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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؟
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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).
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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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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

 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



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

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



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

 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
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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

 ۱۳۷     



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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منابع و مآخذ
پيمانۀ مهارتى ۱ــ آفات گياهى

۱ــ اسماعيلى، مرتضى، آفات مهم درختان ميوه، سپهر، ۱۳۷۵
۲ــ اسماعيلى، مرتضى و همکاران، حشره شناسى کشاورزى، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰

۳ــ افشارى، محمدرضا (ترجمه)، روش هاى کاربرد آفت کش ها، مؤسسٔه تحقيقات آفات و بيمارى هاى گياهى، 
۱۳۷۱

۴ــ باقرى زنوز، ابراهيم، اصول مورفولوژى و فيزيولوژى حشرات، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸
۵  ــ باقرى زنوز، ابراهيم، سخت بال پوشان زيان آور محصوالت غذايى و صنعتى، سپهر، ۱۳۶۴

۶  ــ بهداد، ابراهيم، حشره شناسى مقدماتى و آفات گياهى ايران، يادبود، ۱۳۸۱
۷ــ حجت، سيدحسين، حشرات راهنماى جمع آورى و شناسايى، اميرکبير، ۱۳۷۵

گرگان،  طبيعى  منابع  و  کشاورزى  علوم  دانشگاه  حشرات،  سم شناسى  (ترجمه)،  محمدحسن  سرايلو،  ۸   ــ 
۱۳۷۶

۹ــ صحراگرد، احمد (ترجمه)، روش آزمايشگاهى حشره شناسى و بيمارى، نشر دانشگاهى، ۱۳۶۷
۱۰ــ عباسيان، اکبر و همکاران، حفظ نباتات (۱)، چاپ  و نشرکتاب هاى درسى ايران، ۱۳۶۴

پيمانۀ مهارتى ۲ــ بيمارى هاى گياهى
۱ــ الهى نيا، على، بيمارى شناسى و شناخت قارچ ها و ساير عوامل بيمارى زا در گياهان، دانشگاه گيالن، 

۱۳۸۲
۲ــ بهداد، ابراهيم، عوامل بيمارى زا و بيمارى هاى مهم گياهى در ايران، نشر يادبود، ۱۳۷۷

۳ــ پيغامى، ابراهيم، قارچ شناسى تکميلى، احرار تبريز، ۱۳۷۶
۴ــ عباسيان، اکبر و همکاران، حفظ نباتات (۱)، چاپ و   نشرکتاب هاى درسى ايران، ۱۳۶۴

۵  ــ عبدالکريم زاده، محمدرضا، اطلس رنگى کمبود تغذيه  در گياهان، خاطرات قلم، ۱۳۸۴
۶  ــ محمد عليزاده، حسن و همکاران، حفظ نباتات (۲)، چاپ و نشر کتاب هاى درسى ايران، ۱۳۸۴

۷ــ نصر اصفهانى، مهدى، اصول روش هاى تشخيص در بيمارى شناسى گياهى، جهاد دانشگاهى واحد 
اصفهان، ۱۳۸۰

پيمانۀ مهارتى ۳ــ علف هاى هرز
۱ــ عباسيان، اکبر و همکاران، حفظ نباتات (۱)، چاپ   و نشر کتاب هاى درسى ايران، ۱۳۶۴

۲ــ کريمى، هادى، گياهان هرز ايران، مرکز نشر دانشگاهى، تهران، ۱۳۷۱
۳ــ محمد عليزاده، حسن و همکاران، حفظ نباتات (۲)، چاپ و نشر کتاب هاى درسى ايران، ۱۳۸۴
۴ــ ميرکمالى، حسين، علف هاى هرز مزارع گندم ايران، مرکز نشر آموزش کشاورزى، ۱۳۷۹

۱۴۰   


