاى  (شامل  فيزيولوژيک  يا  غيرانگلى  بيمارى هاى 
از عوامل نامساعد محيطى و کمبود و زيادى عناصر غذايى)، که 
معموالً در ساير بخش هاى کشاورزى نيز مورد تجزيه و تحليل قرار 

مى گيرند، توضيح مختصرى داده مى شود.

۱ــ۲ــ بيمارى هاى غيرانگلى يا فيزيولوژيک
از  مى کنند  ايجاد  گياهان  در  را  بيمارى ها  اين  که  عواملى 
عوامل غيرزندهٔ محيط اند و به هيچ وجه از گياهى به گياه ديگر منتقل 
نمى گردند. اين عوامل، که به نام عوامل محيطى معروف اند، عبارت اند 

از: حرارت، رطوبت، نور، هوا، ترکيبات و پى اچ ( pH)خاک.
نوسانات  که  است  هنگامى  گياهان  رشد  موقعّيت  بهترين 
عوامل ياد شده محدودٔه معّين و مشّخصى داشته باشند. در غير 
اين صورت، زندگى گياه از حالت طبيعى خارج مى شود و عالئم 

بيمارى ظاهر مى گردد.

همچنين اين بيمارى ها ممکن است در هر يک از مراحل 
رشد گياه، اعم از بذر، نهال جوان، گياه بالغ يا ميوه بروز کنند و در 
مزرعه، انبار يا بازار خساراتى به بار آورند. اينک، پيرامون هر يک 

از اين عوامل و اثرات آنها، به اختصار، توضيح مى دهيم:
۱ــ۱ــ۲ــ دما (گرما و سرما): گياهان به طور طبيعى 
در دامنٔه حرارتى محدودى (اغلب بين ۱ تا ۴۰ درجه سانتى گراد) 
زندگى مى کنند. مناسب ترين درجٔه حرارت براى رشد اکثر آنها بين 

۱۵ تا ۳۰ درجٔه سانتى گراد است.
گياهان پايا و مقاوم و اندام هاى در حال خواب گياهان، از قبيل 
بذرها، پيازها و غّده ها ممکن است درجات پايين تر يا باالتر از حدود 
طبيعى را تا حد قابل مالحظه اى تحّمل کنند. بافت هاى جوان در 
حال رشد گياهان (به خصوص گياهان يک ساله) معموالً، نسبت به 

حرارت هاى باالتر يا پائين تر از حدود طبيعى، بسيار حساس اند.
معموالً وقتى که درجٔه حرارت براى رشد گياه از حد طبيعى 
بيشترشود صدمٔه رسيده به گياه سريع تر و شديدتر از زمانى است که 
دماى محيط از حد نصاب طبيعى کاهش يابد. گرماى زياد باعث 
آفتاب سوزى يا سوختگى طرف رو به آفتاب ميوه ها و سبزى ها، از 

جمله سيب، انار، گوجه فرنگى و فلفل، مى شود (شکل ۲ــ۲).

شکل ۲ــ۲ــ عالئم آفتاب سوختگى روى ميوه فلفل
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سرما، ممکن است در درجات باالتر از نقطٔه يخبندان، به 
گياهان گرما دوست، از قبيل ذرت و لوبيا، خسارت برساند. در 
قند  به  نشاسته  تجزئه  باعث  پايين  حرارت هاى  سيب زمينى  مورد 
مى شود و در نتيجه سيب زمينى بيش از حد شيرين و هنگام سرخ 

کردن تيره رنگ و بد مزه مى گردد.
تأثير سرما بر درختان، بيشتر بر روى تنٔه آنهاست که موجب 
در  متغّير  عمق  با  ترک هايى  ايجاد  و  درخت  شدن  پوسته  پوسته 
شکوفه ها  براى  سرمازدگى  خطر  بهاره  سرماى  در  مى شود.  آن 
و  زياد  آن  اقتصادى  آسيب  و  است  زياد  درختان  جوانه هاى  و 

نگران کننده است.
۲ــ۱ــ۲ــ رطوبت خاک و نزوالت جّوى: اختالالت 
ديگرى،  محيطى  عامل  هر  از  بيش  احتماالً  خاک،  در  رطوبتى 
وسيعى  مناطق  در  سال  هر  که  به طورى  مى کاهد،  گياهان  رشد  از 
به  زمين)  (خشکى  آب  کمبود  خسارت  مى يابد.  کاهش  محصول 
پوسيدگى  به  و  آنها  وخزان  برگ  شدن  زرد  ميوه،  شدن  کوچک 
خاک  حّد  از  بيش  رطوبت  مى شود.  منجر  ميوه  گلگاه  قسمت 
خفگى  جمله  از  عوارضى،  گياهان  در  نيز  زمين)  شدن  (غرقابى 

ريشه، ايجاد مى کند. 
و  است  ريشه  به  کافى  اکسيژن  نرسيدن  اثر  بر  خفگى  اين 
باعث مى شود گياهان پژمرده گردند. خشکى و غرقاب شدن گاهى 
در اثر آبيارى نامناسب زمين توسط کشاورزان و باغداران صورت 
مى گيرد و گاهى در اثر کمى و زيادى نزوالت جّوى (باران، برف و 
تگرگ) است، به صورتى که باران هاى شديد و سيل آسا، تگرگ و 
خشکى هوا در ترسالى و خشک سالى خسارت هنگفتى به مزارع 

و باغ ها وارد مى سازند.
بازديد ۱ــ۲: همراه مربى خود از مزارع و باغ هايى، که به 
علت شرايط نامطلوب جّوى دچار خسارت شده اند، بازديد نماييد. 
وضعيت گياهان در اين شرايط را بررسى کنيد و گزارش اين بازديد 

را به مربى خود تحويل دهيد.

۳ــ۱ــ۲ــ نور:  جهت انجام فرآيند فتوسنتز نور انرژى 
موردنياز را تأمين مى نمايد و وجود آن براى ساخته شدن کلروفيل 
در گياهان ضرورى است. در صورت نرسيدن نور کافى تشکيل 
کلروفيل در گياه کند مى شود و شاخ و برگ هاى باريک و بى رنگ 

با ميان گره هاى بلند و بافت داخلى غيرعادى به وجود مى آيد. 
نوِر فوق العاده شديد در طبيعت نادر است و به گياهان نيز 
کمتر آسيب مى رساند. بيشترخساراتى که به نور زياد نسبت داده 

مى شود احتماالً در نتيجٔه حرارت هاى زياِد نور شديد است. 
از ازت و  ۴ــ۱ــ۲ــ هوا: هوا در سطح زمين، عمدتاً 
اکسيژن (به ترتيب ۷۸٪ و ۲۱٪) تشکيل شده و بخش اعظمى از 
۱٪ باقى مانده، بخار آب و گاز کربنيک است. فعاليت هاى انسان 
در توليد انرژى، سوزاندن مواد و دفع پس مانده هاى صنعتى باعث 
شده است انواع مواّد آلوده کننده به داخل اتمسفر وارد گردد. به 
همين دليل، ممکن است متابوليسم گياهى راتغيير دهد و موجب 

بيمارى شود.
وارد  صدمه  گياهان  به  که  کننده؛  آلوده  مواد  تمام  تقريباً 
مى آورند، به صورت گازند. اّما، وجود بعضى مواد ريز و گرد   و 
از  بعضى  باشد.  مؤثر  گياهان  رشد  در  است  ممکن  نيز،  غبار 
آلوده کننده هاى گازى از قبيل آمونياک و کلر فقط در نواحى محدود 
مثل انبارها ايجاد خسارت مى نمايند. ولى خسارت هاى شديدتر و 
گسترده تر در مزرعه به وسيلٔه مواّدى از قبيل دى اکسيد نيتروژن و 

دى اکسيد گوگرد به گياهان وارد مى شود.
اين مواد عمدتاً در اثر سوختن مواد فسيلى و فرآورده هاى 
آنها، که معموالً از اگزوز اتومبيل ها خارج مى شود، به وجود مى آيند. 
پخش فلزات سنگينى همچون سرب، مس و … در هوا و ايجاد 
باران هاى اسيدى از موارد ديگرى است که براى گياهان مشکل ساز 
است. باران هاى اسيدى، که سبب سوختگى در گياه مى گردند، از 

ترکيب دى اکسيد گوگرد با آب باران ايجاد مى شوند.
گياهان  غذايى:  عناصر  زيادى  و  کمبود  ۵  ــ۱ــ۲ــ 



مهارت: كنترل آفات و امراض  
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۷۰   

براى رشد طبيعى به عناصر متعدد معدنى احتياج دارند که بايد آنها 
را از خاک جذب نمايند. برخى از اين عناصر مثل ازت، فسفر، 
پتاسيم، منيزيم و گوگرد، به مقادير نسبتاً زيادى مورد احتياج گياه 
است و عناصر عمده، پر نياز يا پر مصرف ناميده مى شوند. در 
حالى که عناصر ديگرى مانند آهن، منگنز، روى، مس و غير آنها، 
که به مقدار جزئى، مورد احتياج اند، عناصر کم نياز يا کم مصرف 

خوانده مى شوند.
هر دو دسته عناصر مذکور، براى رشد طبيعى گياه الزم اند. 
در صورتى که مقدار يا جذب هر کدام از اين عناصر، کمتر از ميزان 
حّداقل مورد احتياج گياه باشد. عالئم خارجى و داخلى مربوط 
اين  رفع  براى  معموالً  مى کند.  بروز  گياه  در  عناصر  آن  کمبود  به 

کمبودها از کودهاى آلى و معدنى استفاده مى شود.
کودهاى شيميايى ماکرو براى رفع کمبود عناصر پرمصرف 
و کودهاى شيميايى ميکرو براى رفع کمبود عناصر کم مصرف به 
خاک اضافه مى شوند. گاهى نيز از کودهاى کامل، که کلئه عناصر 
پرمصرف و کم مصرف را دارند، استفاده مى شود. غلظت هاى زياد 
هر دو دسته از عناصر مذکور نيز ممکن است در برخى از خاک ها 
(مخصوصاً خاک هايى که کود زياد به آنها اضافه شده) براى گياهان 

اثر سّمى داشته باشند و به آنها آسيب برسانند.
کار عملى ۲ــ۲: جمع آورى نمونه هايى از گياهانى که دچار 

کمبود مواد غذايى هستند و تهئه کلکسيونى از آنها
به همان روش کار عملى قبلى و با همان وسايل، کلکسيونى 

از گياهانى که دچار کمبود مواد غذايى هستند تهيه نماييد.
ــ به کمک مربى خود حداقل يک نمونه کمبود را در باغ 

يا مزرعه شناسايى کنيد.
کار عملى۳ــ۲: رفع کمبود مواد غذايى با دادن کودهاى 
ميکرو در مزارع مبتال. برای جبران کمبود مواد غذايی کودهای 

ميکرو توصيه شده را به مزارع مبتال اضافه نمائيد.
وسايل مورد نياز: کودهاى ميکرو توصيه شده، کودپاش، 

ظروف با حجم هاى مختلف (پيمانه هاى مدّرج)، ترازوى دقيق، لباس 
کار کامل و تجهيزات ايمنی.

انجام  با  و  بگيريد  تحويل  را  پاش  کود  دستگاه  ۱ــ 
سرويس هاى الزم آن را آماده به کار نماييد.

۲ــ کود مناسب را، که ممکن است به صورت جامد يا مايع 
باشند، آماده نماييد.

۳ــ با راهنمايى مربى خود، مقدار الزم کود را اندازه گيرى 
و آماده کنيد و در داخل دستگاه کود پاش بريزيد.

۴ــ گياهى را که دچار کمبود عنصر غذايى بود کودپاشى 
نماييد (شکل ۳ــ۲).

شکل ۳ــ۲

گياه  روى  بر  را  کود پاشى  تأثير  هفته  يک  از  پس  ۵  ــ 
تحويل  خود  مربى  به  را  فعاليتتان  کار  گزارش  و  نماييد  بررسى 

دهيد.
ـ اسيديته (pH) خاک: pH  يا  اسيديتٔه خاک  ۶  ــ۱ــ۲ـ
آنها  جذب  و  خاک  در  عناصر  تثبيت  و  تحرک  انحالل،  در  نيز 
خاک هاى  در  مثال،  براى  است.  تأثيرگذار  بسيار  گياه  به وسيلٔه 
قليايى عنصرى مانند آهن، حتى اگر در خاک وجود داشته باشد، 
توسط گياه جذب نمى گردد. لذا در چنين خاک هايى، گياه عاليم 

کمبود آهن را بروز مى دهد (شکل ۴ــ۲).
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 ۷۱     
شکل ۴ــ۲ــ عالئم کمبود و بيش بود عناصر در گياهان مختلف

کمبود آهن در گيالس  

کمبود منيزيم در انگور  

کمبود ازت در لوبيا 

 کمبود پتاسيم در کاهو

 کمبود منگنز در جو

کمبود کلسيم در خيار

 کمبود ُبر در چغندرقند 

  مسموميت (بيش بود) منگنز در کلزا 

 کمبود فسفر در شمشاد
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۷۲   

۲ــ۲ــ بيمارى هاى انگلى
ايجادکنندٔه اين بيمارى ها از موجودات زنده اند و  عوامل 
همچنين از گياهان بيمار به گياهان سالم قابل انتقال اند. قارچ ها، 
باکترى ها، ويروس ها، نماتُدهاى گياهى و گياهان گل دار انگل۱ و 
نيمه انگل از مهم ترين عوامل بيمارى زاى انگلى محسوب مى شوند. 
از آن جايى که اين عوامل در گياه بيمارى زا هستند، اصطالحاً به 

آنها بيمارگر يا «پاتوژن» مى گويند.
ــ آشنايى با مراحل ايجاد بيمارى توسط عوامل بيمارى زاى 

انگلى:
۱ــ نفوذ عامل بيمارى  به داخل گياه؛

۲ــ دورٔه کمون (دوره نهفتگی۲)؛
۳ــ تکثير و انتشار بيمارگر درون گياه؛

۴ــ ايجاد عفونت در گياه؛
۵  ــ بروز عالئم و توسعٔه بيمارى.

صورت  به  که  گياه  داخل  به  بيمارى زا  عامل  نفوذ  از  پس 
فعال (زمانى که پاتوژن با ايجاد فشار و با ترشح مواد شيميايى وارد 
سلول هاى گياه مى شود) يا غيرفعال (زمانى که پاتوژن از راه هاى طبيعى 
مانند روزنه، عدسک و … يا مصنوعى مانند زخم وارد سلول هاى 
گياه مى شود) انجام مى شود، عامل بيمارى زا ترشح مواد شيميايى 
را آغاز مى کند و با حل کردن ديواره سلول هاى بافت ميزبان براى 
باعث  ترتيب  اين  به  و  مى آورد  فراهم  مناسب  محلى  خود  استقرار 
کمون آغاز مى شود.  ايجاد عفونت در گياه مى گردد. سپس دورهٔ 
در اين دوره عامل بيمارى زا با تکثير غيرجنسى در داخل بافت هاى 
ميزبان گسترش مى يابد. از طرف ديگر گياه نيز در برابر پاتوژن، که 
يک مهمان ناخوانده است، مقاومت مى نمايد و معموالً با ترشح مواد 
شيميايى سعى مى کند عامل بيمارى زا را از بين ببرد. چنان چه پاتوژن 

بر عوامل درون گياه غلبه کند، متعاقباً عالئم و توسعٔه بيمارى در گياه 
آشکار مى شود. ظهور اين عالئم در گياه به علت تغييرات بافت ها و 
غيرعادى شدن اندام هاى ميزبان است. پس از اين مراحل، عامل 
بيمارى زا مجددًا در سطح بافت آلودهٔ ميزبان شروع به فعاليت مى کند 
و با تکثير جنسى و غيرجنسى زمينٔه انتشار خود و آلودگى ثانويه در 

همان سال يا آلودگی در سال بعد را فراهم مى سازد.
آشنايى با عوامل بيمارى زاى انگلى

۱ــ۲ــ۲ــ قارچ ها: قارچ ها موجوداتى کوچک، اغلب 
ميکروسکوپى و فاقد سبزينه (کلروفيل) هستند. اندام رويشى در آنها 
«ريسه يا هيف۳» نام دارد که در جهات مختلف مى رويد و انشعاباتى 
پيدا مى کند که به مجموعه آنها ميسيليوم۴ گويند. هيف ها، ضمن 
گسترش بر روى سطح خارجى اندام ها يا داخل بافت هاى ميزبان، 

مواد غذايى مورد نياز قارچ را تأمين مى کنند (شکل ۵  ــ۲).

شکل ۵  ــ۲ــ الف ــ هيف هاى رويشى  
ب ــ تصوير هيف ها با ميکروسکوپ الکترونی

بدون ديواره عرضی

با ديواره عرضی  

١ــ اين گياهان در مبحث علف های هرز نيز مورد بررسی قرار می گيرند.
Incubation period ٢ــ دوره پرورش يا کمون، فاصله زمانی بين ورود عامل بيماری زا به ميزبان (گياه) تا ظهور عالئم

Mycelium ــ٤                            Hyphae ــ٣

الف

ب
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 ۷۳     

بيش از صد هزار گونه قارچ شناسايى شده، که بيشترآنها 
مرده  آلى  مواد  روى  قارچ ها  اين  هستند.  (ساپروفيت)  گندرو 
زندگى مى کنند و موجب تجزئه آنها مى شوند. تعداد بسيار کمى از 
قارچ ها نيز در انسان و در ساير جانوران بيمارى ايجاد مى نمايند 
و حدود هشت هزار گونه از آنها موجب بروز بيمارى در گياهان 

مى گردند.
بعضى از قارچ ها، براى ادامٔه حيات و توليدمثل، در تمام 
طول زندگى بايد با گياه ميزبانشان در تماس باشند. به اين قارچ ها 
هم  مى توانند  نيز  قارچ ها  از  ديگر  گروهى  مى گويند.  اجبارى  انگل 
روى گياه زنده وهم مواد آلى غيرزنده رشد و تکثير يابند. اين گروه 

از قارچ ها را انگل اختيارى يا غيراجبارى مى نامند.
ادامٔه زندگى و نحؤه فعاليت بيشترقارچ ها، بستگى زيادى به 
عوامل محيطى، از جمله حرارت و رطوبت، دارد. قارچ ها بيشتربا 
توليد هاگ (اسپور) تکثير مى شوند. اسپور، اندام ويژٔه توليدمثلى 
است، که معموالً از يک يا چند سلول ساخته شده است. اسپورها، 
ممکن است به طور غيرجنسى تشکيل شوند و يا اين که در اثر يک 
«کنيدى»  را  غيرجنسى  اسپورهاى  آيند.  به وجود  جنسى  پديدٔه 
مى نامند. اسپورها از نظر شکل و اندازه متفاوت اند و انواع مختلفى 

دارند (شکل هاى ۶  ــ۲ و ۷ــ۲).

انتشار قارچ ها، اغلب به صورت اسپور انجام مى گيرد. ولى 
گاهى انتشار آنها توسط بخش هاى ديگرى از قارچ نيز امکان پذير 
خود  مانند  شالْق  تاژک هاى  کمک  به  اسپورها  از  برخى  است. 
حرکت مى کنند، قارچ هايى که اسپورشان فاقد تاژک است، توسط 
عواملى چون باد، آب، پرندگان، حشرات، ساير جانوران و انسان 
از گياه آلوده به گياه سالم منتقل مى شوند. قارچ ها از طريق منافذ 
طبيعى، زخم هايى که در سطح گياه ايجاد شده اند و سلول هاى روى 
از  پس  قارچ ها،  مى شوند.  وارد  گياهى  بافت هاى  به  گياه  پوست 
استقرار در بافت هاى گياه، اغلب به کمک اندام هاى مکنده اى به 
نام مکينه۱ جذب و استفاده از مواد غذايى مورد مصرف گياه براى 

رويش و توليدمثل خود را آغاز مى نمايند (شکل ۸  ــ۲).

شکل ۶  ــ۲ــ انواع مختلف اسپورها

شکل ۷ــ۲ــ تندش (جوانه زدن) اسپور

شکل ۸      ــ۲ــ مکينه

هيف مکينه

Haustorium .١ــ مکينه يا هوستوريوم زايده ای است که از ريسه خارج شده و برای جذب مواد غذايی به داخل سلول ميزبان نفوذ می کند

در مواردى، همين عمل براى ايجاد يک حالت ناسالم و 
غيرطبيعى در سلول هاى گياه کافى است و ممکن است باعث بروز 
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۷۴   

عالئم موضعى يا عمومى بيمارى در گياه گردد.
کار عملى ۴ــ۲: جداسازى قارچ و تشخيص اوليۀ 

آن
وسايل مورد نياز: آب مقطر، سوزن يا پيکان، الم و المل، 

مادٔه رنگى بلودومتيل، ميکروسکوپ
هستند  نمونه هاى قارچى آن قدر مشخص  عالئم برخى از 
مزرعه  در  ميزبان  گياه  روى  بر  سريع  بسيار  را  آنها  مى توان  که 
تشخيص داد. اّما برخى تشخيص ها به آسانى صورت نمى گيرد، 
چون اغلب گياهان نشانٔه آشکارى بروز نمى دهند. به اين منظور 
بايد مواد گياهى را به مدت چند روز روى بسترى مناسب و مرطوب 
قرارداد تا قارچ ها بتوانند رشد کنند و ميسيليوم و هاگ توليد نمايند 
و قابل تشخيص گردند. نکتٔه مهم اين است که قارچ هايى که انگل 
نمى توان  و  مى کنند  رشد  خود  ميزبان  روى  فقط  هستند  اجبارى 
آنها را در محيط هاى کشت معمولى پرورش داد، اّما ساير قارچ ها 
به  آنها  معمولى ترين  و  مى شوند  جداسازى  مختلف  روش هاى  به 

روش زير انجام مى شود:
۱ــ قطعات آلوده اى را که جدا کردن قارچ عامل بيمارى 
دريافت  خود  مربى  از  است،  مطالعه  قابل  سهولت  به  آنها 

نماييد.
۲ــ به وسيلٔه نوک سوزن يا پيکان ريزه هايى از آلودگى را 

روى الم منتقل کنيد.
۳ــ يک قطره محلول رنگى بلودومتيل را روى الم بريزيد 

و المل را به آهستگى روى نمونه قرار دهيد.
۴ــ نمونه را با قرار دادن زيرميکروسکوپ ابتدا با بزرگ نمايى 
کمتر مطالعه کنيد. سپس مشاهدات خود را با بزرگ نمايى بيشتر و 

با دقت بهترى مطالعه کنيد.
۵  ــ مشاهدات خود را در دفتر آزمايشگاه نقاشى و به مربى 

خود تقديم نماييد و پيگير تأييد آن باشيد.

شکل ۹ــ۲ــ جداسازى قارچ از بافت گياه

عالئمى که توسط قارچ ها ايجاد مى شوند عبارت اند از: 
کلروز، نکروز، سفيدک، سياهک، زنگ، پوسيدگى، بوته ميرى، 
(َجَرب).  اسکاب  ايجاد  و  گال  ايجاد  برگ،  پيچيدگى  شانْکْر، 
مى کنند  ايجاد  که  عالئمى  روى  از  گياهى  بيمارى هاى  معموالً 
قارچ هاى  از  مى شوند.  نام گذارى  ميزبانشان  نوع  به  توجه  با  و 
مهمى که در گياهان زراعى و باغى بيمارى زا هستند، مى توان به 
موارد زير اشاره کرد: قارچ عامل سفيدک داخلی ۱ سيب زمينى، 
انگور و خيار، قارچ عامل بوته ميرى يا مرگ گياهچه، قارچ عامل 
سيب،  سياه  لّکه  عامل  قارچ  هلو،  برگ  شترى  لب  يا  پيچيدگى 
قارچ عامل زنگ غّالت، قارچ عامل سياهک غالت، قارچ عامل 
بالست برنج، قارچ عامل لّکۀ قهوه اى برنج و قارچ عامل بيمارى 

برگ نقطه اى.
توضيح  قارچى  گياهى  بيمارى  سه  نمونه  براى  اين جا  در 

داده مى شود:
ايران  نقاط  اکثر  در  بيمارى  اين  سيب:  سياه  لکۀ  ۱ــ 
انتشار دارد. قارچ عامل بيمارى، در چرخٔه زندگى خود دو مرحلٔه 
مشخص انگلى و گندرويى دارد. مرحلٔه انگلى معموالً روى ميوه و 
برگ درخت ديده مى شود و مرحلٔه گندرويى روى برگ هاى خزان 

شده، تا اواخر بهار سال آينده، سپرى مى شود.
Phytophthora infestans ــ١
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 ۷۵     

عالئم بيمارى به صورت بروز لکه هايى روى برگ ها و ميوه ها 
و  ميوه  مرغوبيت  و  محصول  کاهش  به  لکه ها  اين  مى افتد.  اتفاق 
آلودگى  مى شود.  منجر  درختان  برگ  و  شاخه  به  رسانى  صدمه 
شديد ميوه، اگر در ابتداى فصل باشد سبب بدشکلى، شکافتن و 
ريختن ميوه ها مى شود و اگر در انتهاى فصل باشد لکه هاى سياهى 

بر روى ميوه ايجاد مى کند.
اولين عالئم بيمارى به صورت لکه هاى روشن زيتونى رنگ 
در سطح کاسبرگ ها يا برگ هاى کوچک يا در سطح رويى برگ هاى 
سياه  لکه  هاى  به  سپس  روشن  لکه هاى  اين  مى شوند.  ديده  جديد 
تبديل مى گردند. لکه هايى که روى ميوه به وجود مى آيند نيز ابتدا 
مدّور و مخملى و زيتونى رنگ اند ولى بعدًا سياه مى شوند و بعضى 
اوقات شکاف هم برمى دارند. بديهى است عامل بيمارى روى شاخ 
و برگ درخت و در زير آن باقى مى ماند و موجب ادامٔه بيمارى در 
فصل بعد مى گردد. در اين حالت مى توان با جمع آورى و انهدام 
شاخ و برگ درخت، ميزان بيمارى را در سال آينده بسيار کاهش 

داد (شکل ۱۰ــ۲).
مناسب  سموم  از  آگاهی  پيش  به  توجه  با  شيميايی  مبارزه 

استفاده می شود.

شکل ۱۰ــ۲ــ عالئم بيمارى لکۀ سياه سيب

۲ــ بوته ميرى پنبه: اين بيمارى در اکثر نواحى پنبه خيز 
کشور شيوع دارد. عامل بيمارى يک نوع قارچ است. اين بيمارى 
در زمين هايى که دچار کمبود پتاسيم هستند و نيز خاک هايى که بافت 
شنى و سبک دارند بيشترشيوع دارد و از طريق زخم هاى ريشه 
وارد گياه مى گردد. از عالئم اين بيمارى پژمردگى است و هنگامى 
در مزرعه شيوع مى يابد که ارتفاع بوته ها ۳۰ــ۲۰ سانتى متر باشد. 
در اين زمان چنان چه ساقه را قطع کنيم قسمت هاى سياه مشاهده 
مى شود. حتى ممکن است بتوان اين قسمت هاى سياه را در ريشه 
هم ديد. علت پژمردگى، مربوط به ترشحات سمى قارچ است که 
وارد آوندها شده است. بوته هاى مبتال به صورت تک تک در مزرعه 
ظاهر مى شوند. اندازٔه آنها کوتاه و برگ ها و قوزه هاى اين بوته ها 
کوچک اند. برگ ها زرد متمايل به قهوه اى اند و به تدريج از پايين 
گياه شروع به ريزش مى کنند، به طورى که ساقه عريان مى شود. ارقام 
حساس دچار پژمردگى مى شوند و بوته خيلى زود از بين مى رود. 
عامل بيمارى توسط آب، ماشين آالت و بذر آلوده انتشار مى يابد.
کوچک  مزرعه،  شدن  تنک  طريق  بيمارى از  اين  خسارت 
ماندن قوزه ها و بوته ها و کاهش کيفيت الياف پنبه ظاهر مى گردد (شکل 

۱۱ــ۲).

مسيليوم
کنيدی های قارچ

شکل ۱۱ــ۲ــ عالئم بيمارى بوته ميرى پنبه
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۷۶   

برنج خيز  مناطق  تمام  در  بيمارى  اين  برنج:  بالست  ۳ــ 
جّوى  عوامل  به  بيمارى  گسترش  که  اين  با  دارد.  شيوع  ايران 
خصوص  به  شيميايى،  کودهاى  زياد  مصرف  ولى  دارد  بستگى 
بيمارى  اين  است.  مؤثر  بسيار  بيمارى  شدت  در  ازته،  کودهاى 
در شرايط مساعد مى تواند تا ۲۰٪ محصول را از بين ببرد. عامل 
بيمارى نوعى قارچ است که سرعت تکثير و توسعه آن به رطوبت 
نسبى هوا، درجٔه حرارت و آفتاب و باد بستگى دارد. اين بيمارى 
ظاهرى  نشانٔه  مى کند.  حمله  برنج  بوتٔه  هوايى  قسمت هاى  تمام  به 

شکل ۱۲ــ۲ــ عالئم بيمارى بالست برنج

آن ايجاد لکه هاى دوکى شکل متمايل به آبى  روى برگ هاست که 
پس از چندى به صورت لکه هاى بزرگ قهوه اى رنگ در مى آيند. 
لکه هايى که روى ساقه، گره يا دم تشکيل مى شوند اغلب گردند. 
هنگامى که بيمارى به خوشه و دم خوشه حمله کند بيشترين خسارت 
را وارد مى کند، زيرا دانه ها را کوچک و پوک باقى مى گذارند. در 
قسمت هاى سائه مزرعه و محل هايى که در پناه درختان قرار دارند 

بيمارى به شدت گسترش مى يابد (شکل ۱۲ــ۲).

بيمارى  مبتال به اين سه  عملى ۵  ــ۲: از محل هاى  کار 
قارچِى توضيح داده شده بازديد نماييد و نمونه هايى را جمع آورى 
و به روش هاى بيان شده خشک کنيد و از آنها نمونٔه آزمايشگاهى 

تهيه نماييد.
بسيار  موجوداتى  باکترى ها  باکترى ها:  ۲ــ۲ــ۲ــ 
کوچک و ميکروسکوپى اند و اغلب گندرو (ساپروفيت) هستند. 
انسان،  وسيلٔه  به  که  بى مصرف،  آلى  مواد  درتجزئه  نظر  اين  از 
گياهان و حيوانات صورت مى گيرد،  کارخانجات يا در اثر مرگ 

مؤثر و براى طبيعت مفيدند. بعضى از باکترى ها بيمارى هايى در 
انسان و حيوانات پديد مى آورند. امروزه حدود صد و  هشتاد گونه 

باکترى، که در گياهان بيمارى زا هستند، شناسايى شده اند.
باکترى ها، از نظر ساختمان، بسيار ساده و معموالً از يک 
بيضوى،  کروى،  ميله اى،  شکل هاى  به  و  شده اند  ساخته  سلول 
باکترى ها داراى  هستند. عده اى از  مارپيچى، واوى يا رشته اى 
يک يا چندين عدد تاژک اند و به کمک آنها مى توانند در محيط 

مايع حرکت کنند (شکل ۱۳ــ۲).
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 ۷۷     

ب ــ باکترى و تاژک هاى آن

ساده  تقسيم  باکترى ها  در  تکثير  متداول  و  معمولى  روش 
(دو تايى) است. اين تقسيم با سرعت (هر ۲۰ دقيقه يک بار) انجام 
مى گيرد و در شرايط مساعد، به ويژه گرما و رطوبت کافى، طى مدت 

کوتاهى تعداد بسيار زيادى باکترى ايجاد مى کند.
تمام باکترى هاى بيمارى زاى گياهى، به غير از يکى دو گونه، 
ميله اى شکل و کوتاه اند و حدود ۳/۵ ميکرون طول و ۱ ميکرون 
قطر دارند. بيشتر آنها را مادٔه لعابى و چسبناک به صورت يک 
پوشش احاطه کرده و ضخامت آن ممکن است کم يا زياد باشد. به 

اين پوشش «کپسول» مى گويند (شکل ۱۴ــ۲).

شکل ۱۴ــ۲ــ باکترى در حال تقسيم شدن و تبديل آن به دو باکترى، کپسول دور 
باکترى در شکل، کامًال مشخص است.

اگر يک باکترى در سطح يا داخل مادٔه غذايى مثل محيط 
کلنى  نام  به  رؤيتى  قابل  تودٔه  کوتاهى  مدت  در  بگيرد  قرار  کشت 
توليد مى کند که شکل، اندازه، فرم حاشيه، ضخامت و رنگ آنها 
در باکترى هاى مختلف با هم فرق دارد. باکترى هاى بيمارى زاى 
حالت  به  گاهى  و  ميزبان  گياه  در  انگل  صورت  به  گاهى  گياهى، 
گندرو، در خاک به سر مى برند. بنابراين آنها انگل اختيارى هستند 

و مى توان آنها را در محيط غذايى مصنوعى کشت داد.
و  جانوران  ساير  حشرات،  باران،  آب،  به وسيلٔه  باکترى ها 
به  آلوده  اندام هاى  روى  از  نيز  و  ديگر  گياه  به  گياهى  از  انسان، 
اندام هاى سالم منتقل مى گردند و از طريق زخم و يا منافذ طبيعى 
آسان تر  را  کم سن  و  جوان  گياهان  باکترى ها  مى شوند.  گياه  وارد 
از گياهان مسن مورد حمله قرار مى دهند و در آنها عالئمى چون 

کلروز، نکروز، پوسيدگى، شانکر و گال ايجاد مى کنند.
از:  عبارت اند  گياهى،  بيمارى زاى  باکترى هاى  از  برخى 
گال  عامل  باکترى  گالبى،  آتشين  سوختگى  عامل  باکترى 
لکه  باکترى  و  لوبيا  باکتريايى  باليت  عامل  باکترى  طوقه، 

زاويه اى برگ خيار.
در اين جا دو بيمارى باکتريايى گياهى، براى نمونه توضيح 

داده مى شود:
۱ــ آتشک گالبى: اين بيمارى قرنطينه ای توسط باکترى 
ميله اى شکلى موسوم به باکترى عامل سوختگى آتشين گالبى ايجاد 

و از طريق نهالستان گسترش می يابد. (شکل ۱۵ــ۲).

الف ــ باکتری تاژک دار

شکل ۱۳ــ۲ــ باکتری و انواع تاژک در آن
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۷۸   

شکل ۱۶ــ۲ــ عالئم بيمارى آتشک گالبى

شکل ۱۵ــ۲ــ باکترى هاى عامل بيمارى آتشک گالبى

اين بيمارى اولين بيمارى باکتريايى است که در دنيا شناخته 
شده است و در کشور ما خسارت شديد آن مشاهده مى شود. اولين 
عالئم بيمارى، پس از باز شدن گل ها و روى آنها ديده مى شود، به 
صورتى که گل ها آب سوخته و سريعاً چروکيده مى شوند و به رنگ 
قهوه اى متمايل به سياه در مى آيند. در اثر گسترش بيمارى رشد 
ميوه به تأخير مى افتد و بيمارى از طريق ُدم گل به سمت شاخه هاى 
جوان گسترش مى يابد و از اين طريق برگ ها نيز مبتال مى شوند و 
به رنگ قهوه اى متمايل به سياه درمى آيند و پس از آويزان شدن 

مى ميرند.
مى کند،  پيدا  سوخته  حالت  ابتدا  نيز  شاخه ها  پوست 
خشک  رفتگى  فرو  صورت  به  آن گاه  مى شود،  رنگ  تيره  سپس 
درمى آيد. روى ميوه، لکه هاى آب سوخته و سپس قهوه اى ايجاد 
مى گردد.  سياه  و  شده  خشک  و  پالسيده  ميوه  سپس  و  مى شود 
ممکن است در شرايط مرطوب، قطراتى از مايع شيرى رنگ که 
باکترى اند در سطح نقاط آلوده ديده شوند  محتوى  چسبناک و 

۱۶ــ۲). (شکل 

لکه  بيمارى  عامل  خيار:  برگ  زاويه اى  لکه  ۲ــ 
مى تواند  عالئم  اولين  است.  باکترى  نوعى  خيار  برگ  زاويه اى 
روى برگ هاى کوچک به صورت لکه هاى زاويه دار، گرد، شفاف 
برگ هاى  روى  لکه ها  اين  معموالً  شود.  مالحظه  آب سوخته  و 
واضح  صورت  به  و  مى شوند  محدود  رگ برگ ها  بين  در  مسن تر 
سطح  همٔه  و  مى پيوندند  هم  به  مرطوب  شرايط  در  و  زاويه دارند. 

برگ را مى پوشانند.
لکه ها  زيرين  سطح  از  زود  صبح  باکترى  قطرات  اغلب، 
رنگ  به  لکه ها  که  وزمانى  هفته  يک  از  بعد  مى شود.  تراوش 
مى شود  خشک  بافت  درمى آيند،  خشک  قهوه اى  يا  زرد  سفيد، 
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 ۷۹     

شکل ۱۷ــ۲ــ عالئم بيمارى لکه زاويه اى برگ خيار

و فرومى ريزد. لکه هاى مشابه نيز روى ميوه بروز مى نمايد و ميؤه 
باکتريايى مى تواند  رسيده ممکن است از بوته بيفتد. اين بيمارى 
آبيارى، بذر آلوده يا حشرات به راحتى منتقل  توسط باران، آب 

شود (شکل ۱۷ــ۲).

کار عملى ۶  ــ۲: از مزارع و باغ هاى مبتال به دو بيمارى 
باکتريايى توضيح داده شده بازديد و نمونه هايى از عالئم بيمارى را 
جمع آورى کنيد. با انتقال نمونه ها به آزمايشگاه آنها را به روشى 
گياهى  بيمارى هاى  کلکسيون  به  و  خشک  شده  داده  توضيح  که 

خود اضافه نماييد.
ريزى  موجودات  ويروس ها،  ويروس ها:  ۳ــ۲ــ۲ــ 
هستند که تنها به کمک ميکروسکوپ الکترونى قابل رؤيت اند و 
به شکل هاى ميله اى، رشته اى، کروى و چند وجهى ديده مى شوند 

(شکل ۱۸ــ۲).

 NA
PS

 NA
PS

 A

C

 B

مانند  نخ  بلند  ويروس   (A) ويروس ها  مختلف  اشکال  از  نمونه اى  ۱۸ــ۲ــ  شکل 
( B) ويروس بلند ميله اى شکل ( C) ويروس کوتاه ميله اى (D) ويروس چندوجهی  

(E) ويروس کروی

(نوکلئيک اسيد)
(پوشش پروتئينی)
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 E
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۸۰   

کار عملى ۷ــ۲: از مزارع گوجه فرنگى مبتال به بيمارى 
ويروسى موزائيک گوجه فرنگى بازديد و نمونه هايى از عالئم اين 
بيمارى را جمع آورى کنيد. سپس نمونه ها را به آزمايشگاه منتقل 
کنيد و آنها را به روشى، که توضيح داده شد، خشک و به مجموعه 

خود اضافه نماييد.
بيمارى زاى  عوامل  تنها  نماتدها  نماُتدها:  ۴ــ۲ــ۲ــ 
گياهى هستند که به سلسلٔه جانوران تعلّق دارند و جزء بى مهرگان و 
کرم های  لوله ای هستند. بيشتراز هزار گونه از نماتدها به صورت 
آزادند و در آب هاى شيرين، شور يا خاک زندگى مى نمايند و از 
از  زيادى  تعداد  مى کنند.  تغذيه  سلولى  تک  حيوانات  و  گياهان 

شکل ۱۹ــ۲ــ عالئم بيمارى موزائيک گوجه فرنگى

صورت  به  ميزبان  نبودن  و  نامساعد  شرايط  در  ويروس ها 
مى گردند.  فعال  ميزبان،  درون  مساعد  شرايط  در  و  غيرفعال اند 
مى شوند.  محسوب  اجبارى  انگل  زندگى،  نوع  نظر  از  بنابراين، 
به  که  هستند  وراثتى  رشته هاى  از  مجموعه اى  داراى  ويروس ها 
در  فقط  ويروس ها  است.  گرديده  احاطه  پروتئينى  غشاى  وسيلٔه 
سلول زنده ميزبان تکثير حاصل مى کنند. روش کار به اين صورت 
است که رشته هاى وراثتى ويروس به درون هستٔه سلول ميزبان وارد 

مى شوند و کنترل سلول آلوده را در اختيار مى گيرند.
فعاليت ويروس ها، باعث بروز اختالل در متابوليسم سلولى 
مى شود. زيرا سلول را به توليد مواد يا ايجاد شرايط غيرطبيعى، 
اغلب  ويروس ها  مى کند.  وادار  مى رساند،  زيان  زندگى اش  به  که 

وارد شيرٔه گياه مى شوند.
از آن جايى که ويروس ها براى حرکت فاقد اندام اند، براى 
انتقال آنها از گياهان آلوده به گياهان سالم، وجود عوامل کمکى 
عبارت اند از: حشرات که  عوامل  مهم ترين اين  ضرورى است. 
در بين آنها، شته ها و زنجره ها به دليل داشتن قطعات دهانى مکنده 
دارند.  به سزايى  نقش  ويروس ها  انتقال  در  گياه  شيرٔه  از  تغذيه  و 
از  برخى  مخصوصاً  قارچ ها  نماتُدها،  نباتى،  کنه هاى  همچنين 
قارچ هاى خاک زى، بذر و گردٔه گل ها و اندام هاى گياهى (که در 
پياز،  قلمه،  مانند  مى گيرند،  قرار  استفاده  مورد  غيرجنسى  تکثير 
غده و ادوات کشاورزى و باغبانى) مى توانند در انتقال ويروس ها 

مؤثر باشند.
عالئمى که ويروس ها در گياه ايجاد مى کنند عبارت اند از: 
و  کوتولگى  ساقه،  و  برگ  پيچيدگى  موزائيک،  نکروز،  کلروز، 

بدشکلى.
برخى از ويروس هايى که در گياهان ايجاد بيمارى مى کنند، 
عبارت اند از: ويروس موزائيک توتون، ويروس موزائيک خيار، 

ويروس موزائيک لوبيا و ويروس پيچيدگى چغندرقند.
داده  توضيح  ويروسى  گياهى  بيمارى  يک  اين جا  در 

مى شود:
موزائيک گوجه فرنگى: اين بيمارى در اکثر استان هاى 
کشور مشاهده شده است. عامل بيمارى ويروس موزائيک توتون 
است که عالوه بر توتون مى تواند به گوجه فرنگى نيز حمله کند. از 
عالئم مهم اين بيمارى کوتولگى گياه، بدشکل شدن برگ ها، نکروز 
ساقه و دم برگ و لکه دار و موزائيکى شدن و پيچيدگى برگ هاى 

جوان است.
تاولى  حالت  با  و  زرد  لکه هاى  ميوه  روى  در  ويروس  اين 
ايجاد مى کند. در نتيجه ميوه ها بدشکل مى شوند و خاصيت بازار 
پسندى ندارند. در اين حالت عملکرد محصول نيز به شدت کاهش 

مى يابد (شکل ۱۹ــ۲).
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 ۸۱     

نماتُدها در انسان و حيوان به توليد بيمارى هاى گوناگون مى پردازند. 
گروهى هم به صورت انگل روى گياهان به زندگى ادامه مى دهند و 

بيمارى هايى در آنها ايجاد مى کنند.
دارند،  پا  بدون  و  بند  بدون  صاف،  شفاف،  بدنى  نماتدها 
که داراى مقطعى دايره اى شکل اند و طول و قطر بدنشان در حد 
ميکرون است. آنها، معموالً دو جنسى هستندکه ممکن است در 
بعضی از گونه ها نر و ماده هم شکل و در بعضی گونه ها نرها نخی 
شکل و ماده ها گالبی شکل باشند. در داخل بدن افراد ماده پس 
از جفت گيرى با افراد نر، تخم توليد مى شود و نماتدها از طريق 

تخم تکثير مى يابند (شکل ۲۰ــ۲).

از عالئمى که نماتدها در گياهان به وجود مى آورند مى توان 
به کلروز، نکروز، بوته ميرى و ايجاد گال يا غده اشاره کرد. برخى 
از نماتدهاى بيمارى زاى گياهى عبارت اند از: نماتد چغندرقند، 

نماتد عامل غده در ريشه و نماتد گندم.
در اين جا يک بيمارى گياهى که در اثر نماتد ايجاد مى گردد 

توضيح داده مى شود:
 نماُتد چغندرقند: اين بيمارى در اکثر نقاط چغندرکارى 
دو  داراى  که  است  نماتدى  بيمارى  عامل  دارد.  وجود  کشور 
و  شيرى  سفيد  رنگ  به  ماده ها  است.  ماده  و  نر  جنسى  شکل 
ميزبان  ريشٔه  روى  بر  غيرمسلح  چشم  با  حتى  و  شکل اند  ليمويى 
ديده مى شوند. رنگ آنها پس از افتادن در خاک قهوه اى مى شود 
که به آنها کيست (سيست) مى گويند. هر کيست محتوى ۳۰۰ــ۵ 

تخم است (شکل ۲۱ــ۲).

شکل ۲۰ــ۲ــ نماتد موّلد غّده در ريشه (نر و ماده)

نماتدهاى نر کرمى شکل اند و با چشم مسلح ديده مى شوند. 
اين نماتد در شرايط مناسب تا سه نسل در سال توليد مى کند. اکثر 
تخم ها در شرايط مساعد مى توانند تا پنج سال بدون ميزبان در خاک 
باقى بمانند. اولين عالئم بيمارى پژمردگى بوته هاى چغندرقند است 

نر

ماده

نماتُدها با استفاده از نيروى محرکٔه خود در خاک به کندى 
منتشر مى شوند. عالوه بر اين آنها با هر چيزى که ذرات خاک را 
کشاورزى،  وسايل  طريق  از  آنها  مى شوند.  منتشر  نمايد  جابه جا 
کشاورزى،  توليدات  حيوانات،  پاى  زهکش ها،  آب  آبيارى،  آب 
قسمت هاى  با  گياه  آلودٔه  قسمت هاى  تماس  و  آلوده  نهال هاى 
سالم نيز منتشر مى گردند. نماتدها با تزريق ترشحات بزاق خود به 
داخل گياه موجبات رخنٔه خود را به سلول ها و تغذئه از آنها فراهم 
مى سازند. اين ترشحات احتماالً در حل کردن محتويات سلول ها 
و قابل جذب کردن آنها براى نماتدها مؤثرند. همچنين آنها با تغذئه 
خود از شيرٔه سلولى و ايجاد زخم هايى در اندام هاى گياهى موجب 
داخل  به  ويروس ها  و  باکترى ها  قارچ ها،  مثل  عواملى  مى گردند 

گياهان ميزبان منتقل شوند.

شکل ۲۱ــ۲ــ نماتد مادۀ چغندرقند در حال تخم گذارى و تشکيل کيست

کيسه تخم
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۸۲   

که هنگام تابش شديد آفتاب در فصل تابستان بروز مى کند. البته 
شب هنگام برگ ها حالت طبيعى خود را به دست مى آورند. در اين 

بيمارى بوته کم رشد و زرد مى گردد.
ريشه ها بد شکل و کوچک و داراى ريشک هاى فرعى زيادند، 
به طورى که بر روى آنها کيست هاى سفيد رنگ به اندازهٔ يک ميلى متر 
قابل مشاهده اند. مشاهدهٔ بوته ها از نزديک کمبود مواد غذايى را نمايان 
مى سازد. نشانه هاى آلودگى ابتدا در بخشى از مزرعه ديده مى شود و 
در سال هاى بعد گسترش مى يابد و تمام مزرعه را فرامى گيرد. متوسط 
ـ ۴/۵ درصد کل محصول  خسارت اين بيمارى در استان خراسان ۵   ـ
ساليانه تخمين زده مى شود. اين نماتد ميزبان هاى ديگرى هم مثل 
کلم پيچ، شلغم، هويج، تربچه، اسفناج، چغندر لبويى، گوجه فرنگى و 

بسيارى از علف هاى هرز دارد (شکل ۲۲ــ۲).

نماتد  به  مبتال  که  منطقه  مزارع  از  ۸  ــ۲:  عملى  کار 
با  نماييد.  بازديد  ريشه اند،  در  غده  مولد  نماتد  يا  چغندرقند 
مشکوک، به کمک مربى خود از داخل  بيرون آوردن بوته ها ى 
مشاهده  را  بوته  کلّى  حالت  سپس  و  ريشه ها  وضعيت  خاک، 
کنيد. نمونه هاى آلوده به نماتد را به آزمايشگاه انتقال دهيد و به 
خود  مجموعٔه  در  و  خشک  را  آنها  شد  داده  توضيح  که  روشى 

نماييد. نگهدارى 
تا  انگل:  نيمه  و  انگل  گل دار  گياهان  ۵    ــ۲ــ۲ــ 
به  که  شده اند  شناسايى  عالى  گياهان  از  زيادى  گونه هاى  کنون، 
صورت انگلى روى گياهان ديگر زندگى مى نمايند و مانند گياهان 
ميزان  نظر  از  گياهان  اين  مى کنند.  توليد  دانه  و  گل  خود  ميزبان 
آنها  از  عده اى  دارند.  اختالف  هم  با  ميزبان،  گياهان  به  احتياج 
مى توانند  که  آن  وجود  با  لذا  ندارند.  ريشه  ولى  دارند،  کلروفيل 
تمام مواد غذايى را در برگ ها و شاخه هاى خود توليد کنند، براى 
هستند،  ميزبان خود وابسته  موردنياز به  تأمين آب و مواد معدنى 
انواع  به  دارواش  مى شود.  خوانده  انگل  نيمه  که  دارواش  مانند 
درختان مثمر و غيرمثمر حمله مى کند و روى آنها بوته هايى ايجاد 
مى کند که از دور شبيه النٔه پرندگان است. اين گياه نيمه انگل با 
جذب آب و امالح از درخت آن را ضعيف مى کند و شاخٔه آلوده 
را خشک مى نمايد. از آن جايى که دارواش اهميت اقتصادى زياد 
گروهى  مى شود.  داده  توضيح  آن  مورد  در  مقدار  همين  ندارد، 
ديگر از اين گياهان که نه کلروفيل دارند و نه ريشه، انگل مطلق 
ناميده مى شوند. اين قبيل گياهان، کامالً به ميزبان خود وابسته اند 
و اندام هايى به نام مکينه دارند که از تغيير شکل ساقه ها به وجود 
آمده است و در داخل بافت هاى گياهان ميزبان براى مکيدن شيرٔه 

گياهى تشکيل مى گردند. مانند ِسس و گل جاليز.
۱ــ ِسس: ِسس، گياه انگل گلدارى است که به گياهان 
عالى حمله مى کند و با جذب مواد غذايى الزم از گياه ميزبان موجب 
ضعف و مرگ آنها مى گردد. اين گياه يک ساله، بدون برگ و ريشه 

شکل ۲۲ــ۲ــ الف ــ نمونه هايى از 
بوتـه هاى چغنـدرقند مبتال به نـماتـد 

ب ــ ريشه های آلوده به نماتد

الف

ب



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  
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 ۸۳     

و سبزينه، با ساقه هاى باريک زرد رنگ، بسيار منشعب و باال رونده 
و خزنده است (شکل ۲۳ــ۲).

شکل ۲۳ــ۲ــ گياه انگلى ِسس

اّما  دارد  سس  به  مشابه  حالتى  گياه  اين  جاليز:  گل  ۲ــ 
برخالف سس، که اغلب در ساقٔه گياه اندام مکينه ايجاد مى کند، گل 
جاليز بيشتردر ريشٔه گياه، اندام مکينه ايجاد مى کند. گل جاليز در 
اکثر مناطق ايران روى محصوالت مختلف از قبيل خربزه، هندوانه، 
و  شاهدانه  کتان،  توتون،  سيب زمينى،  گوجه فرنگى،  کدو،  خيار، 
بادمجان ديده شده است. بذر گل جاليز تا ۱۳ سال قؤه نامئه خود 
را حفظ مى کند و تا زمانى که با ريشٔه گياه ميزبان تماس پيدا نکرده 
است جوانه نمى زند. رنگ عمومى گل جاليز سفيد متمايل به زرد 
يا بنفش است و اغلب به طور کپه اى در کنار طوقه هاى گياه ميزبان 
مى رويد. اين گياه برگ هاى فلْس  مانند دارد و بذرهاى ريز فراوانى 
توليد مى کند که از طريق آن تکثير مى يابد. گياهان مورد حملٔه گل 
کاسته  آنها  محصول  ميزان  از  و  مى شوند  ضعيف  و  زرد  جاليز 

است.  شبدر  و  يونجه  بيشترمتوجه  بيمارى  اين  خسارت 
عالوه بر آن، بر روى تعداد زيادى از گياهان زراعى و باغى نيز ديده 
مى شود. سس از طريق بذر تکثير مى يابد اّما تکه هاى ساقه اى آن 
حتى بدون ميزبان نيز مى توانند رشد کنند. در گسترش رشته هاى 
سس نور عامل بسيار مهمى است، به صورتى که اگر جوانه هاى 
سس در نور کم يا سايه قرار گيرند قادر نخواهند شد دور گياه ميزبان 
بپيچند و از بين خواهند رفت. ساقه هاى باريک باال رونده بخش 
صورت  در  و  مى برند  بين  از  يونجه  مزارع  در  را  محصول  اعظم 
حمله به ميزبان هاى ديگر سبب ضعف و کاهش شديد محصول آنها 
موردتغذئه  سس  به  آلوده  يونجٔه  مزرعٔه  که  صورتى  در  مى گردند. 
دام قرار گيرد عوارضى از قبيل مسموميت، اختالل در دستگاه 
گوارش و سقط جنين، لرزش و تشنج شديد در دام ها بروز مى کند 

(شکل ۲۴ــ۲).

 (B بذر  تندش   (A گياه  به  مختلف  مراحل  در  ِسس  حملۀ  چگونگى  ۲۴ــ۲ــ  شکل 
حرکت ساقۀ ِسس تحت تأثير نور به اطراف تا اين که به صورت تصادفى با ساقۀ 
و  رفتن  باال  سس،  D)       رشد  گياه  ساقۀ  دور  ِسس  پيچيدن   (C کند.  پيدا  تماس  گياه 

پيچيدن دور ساقه

 A

C

 B

 D



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناساىى: 8   ــ  )10/2, 10/1, 10( ــ )1,2( ــ79 / ک  
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ـ   8   ــ  )10/2, 10/1, 10( ــ )1,2( ــ79 / ک شمارۀ شناساىى: 2ـ

واحد كار1: آشناىى با بىماری های گىاهى

ـ   8   ــ )10/2, 10/1, 10( ــ )1,2( ــ79 /ک شمارۀ شناساىى:21ـ

84   

مى گردد. اگر گل جالىز در مراحل اولىٔه رشد گىاه به آن حمله کند 
گىاه مزبور مقاومت خود را از دست مى دهد. لذا به سبب ضعىف 
شدن، زودتر از گىاهان سالم مورد حملٔه بىمارى ها و آفات قرار 

مى گىرد )شکل 25ــ2(. )جدول 1(.

کار عملى 9ــ2: از مزارع و باغ هاىى که به گىاهان انگلى 
سس و گل جالىز آلوده اند، بازدىد نماىىد. وضعىت گىاه مبتال به 
اىن عوامل انگلى را با گىاهان غىرمبتال مقاىسه نماىىد. سس و گل 
جالىز را همراه با مقدارى از گىاه اصلى به آزماىشگاه منتقل و به 
همىن صورت خشک کنىد تا چگونگى اتصال انگل به گىاه اصلى 

و تغذىه از آن مشخص شود.
کار عملى: با مراجعه به ادارهٔ جهاد کشاورزى فهرستى از 
بىمارى هاى مهم گىاهان زراعى و باغى منطقه خود را تهىه نماىىد. 
در اىن لىست نام محلى و نام علمى بىمارى، عامل بىمارى و عالئم 

بىمارى را مشخص نماىىد.

شکل 25ــ2ــ گىاه انگلى گل جالىز و اتصال آن به رىشۀ گىاه

تحقیق کنید ١ــ٢:
1ــ در منطقٔه شماِ سس بىشتر در چه نوع زراعت هاىى دىده مى شود؟ گل جالىز چه طور؟

2ــ آىا تمام بىمارى هاى راىج در منطقه در مجموعٔه )کلکسىون( شما وجود دارد؟

فکر کنىد 1ــ2: چرا به ِسس و گل جالىز بىمارى گفته مى شود؟



جدول ۱ــ خالصۀ مشخصات عوامل بيمارى زاى گياهى

نحوۀ ورود نحوۀ انتشاراندام توليدمثلنحوۀ توليدمثلنحوۀ زندگىاندام رويشىنحوۀ رؤيتعامل بيمارى
عالئمبه ميزبان

قارچ
ميکروسکوپى 

و 
ماکروسکوپی

ريسه، ميسيليوم 
هيف

اغلب گندرو
انگل اجبارى 
انگل اختيارى

هاگ (اسپور) جنسى و غيرجنسى
ميسيليوم

تــاژک، بـاد،آب، 
پرندگان، حشرات، 
بـذر، انـدام هــای 
گـياهـان آلـوده و 

انسان

منافذ طبيعى، 
زخم و نفوذ 

فعال

کلـروز، نکـروز 
ســـفـيـــدک، 

سياهک،زنگ، 
پـوسـيــدگـى،

بوته ميرى،شانکر، 
پيچيـدگى بـرگ، 
ايجاد گال و ايجاد 

اسکاب (َجَرب)

اغلب گندرو، ــميکروسکوپىباکترى
انگل اختيارى

غيرجنسى 
ــ(تقسيم دو تايى)

تاژک، آب، باران، 
حـشـرات، سـاير  
جانوران، انسان

منافذ طبيعى، 
زخم، ناقلين

کلـروز، نکـروز، 
پوسيدگى، شانکر 

و گال

ميکروسکوپ ويروس
انگل اجبارىــالکترونيکى

توسط تقسيم رشته هاى  
کروموزومى ويروس ها 
در درون سلول ميزبان

ــ

حشرات، کنـه هـا، 
نماتدها، قارچ هــا، 
بـذر، گـرده گــل 

قلمه، پيـاز، غـده، 
ادوات کشاورزى

ورود در شيرٔه 
گياه

کلـروز، نکـروز، 
مــوزائــيــک، 
پيچيدگى برگ و 
ساقه، کوتولگى و 

بدشکلى

آزاد، ــميکروسکوپنماتد
انگل اختيارى

دو جنسى (نر و ماده) و 
ــتوليد تخم

نـيـروى مـحـرکه، 
آب آبـيـارى، 

آب زهکش ها، 
جانوران، توليدات 

کــشـــاورزى
نـهال هـاى آلـوده، 

انسان

از طريق نيش 
با کمک ترشح 

بزاق

کلـروز، نکـروز، 
بوته ميرى، ايجاد 

گال با غده

گياه گل دار 
نيمه انگل 
(دارواش)

با چشم 
جـنـسـى (دانـه گـرده و نيمه انگلساقهغيرمسلح

توسط بذرتخمک) بذر  پخش 
ضعـف عـمومى اندام مکينهباد

گياه

گياهان گل دار 
انگل (سس و 

گل جاليز)
با چشم 
جـنـسـى (دانـه گـرده و انگلساقهغيرمسلح

تخمک)

بــذر، سـس قـادر
است با رشد دادن 
قـطعٔه جدا شده اى 
از ساقه خود زياد 

گردد

توسط  دانه  پخش 
ضعف عمـومـى اندام مکينهباد

گياه

 ۸۵     
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ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲٢ـ

۸۶   

واحد كار 2

پيشگيری و كنترل بيماری ها 
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ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲٢ـ

 ۸۷     

بيمارى هاى  کنترل  و  پيش گيرى  روش هاى  ۳ــ۲ــ 
گياهى

۱ــ۳ــ۲ــ قرنطينۀ  گياهان: چنان چه در قسمت آفات 
نيز بيان شد، گاهى با ايجاد پست هاى قرنطينه و بازرسى بين مرز دو 
کشور، دو استان يا دو منطقه با اجراى مقررات وضع شده، مانع از 
ورود عوامل بيمارى زاى غير بومى به منطقه مورد نظر مى گردند. 

به اين روش پيشگيرى کنترل قانونى مى گويند.
حساسيت گياهان منطقه اى که تا به حال به بيمارى خاصى 
مبتال نشده نسبت به عوامل بيمارى زا بسيار زياد است، زيرا در 
برابر حملٔه اين عوامل بى دفاع اند و هنوز مقاومتى در برابر آن عوامل 
(بيمارى زاى خاص) به دست نياورده اند. قرنطينه ممکن است در 
مورد بذر، نهال، قلمه و محصوالت زراعى و باغى انجام شود. 
قرنطينٔه عوامل بيمارى زا بيشتر در مورد بيمارى هاى ويـروسى و 

نماتُـدى و گـاهى قـارچى و باکتريايى صورت مى پذيرد.
۲ــ۳ــ۲ــ تقويت گياه: استفاده از کود مناسب، آبيارى 
بـه موقع، دفع علف هاى هـرز و کاشت گياهان در فاصله مناسب 
و کافى، سبب مــى شود تا گياهان در شرايط بهترى رشد کنند و 
در مقابل حملٔه عوامل بيمارى زا مقاومت بيشترى به دست آورند. 
براى مثال، استفاده از کودهاى پتاسه براى مقاومت بيشتر پنبه در 
برابر بيمارى بـوته ميرى توصيه مى شود. البته بايد تــوجه داشت 
کـه گاهى دادن کود اضافى بوته را ترد و شکننده مى کند و موجب 
گسترش بيمارى، مخصوصاً بيمارى هاى قارچى، در گياه مى شود. 
براى مثال بايد از مصرف زياد کود ازته در شاليزارهايى که آمادگى 

ابتال به بيمارى بالست برنج را دارند اجتناب کرد.
بازديد ۲ــ۲: به همراه مربى خود از زمين هاى زراعى و 

باغ هاى اطراف هنرستان، که به حال خود رها شده اند يا رسيدگى 
مناسبى از آنها نمى شود، بازديد نماييد و وضعيت بيمارى هاى گياهى 
موجود در اين مزارع و باغ ها و چگونگى پيشرفت اين بيمارى ها 
را بررسى کنيد و آنها را با زمين هاى زراعى و باغى اى که وضعيت 
کوددهى، آبيارى و … مناسبى دارند مقايسه نماييد. گزارش اين 

بازديد را به مربى خود تحويل دهيد.
يک  غيرمداوم  کشت  آيش بندى:  و  تناوب  ۳ــ۳ــ۲ــ 
محصول با استفاده از فرآيند تناوب و آيش مى تواند در چرخٔه زندگى 
عامل بيمارى زا اختالل ايجاد کند و باعث کاهش چشم گير بيمارى 
يا از بين رفتن کامل آن شود. براى مثال خسارت نماتُد چغندرقند 
را، با استفاده از آيش و تناوِب مناسب، مى توان به ميزان قابل توجهى 
کاهش داد يا با تناوب سه سالٔه توأم با غالت از بيمارى بوته ميرى پنبه 
پيشگيرى کرد. همچنين آيش بندى زمين به مدت پنج سال در کاهش 

جمعيت نماتد چغندرقند بسيار مؤثر است.
۴ــ۳ــ۲ــ تنظيم زمان کاشت و برداشت: جلو يا عقب 
انداختن زمان کاشت مى تواند محصول را از گزند عامل بيمارى زا 
در امان دارد. از جمله، با دير کاشتن سيب زمينى در نواحى سرد و 
مرطوب بيمارى مرگ ريشٔه سيب زمينى تا اندازه اى کنترل مى شود يا 
با کاشت در اولين فرصِت ممکن مى توان خسارت نماتد چغندرقند 
و بالست برنج را کاهش داد. همچنين با تغيير تاريخ برداشت برخى 
از محصوالت نيز مى توان خسارت بيمارى را کاهش داد. مثالً در 
بيمارى سفيدک يونجه توصيه مى شود چين هاى بهارٔه يونجه زودتر 
انجام گردد تا کانون آلودگى از زمين خارج شود يا در بيمارى لکٔه 
آجرى برگ يونجه برداشت محصول پس از پيدايش اولين لّکه بر 

روى گياه انجام شود.

تحقيق كنيد 2ــ2:
همراه با مربى خود چند بيمارى شايع در منطقٔه خود را شناسايى و شدت و ضعف و توسعٔه آنها را برحسب تاريخ 

کشت آنها تحقيق کنيد.
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۸۸   

۵ــ۳ــ۲ــ دفع علف هاى هرز: علف هاى هرز، محلى 
بيمارى زا  عوامل  از  برخى  زندگى  چرخٔه  گذراندن  براى  مناسب 
به شمار مى روند. با حذف علف هاى هرز مى توان اين کانون هاى 
از  پس  گاهى  هرز  علف هاى  که  آن جايى  از  برد.  بين  از  را  آلوده 
مى توانند  مى مانند،  باقى  باغ  يا  مزرعه  در  نيز  محصول  برداشت 
محلى براى زمستان گذرانى و بقاى عامل بيمارى زا باشند. براى 
مثال دفع علف هاى هرز در بيمارى سفيدک چغندرقند و بيمارى 
ويروسى موزائيک گوجه فرنگى در جلوگيرى از گسترش بيمارى 

حائز اهميت است.
و  داخل  هرز  علف هاى  جمع آورى  ۱۰ــ۲:  عملى  کار 

اطراف مزرعه يا باغ هاى آلوده
از زمين هاى زراعى و باغ هايى که انواع بيمارى هاى گياهى 
را دارند بازديد کنيد و از علف هاى هرز داخل و اطراف مزرعه نمونه 
تهيه نماييد. نمونٔه تهيه شده ممکن است قسمتى از علف هرز يا کل 
بوتٔه آن باشد. نمونه هاى جمع آورى شده را به آزمايشگاه هنرستان 
بياوريد و با روش قرار دادن نمونٔه گياهى در البه الى روزنامه و تحت 
فشار، همان طور که قبالً توضيح داده شد، آنها را خشک نماييد. 
تشخيص  بيمارى  نام  هرز،  علف  نام  نمونه ها  کنار  در  است  الزم 
داده شده و اين که علف هرز از اطراف يا داخل کدام مزرعه يا باغ 
جمع آورى شده است را يادداشت نماييد.سپس نمونه ها را پس از 

تأييد مربى خود، در مجموعٔه بيمارى ها نگهدارى کنيد.
۶ــ۳ــ۲ــ حذف کانون هاى آلوده: حذف کانون هاى 
آلوده، عالوه بر اين که يک روش پيشگيرى از آلودگى جديد است، 
بيمارى  در  آلوده  شاخه هاى  هرس  هست.  نيز  کنترلى  روش  يک 
سفيدک مو، جمع آورى و سوزاندن برگ ها و ميوه هاى پاى درخت 
آتشک  و  سيب  لکه  سياه  بيمارى  در  آلوده  شاخه هاى  هرس  و 
سال  کشت  از  مانده  باقى  آلودٔه  بوته هاى  کل  بردن  بين  از  گالبى، 
قبل در بيمارى بالست برنج و بيمارى هاى ويروسى مثل ويروس 
موزائيک گوجه فرنگى و از بين بردن قسمت هاى آلودٔه گياه در 

که  است  نمونه هايى  جاليز،  گل  و  ِسس  بيمارى زاى  عامل  مورد 
بيمارى، مى توان از  در اوايل رشد  با حذف آلودگى، مخصوصاً 

گسترش آن کاست.
کار عملى ۱۱ــ۲: جمع آورى و انهدام گياه انگلى سس 

از مزرعه و باغ
وسايل مورد نياز: کبريت، نفت، بيل، قيچى باغبانى

بازديد  شده اند  آلوده  سس  گياه  به  که  باغ هايى  و  مزرعه  از 
نماييد و وضعيت گياهان آلودهٔ مزرعه يا باغ را با گياهان سالم مقايسه 
نماييد. در داخل مزرعه، بوته هاى آلوده را، اگر حجم کمى دارند، با 
بيل از داخل خاک خارج نماييد و در کنار مزرعه با کبريت و نفت 
بسوزانيد و اگر حجم زيادى دارند آنها را در محل آلودگى آتش 
بزنيد. مراقب باشيد آتش به قسمت هاى سالم مزرعه منتقل نشود. 
در داخل باغ با کمک قيچى باغبانى شاخه هاى آلوده به سس را 
جدا کنيد و آنها را در گوشه اى از باغ بسوزانيد. هرچه حذف و 
انهدام گياه انگلى سس را زودتر و در ابتداى آلودگى انجام دهيد، 

کنترل، نتيجٔه مطلوب ترى خواهد داشت.
۷ــ۳ــ۲ــ استفاده از ارقام مقاوم: کاشت ارقام يا 
واريته هاى مقاوم در برابر عوامل بيمارى زا، يکى از راه کارهاى مهم 
جلوگيرى از ايجاد بيمارى است. براى مثال، گونٔه مقاوم پنبه در 
برابر بيمارى بوته ميرى به نام رقم «ساحل» توسط مؤسسٔه اصالح 
بذر و نهال کشور در اختيار پنبه کاران منطقٔه گرگان و گنبد قرار داده 

شده که بهترين راه پيشگيرى از بيمارى بوته ميرى پنبه است. 
همچنين واريته هاى مقاوم گندم، در برابر بيمارى زنگ و بذر 
يونجٔه اصالح شده در برابر بيمارى لکٔه آجرى و ارقام مقاوم برنج در 
برابر بيمارى بالست يا ارقام مقاوم کدوئيان در برابر بيمارى ويروسى 
موزائيک گوجه فرنگى از نمونه هاى ديگر استفاده از ارقام مقاوم 
در برابر بيمارى هاى گياهى در کشور ماست. کاشت نهال هايى از 
واريته هاى مقاوم در برابر بيمارى لکٔه سياه سيب و آتشک گالبى، 

جهت پيشگيرى از اين بيمارى ها، نيز توصيه مى شود.
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 ۸۹     

مختلف  (واريته هاى)  ارقام  کاشت  ۱۲ــ۲:  عملى  کار 
يک گياه و مقايسه ميزان مقاومت آنها در برابر بيمارى هاى شايع 

در منطقه 
گياه،  نوع  يک  بذر  مختلف  واريته هاى  نياز:  مورد  وسايل 

بيل
قسمتى از مزرعٔه هنرستان را کرت بندى نماييد و در هر کرت، 
بذر واريته هاى مختلف يک گياه را با بيل بکاريد. مشخصات هر 
کرت  هر  کنار  در  را  آن  نوشته و  کوچکى  تابلوى  روى  را  واريته 
نصب نماييد. کود مناسب، آبيارى به موقع و ساير عمليات داشت 
و  بيمارى  پيشرفت   نماييد.  اعمال  کرت ها  در  يکسان  طور  به  را 
بررسى و  منطقه  در  شايع  بيمارى  به  نسبت  را  واريته  هر  مقاومت 

مقايسه نماييد.
۸   ــ۳ــ۲ــ ضدعفونى خاک: يکى از روش هاى فيزيکى 
قبل  که  است،  خاک  ضدعفونى  گياهى  بيمارى هاى  از  پيشگيرى 
حرارت  و  خورشيد  اشعٔه  کمک  به  مى گيرد،  انجام  بذر  کاشت  از 
امکان پذير است. براى ضدعفونى خاک جهت از بين بردن عوامل 
بيمارى زا آن را در معرض تابش اشعٔه خورشيد قرار دهيد و براى 
گرم شدن بيشتر خاک يک يا چند اليه نايلون روى آن بکشيد. که به 

اين روش آفتاب دهی خاک يا سوالريزاسيون۱ می گويند. 
براى استريل کردن خاک مى توانيد از دستگاه ضدعفونى کننده 
به کمک بخار استفاده کنيد. در اين حالت موقعى خاک استريل 
مى شود که آن را حداقل ۳۰ دقيقه در دماى بيش از ۸۲ درجٔه 
سانتى گراد قرار دهيد. در اين دما تمامى نماتدهاى خاک از بين 

خواهند رفت.
کار عملى ۱۳ــ۲: ضدعفونى خاک به روش کشيدن نايلون 

روى آن
وسايل مورد نياز: بيل، نايلون 

خاک قسمتى از مزرعه را با بيل به صورت پشته درآوريد و 
روى آن را به صورت سرتاسرى با نايلون بپوشانيد. اطراف نايلون 
را زير خاک کنيد تا هواى زير نايلون خارج نشود. براثر خاصيت 
گلخانه اى دماى زير نايلون به شدت افزايش مى يابد. پس از يک 
بزنيد. اين  بزنيد و خاک زير نايلون را به هم  هفته نايلون را کنار 
عمل را چند نوبت انجام دهيد تا تمامى سطح خاک با نور خورشيد 
زير  خاک  ترتيب  اين  کند. به  پيدا  تماس  حاصل از آن  گرماى  و 

نايلون ضدعفونى مى گردد. 
استريل  براى  ضدعفونى بذر: از آب داغ  ۹ــ۳ــ۲ــ 
اندام هاى  مى شود.  استفاده  نهال ها  و  پيازها  گاهى  و  بذر  کردن 
که  حرارتى  بيشتر (از  حرارتى  مى توانند  خواب  مواقع  در  گياهى 
همچنين  کنند.  تحمل  را  بماند)  زنده  مى تواند  بيمارى زا  عامل 
ضدعفونى بذر با سموم شيميايى از روش هاى متداولى است که 
چگونگى آن در بخش کنترل شيميايى توضيح داده خواهد شد. 
گاهى به جاى ضدعفونى بذر از عمل بوجارى استفاده مى شود و 
بذور پاک و عارى از عوامل بيمارى زا کشت مى گردد. اين عمل 
جهت پيشگيرى از ابتالى محصول به گياهان انگلى، نظير سس و 

گل جاليز انجام مى شود.
۱۰ــ۳ــ۲ــ کنترل شيميايى: عمومى ترين راه مبارزه با 
بيمارى هاى گياهى، استفاده از سموم شيميايى است که می بايست 
سموم  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  کنترل  روش  آخرين  به عنوان 
شيميايى به نام هاى قارچ کش ها، نماتدکش ها، باکترى کش ها و غيره 
به بازار عرضه شده اند. در سم پاشِى شاخ و برگ درختان استفاده 
از قارچ کش ها يا باکترى کش ها به صورت محلول، اثرشان بيشتر از 
مواقعى است که به صورت گردپاشى استفاده شوند. البته گردپاشى 

در مواقع بارندگى بر محلول پاشى ترجيح دارد. 
مورد  گياهان  برگ  و  شاخ  سم پاشى  براى  که  سمومى 

Soil Solarization ــ١
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۹۰   

استفاده قرار مى گيرند عبارت اند از: سموم معدنی مانند ترکيبات 
سموم مسى، گوگردى، قارچ کش هاى آلی و آنتى بيوتيک ها. اين 
سموم به نام هاى مختلف در بازار وجود دارند. براى ضد عفونى 
واپام (متام  برومايد،  متيل  مثل  تدخينى  سموم  از  مى توانيد  خاک 
سديم) و غير آنها استفاده نماييد. براى ضدعفونى بذر، پياز و قلمه 
مى توانيد از سمومی مانند ويتاواکس، ويتاواکس تيرام و مانکوزب 

استفاده کنيد.
الف) قارچ کش ها

هستند  شيميايى  مواد  يا  عناصر  از  دسته  آن  قارچ کش ها 
محلول  مى روند.  کار  به  انگل  قارچ هاى  عليه  مبارزه  براى  که 
بُردو اولين قارچ کشى است که در دنيا از مخلوط سولفات مس، 
بيمارى  کنترل  براى  ترکيب  اين  از  و  شد  ساخته  آب  و  آهک 
آن  که  گوگرد،  از  همچنين  گرديد.  استفاده  مو  داخلی  سفيدک 
نيز مانند محلول بردو جزِء  سموم معدنى است، براى از بين بردن 
نيز، از اين  استفاده شد که در حال حاضر  سفيدک های حقيقی 
دو ترکيب استفاده مى شود. پس از ترکيبات معدنى، ترکيبات آلى 

قارچ کش وارد بازار شدند.
قارچ کش ها ضمن کنترل بيماری ممکن است اثرات سويی 
توصيه  با  فقط  آن ها  مصرف  بنابراين  باشند  داشته  ميزبان  روی 

کارشناسان امکان پذير می باشد.
به  مى شوند  پاشيده  گياه  هوايى  اندام  بر  که  قارچ کش هايى 

چهار گروه تقسيم مى گردند:
گروه اول آنهايى هستند که از راه تماس ميسيليوم قارچ ها را 
در سطح گياه از بين مى برند (قارچ کش تماسى). گروه دوم محافظ 
يا جلوگيرنده اند، که قبل از مستقر شدن اسپور قارچ ها، در سطح 
دو  اين  محافظ).  پوششى  (قارچ کش هاى  مى شوند  پاشيده  گياه 
گروه قارچ کش در سطح گياه قرار مى گيرند و قبل از ورود قارچ به 
داخل گياه آن را از بين مى برند. اين قارچ کش ها حالت پيشگيرى 
درمان کننده  يا  معالج  حالت  قارچ کش ها  ديگر  گروه  دو  اما  دارند. 

دارند و پس از ورود قارچ به داخل گياه از آنها استفاده مى شود. 
شيره  وارد  يعنى  دارند؛  سيستميک  حالت  قارچ کش ها  سوم  گروه 
گياهى مى شوند و قارچ هايى را که در بين بافت ها قرار دارند از بين 
آلودٔه  بافت  و  دارند  کننده  ريشه کن  حالت  چهارم  گروه  و  مى برند 

گياه را نابود مى کنند.
انواع قارچ کش ها

قارچ کش ها را به روش های مختلف تقسيم بندی می نمايند. 
آلی  و  معدنی  به  شيميايی  ساختمان  براساس  را  قارچ کش ها  مثالً 
محافظتی  قارچ کش های  به  عمل  طرز  براساس  و  می کنند  تقسيم 
و معالجه کننده تقسيم می شوند. همچنين براساس ورود به داخل 
آوندها قارچ کش ها را به دو گروه سيستميک و تماسی تقسيم بندی 

می نمايند.
ب) باکترى کش ها

سديم  هيپوکلريد  هزار  در  يک  محلول  با  بذر  ضدعفونى 
باکترى هاى سطحى را از بين مى برد. براى سم پاشِى شاخ و برگ هاى 
و  مس  اکسى کلرور  مانند  مسى  ترکيبات  باکتريايى  بيمارى  به  مبتال 
محلول بردو کاربرد دارد يا از زيِنب براى سم پاشى شاخ و برگ هاى 
جوانى که به ترکيبات مسى حساس اند استفاده مى شود. براى مبارزه 
با باکترى هاى بيمارى زا در گياهان از مواد آنتى بيوتيک نيز استفاده 
به طور  و  مى شوند  گياه  جذب  آنتى بيوتيک ها  از  برخى  مى گردد. 
سيستميک عمل مى کنند. مهم ترين آنها که در کشاورزى مصرف 

مى شوند، استرپتومايسين و  ترامايسين هستند.
ج) نماتدکش ها

از  قبل  خاک  ضدعفونى  جهت  عموماً  نماتدکش  سموم 
کاشت محصول به کار مى روند، از جمله نماتدکش نماگون و راگبى. 
در  مخصوصاً  گرانى،  علت  به  نماتدکش  سموم  از  استفاده  البته 
زراعت هاى بزرگ مقرون به صرفه نيست و فقط در زراعت هاى 

کوچک با مشورت کارشناسان مربوطه انجام مى شود.
روش هاى  شيميايى:  سموم  از  استفاده  روش هاى 
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بيمارى،  نوع  جمله  از  مختلف  عوامل  به  شيميايى  سموم  کاربرد 
محل هاى استقرار عامل بيمارى و اقتصادى بودن بستگى دارد. 
سموم شيميايى به صورت هاى ضدعفونى کردن بذر، محلول پاشى، 
بردن  فرو  خاک،  در  محلول ريزى  خاک،  ضدعفونى  گردپاشى، 
اندام گياهى در محلول سم استفاده مى شوند، که در زير به اختصار 

شرح داده مى شوند:
گياهى:  اندام هاى  و  بذور  کردن  ضدعفونى  ۱ــ 
ضدعفونى کردن بذور يا اندام هاى گياهى به صورت گردپاشى يا 
محلول با استفاده از سموم مناسب سبب مرگ يا غيرفعال شدن 
عامل بيمارى زا در آنها مى گردد. ضدعفونى کردن بذور براى مبارزه 
با بيمار ى هاى سبزى و صيفى از جمله بيمارى لکه زاويه اى برگ 
خيار و همچنين عليه سياهک غالت و بالست برنج از مؤثرترين و 
اقتصادى ترين روش هاست. براى ضدعفونى بذور مى توان از سموم 

ويتاواکس، تيرام و کاپتان به نسبت دو در هزار استفاده نمود.
کار عملى ۱۴ــ۲: ضدعفونى کردن بذر 

وسايل مورد نياز: لباس کار، دستکش، ماسک، سم، 
بذر، ترازوى دقيق، بشکٔه ضدعفونى، پالستيک يا پارچه برزنتى، 

بيل يا پارو
۱ــ لباس کار مناسب بپوشيد و ماسک را جلوى دهان و 

بينى خود قرار دهيد. الزم است از دستکش استفاده نماييد.
۲ــ دِر قوطى يا پاکت سم ضدعفونى کننده را با احتياط 
باز کنيد و با استفاده از ترازوى دقيق مقدار ۲۰۰ گرم از سم را 

توزين نماييد.
۳ــ سم توزين شده را در ۵ ليتر آب حل کنيد.

۴ــ مقدار يک صد کيلوگرم بذر گندم را توزين کنيد و آن 
را درون بشکٔه ضدعفونى کننده بريزيد. دِر بشکه ضد عفونى کننده 
را باز کنيد و محلول سمى را، که قبالً آماده نموده بوديد، بر روى 

گندم هاى درون بشکه در تمام جهات بپاشيد.
۵  ــ دِر بشکٔه ضدعفونى کننده را محکم ببنديد و از طريق 

دسته آن، شروع به چرخاندن کنيد تا تمام بذر گندم به طور يک نواخت 
ضدعفونى شود (شکل ۲۶ــ۲).

شکل ۲۶ــ۲ــ ضد عفونى بذر در بشکۀ  مخصوص 

۶  ــ در صورت نداشتن بشکٔه ضدعفونى کننده مى توانيد 
از روش زير استفاده کنيد:

پالستيکى را، که از قبل آماده کرده ايد، در يک جاى مسطح 
و صاف پهن کنيد. به  جاى پالستيک مى توانيد از پارچٔه برزنتى 
استفاده کنيد. گندم توزين شده را روى پالستيک يا پارچه برزنتى 

تخليه کنيد. سپس آن را کمى پخش کنيد.
محلول سمى را که تهيه کرده ايد در تمام جهات بر روى گندم هاى 
پخش شده بپاشيد. با بيل يا پارو گندم ها را کامالً زير و  رو کنيد تا سم با 

گندم ها کامالً مخلوط شود و يک نواخت گردد (شکل۲۷ــ۲).

شکل ۲۷ــ۲ــ ضد عفونى بذر روى پالستيک
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۹۲   

۲ــ محلول پاشى (سم پاشى): پاشيدن محلول هاى سمى 
کاربرد  روش  معمولى ترين  از  گياهان  هوايى  اندام هاى  روى  در 
قارچ کش ها به منظور مبارزه با بيمارى هاى گياهى است. استفاده 
از قارچ کش  مؤثر، به ميزان مناسب و در زمان معين، به گونه اى 
که محلول سم به طور يک نواخت در تمام قسمت هاى گياه پاشيده 
شود، سبب بهتر شدن اثر قارچ کش مى گردد. براى مثال، حداقل 
سه نوبت سم پاشى با قارچ کش مناسب در مورد بيمارى لّکه سياه 
سيب ضرورى است. بار اّول، قبل از باز شدن غنچه هاى گل؛ بار 
دوم پس از ريزش گلبرگ ها و بار سوم ۱۰ روز پس از سم پاشى 

نوبت دوم. 
همچنين سم پاشى با مشاهدهٔ اولين عالئم بيمارى بالست برنج 
آتشک  همچون  باکتريايى  بيمارى هاى  مورد  در  مى شود.  توصيه 
باکترى کش  سموم  از  استفاده  خيار  برگ  زاويه اى  لکه  و  گالبى 
است.  شده  سفارش  محلول پاشى  صورت  به  مسى  ترکيبات  يا 
توضيح   ۱ مهارتى  پيمانٔه  در  محلول پاشى  عمل  انجام  چگونگى 

داده شده است.
گردپاشى  زارعين  و  باغداران  از  بعضى  گردپاشى:  ۳ــ 
را، به دليل راحتى کار و سبکى آن، بر محلول پاشى ترجيح مى دهند 
ولى به علت گرانى سموم آن و پخش آن از طريق باد به اطراف، 
همچنين داشتن خطرات احتمالى و پوشش ضعيف سم در روى 

گياه، امروزه کاربرد کمترى دارد.
۴ــ فرو بردن يا خيساندن اندام گياه در محلول سم: 
براى اين منظور محلول سم با غلظت مناسب در سطل، تشت يا 
بشکه تهيه مى شود و معموالً نشا يا ساير اندام هاى گياه مانند غده هاى 
سيب زمينى و غيره را قبل از عمل کاشت در آنها فرو  مى برند و 
سپس اقدام به کشت مى کنند. اين عمل باعث مى شود از آنها عليه 

عوامل بيمارى زا محافظت گردد.
خاک،  در  محلول پاشى  خاک:  در  محلول پاشى  ۵ــ 
معموالً بعد از سبز شدن بذر يا بعد از عمل کاشت، با استفاده از 

پوسيدگى  گياهچه،  مرگ  بيمارى هاى  عليه  معموالً  و  مؤثر  سموم 
ريشه و طوقه انجام مى شود.

۶ــ کاربرد سموم در جوى آب (جويچه): گاهى براى 
گياه حمله  زيرزمينى  اندام  خاک زى، که به  بيمارى هاى  مبارزه با 
مى کنند، قارچ کش ها را به مقدار مناسب به صورت گرانول يا محلول 
در جوى آب مى ريزند و به کمک جريان آب در انهار سموم را به 

پاى بوته ها مى رسانند.
۷ــ استفاده از سموم تدخينى (   گازى شکل): سموم 
تدخينى را به منظور مبارزه با عوامل بيمارى زاى خاک زى به خاک 
مى افزايند و يا در داخل خاک تزريق مى کنند. اين گونه سموم بايد 
۲ تا ۳ هفته قبل از کاشت مصرف شوند. از اين سموم مى توان 

متيل برومايد، کلروپيکرين، متام سديم (واپام) را نام برد.
گروه ديگرى از سمومى که در خاک عليه نماتدها استفاده 
هستند،  ارگانوفسفره ها  و  کاربامات ها  جزِء  ترکيبات  و  مى شوند 

خاصيت حشره کشى نيز دارند.
بعد  بيمارى هاى  کنترل  جهت  سموم  از  استفاده  ۸   ــ 
از برداشت: استفاده از مواد شيميايى براى کنترل بيمارى هاى 
بعد از برداشت به علت اين که ممکن است اثرات منفى سم يا مواد 
شيميايى روى محصوالت باقى بمانند پيچيده تر است. در سال هاى 
اخير چند نوع قارچ کش براى مبارزه با بيمارى هاى انبارى معرفى 
ميوه ها  شد ه اند که به صورت محلول رقيق به کار مى روند. معموالً 
و سبزى ها را قبل از انبار کردن در اين قارچ کش ها فرو مى برند. 
بعضى از مواد مانند گوگرد، که در انبار تصعيد مى گردند، به صورت 

پودر يا کريستال مصرف مى شود. 
گاهى کاغذهاى آغشته به مواد شيميايى را به دور ميوه ها 
مى پيچند. از بين ترکيباتى که براى مبارزه با بيمارى  انبارى، به ويژه 
بيمارى مرکبات بعد از برداشت، به صورت تجارى مصرف مى شوند 
مى توان به بوراکس و کربنات سديم اشاره کرد. برخى از مواد ديگر 
از جمله کاپتان بيشتر براى مبارزه با پوسيدگى هاى انبارى ميوه هاى 
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هسته دار و دانه دار مانند هلو، گيالس، سيب و گالبى و همچنين 
موز، انگور، توت فرنگى، جاليز و غير آنها کاربرد دارند.

کار عملى ۱۵ ــ۲: آشنايى با بيمارى هاى گياهى زارعى 
و باغى

وسايل مورد نياز: لوازم التحرير و کتاب هاى مرجع 
در واحد کار ۱ از اين پيمانٔه مهارتى، ۹ بيمارى گياهى انگلى 
(لکٔه سياه سيب، بوته ميرى پنبه، بالست برنج، آتشک گالبى، لکٔه 
زاويه اى برگ خيار، موزائيک گوجه فرنگى، نماتد چغندرقند، گياه 
انگلى ِسس و گل جاليز) براى نمونه توضيح داده شده ولى روش 
پيشگيرى و کنترل اين بيمارى ها به صورت پراکنده در واحد کار 

۲ بيان گرديده است.
با  جداگانه  به صورت  را  بيمارى   هر  به  مربوط  مطالب  ۱ــ 

مطالعٔه منابع مورد توصئه مربى خودگرد آورى نماييد. 
عامل  زندگى  چرخٔه  از  شکل هايى  مطالب،  ذيل  در  ۲ــ 
بيمارى زا، نحوهٔ خسارت، عالئم و روش هاى پيشگيرى و کنترل اين 
بيمارى ها و بيمارى هاى مشابه را با مطالعٔه کتب مرتبط يا مشاهدٔه 

فيلم، اساليد، پوستر يا بروشور ترسيم نماييد.
۳ــ همين روش را در مورد گياهانى که در اين کتاب اسمى 
از آنها برده نشده است ولى از بيمارى هاى مهم و اقتصادى منطقٔه 

شما هستند انجام دهيد.

بحث کنيد ۱ــ۲: چگونه مى توان يک کتاب نوشت؟
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۹۴   

بنوميل ۵۰٪ پودر وتابل 
 BENOMYL (WP)

پادزهِر اختصاصى ندارد. قارچ کش سيتميک با اثر حفاظتى و درمانى  
مواد و ميزان مصرف: از گروه ايميدازول هاست. 

     ۵۰۰۰mg/kg:درجٔه سمّيت
مواد همراه: ۵۰ درصد 

دورٔه کارنس: فاصلٔه آخرين سم پاشى تا برداشت  
محصول ۱۴ روز است. 

قابليت اختالط با اکثر سموم را دارد.

اربندازيم پودر وتابل
 KARBENDAZIM (WP)

پادزهِر اختصاصى ندارد. قارچ کش تماسى با اثر قوى از گروه بنزيميدازول ها 
مواد و ميزان مصرف: درجٔه سمّيت: ۵۰۰۰ ميلى گرم بر کيلو گرم 

مولد همراه: ۵۲/۵ درصد        
دورٔه کارنس: بسيار کوتاه  
قابليت اختالط با اکثر سموم را دارد.  

محتوِى يک کيلوگرم (۱۰۰۰  گرم) 

محتوِى يک کيلوگرم (۱۰۰۰  گرم) 

دو نمونه برچسب قارچ کش

شکل ۲۸ــ۲ــ نمونه برچسب سم بنوميل

شکل ۲۹ــ۲ــ نمونه برچسب کاربندازيم

ميزان مصرفنوع بيمارى
لکٔه سياه سيب

پوسيدگى سفيد ريشه
لکٔه قهوه اى برنج 

۰/۵ در هزار
۴۰ تا ۸۰ گرم در هر متر مربع

۲ در هزار

ميزان مصرفنوع بيمارى
بالست برنج

لکٔه قهوه اى نوارى يونجه
۱ کيلوگرم در هکتار

۱ در هزار
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آزمون نهايى
۱ــ به طور کلى تفاوت آفات و بيمارى هاى گياهى در چيست؟

الف) قابل رؤيت بودن آفات و غير قابل رؤيت بودن بيمارى هاى گياهى
ب) مسرى (واگير) بودن بيمارى هاى گياهى و غير مسرى بودن آفات 

ج) انگلى بودن بيمارى  گياهى و غير انگلى بودن آفات
د) همٔه موارد

۲ــ کدام گزينه در مورد کلروز و نکروز صحيح است؟
الف) خشک شدن و مرگ گياه ــ لکه هاى برجسته و نارنجى رنگ

ب) خشک شدن و مرگ گياه ــ زردى بافت هاى سبز گياه
ج) زردى بافت هاى سبز گياه ــ خشک شدن و مرگ بافت آلوده

د) لکه هاى برجسته و نارنجى رنگ ــ پوشيده شدن گياه از پودر سفيد رنگ
۳ــ در بيماری های غيرانگلی يا فيزيولوژيک عوامل ……… محيط مؤثر بوده و اينگونه بيماری ها از گياهی 

به گياه ديگر منتقل ……… .
الف) زنده ــ می شوند
ب) زنده ــ نمی شوند

ج) غيرزنده ــ می شوند
د) غيرزنده ــ نمی شوند

۴ــ کدام يک از عالئم بيماری های گياهی حاصل عوامل غيرزنده می باشد؟
د) موزائيک ج) نکروز  ب) سياهک  الف) شانکر 

۵  ــ حرارت های پائين در سيب زمينی باعث ……… نشاسته می شود.
د) گزينه الف و ب صحيح است. ج) تجزيه  ب) تجمع  الف) توليد 

۶  ــ کدام عنصر جزء عناصر پرمصرف نمی باشد؟
د) گوگرد ج) فسفر  ب) منگنز  الف) ازت 

۷ــ در کدام خاک ها احتمال مشاهده کمبود آهن زيادتر است؟
د) مناطق گرم و مرطوب ج) اسيدی  ب) شور  الف) قليايی 

۸   ــ ايجاد لکه هاى موضعى در اندام هاى گياه که در نهايت ترک مى خورند اصطالحاً ……… ناميده مى شود.
۹ــ سياهک، سفيدک، زنگ به علت کدام عامل بيمارى زا در گياه ايجاد مى شود؟
د) نماتد ج) ويروس  ب) باکترى  الف) قارچ 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٢: بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار۲: پيشگيری و کنترل بيماری ها

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲٢ـ

۹۶   

۱۰ــ رؤيت ويروس از طريق ……… انجام مى شود و معموالً بيمارى هاى گياهى ويروسى از طريق ……… 
شناسايى مى شوند.

۱۱ــ از مهمترين خصوصيات نماتدها می باشد.
الف) طول و قطر بدنشان در حد ميلی متر است

ب) جزء سلسله گياهان محسوب می شوند
ج) نماتدها معموالً به راحتی در خاک جابه جا می شوند

د) افراد نر و ماده شباهتی به هم ندارند
۱۲ــ کدام يک از عوامل بيمارى هاى گياهى جزِء   سلسلٔه جانوران اند؟

د) نماتدها ج) ويروس ها  ب) باکترى ها  الف) قارچ ها 
روش هاى  از  يک  کدام  جزِء    آلوده  ميوه هاى  و  برگ ها  سوزاندن  و  جمع آورى  و  آلوده  شاخه هاى  هرس  ۱۳ــ 

کنترل بيمارى هاى گياهى است؟
ب) دفع علف هاى هرز  الف) قرنطينٔه گياهان 

د) استفاده از ارقام مقاوم ج) حذف کانون هاى آلوده 
۱۴ــ کنترل قانونی ………………

الف) ممانعت از ورود آفات و عوامل بيماری زای غيربومی است.
ب) ممانعت از ورود آفات وعوامل بيماری زای بومی است.

ج) عبارت از قرنطينه عوامل بيماری زای غيربومی است.
د) عبارت از قرنطينه عوامل بيماری  زای بومی است.

۱۵ــ کدام قارچ کش ها در سطح گياه قرار مى گيرند و قبل از ورود قارچ به داخل گياه آن را از بين مى برند؟
ب) سيستميک ــ ريشه کن کننده الف) تماسى ــ پوششى محافظ 

د) پوششى محافظ ــ ريشه کن کننده ج) تماسى ــ سيستميک 
۱۶ــ روش هاى استفاده از سموم شيميايى جهت مقابله با بيمارى هاى گياهى را نام ببريد.



مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:۳ــ ۸ ــ (۱۰/۲, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۳: علف های هرز

پيمانۀ مهارتى سوم

علف های هرز

هدف کلى
آشنايى با علف هاى هرز و توانايى پيشگيرى و کنترل آنها 

 ۹۷     



مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:۳ــ ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۳: علف های هرز

۹۸   

هدف هاى رفتارى: فراگيرنده با گذراندن اين پيمانٔه مهارتى بايد بتواند:
۱ــ علف هاى هرز را تعريف کند.

۲ــ اهميت علف های هرز را در کشاورزی توضيح دهد.
۳ــ خصوصيات علف هاى هرز را بيان نمايد.

۴ــ انواع روش های تقسيم بندی علف های هرز را بيان کند.
۵  ــ نمونه هايى از علف هاى هرز رايج در منطقه خود را جمع آورى کند.

۶  ــ نمونه هايی از علف های رايج در منطقه خود را نگهداری کند.
۷ــ نحؤه خسارت علف هاى هرز به مزرعه و باغ را توضيح دهد.

۸  ــ راه های انتشار و ورود علف های هرز به مزرعه و باغ را توضيح دهد.
۹ــ راه هاى جلوگيرى از ورود علف هاى هرز را بيان نمايد.
۱۰ــ راه های پيشگيری از رشد علف های هرز را بيان کند.

۱۱ــ با انواع روش هاى کنترل علف هاى هرز آشنا شود.
۱۲ــ با استفاده از روش های کنترل، علف های هرز را کنترل نمايد.

۱۳ــ با علف کش هاى مختلف در زمينٔه کنترل شيميايى علف هاى هرز آشنا شود.
۱۴ــ علف کش های مختلف را طبقه بندی نمايد.

۱۵ــ با سم پاش هاى مختلف آشنا شود.
۱۶ــ با طرز کار سمپاش های مختلف آشنا شود.

۱۷ــ عمليات سمپاشی را با استفاده از سمپاش های مختلف انجام دهد.



مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:۳ــ ۸ ــ (۱۰/۲, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۳: علف های هرز

 ۹۹     

مواد، وسايل، تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز
ــ روزنامٔه باطله، کاغذ مقوايى و کاغذ هرباريوم

ــ چسب مخصوص و چسب نوارى
ــ تختٔه پرس

ــ نايلون يا سليفون
ــ پوشه، کالسه دان و قفسه براى طبقه بندى

ــ نمونه هايى از انواع علف هاى هرز خشک شده
ــ کود دامى کامالً پوسيده و کود دامى تازه

ــ بينوکولر و لوپ دستى
ــ نفت يا گازوئيل، کبريت

ــ فرقون، بيل، بيلچه
ــ شفره، داس، چنگک

ــ لباس سم پاشى کامل (لباس کار، کاله، عينک، دستکش، ماسک و کفش مخصوص) و روپوش آزمايشگاه
ــ علف کش هاى مختلف

ــ انواع مختلف بذور علف هاى هرز
ــ ظروف با حجم هاى مختلف (پيمانٔه مدرّ    ج)

ــ متر نواری
ــ ترازوی دقيق

ــ علف زن موتورى، ماشين وجين کن، تراکتور
ــ سم پاش استوانه اى پشتى ساده، سم پاش کتابى اهرمى، سم پاش موتورى پشتى النس دار، سم پاش موتورى 

پشتى (اتومايزر)، سم پاش فرغونى، سم پاش تراکتورى بوم دار
ــ آچار و ابزار کارگاهى
وسايل کمک آموزشى

و  سمعى  وسايل  ساير  و  فشرده  لوح  رنگى،  اطلس  کتاب هاى  مرجع،  کتاب هاى  اساليد،  فيلم،  پوستر،  عکس، 
بصرى



مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:۳ــ ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۳: علف های هرز

۱۰۰   

پيش آزمون 

۱ــ گياهان دو ساله چه خصوصيتى دارند؟
ب) سال اول و دوم رشد رويشى الف) سال اول رشد رويشى، سال دوم رشد زايشى 
د) سال اول و دوم رشد زايشى ج) سال اول رشد زايشى، سال دوم رشد رويشى 

۲ــ عملياتى که در آن آب آبيارى در شب هاى سرد زمستان در مزرعه يا باغ رها مى شود و يخ مى زند ……… 
ناميده مى شود.

۳ــ براى جدا کردن ناخالصى ها از بذور چه عملياتى در کشاورزى انجام مى شود؟
۴ــ کدام گزينه در مورد گياهان سريع الرشد يا خفه کننده درست است؟

الف) گياهانى که رشد کندى دارند و به گياهان اطراف خود اجازٔه رشد مى دهند.
ب) گياهانى که رشد تندى دارند و روى رشد گياهان اطراف خود اثرى ندارند.
ج) گياهانى که رشد تندى دارند و به گياهان اطراف خود اجازٔه رشد نمى دهند.

د) گياهانى که رشد کندى دارند و مى توانند به راحتى در همه  جاى مزرعه پراکنده شوند.



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

 ۱۰۱     

واحد كار 1

آشنايی با علف های هرز 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

۱۰۲   

طبيعت  در  گوناگون  هاى  ه  زيستگا با  بسيارى  گياهان 
با  مختلف  صورت هاى  به  که  گياهان،  از  دسته  آن  مى کنند.  رشد 
به حساب  هرز  علف  دارند،  تداخل  او  منافع  و  بشر  فعاليت هاى 
بيشتر  نفعش  از  زيانش  که  است  گياهى  هرز  علف  اصوالً  مى آيند. 
است. زيرا کمّيت و کيفّيت و در نتيجه ارزش اقتصادى محصول 
هزينٔه  زراعى  عمليات  در  اختالل  ايجاد  ضمن  و  مى آورد  پايين  را 

توليد را باال مى برد. 
مصرف  که  هستند  بسيارى  گياهان  هرز  هاى  علف  بين 
دست  روئيده اند  ناخواسته  چون  ولى  دارند،  دارويى  يا  خوراکى 
رقيب  يک  شده  کشت  محصوالت  براى  و  نيستند  انسان  پروردٔه 
اصطالح علف  محسوب مى شوند.  به  حساب مى آيند و علف هرز 
هرز در مقابل آن دسته از گياهانى به کار مى رود که کشاورز آنها را 
کشت مى کند و هدف او از عمليات زراعى دست يابى به محصول 

گياهان است. 
گياهان هرز عالوه بر مزارع و باغ ها، در سيستم هاى آبزيان، 
راه  مسير  امتداد  جاده ها،  کنارٔه  کارخانجات،  محوطٔه  جنگل ها، 
منابع  و  مخازن  سبز،  فضاى  پارک ها،  فرودگاه ها،  محوطٔه  آهن، 
آب، نهرهاى آبيارى و مکان هاى ديگر نيز مى رويند. بنابراين يک 
هرز  گياه  است  ممکن  خود  محل  موقعيت  و  وضع  برحسب  گياه 
شناخته شود. نقش تخريبى گياهان هرز در ادارٔه زمين ها و منابع 
آبى بسيار زياد است، اما بيشترين و مهم ترين اثر تخريبى آنها در 

بخش کشاورزى ديده مى شود.

۱ــ۳ــ تعريف علف هاى هرز
ناخواسته در محلى رويش کند و براى رفع  هر گياهى که 
نيازهايش با گياهان اصلى رقابت نمايد علف هرز شناخته مى شود. 
علف هرز نيستند ولى به طور  بر اين اساس گياهانى هم که اصوالً 

اتفاقى در زراعتى خاص مى رويند و مزاحمت ايجاد مى کنند علف 
هرز ناميده مى شوند. براى مثال، وجود بوتٔه زعفران در زراعت 

جو به منزلٔه علف هرز است.

۲ــ۳ــ اهميت علف هاى هرز
از کل خسارتى که به محصوالت کشاورزى مى رسد ٪۴۵ 
آن ناشى از علف هاى هرز، ۳۰٪  ناشى از آفات، ۲۰٪ ناشى از 
بيمارى ها و ۵٪ ناشى از ساير عوامل است. بنابراين خسارت ناشى 

از علف هاى هرز از آفات و بيمار ى ها بيشتر است. 
معتدل  مناطق  و  يافته  توسعه  کشورهاى  در  که  به طورى 
تخمين  محصول  کل  درصد   ۱۵ تا   ۱۰ بين  خسارت  اين  ميزان 
مناطق  و  توسعه  حال  در  کشورهاى  در  رقم  اين  مى شود.  زده 
استوايى بيشتر است. درصد خسارت علف هاى هرز به صورت 
و  يافته  توسعه  بسيار  کشورهاى  به  مربوط   ٪۵ حدود  جهانى 
است.  توسعه  حال  در  کشورهاى  به  مربوط  ۲۵ــ٪۱۰  حدود 
طبق گزارش هاى معتبر در سطح جهانى در صورت کنترل نشدن 
کشاورزى  محصوالت  به  شده  وارد  خسارت  هرز  علف هاى 

مى تواند به ۱۰۰ درصد نيز برسد.

۳ــ۳ــ خصوصيات علف هاى هرز
خصوصيات  مهم ترين  شده،  انجام  مطالعات  به  توجه  با 

علف هاى هرز عبارت اند از: 
رشد  اصلى  گياهان  به  نسبت  معموالً  هرز  علف هاى  ۱ــ 

سريع ترى دارند (شکل ۱ــ۳).
۲ــ علف هاى هرز نسبت به گياهان اصلى کم توقع ترند و در 
هر محلى توان رويش و رشد دارند. به عبارت ديگر تحمل شرايط 

نامساعد در آنها باالست (شکل ۲ــ۳).

۳ــ علف هاى هرز



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

 ۱۰۳     

يعنى  دارند؛  بااليى  ناميه  قّؤه  و  طوالنى  عمر  آنها  بذور  ۴ــ 
مى توانند به خواب بروند و قدرت جوانه زنى خود را براى مدتى طوالنى 
و  گاو زبان  از  گونه هايى  هرز  علف هاى  بذر  مثال،  براى  کنند.  حفظ 
پيچک صحرايى، دورٔه خواب چندين ساله دارند. عالوه بر اين تمام 
شرايط  شدن  فراهم  عليرغم  هرز  علف های  گونه  از  برخی  در  بذور 

جوانه زنی به يکباره يا همزمان جوانه نمی زنند.
۵ــ بذور آنها براى پراکندگى و انتشار آسان تر سازگار مى شوند 
(شکل ۴ــ۳). چگونگى اين مسئله در قسمت راه هاى انتشار و ورود 

علف هاى هرز به مزرعه و باغ توضيح داده خواهد شد.
۶ــ قدرت رقابت علف هاى هرز با گياه اصلى از نظر جذب 
مستقيم آب، مواد غذايى و نور بيشتر است. به طورى که علف هاى 
اختصاص  گياه  به  که  نور،  و  غذايى  مواد  آب،  از  استفاده  در  هرز 
قرار  گياه  اختيار  در  را  کمترى  ميزان  و  مى شوند  سهيم  دارند، 

مى دهند.
۷ــ علف هاى هرز مى توانند با تکثير غير جنسى (ريشه، پياز، 

غده، ريزوم و …) ماندگارى بيشترى داشته باشند (شکل ۵ــ۳).

شکل ۲ــ۳ــ رويش علف هاى هرز در خاک هاى نامناسب حاشيۀ  مزرعه

۳ــ علف هاى هرز بذر بسيار زيادى توليد مى کنند. براى 
مثال، تعداد بذر در يک بوتٔه سلمه تره (سلمک) به ۷۲۰۰۰ و در 

تاج خروس به ۱۱۷۴۰۰۰ عدد مى رسد (شکل ۳ــ۳).

الف ــ علف هرز سلمه تره (سلمک)

شکل ۳ــ۳

ب ــ علف هرزتاج خروس

شکل ۱ــ۳ــ علف هرز يوالف وحشى (جو دو سر) در مزرعۀ  گندم



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

۱۰۴   

۱ــ بوته هاى علف هاى هرز را از نظر ميزان رشد، با گياه 
اصلى مقايسه نماييد.

۲ــ نوع علف هرزى که از انواع ديگر علف هاى هرز در 
مزرعه بيشتر روئيده است، مشخص نماييد.

بيرون  خاک  از  بيلچه  و  بيل  کمک  به  را  هرز  علف  ۳ــ 
آوريد و سپس قسمتى از اندام بذر دهندٔه آنها را به کمک قيچى 
باغبانى جدا کنيد و پس از انتقال به آزمايشگاه هنرستان، آنها را 

شمارش نماييد.
محصول  به  نسبت  را  هرز  علف هاى  بذردهى  ميزان  ۴ــ 

اصلى بسنجيد.
۵ــ شکل بذرهاى جدا شده و تفاوتى را، که با بذر محصول 

دارند، زير لوپ دستى يا بينوکولر مشاهده نماييد.
محصول  ريشٔه  با  را  هرز  علف هاى  ريشٔه  وضعيت  ۶ــ 

مقايسه نماييد.
۷ــ زمين هاى نامناسب براى کشاورزى (روى مرزها، کنارٔه 
جوى هاى آب، زهکش ها و …) را بررسى کنيد و رشد محصول و 

علف هرز در آنها را با هم مقايسه نماييد.
موارد فوق را بررسى و طى يک گزارش کار به مربى خود 

تحويل دهيد.

۴ــ۳ــ تقسيم بندى علف هاى هرز
بندى  تقسيم  مختلف  روش هاى  به  را  هرز  علف هاى 

مى نمايند:
۱ــ۴ــ۳ــ از نظرشکل برگ: بر اين اساس علف هاى 
هرز را مى توان در دو گروه بزرگ تقسيم بندی کرد که عبارت اند 

از: 
توق  و  سلمه تره  پنيرک،  مثِل  برگ،  پهن  گياهان  ۱ــ   

(شکل های الف و ب ۶ــ۳).

شکل ۵ــ۳ــ ريزوم هاى علف هرز قياق

کار عملى ۱ــ۳: بررسى خصوصيات علف هاى هرز در 
مزرعه هنرستان

وسايل مورد نياز: بيل، بيلچه، قيچى باغبانى، بينوکولر 
و لوپ دستى.

از  پس  و  برويد  هنرستان  مزرعه  به  خود  مربى  با  همراه 
شناسايى بوته هاى علف هاى هرز، موارد زير را انجام دهيد:

شکل ۴ــ۳ــ بذر علف هرز يوالف وحشى با بالپوش براى انتشار آسان تر



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

 ۱۰۵     

الف ــ علف هرز پنيرک با ساقه هاى نرم و پيچنده

ب ــ علف هرز توق با ساقۀ  خشبى

يوالف  چچم،  روباهی،  دم  مانند  برگ  باريک  گياهان  ۲ــ 
وقياق (شکل ۷ــ۳).

الف ــ علف هرز دم روباهی

ب ــ علف هرز چچم
شکل ٧ــ۳

۲ــ۴ــ۳ــ از نظر بومى و مهاجر بودن
۱ــ علف هاى هرز بومى: معموالً در زراعت هاى خاص 
يا در شرايط خاص محيطى يک منطقه، علف هاى هرزى به طور 
طبيعى رشد مى کنند که بومِى آن زراعت خاص يا آن محل محسوب 
مزارع  در  هميشه  که  گندم،  گُل  هرز  علف  مثال،  براى  مى شوند. 
گندم ديده مى شود، براى زراعت گندم يک علف هرز بومى است 

(شکل ۸  ــ۳).

شکل ۸  ــ۳ــ علف هرز گل گندم در مزرعه گندم

۲ــ علف هاى هرز مهاجر: هرگاه علف هرزى در غير محل 
رويش اصلى خود، رشد کند مهاجر ناميده مى شود. مثالً رشد بوتٔه 
گل گندم در مزارع پنبه يا رشد علف هرز گاو پنبه، که بومى زراعت 

پنبه است، در مزرعه گندم (شکل ۹ــ۳).

شکل ۶ــ۳



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

۱۰۶   

شکل ۹ــ۳ــ علف هرز گاو پنبه

۳ــ۴ــ۳ــ از نظر طول مدت زندگى: چرخٔه زندگى 
يک گياه مدت زمانى است که بذر گياه شروع به جوانه زدن مى کند، 
بين  از  توليد مثل  از  پس  و  مى کند  رشد  و  تغذيه  مى دواند،  ريشه 
دستٔه  دو  به  هرز  علف هاى  زندگى  چرخٔه  اساس  براين  مى رود. 

عمده تقسيم مى شوند:
اينها گياهانى هستند که  الف) علف هاى هرز يک ساله: 
تنها در يک فصل رويش زندگى مى کنند و مراحل تکاملى آن ها (از 
جوانه زدن بذر تا توليد بذر جديد و سپس مرگ بوته) در طول يک 
سال زراعى صورت مى گيرد، مثال: تاج خروس، علف هفت بند، 
سلمه تره  و  گندم  گل  فرفيون،  روباهى،  دم  چچم،  وحشى،  جو 

شکل ۱۰ــ۳ــ علف هاى هرز يک ساله(شکل ۱۰ــ۳).

 الف ــ جو وحشى

ج ــ هفت بند

ب ــ فرفيون

ب) علف هاى هرز چند ساله: گياهانى هستند که قادرند 
بيش از يک سال زندگى کنند. اين گياهان هر ساله رشد رويشى 
و  مى رود  بين  از  آنها  هوايى  اندام هاى  فقط  و  دارند  بذر  توليد  و 
ريشه يا ريزوم هايى که توليد مى کنند ماندنى است، مثال:  معموالً 
قياق  و  بيان  شيرين  صحرايى،  پيچک  اويارسالم،  وحشی،  هويج 

(شکل ۱۱ــ۳).



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

 ۱۰۷     

شکل ۱۱ــ۳ــ علف هاى هرز چند ساله

ب ــ اويارسالم

د ــ شيرين بيانج ــ پيچک صحرايى

الف ــ قياق

۴ــ۴ــ۳ــ از نظر نوع زندگى: علف هاى هرز از نظر نوع 
زندگى به سه دستٔه کامل، نيمه انگل و انگل تقسيم مى شوند. اکثر 
علف هاى هرز از نظر نوع زندگى کامل محسوب مى شوند؛ يعنى خود 
به جذب آب و امالح و غذاسازى قادرند، اما برخى علف هاى هرز مثل 

دارواش حالت نيمه انگلى و ِسس و گل جاليز زندگى انگلى دارند که 
در مورد آنها در پيمانٔه مهارتى ۲ (بيمارى هاى گياهى) توضيح داده 
شد. گياهان نيمه انگل و انگلى در برخى منابع جزِء    عوامل بيمارى زا 

و در برخى منابع جزِء علف هاى هرز طبقه بندى شده اند.



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

۱۰۸   

کار عملى ۲ــ۳: تهئه کلکسيونى از علف هاى هرز شايع 
در منطقه به روش خشک کردن نمونه ها

کاغذ  مقوايى،  کاغذ  باطله،  روزنامٔه  نياز:  مورد  وسايل 
هرباريوم، چسب مخصوص، نايلون يا سليفون، تختٔه پرس، پوشه، 

کالسه دان، قفسه و نمونه هاى علف هرز خشک شده.
۱ــ به همراه مربى خود از مزارع و باغ هاى منطقه بازديد 

نماييد.
با  همراه  آرامى،  به  را  آنها  و  بيابيد  را  هرز  علف هاى  ۲ــ 
قسمتى از ريشه، از خاک بيرون بياوريد؛ به طورى که حتى االمکان 
به  را  شده  جمع آورى  هرز  علف هاى  نبيند.  آسيب  آنها  ريشٔه 

آزمايشگاه هنرستان منتقل نماييد.
۳ــ پس از تميز و مرتب کردن نمونه ها آنها را البه الى روزنامٔه 
باطله يا کاغذ مقوايى بگذاريد و روزنامه ها را زير يک وزنه، تحت فشار 
قرار دهيد تا آب داخل بافت هاى گياه به مرور خارج گردد. روزنامه ها 
به  فشار  جهت  پرس،  تختٔه  از  مى توانيد  نماييد.  تعويض  روز  هر  را 

نمونه ها و خشک کردن آنها، استفاده نماييد.
۴ــ پس از خشک شدن کامل آِب گياه (حدود ۱۰ تا ۱۵ 
روز)، نمونه هاى خشک شده را روى کاغذ هرباريوم قرار دهيد و 

با چسب مخصوص، نمونه ها را روى کاغذ ثابت نماييد. 
۵  ــ نام محلى علف هرز را، همراه با زمان و مکان جمع آورى 
و مشخصات خود و شناسايى کننده، روى ورقه اى به ابعاد حدود 
هرباريوم قرار  پايينى کاغذ  بنويسيد و در گوشٔه  ۱۰*۶ سانتى متر 

دهيد و سپس روى نمونه، نايلون يا سليفون بکشيد.

فکر کنيد ۱ــ۳: آيا روش يا روش هاى بهترى براى نگهدارى نمونه ها مى توان يافت؟

بازديد ١ــ٣: از هرباريوم ها و کلکسيون هاى علف هاى 
تحقيقاتى  و  دولتى  مراکز  در  معموالً  که  منطقه،  در  موجود  هرز 
خود  مربى  به  را  بازديد  اين  گزارش  و  کنيد  بازديد  دارد،  وجود 

تحويل دهيد.

۶ــ با نمونه هاى جمع آورى خود و ساير هنرجويان مجموعه 
نماييد  تهيه  را  خود  منطقٔه  شايع  هرز  علف هاى  از  کلکسيونى  يا 
(شکل  نماييد  طبقه بندى  قفسه  و  دان  کالسه  پوشه،  در  را  آنها  و 

۱۲ــ۳).

شکل ۱۲ــ۳ــ نمونه خشک شده علف هرز شيرين بيان 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ
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۵ــ۳ــ نحوۀ  خسارت رسانى علف هاى هرز
۱ــ تلف کردن آب: علف هاى هرز ميزان قابل توجهى 
مى کنند.  مصرف  شود  اصلى  گياه  رشد  صرف  بايد  که  را  آبى  از 
وجود علف هاى هرز در کف يا کنار جوى ها، کُند شدن حرکت آب 
و به دنبال آن، نفوذ بيشتر آب در زمين و خارج شدن مقدار زيادى 
آب از دسترس کشاورز را در پى خواهد داشت. در بسيارى از 
مناطق بيشترين کاهش محصول گياهان به دليل رقابت با علف هاى 

هرز بر سر جذب آب است (شکل ۱۳ــ۳).

شکل ۱۳ــ۳ــ علف هاى هرز روئيده در کنار جوى

۲ــ مصرف مواد غذايى: قدرت رقابت علف هاى هرز 
براى جذب مواد غذايى خاک با گياهان اصلى خيلى زياد است. 
علف هاى هرز در بيشتر شرايط با سرعت زيادى رشد مى کنند و 
جذب  قدرت  و  دارند  غذايى  مواد  مصرف  براى  زيادى  تقاضاى 
آنها بيشتر از گياهان است. در واقع بخش عمده اى از آب و مواد 
غذايى مزارع و باغ ها بر اثر وجود علف هاى هرز به هدر مى رود و 

ميزان محصول و کيفيت آن کاهش مى يابد.
۳ــ سايه افکنى: علف هرز ضمن رقابت با گياهان براى 
جذب آب و مواد غذايى، با سايه  انداختن، رشد آنها را نيز کاهش 
مى دهد. اگر رشد علف هرز زياد باشد مى تواند گياه اصلى را بپوشاند 

و از رسيدن نور به آن جلوگيرى نمايد (شکل ۱۴ــ۳).

محصول  روى  خود  سريع  رشد  با  که  (خاکشى)  خاکشير  هرز  علف  ۱۴ــ۳ــ  شکل 
سايه افکنى کرده است.

هرز  گياهان  ريشٔه  خاک:  در  مسموم  مواد  ترشح  ۴ــ 
بعضاً موادى را ترشح و وارد خاک مى کنند که به صورت سم بسيار 
متوقف  يا  محدود  را  گياهان  از  برخى  رشد  و  دارد  کاربرد  قوى 
کاهوى  و  وحشى  کتان  روباهى،  ُدم  َمرغ،  مثال  براى  مى سازد. 

وحشى اين خاصيت را دارند.
هر  با  هرز  علف هاى  دفع  داشت:  هزينۀ   افزايش  ۵ــ 

وسيله اى که باشد داراى هزينٔه قابل توجهى است (شکل ۱۵ــ۳).

شکل ۱۵ــ۳ــ وجين علف هاى هرز توسط کارگران
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۶ــ کاهش ارزش محصوالت: علف هاى هرز از طريق 
کاهش کيفيت محصول سبب کاهش بازار پسندى آن مى شوند و 

از اين راه غيرمستقيم به توليدات گياهى صدمه مى زنند.
۷ــ کاهش کيفيت و خراب شدن محصوالت دامى: 
بعضى از علف هاى هرز در بو، مزه يا طعم محصوالت دامى تأثير 
نامطلوب مى گذارند. براى مثال تغذيه از علف هرز گندسير سبب 

تغيير در بو، طعم و مزٔه شير دام ها مى گردد.
 ۸   ــ زيان هاى بهداشتى براى انسان و دام: حساسيت 
به دانٔه گردٔه علف هاى هرز از نمونه هاى رابطٔه نامطلوب انسان و 
گياه است. براى مثال گياه ِدرمنه، واکنش آلرژيک ايجاد مى کند. 
گاهى مقدار بذر علف هاى سمى در مواد خوراکى زياد مى شود و 
انسان را مسموم مى کند. براى مثال تغذيه از آرد گندم مخلوط با 
شود.  اعصاب  در  اختالل  ايجاد  باعث  مى تواند  سياه  خردل  بذر 
گاهى تغذئه دام ها از علف هاى هرز خاصى مانند زبان در قفا باعث 

ناراحتى، بيمارى و حتى سقط جنين در آنها مى گردد.
۹ــ نامرغوب شدن بذر: مخلوط شدن بذور علف هاى 
بذور  شدن  نامرغوب  سبب  کشاورزى  محصوالت  بذور  با  هرز 
گياهان زراعى و باغى مى شود. ضمن اين که هزينٔه بوجارى را بر 
کشاورزان و باغداران تحميل مى کند. مانند وجود بذر ِسس در 

بذور يونجه و يا خردل وحشی در بذور کلزا.
۱۰ــ ايجاد اشکال در برداشت محصول: براى مثال 
علف هاى هرزى همچون خارشتر و شيرين بيان، که در موقع درِو 
گندم، سبز و َخَشبى هستند، چون در کمباين خرد نمى شوند باعث 

کندى کار و پايين آمدن بازدهى دستگاه مى گردند.
گياهى:  بيمارى هاى  و  آفات  براى  ميزبانى  ۱۱ــ 
گياهى  بيمارى هاى  و  آفات  براى  خوبى  پناهگاه  هرز  علف هاى 
محصوالت،  به  حمله  از  قبل  قارچ ها،  و  حشرات  اکثر  هستند. 
اطراف  و  داخل  هرز  علف هاى  روى  را  خود  زندگى  از  مدتى 
خاردار  کرم   و  نباتى  کک هاى  گندم،  تريپس  مى گذرانند.  مزارع 

پنبه نمونه هايى از اين گروه اند (شکل ۱۶ــ۳).

شکل ۱۶ــ۳ــ چرخۀ  زندگى کرم خاردار پنبه. کرم خاردار پنبه قسمتى از زندگى 
خود را روى علف هاى هرز مى گذراند.

علف هاى هرز
۳ــ۵نسل در سال

باغ هاى  و  مزارع  از  خود  مربى  با  همراه  ٢ــ۳:  بازديد 
به  را  هرز  علف هاى  خسارت رسانى  نحؤه  و  کنيد  بازديد  منطقه 

صورت زير بررسى نماييد:
۱ــ مسير جوى هاى آب و کانال ها را دنبال کنيد و ميزان 
رويش و رشد علف هاى هرز را در کف يا در کنار آنها بررسى نماييد. 
و  رويش  ميزان  در  و…)  سيمانى  کانال (رسى،  پوشش  جنس  آيا 

رشد علف هاى هرز مؤثر است؟
۲ــ از کشاورزان و باغداران منطقه سؤال کنيد که هرساله 
چه ميزان هزينه جهت وجين علف هاى هرز پرداخت يا چه قدر وقت 

براى کنترل آنها صرف مى کنند؟
۳ــ از نمونه بذرهايى را که کشاورزان انبار کرده اند بررسى 

نماييد. آيا بذر علف هاى هرز در ميان بذور ديده مى شود؟
۴ــ علف هاى هرز مزارع و باغات را به دقت بررسى نماييد. 

آيا آفت و بيمارى خاصى روى آنها مشاهده مى نماييد؟
کنيد که  باغداران منطقه خود سؤال  کشاورزان و  ۵ــ از 
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چه خسارت هاى ديگرى توسط علف هاى هرز در مزرعه يا باغ به 
آنها وارد مى شود؟

خود  مربى  به  گزارش  يک  طى  را  سؤاالت  اين  جواب 
تحويل دهيد.

۶ــ۳ــ راه هاى انتشار علف هاى هرز و ورود آنها 
به مزرعه و باغ

بذور و ميوه هاى برخى از علف هاى هرز براى تسهيل در 
انتشار، سازگار مى شوند. بذر تعدادى از علف هاى هرز خار دارند 
و به اين وسيله به پر و موى حيوانات و لباس انسان مى چسبند و 
جابه جا مى شوند. تعدادى چتر و بال دارند و با باد پراکنده مى شوند. 
برخى متورم و چوب پنبه اى اند و با آب پراکنده مى شوند. عده اى 
از بذرها نيز که فاقد خصوصيات مذکورند به وسيلٔه ماشين آالت 
منتقل  راحتى  به  آلوده  کشاورزى  محصوالت  و  کشاورزى 

مى شوند. عوامل انتشار بذر علف هاى هرز عبارت اند از:
۱ــ باد: عامل مهم و مؤثرى براى انتشار است. ساختمان 
بذر و زائدٔه دانه ها به صورتى است که به سادگى با باد نقل مکان 
مى کنند. مثالً نوعى ترشک در بذر خود، بالى مثل بال هواپيما دارد 
که وزش باد موجب اوج گرفتن آن مى شود. علف هاى هرزى مثل 
گل قاصدک و استبرق بذرهايى توليد مى کنند که با اندک نسيمى 

تغيير مکان مى دهند.
موجود  هرز  علف هاى  بذور  مشاهدٔه  ۳ــ۳:  عملى  کار 

در آزمايشگاه
وسايل مورد نياز: لوپ دستى، بينوکولر، ميکروسکوپ، 

الم  و المل، ظروف آزمايشگاهى
۱ــ بذور علف هاى هرز موجود در آزمايشگاه را از مربى 

خود تحويل بگيريد.
۲ــ بذور را در ظروف آزمايشگاهى بريزيد و آنها را در زير 
لوپ دستى يا بينوکولر مشاهده نماييد. به ساختمان بذر و زائده هاى 

آن توجه نماييد.
۳ــ شايد الزم شود بذور بسيار ريز يا زائده هاى آنها را در زير 
ميکروسکوپ مشاهده نماييد. براى اين کار، نمونه را  روى الم حاوى 
يک قطره آب قرار دهيد و المل را روى آن بگذاريد. گزارش کار اين 

فعاليت را همراه با ترسيم شکل به مربى خود تحويل دهيد.
هرز  علف هاى  انواع  رودخانه ها  حاشئه  در  ـ آب:  ۲ـ
مى رويد. به همين دليل آب رودخانه معموالً حاوى بذر علف هرز 
است. در مناطقى که از آب رودخانه جهت آبيارى مزارع و باغ ها 
استفاده مى شود آب در انتشار بذور علف هرز نقش مهمى دارد.

سيالب هاى طبيعى نيز به طور قابل توجهى باعث پخش علف هاى 
هرز مى گردند.

۳ــ جانوران: دام از عوامل حفظ و انتشار علف هاى هرز 
است. دام هاى وحشى و اهلى هر دو در پراکنش بذور علف هاى 
هرز دخالت دارند. پرندگان از بذر علف هاى هرز تغذيه مى کنند و 
سبب انتشار آنها مى شوند. از جملٔه اين بذور، بذر گل تاج ريزى 
و عشقه را مى توان نام برد. پرندگان، همچنين براى النه سازى از 
علف هاى  انتشار  باعث  و  مى کنند  استفاده  گياهان  ريزوم  و  ريشه 
کرک،  قّالب،  داشتن  دليل  به  هم  بذور  از  بعضى  مى شوند.  هرز 
خار يا دارا بودن سطحى خشن و ناهموار به بدن پرندگان يا به بدن 
و کرک و پشم حيوانات ديگر مى چسبند و از محلى به محل ديگر 
منتقل مى شوند. بذرهاى جو موشى، توق و دم روباهى به اين طريق 

پراکنده مى شوند (شکل ۱۷ــ۳).

شکل ۱۷ــ۳ــ علف هرز دم روباهى که داراى بذرهايى با سطح خشن و ناهموار 
است و به اين علت به بدن جانوران مى چسبد و جابه جا مى شود.
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بازديد ٣ــ۳: همراه با مربى خود از دامدارى هايى که دام 
خود  را براى تعليف به مزارع يا باغ ها مى برند بازديد نماييد. روى 
البه الى پشم و موهاى بدن آنها را بازديد  بدن دام ها، مخصوصاً 

کنيد و بذر علف هاى هرز يا قسمتى از بوتٔه آنها را بيابيد.
از  عبور  ضمن  جانوران،  مثل  نيز  انسان  انسان:  ۴ــ 
مزرعه اى به مزرعٔه ديگر، در انتشار علف هاى هرز دخالت دارد.

۵ــ بذور مورد کشت: غالباً همراه بذور گياهان، مقدار 
زيادى بذر علف هاى هرز ديده مى شود که باعث آلودگى مى گردد. 
در صورتى که تعداد بذور علف هاى هرز از حد استاندارد تجاوز کند 
اجازٔه کاشت داده نمى شود. در اين حالت بايد از بذورى استفاده 
گردد که فاقد بذر علف هرزند و توسط مراکز کنترل و گواهى بذر 

تأييد شده اند (شکل ۱۸ــ۳).

۶ــ ادوات کشاورزى: ادوات کشاورزى که از مزرعه اى 
به مزرعٔه ديگر حمل مى شوند، بدون اين که کشاورز خواسته باشد، 
باعث انتشار علف هاى هرز مى شوند. براى مثال چرخ هاى تراکتور 
انتشار علف هاى  کشاورزى مى توانند در  ساير ادوات  کمباين و  و 

هرز مؤثر باشند (شکل ۱۹ــ۳).

شکل ۱۸ــ۳ــ بذر چاودار در بين بذور گندم

شکل ۱۹ــ۳ــ بوتۀ  علف هرز که روى چرخ ماشين کشاورزى قرار مى گيرد و با 
آن جابه جا مى شود.

بازديد٤ــ۳: همراه با مربى خود از مزارعى که در آنها 
البه الى  نماييد.  بازديد  کارند  به  مشغول  کشاورزى  ماشين آالت 
الستيک ها و بين انواع ادوات قابل اتصال به تراکتور را جست وجو 

کنيد و بذر علف هاى هرز يا قسمتى از بوتٔه آنها را بيابيد.
۷ــ کودهاى دامى نپوسيده: کودهاى دامى، زمانى که 
به صورت تازه يا پوسيده نشده استفاده گردند، مى توانند از عوامل 
مهم انتشار بذور علف هاى هرز به شمار روند. کود دامى را بايد 
پس از پوسيده شدن و از بين رفتن قؤه نامئه علف هاى هرز موجود 

در آنها مصرف کرد.
کار عملى ۴ــ۳: پخش مقدارى کود دامى کامالً پوسيده 
و کود دامى تازه در دو قسمت از سطح مزرعه و مقايسٔه چگونگى 

سبز شدن علف هاى هرز در آنها
وسايل مورد نياز: کود دامى پوسيده، کود دامى تازه، 

فرغون، بيل
پوسيده و کود دامى تازه را به کمک  ۱ــ کود دامى کامالً 
فرغون در دو کَرت جداگانه به مساحت ۵۰ متر مربع از مزرعه روى 
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پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

 ۱۱۳     

خاک بريزيد و با بيل آنها را با خاک مخلوط نماييد. سپس به کاشت 
يک نوع بذر در هر دو کرت اقدام نماييد. دقت کنيد نوع بذر و 

ساير شرايط و زمان در دو کرت يکسان باشد. چرا؟
۲ــ هر دو کرت را آبيارى نماييد تا محصول و علف هاى 

هرز سبز شوند.
۳ــ ميزان رشد و تراکم محصول اصلى و علف هاى هرز 
را در دو کرت با هم مقايسه کنيد و گزارش کار اين فعاليت را به 

مربى خود تحويل دهيد.

۷ــ۳ــ ويژگی های علف های هرز
هرچند علف های هرز از جمله عوامل کاهش کمی و کيفی 
ايجاد  را  توجهی  قابل  خسارات  و  بوده  کشاورزی  محصوالت 

می نمايند و در زمين های زراعی و باغی نياز به مبارزه با آنها می باشد 
ولی در زمين های غير زراعی و باغی وجود علف های هرز تأثيرات 

مثبتی را دارد که برخی از آنها عبارتند از:
بادی  و  آبی  فرسايش  از  جلوگيری  و  خاک  تثبيت  الف) 
گياهی  پوشش  نيز  و  گسترده  و  عميق  ريشه های  داشتن  علت  به 

مناسب 
ب) پناهگاهی برای پرندگان و جانوران وحشی و تأمين کننده 

علوفه و بذر مورد نياز جهت تغذيه آنها 
ج) تأمين شهد گل برای زنبور عسل

خصوص  به  خاک  هوموسی  موادآلی  افزايش دهنده  د) 
علف های هرز خانواده بقوالت

هـ) ذخاير ژنتيکی برای تحقيقات به نژادی



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار٢: پيشگيری و کنترل علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳٢ـ

۱۱۴   

واحد كار 2

پيشگيری و كنترل علف های هرز 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار٢: پيشگيری و کنترل علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳٢ـ

 ۱۱۵     

توسعۀ  و  رشد  کنترل  و  پيشگيرى  اصول  ۸  ــ۳ــ 
علف هاى هرز

هرز  علف هاى  توسعٔه  و  رشد  کنترل  و  پيشگيرى  اصول 
عبارت اند از:

توسعٔه  و  ورود  از  جلوگيری  يعنى  پيشگيری:  الف) 
علف هاى هرز به مزارعى که هنوز آلوده نشده اند.

کردن  محدود  يا  کنترل  کردن:  محدود  يا  کنترل  ب) 
علف هاى هرز مجموعه عملياتى است که ضرر و زيان علف هاى 
هرز را کاهش مى دهد ولى کامالً آنها را از بين نمى برد. اين اقدام 
نسبى است و درجٔه کنترل آن به ويژگى هاى علف هاى هرز و مؤثر 

بودن روش هاى به کار برده شده بستگى دارد.
به  هرز  علف هاى  ورود  از  جلوگيرى  ـ   ۸   ــ۳ــ  ۱ـ
مزرعه و باغ: نخستين قدم در مبارزه با علف هاى هرز پيشگيرى 
از ورود آنها به مزرعه است. براى اين منظور موارد زير توصيه 

مى شود:
هرز (شکل  عـلف  بذور  از  عارى  بـذور  از  استفاده  الف) 

۲۰ــ۳)؛

کمباين، تا موجب آلودگى مزارع جديد نشود؛
ت) جلوگيرى از ورود دام از مزارع و باغ هاى آلوده به   علف 

هرز، به مزارع و باغ هاى غيرآلوده؛
نهرهاى  بازبينى  و  مزرعه  به  آب  ورودى  مسير  کنترل  ث) 

ورودى آب و پاک سازى آنها از وجود علف هاى هرز؛
ج) پاک سازى حواشى مزرعه از وجود علف هاى هرز؛

چ) استفاده از کودهاى کامالً پوسيده.
بازديد ٥ ــ۳: از مزارعى که در آنها جهت پيشگيرى از 
ورود علف هاى هرز، مديريت زراعى دقيقى صورت گرفته است 
بازديد نماييد و وضعيت رشد علف هاى هرز آنها را با مزارع ديگر 
مقايسه نماييد. براى اين کار، وضعيت سيستم هاى آبيارى و انهار، 
نوع و شکل بذور مورد استفاده و چگونگى بوجارى شدن آنها، 
وضعيت کود دامى که به زمين داده مى شود، تميز بودن ماشين آالت 
کشاورزى و باالٔخره وارد شدن يا نشدن دام را به مزرعه بررسى 

نماييد. گزارش بازديد را به مربى خود تحويل دهيد.
هرز:  علف هاى  رشد  از  پيشگيرى  ۲ــ٨ ــ۳ــ 

روش هاى پيش گيرى از رشد علف هاى هرز عبارت اند از:
سردسيرى  مناطق  در  آب  يخ  زمستانه:  آب  يخ  ۱ــ 
مى تواند از رشد علف هاى هرز زمستانى جلوگيرى کند و بعضى 

از بذور آنها را که آب جذب نموده اند از بين ببرد.
۲ــ رعايت اصول تناوب زراعى: با رعايت اين اصول 
علف هاى هرزى که در زراعت هاى مخصوص رويش نموده اند از 

بين خواهند رفت.
۳ــ شخم زدن مزرعه در زمان آيش يا در فاصلۀ بين 
دو کاشت: شخم در زمان آيش يا در فاصلٔه بين دو کاشت باعث 
قطع ريشه و اندام هاى علف هاى هرز مى شود يا بعضى از قطعات 
را به اعماق مى برد. در حالت اخير علف هرز به دليل کمى مواد 

ذخيره اى قادر به سبز شدن نخواهد بود.
۴ــ کاشت محصوالت سريع الرشد يا خفه کننده: اين 

شکل ۲۰ــ۳ــ بذر عارى از علف هرز

ب) پاک کردن بذور با دستگاه بوجارى؛
به خصوص  کشاورزى،  سّيار  ماشين آالت  کردن  تميز  پ) 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار٢: پيشگيری و کنترل علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳٢ـ

۱۱۶   

نوع محصوالت مانند گندم و جو با رشد سريع مى توانند علف هاى 
کار  اين  به  موفق  هم  هرز  علف هاى  گاهى  ببرند.  بين  از  را  هرز 
بوته هاى  روى  بر  خاکشير  بوته هاى  خفه کنندگى  مانند  مى شوند؛ 

جو وحشى و سلمه تره.
از  قبل  احشام،  توسط  هرز  علف هاى  چراى  ۵  ــ 
گل دهى: چراى علف هاى هرز توسط احشام، قبل از گل دهى، 
موجب قطع اندام هاى فوقانى و زايشى علف هاى هرز مى شود و از 

تکميل چرخٔه زندگى و به وجود آمدن بذور جلوگيرى مى کند.
مانند  گياهان  از  بعضى  در  کاشت:  تاريخ  تنظيم  ۶  ــ 
چغندر  قند تاريخ کاشت را زودتر تعيين مى کنند تا در زمان رويش 

علف هاى هرز، بوته هاى چغندر مقدارى رشد کرده باشند.
بازديد ۶  ــ۳: از مزارعى که در آنها، جهت پيشگيرى از 
ورود علف هاى هرز مديريت زراعى دقيقى صورت گرفته است، 
بازديد نماييد و وضعيت رشد علف هاى هرز آنها را با مزارع ديگر 

مقايسه نماييد. براى اين کار، موارد زير را بررسى نماييد:
يخ آب زمستانه، رعايت تناوب اصول زراعى، شخم در زمان 
چراى  سريع الرشد،  محصوالت  کشت  کشت،  دو  فاصلٔه  يا  آيش 
علف هاى هرز توسط احشام و تنظيم تاريخ کشت. گزارش بازديد 

را به مربى خود تحويل دهيد.
ـ   ۸   ــ۳ــ کنترل مکانيکى علف هاى هرز ۳ـ

از  دست:  توسط  ( وجين)  هرز  علف هاى  کندن  الف) 
در  آنجايى که وجين با دست هزينٔه کارگرى بااليى دارد، معموالً 
اقتصادى  صرفٔه  زيرا  نمى شود،  انجام  بزرگ  باغ هاى  و  مزارع 
توسط  معموالً  و  کوچک  زمين هاى  در  فقط  عمل  اين  ندارد. 

کارگران محلى انجام مى شود.
توسط  (وجين)  هرز  علف هاى  کندن  ۵  ــ۳:  عملى  کار 

دست
وسايل مورد نياز: شفره، بيل، بيلچه

انتخاب  را  هرز  علف  به  آلوده  مزرعٔه  از  مترمربع   ۵۰ ۱ــ 
کنيد.

۲ــ وسايل وجين کن دستى (شفره، بيل، بيلچه) را از انبار 
تحويل بگيريد.

۳ــ طورى وارد مزرعه شويد و عمليات را انجام دهيد که 
صدمه اى به محصول اصلى وارد نشود.

۴ــ علف هاى هرز را از محصول اصلى تشخيص دهيد و 
آنها را با استفاده از ابزار، از خاک خارج کنيد (شکل ۲۱ــ۳).

شکل ۲۱ــ۳ــ وجين علف هاى هرز بااستفاده از وسايل دستى

۵  ــ علف هاى هرز دائمى را با بيل از ريشه درآوريد.
۶  ــ علف هاى هرز وجين شده را جمع آورى و آنها را در 

محل مناسبى انباشته کنيد.

بحث کنيد ۱ــ۳: از علف هاى هرز جمع آورى شده چه استفاده هايى مى توان کرد؟



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار٢: پيشگيری و کنترل علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳٢ـ

 ۱۱۷     

ب) کنترل مکانيزه علف هاى هرز: در مزارع و باغ هاى 
بزرگ از انواع ماشين ها استفاده مى شود. اين ماشين ها به پشت 
تراکتور يا تيلر متصل مى گردند و ضمن سله شکنى، بخش عمده اى 
داخل  در  روئيده  هرز  علف هاى  به خصوص  هرز  علف هاى  از 

جويچه ها و يال پشته در زراعت هاى رديفى را حذف نمايند.
ماشين  توسط  هرز  علف هاى  حذف  ۶  ــ۳:  عملى  کار 

کولتيواتور ستاره اى (پنجه اى)
لباس  پنجه اى،  کولتيواتور  تراکتور،  نياز:  مورد  وسايل 

کار
خود  مربى  با  همراه  و  بگيريد  تحويل  را  کولتيواتور  ۱ــ 

سرويس هاى الزم را انجام دهيد.
۲ــ پس از بازديد اوليه تراکتور را روشن کنيد و کولتيواتور 

را به آن متصل و تنظيم نماييد.
۳ــ تراکتور را طورى وارد مزرعه کنيد که چرخ هاى آن در 
بين رديف ها قرار گيرد و به گياه اصلى صدمه وارد نسازد. تراکتور 
را به طور اصولى و صحيح و با سرعت مناسب، در مزرعه به حرکت 

درآوريد تا عمل سله شکنى و وجين انجام شود (شکل ۲۲ــ۳).
گزارش کار اين فعاليت ها را به مربى خود تحويل دهيد.

براى  هرز:  علف هاى  فيزيکى  کنترل  ۸  ــ۳ــ  ـ   ۴ـ
مى شود.  استفاده  آتش  و  گرما  از  هرز  علف هاى  فيزيکى  کنترل 

(شکل ۲۳ــ۳).

و  سله شکنى  مرکب  ماشين  از  استفاده  با  هرز  علف هاى  وجين  ۲۲ــ۳ــ  شکل 
وجين کن

شکل ۲٣ــ۳ ــ کنترل علف های هرز با استفاده از گرما

از  استفاده  با  هرز  علف هاى  کنترل  ۷ــ۳:  عملى  کار 
شعله افکن

وسايل مورد نياز: شعله افکن پشتى موتورى (اتومايزر)، 
نفت يا گازوئيل، کبريت

۱ــ شعله افکن پشتى موتورى (اتومايزر) را از انبار تحويل 
بگيريد.

۲ــ دستگاه را بازديد و قبل از روشن نمودن دقيقاً کنترل 
نماييد.

کنيد  پر  گازوئيل)  يا  سوختى (نفت  مواد  از  را  مخزن  ۳ــ 
(شکل۲۴ــ۳).

۴ــ شعله افکن را با احتياط به محل مورد نظر حمل نماييد.
۵  ــ سر کالهک آهنى را گرم کنيد تا سوخت به راحتى به 

بخار تبديل و مشتعل شود.
(شکل  کنيـد  روشن  را  دستگاه  هنـدل،  کشيدن  بـا  ۶  ــ 

۲۵ــ۳).



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار٢: پيشگيری و کنترل علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳٢ـ

۱۱۸   

۹ــ شعلٔه دستگاه را روشن کنيد و حاشئه مزرعه و نهرهاى 
آلوده به علف هرز را با احتياط شعله بزنيد.

مواظبت  دقت  به  اصلى  محصول  از  کار  هنگام  در  ۱۰ــ 
نماييد تا موجب سوختگى و خسارت نشود.

استفاده از شعله افکن در حاشئه مزارع، بستر و حاشئه نهرها 
و زمين هاى آيش توصيه مى شود. زمان مناسب جهت استفاده از 
شعله افکن، قبل از کاشت محصول است. در اين حالت علف هاى 
هرز خشک شدٔه سال قبل، به راحتى توسط شعله افکن سوزانده 
مى شوند. در استفاده از شعله افکن بايد توجه داشت که اين وسيله 
بيرون  خاک  از  که  را،  هرز  علف  بوتٔه  هوايى  قسمت هاى  فقط 
هستند، مى سوزاند و ريشه ها، ريزوم ها و قسمت هاى زيرزمينى را از 
بين نمى برد. بنابراين ممکن است ريشه ها دوباره جوانه بزنند و سبز 
شوند. از اين مطلب مى توان نتيجه گرفت که استفاده از شعله افکن 
براى از بين بردن علف هاى هرز، مخصوصاً براى علف هاى هرز 

چند ساله اى که ريشه دائمى دارند، چندان مناسب نيست.
هر  هرز:  علف هاى  بيولوژيکى  کنترل  ـ   ۸   ــ۳ــ  ۵  ـ
هرز  علف هاى  توليد مثل  يا  رشد  در  بتواند  که  زنده اى  موجود 
مزاحمت ايجاد کند، عاملى بيولوژيک است و مى تواند در مبارزه با 
آنها مورد استفاده قرار گيرد؛ مشروط بر اين که اين عامل به گياهان 
دشمنان  هرز  علف هاى  نرساند.  آسيبى  کشاورزى  محصوالت  و 
حشرات،  از:  عبارت اند  آنها  مهم ترين  که  دارند  زيادى  طبيعى 
قارچ ها، موجودات ذره بينى (انگل ها)، حلزون ها و مهره دارانى مثِل 
ماهى، اردک، غاز و گوسفند. قبل از رها  سازى چنين عواملى الزم 
است آزمايش هاى ويژه اى به منظور اطمينان از آسيب نرساندن آنها 
به گياهان اصلى، در محل هاى مخصوص و تحت کنترل، به عمل 
آيد. زيرا اين آفات و عوامل بيمارى زا ممکن است در اثر تغييرات 
ژنتيکى، خاصيت انتخابى بودن خود را بر روى علف هرز از دست 
بدهند و گياه اصلى را ميزبان خود برگزينند. براى مثال، کنترل گل 

راعى توسط سوسک گل راعى گزارش شده است.

شکل ۲۵ــ۳ــ آماده سازى و روشن کردن شعله افکن

۷ــ گاز دستگاه را به ميزان مورد نياز تنظيم نماييد.
۸   ــ دستگاه را با احتياط به پشت ببنديد.

شکل ۲۴ــ۳ــ پر کردن مخزن شعله افکن
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 ۱۱۹     

هرز:  هاى  علف  شيميايى  کنترل  ۳ــ  ــ    ۸ ـ  ـ   ۶
بردن  بين  از  براى  که  هستند  شيميايى  ترکيباتى  «علف کُش ها» 

علف هاى هرز در مزرعه يا باغ از آنها استفاده مى شود.
علف کش ها از نظر چگونگى تأثير به دو گروه مختلف تقسيم 

مى شوند:
الف) علف کش هاى انتخابى: اين ها ترکيباتى هستند که 
روى علف هاى هرز به خصوصى اثر مى گذارند. اين علف کش ها 
و  ندارند  سويى  تأثير  شده  کشت  اصلى  گياهان  روى  معموالً 
مى توان آنها را در مزرعه روى گياه اصلى نيز به کار برد. نمونٔه اين 

علف کش ها ترفالن و توفوردى است.
ب) علف کش هاى عمومى (غيرانتخابى): اين ها ترکيباتى 
هستند که همه نوع گياه، اعم از محصول اصلى و علف هرز را از 
بين مى برند. بنابراين هنگام استفاده از آنها بايد مراقب بود که با گياه 

اصلى تماس پيدا نکنند، ماننِد رانداپ و گراماکسون.
تقسيم  گروه  دو  به  نيز  عمل  طرز  نظر  از  علف کش ها 

مى شوند۱:
الف) علف کش هاى تماسى: اين ها ترکيباتى هستند که پس 
از تماس با قسمت هوايى گياه در آنها ايجاد سوختگى مى نمايند. 
تأثير اين سموم، مخصوصاً در مواقعى که گياهان مرطوب نباشند، 
 (DNBP) به مراتب بيشتر است، ماننِد  اسيد سولفوريک، دينوسب

و گراماکسون.
ايـن هـا  (جـذبى):  سيستميک  عـلف کش هـاى  ب) 
قسمت هاى  روى  شدن  پاشيده  از  پس  که  هستند  علف کش هايى 
هوايى گياه از راه برگ ها جذب و درون آوندها وارد مى شوند يا از 
طريق ريشه جذب و به وسيلٔه آوندها در تمام قسمت هاى گياه پخش 
مى گردند، ماننِد رانداپ (گاليفوزيت)، که از طريق برگ ها و تى سى آ 

(TCA) که از طريق ريشه، وارد گياه مى شوند.
همچنين علف کش ها براساس زمان مصرف به سه گروه زير 

تقسيم مى شوند:
الف) علف کش هاى قبل از کاشت۲: اين علف کش ها قبل 
از بذرکارى يا نشاکارى، به منظور پاک کردن زمين از علف هاى 
هرز به کار مى روند و تأثير فورى دارند، ماننِد : آالکلر، رونيت و 
ترفالن. علف کش هاى قبل از کاشت، زمانى تأثير خواهند داشت 

که رطوبت نسبى در خاک وجود داشته باشد.
ب) علف کش هاى قبل از سبز شدن۳: اين علف کش ها قبل 
از سبز شدن محصول به کار مى روند و در نتيجه، بذور علف هاى 
بين  از  خاک  از  آمدن  بيرون  حين  در  شده اند  سبز  که  را  هرزى 

مى برند، مثِل آترازين. 
اين دسته از سموم در مورد گياهانى که جوانه زدن آنها کند 
است (مانند پياز و جعفرى) استفاده مى گردد. وضعيت خاک در 
زمان سم پاشى با اين سموم بايد به گونه اى باشد که رطوبت الزم را، 

جهت ايجاد محيطى مناسب براى تأثيرپذيرى سم، فراهم نمايد.
در زمين هاى خشک، علف کش ها تأثير رضايت  بخشى روى 

علف هاى سبز شده ندارند.
ج) علف کش هاى پس از سبز شدن۴: از اين علف کش ها 
پس از سبز شدن مزرعه، يعنى هنگامى که محصول اصلى در مزرعه 
وجود دارد، استفاده مى شود. مثِل توفوردى. نمونٔه برچسب دو سم 

در انتهاى اين پيمانٔه مهارتى آمده است.
علف کش  چندين  برچسب  بررسى  ۸   ــ۳:  عملى  کار 

مختلف و تعيين نوع آنها
وسايل مورد نياز: علف کش هاى مختلف، لباس ايمنى، 

دستکش و ماسک

١ــ چون در بعضی گونه های علف هرز مشکل مقاومت به علف کش وجود دارد جديدًا توصيه می شود که علف کش ها را براساس مکانيسم عمل طبقه بندی کنند و در سالهای 
مختلف از انواع گوناگون استفاده شود. در اين روش علف کش ها از نظر جلوگيری از سنتز آمينه، چربی و رنگدانه و بازدارنده تقسيم سلولی طبقه بندی می شوند. 

Post emergence ــ٤                           Pre emergence ــ٣                                Pre plant ــ٢
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۱۲۰   

۱ــ دستکش و لباس ايمنى را بپوشيد و ماسک بزنيد.
ميز  روى  را  مختلف  علف کش هاى  بشکٔه  يا  قوطى  ۲ــ 

آزمايشگاه بچينيد.
سموم،  برچسب  روى  شده  درج  مطالب  به  توجه  با  ۳ــ 
تک تک آنها را از نظر چگونگى تأثير، طرز عمل، زمان مصرف و 
مواردى که قبالً خوانده ايد، مثِل درجٔه سمّيت، قابليت اختالط با 

سموم ديگر و… بررسى و سپس تقسيم بندى نماييد.
خود  مربى  به  و  کنيد  فهرست  را  آمده  به دست  نتايج  ۴ــ 

تحويل دهيد.
نحوۀ محاسبۀ مقدار سم جهت عمليات سم پاشى توسط 

علف کش ها
الف) مادۀ مؤثره و مواد همراه: به آن دسته از ترکيبات 
شيميايى اطالق مى شود که در آنها يک نوع سّم تجارتى به مقدار 
کافى وجود دارد و خاصّيت علف کشى دارند، ماننِد  گراماکسون 
۲۰٪ که يعنى داراى ۲۰ درصد ماده مؤثره سّمى و ۸۰ درصد مواد 

همراه غيرسّمى می باشد.
به طور  کلى مواد همراه موادى هستند که قابليت حل شدن 
ترکيبات  به عنوان  يا  و  مى دهند  افزايش  را  محلول  چسبندگى  و 
امولسيون کننده، خيس کننده و پخش کننده عمل مى نمايند و باعث 

رنگين شدن سم نيز مى گردند.
ب) واحدهاى حجمى و وزنی رايج: واحد اندازه گيرى 
سى سى  يا  مکعب  سانتى متر   ۱۰۰۰ معادل  که  است  ليتر  حجم، 
می باشد و برای اندازه گيری دقيق حجم سموم مايع از ظروف مدرج 
دقيق استفاده می شود. همچنين برای اندازه گيری سموم پودری 

از واحد گرم و از ترازوهای دقيق استفاده می شود.
نحؤه  به  سم پاش ها:  «واسنجی»  کاليبراسيون  ج) 
هکتار  در  خالص  سّم  معينى  مقدار  پاشش  براى  سم پاش  تنظيم 

«کاليبراسيون۱» مى گويند. براى اين که بتوانيد مقدار معينى محلول 
يک نواخت در کل سطح مزرعه سم پاشى نماييد؛  را به طور کامالً 
بوم  و  نازل  از  اعم  را  سم پاش  قسمت هاى  تمام  است  الزم  ابتدا 
بررسى و پس از اطمينان از سالمت قسمت هاى مختلف، عمليات 

زير را انجام دهيد:
۱ــ براى پاشش محلول از سم پاش، ابتدا نازل يا افشانک 

مناسب را انتخاب کنيد.
۲ــ در نظر داشته باشيد که سرعت سم پاشى با ميزان محلول 
مصرفى نسبت عکس دارد. اگر سرعت زياد باشد، ميزان محلول 
مصرفى در هکتار کم و برعکس در سرعِت کم، مصرف محلول 

زياد مى شود.
به طورى  است،  مهم  بسيار  فشار  عامل  سم پاش،  در  ۳ــ 
که در مبارزه با علف هاى هرز ميزان فشار بايد ۲ تا ۳ بار باشد. 
با داشتن شمارٔه نازل، سرعت و فشار مى توانيد به جدول نازل ها 
مراجعه و ميزان محلول مصرفى را مشخص کنيد. درصورتى که 

جدول در اختيار نباشد کارهاى زير را انجام دهيد:
الف) نازل مورد نظر را به سم پاش ببنديد و مقدار معينى آب 

داخل مخزن بريزيد، مثالً ۲۰۰ ليتر.
را  متر   ۱۰۰ يا   ۵۰ طول  به  مسافتى  مزرعه  داخل  در  ب) 
انتخاب کنيد و سم پاشى را با آب خالص و در مسافت مشخص 

چند بار انجام دهيد.
ج) بعد از سم پاشى ميزان محلول مصرفى در هکتار را با 

استفاده از فرمول واسنجی زير حساب کنيد:

                         ۱۰۰۰۰   * آب مصرفى در آزمايش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ميزان محلول مصرفى در هکتار  

                     طول سم پاشى *  عرض کار سم پاشى

Calibration ــ١
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 ۱۲۱     

کار عملى ۹ــ۳: واسنجی سم پاش جهت به دست آوردن 
آب مصرفى و اضافه کردن علف کش و انجام عمليات سم پاشى.

وسايل مورد نياز: دستگاه سم پاش، دستکش، ماسک، 
عينک، لباس سم پاشى، علف کش، وسايل اندازه گيرى حجمى.

۱ــ دستگاه سم پاش را از انبار تحويل بگيريد.
۲ــ قبل از واسنجی با وارد کردن آب در مجارى سم پاش 

آن را تميز نماييد.
۳ــ نحؤه عمل کلئه قسمت هاى دستگاه را بررسى کنيد.

نازل ها  خروجى  سوراخ  و  فشارسنج  که  کنيد  توجه  ۴ــ 
خوب عمل نمايند.

۵  ــ داخل سم پاش مقدار معينى آب بريزيد.
۶  ــ اين مقدار آب را با فشار ثابت و حرکت يک نواخت 

روى زمين پخش نماييد.
۷ــ مساحت زمين سم پاشى شده را محاسبه نماييد.

۸  ــ از روى مقدار آب مصرف شده در سطح معين ميزان 
آب مصرفى مورد نياز در هکتار محاسبه مى شود.

نوشته  علف کش  بروشور  روى  که  اطالعاتى  به  توجه  با  ۹ــ 
شده است، ميزان سم جهت سم پاشى هر هکتار را استخراج کنيد و 
به ميزان آب مصرفى جهت سم پاشى هر هکتار اضافه نماييد. جهت 
استفاده  حجمى  اندازه گيرى  وسايل  از  ميزان،  اين  اندازه گيرى 

نماييد.
۱۰ــ قبل از انجام عمليات سم پاشى الزم است از دستکش، 

ماسک، عينک و لباس مخصوص استفاده نماييد.
توصيه هاى ضرورى در کاربرد علف کش ها

۱ــ قبل از مصرف هر نوع علف کش، برچسب و بروشور 
آن را به دقت مطالعه و موارد توصيه شده را عمل کنيد و از کاربرد 

علف کش ها در موارد توصيه نشده خوددارى نماييد.
کار،  لباس  قبيل  از  را،  سم پاشى  نياز  مورد  وسايل  ۲ــ 

دستکش الستيکى، عينک مخصوص و ماسک، آماده کنيد.

۳ــ تکنيک کاربرد علف کش ها در مقايسه با حشره کش ها 
از بعضى جنبه ها مستلزم توجه و دقت بيشترى است. در اين مورد 
سرعت  و  سم پاش  پمپ  فشار  (افشانک)،  نازل  درست  انتخاب 
حرکت در شرايط مزرعه، به منظور پاشش يک نواخت حجم معينى 
از محلول سمى، متناسب با سطح مورد سم پاشى، از اهميت زيادى 

برخوردار است.
۴ــ از مخلوط کردن علف کش ها با يکديگر، به جز در موارد 

توصيه شده در بروشورهاى فنى يا منابع علمى، خوددارى کنيد.
۵  ــ در هنگام وزش باد و درجٔه حرارت هاى بيش از حد 
باال يا پايين از انجام سم پاشى خوددارى نماييد. در صورت وزش 

باد ماليم، پشت به باد، عمل سم پاشى را انجام دهيد.
حين  در  دخانيات  استعمال  و  آشاميدن  خوردن،  از  ۶  ــ 

سم پاشى جدًا خوددارى کنيد.
۷ــ در موقع سم پاشى بايد از ريختن محلول سّمى در آب هاى 
جارى و محّل آبشخور حيوانات و استخرها و در ساير منابع آبى 

اجتناب نماييد.
۸  ــ بعد از خاتمٔه کار سم پاشى، ضمن استحمام، لباس خود 

را عوض نماييد.
۹ــ دستگاه سم پاش را بعد از خاتمٔه کار با آب بشوييد و 

خشک کنيد.
آشنايى با انواع سم پاش ها

سم پاش  اين  ساده:  پشتى  استوانه اى  سم پاش  ۱ــ 
داراى مخزنى به شکل استوانه است که در وسط آن تلمبٔه باد براى 
ايجاد فشار در سم پاش وجود دارد. حجم مخزن معموالً ۲۰ ليتر 
است و فشار سم پاش تا ۵ بار قابل افزايش است. براى کار با اين 
سم پاش بايد ابتدا تلمبه زنى کنيد، زيرا در جريان سم پاشى رفته رفته 
ندارد.  وجود  کار  حين  در  تلمبه زنى  امکان  و  مى شود  کم  فشار 
به دليل افت فشار، اين نوع سم پاش براى مبارزه با علف هاى هرز 

مناسب نيست (شکل ۲۶ــ۳).



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار٢: پيشگيری و کنترل علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳٢ـ

۱۲۲   
شکل ۲۷ــ۳ــ سم پاش کتابى پشتى اهرمى

۲ــ سم پاش کتابى پشتى اهرمى: اين سم پاش داراى 
قرار  آن  کنار  در  باد  تلمبٔه  يک  که  است  شکل  مستطيل  مخزنى 
دارد. در اين سم پاش بايد با تلمبه زنى يک نواخت و دائم در حين 

کار، سم پاشى کنيد. نکتٔه مهم اين است که در جريان سم پاشى با 
اين سم پاش، بايد تلمبه زنى را به صورت يک نواخت تکرار کنيد تا 

فشار افت نکند (شکل ۲۷ــ۳).

 دريچه
روزنه هوا
   محفظه فشار
 همزن 
  پيستون 

 اهرم تلمبه 
 شير يک طرفه

  شيلنگ  

  رابط اهرم 

 مخزن

  شيلنگدسته تلمبه 

 شير قطع 
و وصل 

 در مخزن

 بند 

      ديواره تلمبه

   ميل افشانک 

  افشانک 
  مخزن  

شير يک طرفه 
  پيستون تلمبه

دسته افشانک

شکل ۲۶ــ۳ــ سم پاش استوانه اى پشتى ساده



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار٢: پيشگيری و کنترل علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳٢ـ

 ۱۲۳     

۳ــ سم پاش موتورى پشتى النس دار: اين سم پاش از 
لحاظ قدرت کارى، شبيه سم پاش استوانه اى ساده است؛ با اين 
پمپ  يک  و  کوچک  موتور  يک  از  زدن  تلمبه  به جاى  که  تفاوت 
سانتريفوژ استفاده مى شود. بنابراين کار با آن آسان است و زحمت 
کمترى دارد. حجم مخزن آن ۲۰ ليتر است و مى توانيد فشار در 
اين سم پاش را از ۱ تا ۵ بار تغيير دهيد، اما براى سم پاشى الزم 

است آن را بين ۲ تا ۳ بار تنظيم نماييد (شکل ۲۸ــ۳).

شکل ۲۸ــ۳ــ سم پاش موتورى پشتى النس دار

۴ــ سم پاشى موتورى پشتى اتومايزر: اين سم پاش 
با جريان شديد هوا کار مى کند و داراى موتور دو زمانه و پروانٔه 
آزاد  به طور  ليتر  ۱۲ــ۱۰  حجم  به  مخزنى  از  محلول  است.  باد 
به پايين مى آيد و پس از عبور از شير و نازل با جريان شديد هوا 
تماس حاصل مى کند و به ذرات ريزى تبديل مى شود. چون اين 
سم پاش ذرات بسيار ريز توليد مى کند پس براى کنترل علف هاى 
هرز مناسب نيست. از اين رو از آن فقط به جاى شعله افکن براى 
اين  در  مى گردد.  استفاده  مزارع  حاشئه  هرز  علف هاى  با  مبارزه 
حالت چنان چه بيان گرديد، به جاى محلول سم در داخل مخزن نفت 
يا گازوئيل ريخته مى شود. ضمناً ميزان محلول مصرفى بين ۱۰۰ 

تا ۴۵۰ ليتر براى هر هکتار است (شکل ۲۹ــ۳).

شکل ۲۹ــ۳ــ سم پاش موتورى پشتى اتومايزر

شکل ۳۰ــ۳ــ سم پاش فرغونى

افشانک  

 محل اتصال شيلنگ به مخزن  

 موتور  

مخزن 

  دسته  

   دسته گاز موتور 

    مخزن سوخت موتور

شير تنظيم
ميزان سم
 خروجى

 لوله جريان هوا با
 لوله خرطومى قطر حدود ۶ سانتى متر 

براى سهولت 
تغيير جهت   

مخزن سم
شيلنگ انتقال سم 

 شير باز و بسته کردن 
  خروج مايع سم 

 مخزن سوخت   

 موتور

دسته کنترل و 
پدال گاز

سيم گاز

 محل ورود هوا 
از دمنده به مخزن 
براى ايجاد فشار 
خارجى و جبران 

خأل

براى  وسيله  اين  ليترى:   ۱۰۰ فرغونى  سم پاش  ۵  ــ 
سم پاشى درختان و باغ ها طراحى شده است و قطعات آن عبارت اند 
از: شاسى فلزى که داراى ۲ دسته و ۲ پايه و ۲ چرخ است، مخزن، 

موتور و پمپ که روى شاسى نصب مى گردد.
فشار در اين سم پاش ها زياد و تعداد نازل کم و معموالً يک 
عدد است و شيلنگ و النس بر سر آن نصب مى شود. براى سم پاشى 
علف هاى هرز مزارع، سم پاش را در بيرون مزرعه قرار مى دهند و 
حدود ۵۰ تا ۱۰۰ متر شيلنگ را به آن اضافه می نمايند. سپس به 
همراه ۲ تا ۳ نفر، اين شيلنگ ها را به داخل مزرعه برده و سم پاشى 

را انجام دهيد (شکل۳۰ــ۳).



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار٢: پيشگيری و کنترل علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳٢ـ

۱۲۴   

سم پاش  اين  بوم دار:  تراکتورى  پشت  سم پاش  ۶  ــ 
داراى مخزن ۴۰۰ ليترى و يک شاسى است. مخزن و پمپ در 
روى شاسى نصب مى گردد. فشار در اين سم پاش کم و ۲ تا ۴ بار 
است. در قسمت پشت سم پاش در روى شاسى بوم نصب مى شود. 
طول بوم مورد استفاده در ايران معموالً ۸ متر است. پس از نصب 
سم پاش در پشت تراکتور با سرعت ۶  ــ۴ کيلومتر در ساعت در 
سطح مزرعه حرکت کنيد و با کمک جداول مخصوص و با توجه 
به نوع نازل هاى موجود بر روى بوم، محلول مصرفى را برحسب 

فشار سم پاش تعيين نماييد و عمليات سم پاشى را انجام دهيد.
چنان که  را،  سم پاش  يک بار  حداقل  ساليانه  است  الزم 
توضيح داده شد، براى تنظيم ميزان خروجى، کاليبره نماييد. از اين 
نوع سم پاش در ايران براى مبارزه با علف هاى هرز مزارع بزرگ 

استفاده مى شود (شکل ۳۱ــ۳).

شکل ۳۱ــ۳ــ سم پاش پشت تراکتورى بوم دار

کار عملى ۱۰ــ۳: آشنايى با انواع سم پاش ها و توانايى 
انجام کار با آنها

ساده،  پشتى  استوانه اى  سم پاش  نياز:  مورد  وسايل 
النس دار،  پشتى  موتورى  سم پاش  اهرمى،  پشتى  کتابى  سم پاش 
سم پاش  فرغونى،  سم پاش  اتومايزر،  پشتى  موتورى  سم پاش 
و  لباس  حجمى،  اندازه گيرى  وسايل  علف کش،  تراکتورى، 

تجهيزات ايمنى فردى
تحويل  را  هنرستان  انبار  در  موجود  سم پاش  انواع  ۱ــ 
بگيريد و پس از شناسايى و آشنايى اوليه، با کمک مربى خود طرز 

کار آنها را مرور نماييد.
و  عينک  دستکش،  مخصوص،  لباس  از  است  الزم  ۲ــ 

ماسک جهت سم پاشى استفاده نماييد.
برچسب  به  توجه  با  و  اندازه گيرى  وسايل  کمک  با  ۳ــ 

علف کش، حجم سم را تعيين نماييد.
۴ــ هريک از انواع سم پاش را به کار بيندازيد و قسمتى از 

مزرعه را با آن سم پاشى نماييد.
۵  ــ پس از عمليات سم پاشى، هر يک از انواع سم پاش را 

با آب بشوييد و به انبار تحويل دهيد.

بحث کنيد ۲ــ۳: هر يک از سم پاش ها براى چه شرايطى مناسب ترند؟



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار٢: پيشگيری و کنترل علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳٢ـ

 ۱۲۵     

ـ  ۸  ــ۳ــ کنترل تلفيقى علف هاى هرز: استفاده از  ۷ـ
تلفيقى  کنترل  هرز،  علف هاى  با  مبارزه  در  را  روش  چند  يا  دو 
تلفيقى  مديريت  مى گويند.  هرز  علف هاى  تلفيقى  مديريت  يا 
علف هاى هرز ترکيبى از روش هاى زراعى، مکانيکى، بيولوژيکى 
و شيميايى جهت کنترل علف هاى هرز است. براى مثال، استفادٔه 
کمتر از علف کش همراه با شخم مکانيکى، تلفيق مناسبى براى بهبود 
کنترل علف هرز است. معموالً هيچ يک از اين روش ها نمى توانند 
به تنهايى سطح قابل قبولى از کنترل علف هاى هرز را فراهم کنند. با 
استفاده از چندين روش مى توان مصرف علف کش ها را کاهش داد 

و ضمن آن به طور مناسب با علف هاى هرز نيز مبارزه کرد.
تراکم  کردن  متوقف  مديريت تلفيقى علف هاى هرز،  هدف 
علف هاى هرز در سطح قابل قبول است نه ريشه کنى آنها؛ به طورى 

که باعث شويم جمعيت علف هرز از حد خاصى باالتر نرود.
امکان  اين  خاص،  روش  يک  با  هرز  علف هاى  کنترل 

اين  با  را  خود  سال،  چند  از  بعد  که  مى دهد  هرز  علف هاى  به  را 
ولى  باشند،  محصول  مزاحم  همچنان  و  کنند  سازگار  روش ها 
آنها  از  را  امکان  اين  کنترل،  روش هاى  از  مجموعه اى  ترکيب 

سلب خواهد نمود.
بازديد ٧  ــ۳: همراه با مربى خود، ضمن بازديد از مزارع 

مختلف منطقه، بررسى کنيد:
۱ــ کدام يک از اين مزارع از روش تلفيقى جهت کنترل 

علف هاى هرز استفاده مى کنند؟
۲ــ در روش تلفيقى از کدام يک از انواع روش هاى کنترلى 

استفاده مى کنند؟
۳ــ وضعيت رشد و انتشار علف هاى هرز در اين مزارع 

چگونه است؟
موارد فوق را فهرست کنيد و به مربى خود تحويل دهيد.



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار٢: پيشگيری و کنترل علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳٢ـ

۱۲۶   

وات ۲۰٪ مايع پارا
PARAQUAT (SL)

علف کشى تماسى، پس رويشى از گروه بى پيريديل ها است.
۱۵۷ mg /kg :درجٔه سمّيت

مواد همراه: ۸۰ درصد
عاليم مسموميت: سوزش دهان، دل درد، اسهال، استفراغ

محتوِى يک ليتر (۱۰۰۰ سى سى)

پادزهر: خاک فولر
مقدار و روش مصرف:

گاليفوزيت ۴۱٪ مايع
GLYPHOSATE (SL)

علف کش سيستميک براى از بين بردن علف هاى هرز يک ساله و چند ساله
درجٔه سمّيت: ۵۰۰۰ ميلى گرم بر کيلوگرم

مواد همراه: ۵۹ درصد
محتوِى يک ليتر (۱۰۰۰ سى سى)

پادزهر اختصاصى ندارد.
مقدار و روش مصرف:

شکل ۳۲ــ۳ــ نمونۀ برچسب علف کش پاراکوات (     گراماکسون)

شکل ۳۳ــ۳ــ نمونۀ برچسب گاليفوزيت (رانداپ)

ميزان مصرفنوع محصول
درختان ميوه و مرکبات

نيشکر
سيب زمينى

۳ تا ۵ ليتر در هکتار (ارتفاع علف ۱۰ تا 
 ۱۵ سانتى متر)

۳ تا ۵ ليتر در هکتار (پس از سوزاندن)
۳ ليتر در هکتار (بعد از رويش علف هرز، 

قبل از رويش سيب زمينى)

ميزان مصرف نوع علف هرز
مرغ يا چاير

پيچک صحرايى
کنگر صحرايى

قياق

۱۰ ليتر در هکتار
۶ ليتر در هکتار
۶ ليتر در هکتار
۵ ليتر در هکتار



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار٢: پيشگيری و کنترل علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳٢ـ

 ۱۲۷     

آزمون نهايى

۱ــ از سه عامل آفات، بيمارى هاى گياهى و علف هاى هرز کدام يک خسارت بيشترى به محصوالت کشاورزى 
وارد مى کنند؟

۲ــ خسارت علف های هرز در کدام کشورها از اهميت کمتری برخوردار است؟
الف) کشورهای مناطق استوايی
ب) کشورهای در حال توسعه

ج) کشورهای توسعه يافته
د) کشورهای مناطق معتدله

۳ــ چهار ويژگی علفهای هرز را نام ببريد.
٤ــ کدام يک از علف های هرز پهن برگ نمی باشد؟

د) فرفيون ج) چچم  ب) توق  الف) گاو پنبه 
۵  ــ کدام يک از علف های هرز چند ساله می باشد؟

د) جروقی ج) سلمه تره  ب) تاج خروس  الف) پيچک صحرايی 
۶  ــ کدام جمله صحيح است؟

الف) علف هرز گياهی است که ارزش اقتصادی محصول را افزايش می دهد.
ب) گياهانی که به طور اتفاقی در زراعت می رويند و مزاحمت ايجاد نمی کنند علف هرز نام دارند.

ج) علف هرز نسبت به گياه اصلی توقع بيشتری دارد.
د) قدرت رقابت علف های هرز با گياه زراعی بيشتر می باشد.

۷ــ تاج خروس و اويارسالم به ترتيب جزء کدام يک از علف های هرز محسوب می شود؟
الف) يک ساله ــ چند ساله
ب) يک ساله ــ يک ساله
ج) چند ساله ــ چند ساله
د) چند ساله ــ يک ساله

۸  ــ کدام يک خسارت هاى علف هاى هرز محسوب مى شوند؟
ب) ايجاد اشکال در برداشت الف) کاهش کمّيت و کيفّيت محصول 

د) همٔه موارد ج) افزايش هزينٔه داشت  
۹ــ کدام گزينه مى تواند در انتشار علف هاى هرز نقش مهم ترى داشته باشد؟

د) پياز ج) قلمه  ب) نهال  الف) بذر 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار٢: پيشگيری و کنترل علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳٢ـ

۱۲۸   

۱۰ــ بهترين زمان چراى علف هاى هرز توسط احشام…… است.
د) بعد از توليد دانه ج) بعد از گل دهى  ب) در حين گل دهى  الف) قبل از گل دهى 
۱۱ــ دارواش و ِسس به ترتيب از نظر نوع زندگی جزء کدام دسته از علف های هرز محسوب می شود؟

الف) نيمه انگلی، انگلی
ب) نيمه انگلی، کامل

ج) انگلی، انگلی
د) انگلی، کامل

۱۲ــ تغذيه از کدام علف هرز سبب تغيير در بو، طعم و مزه شير دام ها می گردد؟
د) َمرغ ج) خاکشير  ب) گل گندم  الف) گندسير 

۱۳ــ جلوگيری از توليد بذر علف های هرز در مزرعه جزء اصول ……… علف های هرز می باشد.
۱۴ــ کدام روش کنترل علف های هرز، کم هزينه تر می باشد؟

د) کنترل تلفيقی ج) کنترل بيولوژيکی  ب) کنترل شيميايی  الف) کنترل مکانيکی 
۱۵ــ برای کنترل بذر علف های هرز در مزرعه چه نوع علف کشی مناسب است؟

الف) علف کش قبل از کاشت
ب) علف کش قبل از سبز شدن
ج) علف کش پس از سبز شدن

د) هر سه مورد
۱۶ــ علف کش سيستميک کدام است؟

د) ترفوردی ج) دينوسب  ب) گراماکسون  الف) رانداپ 
۱۷ـ ترفوردی چه نوع علف کشی است؟

د) انتخابی ج) تماسی  ب) عمومی  الف) جذبی 
۱۸  ــ علف کش هاى…… را مى توان در مزرعه روى گياه اصلى نيز پاشيد؛ بدون اين که هيچ ضررى براى گياه 

اصلى داشته باشد.
د) غيرسيستميک ج) سيستميک  ب) غيرانتخابى  الف) انتخابى 

۱۹ــ به نظر شما براى از بين بردن ريزوم هاى علف هاى هرز چند ساله در خاک مى توان علف کش هاى سيستميک 
را به بوتٔه علف هرز پاشيد؟ چرا؟

۲۰  ــ به نحؤه تنظيم سم پاش براى پاشش مقدار معينى سم اصطالحاً…… مى گويند.
L.D. 50 (د ج) واسنجی  ب) مادٔه همراه  الف) مادٔه مؤثره 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار٢: پيشگيری و کنترل علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳٢ـ

 ۱۲۹     

۲۱ــ برای واسنجی يا کاليبراسيون سم پاش چه عاملی مهم است؟
د) هر سه مورد ج) سرعت حرکت  ب) فشار سم پاش  الف) نوع نازل 

۲۲ــ در حين سم پاشى با کدام سم پاش احتياج به تلمبه زنى است؟
ب) کتابى  الف) استوانه اى  

د) پشتى موتورى اتومايزر ج) پشتى موتورى النس دار  
۲۳  ــ کدام گزينه در مورد شعله افکن صحيح است؟

الف) قسمت هاى هوايى و زيرزمينى علف هرز را مى سوزاند.
ب) براى علف هاى هرز چند ساله مناسب است.

ج) براى علف هاى هرز با ريشه دائمى مناسب است.
د) فقط قسمت هوايى علف هرز را مى سوزاند.



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار٢: پيشگيری و کنترل علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳٢ـ

۱۳۰   

جواب پيش آزمون پيمانه مهارتى اول
۱ــ ب 

۲ــ زنبور عسل و مورچه 
۳ــ ج 

۴  ــ خير 
۵  ــ د 

جواب آزمون نهايى پيمانه مهارتى اول
۱ــ د 
۲ــ ج

۳ــ ب 
۴ــ الف

۵  ــ الف 
۶ــ ج 
۷ــ ج
۸   ــ د
۹ــ ج

۱۰ــ ب
۱۱ــ ب
۱۲ــ د

۱۳ــ الف
۱۴  ــ تار ــ تارعنکبوت 

۱۵ــ شيخک ها، کفش دوزک ها، برخى از زنبورها، بالتورى ها 
۱۶ــ بال پولک داران (پروانه ها) 

۱۷  ــ ج 
۱۸ــ د 
۱۹ــ د 

۲۰ــ کنترل فيزيکى 
۲۱ــ تلٔه فرمونى 

۲۲ــ ج 
۲۳ــ سموم سيستميک 

۲۴ــ ج 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار٢: پيشگيری و کنترل علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳٢ـ

 ۱۳۱     

جواب پيش آزمون پيمانه مهارتى دوم
۱ــ د

۲ــ انگل
۳ــ ب
۴ــ ج
۵ــ بلى

جواب آزمون نهايى پيمانه مهارتى دوم
۱ــ د
۲ــ ج
۳ــ د
۴ــ ج
۵  ــ ج
۶ــ ب

۷ــ الف
۸  ــ اسکاب (َجَرب)

۹ــ الف
۱۰ــ ميکروسکوپ الکترونى ــ عالئم

۱۱ــ د
۱۲ــ د
۱۳ ــ ج

۱۴ــ الف 
۱۵ــ الف

۲) محلول پاشى   ۱۶ــ ۱) ضد عفونى بذر و اندام هاى گياه 
۴) فروبردن يا خيساندن اندام گياه در محلول سم ۳) گردپاشى 

۶) کاربرد سموم در جوى آب (جويچه)  ۵) محلول پاشى در خاک 
۸) استفاده از سموم جهت کنترل بيمارى هاى بعد از برداشت ۷) استفاده از سموم تدخينى 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار٢: پيشگيری و کنترل علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳٢ـ

۱۳۲   

جواب پيش آزمون پيمانه مهارتى سوم
۱ــ الف

۲ــ يخ آب زمستانه
۳ــ بوجارى بذور

۴ــ ج

جواب آزمون نهايى پيمانه مهارتى سوم
۱ــ علف هاى هرز

۲ــ ج
۳ــ ج
۴ــ ج

۵  ــ الف
۶ــ د

۷ــ الف
۸   ــ د

۹ــ الف
۱۰ــ الف
۱۱ــ الف
۱۲ــ الف

۱۳ــ پيشگيری
۱۴ــ ب

۱۵ــ الف
۱۶ــ الف
۱۷ــ د

۱۸  ــ الف
۱۹ــ بلى ــ چون از طريق برگ ها جذب مى شود و پس از ورود به آوندها به ريزوم ها مى رسد.

۲۰  ــ ج
۲۱ــ د
۲۲ــ ب
۲۳  ــ د



فهرست واژه هاى علمى و فنى
(به ترتيب قرار گرفتن در متن)
پيمانۀ مهارتى (۱) ــ آفات

Collembolaراستٔه فنردمانPestآفت
Microcoryphiaراستٔه دم مويانEpidemicاپيدمى

Thysanuraماهى نقره اىArthropodaشاخٔه بندپايان
Orthopteraراستٔه راست باالنInsectحشره
Dictyopteraراستٔه سوسرى ها و شيخک هاCuticleکوتيکول
Isopteraراستٔه مساوى باالنAntennaشاخک

ColonyکلنىMouth Partsقطعات دهانى
Homopteraراستٔه جورباالنLegپا

Heteropteraراستٔه ناجورباالنEcdysisپوست اندازى
Coleopteraراستٔه سخت بال پوشانMetamorphosisدگرديسى
Lepidopteraراستٔه بال پولک دارانEggتخم
Dipteraراستٔه دو باالنLarvaالرو
HaltereهالترPupaشفيره

Hymenopteraراستٔه بال غشائيانAdultحشرٔه کامل
Neuropteraراستٔه بالتورى هاTaxonomyطبقه بندى
Acarinaردٔه کنه هاClassificationرده بندى
AspiratorآسپيراتورKingdomسلسله
Natural controlکنترل طبيعىPhylumشاخه
Applied controlکنترل مصنوعى (کاربردى)Classرده
Cultural controlکنترل زراعىOrderراسته
Mechanical controlکنترل مکانيکىFamilyخانواده
Physical controlکنترل فيزيکىGenusجنس
Biological controlکنترل بيولوژيکىSpeciesگونه
PredatorشکارگرApterygotaبى باالن
Parasiteانگل (پارازيت)Pterygotaبالداران

 ۱۳۳     



Rodenticidجونده کشTrichogramaتريکوگراما
Mulluscicidنرم تن کشTrichocardتريکوکارت
Contact poisonsسموم تماسىPathogenعوامل ميکربى
Stomach poisonsسموم گوارشىPsychical controlکنترل روانى
Fumigantsسموم تدخينىPheromoneفرمون

Systemic poisonsسموم سيستميکSexual pheromoneفرمون جنسى
Mineral poisonsسموم معدنىLegislative controlکنترل قانونى
Botanic poisonsسموم گياهىQuarantineقرنطينه

OilروغنChemical controlکنترل شيميايى
Poison-sprayerسم پاشToxin/Poisonسم

Spraying poisonsسم پاشىPesticideآفت کش
Integrated Controlکنترل تلفيقىInsecticideحشره کش
Integrated Pestمديريت انبوهى آفاتAcaricideکنه کش

Management (IPM)

۱۳۴   



پيمانۀ مهارتى (۲) ــ بيمارى هاى گياهى

Tumor, Gallگال، غدهPlant diseaseبيمارى گياهى
Scabاسکاب، َجَربChlorosisکلروز
Pathogenعامل بيمارى زاNecrosisنکروز
HostميزبانWiltپژمردگى
Infectiousواگير، عفونىMosaicموزائيک
FungusقارچMildewسفيدک
BacteriumباکترىSmutسياهک
VirusويروسRustزنگ

NematodeنماتدRoot rotپوسيدگى ريشه
Epidemicاپيدمى، همه گيرىdamping offبوته ميرى
InfestedآلودهCankerشانکر

PathogenبيمارگرLeaf curlپيچيدگى برگ
Facultative parasiteانگل اختيارىParasiteانگل

Sporeهاگ، اسپورPhysiological diseaseبيمارى فيزيولوژيکى
FlagellumتاژکTemperatureدما

Haustoriumمکينه، هوستوريومFrost-biteسرمازدگى
Mediumمحيط کشتHumidityرطوبت
AgarآگارLightنور

Antibioticآنتى بيوتيکBlight, Scorchسوختگى
Incubatorدستگاه اينکوباتورSunscaldآفتاب سوزى
Saprophyteگندرو، ساپروفيتPenetrationنفوذ، رخنه
Binary fissionتقسيم دوتايىInfectionعفونت

Electron microscopeميکروسکوپ الکترونىSexual reproductionتکثير جنسى
BisexualدوجنسىAsexual reproductionتکثير غيرجنسى

CystکيستTransmissionانتشار
Hemi parasitismنيمه انگلDistributionپراکندگى

Holo parasitismانگل مطلقSecondary infectionآلودگى ثانويه
Fungicideقارچ کشMyceliumميسيليوم
Bactericideباکترى کشHypheهيف، ريسه
     Dusting ۱۳۵گردپاشىObligate parasiteانگل اجبارى



پيمانۀ مهارتى (۳) ــ علف هاى هرز

Shadowسايه افکنى، سايه اندازىHerb, Weedعلف هرز
Sensitiveحساس، حساسيتSeedبذر
ToolsابزارCompetitionرقابت
InstrumentsادواتNative, Vernacularبومى
FertilizerکودImmigrant, Emigrantمهاجر
DecayedپوسيدهAnnualيک ساله

SiftingبوجارىMulti, Polyچند، چندين
Herbicidesعلف کشWeedوجين کردن

Active ingredientمادٔه مؤثرهWeederعلف زن دستى (چنگک)
CalibrationواسنجیBrush cutterعلف زن موتورى
CalibrateواسنجیCultivatorماشين وجين کن
Knapsack sprayerسم پاش پشتىFlamethrowerشعله افکن

۱۳۶   



فهرست اسامى علمى
(به ترتيب قرار گرفتن در متن)
پيمانۀ مهارتى (۱) ــ آفات

Termitidae/Hodotermitidaeموريانه هاMus musculusموش خانگى
Homopteraراستٔه جورباالنRattus rattusموش صحرايى
Aphididaeخانوادٔه شته ها.Lepus sppخرگوش

Coccidaeخانوادٔه شپشک هاHystrix leacaraخارپشت (جوجه تيغى)
Caucasotachea حلزون قهوه اى مرکبات

lencoranea
Psyllidaeخانوادٔه پسيل ها

Cicadidae/Fulgoridaeخانوادٔه زنجره هاParmacella ibericaراب خانگى
Aleurodidaeخانوادٔه مگس سفيدInsectaردٔه حشرات
Hemipteraراستٔه ناجورباالنCollembolaراستٔه فنردمان
Eurygaster integricepsسن گندمThysanuraراستٔه دم مويان
Thysanopteraراستٔه بال ريشکدارانLepisma saccharinaماهى نقره اى

Thripidaeخانوادٔه تريپس هاOrthopteraراستٔه راست باالن
Coleopteraراستٔه سخت بال پوشانSchistocerca gregariaملخ صحرايى (دريايى)
Polyphilla olivieriکرم سفيد ريشهGryllus desertusسيرسيرک صحرايى

Lepidopteraراستٔه بال پولکدارانGryllotalpa gryllotalpaآبدزدک
راستٔه سوسرى ها 
و شيخک ها

Dictyopteraخانوادٔه شب پروازها
(شب پره ها)

Noctuoidae

خانوادٔه روز پروازهاPeriplaneta americanaسوسرى آمريکايى
(روز پرک ها)

Papilionoidae

Caradrina exiguaکرم برگ خوار چغندرقندBlatella germanicaسوسرى آلمانى
Dipteraراستٔه دوباالنMantis religiosaشيخک معمولى

Musca domesticaمگس خانگىIsopteraراستٔه مساوى باالن
Quadraspidiotus perniciosusشپشک سان ژوزهRagoletis cerasiمگس گيالس
Panonychus ulmiکنٔه قرمز اروپايىMyiopardalis pardalinaمگس خربزه

Zabrus tenebrioidesسوسک سياه گندمHymenopteraراستٔه بال غشائيان
Heliothis obsoletaکرم قوزٔه پنبهApidaeخانوادٔه زنبورهاى عسل
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زنبور ساقه خوارAphis melliferaزنبور عسل
گندم (غالت)

Cephus pygmaeus

Spectrobates ceratoniaeکرم گلوگاه انارFormicidaeخانوادٔه مورچه ها
Laspersia pomonellaکرم سيبNeuropteraراستٔه بال تورى ها

Acanthoscelides obtectusسوسک لوبياChrysopidaeخانوادٔه بالتورى کريزوپا
Sitophilus granariusشپشٔه گندمAcarinaردٔه کنه ها

Trogoderma granariumلمبٔه گندمTetranychus urticaeکنٔه تار عنکبوتى
سوسک کلرادو

(سوسک سيب زمينى)
 Leptinotarsa
decemlineata

کفشدوزک 
هفت نقطه اى

Coccinella septempunectata

Novius cardinalisکفشدوزک استراليايىChilo suppressalisکرم ساقه خوار برنج
شپشک آرد آلود 

مرکبات
Psedococcus citriزنبور تريکوگراماTrichogramma spp.

Halticidaeخانوادٔه کک نباتىHaplothrips triticiتريپس گندم
Earias insulanaکرم خاردار پنبه

پيمانۀ مهارتى (۲) ــ بيمارى هاى گياهى (نام علمی عامل بيماری زا)

Fusarium oxysporiumبوتٔه ميرى پنبهPhytophthora infestansسفيدک دروغى سيب زمينى
Erwinia amylovoraآتشک گالبىUncinulla necatorسفيدک سطحى انگور
Pseudomonas lacrymansلکٔه زاويه اى برگ خيارPlasmopara viticolaسفيدک داخلى انگور
Tobacco Mosaic Virus (TMV)موزائيک توتونSphaerotheca fuligineaسفيدک سطحى جاليز
Beet Curly Top Virus (BCTV)پيچيدگى برگ چغندرقندTaphrina deformansلب شترى برگ هلو
Heterodera schachtiiنماتُد سيستی چغندرقندVenturia inaequalisلکٔه سياه سيب
.Meloidogyne sppنماتد عامل غده در ريشهPuccinia striiformisزنگ زرد گندم

Anguina triticiنماتد گندمTilletia foetidaسياهک پنهان گندم
.Cuscuta sppِسسUstilago nudaسياهک آشکار گندم و جو

.Orobanche sppگل جاليزPyricularia oryzaeبالست برنج
.Viscum sppدارواشHelminthosporium oryzaeلکٔه قهوه اى برنج
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پيمانۀ مهارتى (۳) ــ علف هاى هرز

Polygonum avicularعلف هفت بندAvena fatuaيوالف وحشى (جو دو سر)
Setaria viridisدم روباهىChenopodium albumسلمه تره (سلمک)

Cyperus rotundusاويارسالمAmarantus retroflexusتاج خروس
Glycyrrhiza glabraشيرين بيانConvolvolus arvensisپيچک صحرايى

Descurainia sophiaخاکشير (خاکشى)Sorghum halepenseقياق
Cynodon dactylonمرغ (چاير)Malva neglectaپنيرک
Centaurea depressaگل گندمXanthium strumnariumتوق

Abutilon theopherastiگاو پنبه
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