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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

5 واحد کار 1ــ آشناىى با آفات گىاهى  
6 1 ــ آفات     
6 1ــ1ــ آشناىى با آفات گىاهى     
6 ـ تعرىف آفات گىاهى   1 ــ1 ــ1ـ    
6 2 ــ1ــ1ــ اهمىت اقتصادى آفات از نظر کشاورزى      
6 3 ــ1ــ1ــ اهمىت پزشکى، دام پزشکى و بهداشتى آفات      
6 2ــ1ــ آشناىى با انواع آفات گىاهی    
 7 1ــ2ــ1ــ پستانداران     
7 2ــ2ــ1ــ پرندگان      
7 ـ   نرم تنان   ـ 1ـ 3 ــ2ـ    
8 4 ــ2 ــ1ــ بند پاىان )حشرات و کنه ها(      
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      

10 4ــ1ــ آشناىى با خصوصىات کلى آفات     
10 1 ــ4ــ1ــ قدرت تکثىر      
10 2ــ4ــ1ــ تنوع      
10 3ــ4ــ1ــ تعداد نسل در سال      
10 4 ــ4ــ1ــ قدرت سازگارى با محىط      
10 5 ــ1ــ حشرات    
 12 1ــ5 ــ1ــ مراحل مختلف رشد، پوست اندازى و دگردىسى حشرات     
14 2ــ5  ــ1 ــ حشرات مضر و حشرات مفىد      
17 3 ــ5 ــ1ــ طبقه بندى حشرات      
28 6ــ1ــ کنه ها     

30 واحد کار 2 ــ جمع آورى و نگهدارى حشرات  



 36 واحد کار 3ــ پىشگىرى و کنترل آفات گىاهى 
37 7 ــ1ــ اصول پیشگیرى و کنترل آفات     
37 1ــ7 ــ1ــ پیشگیرى     
38 2 ــ7 ــ1ــ کنترل       

پىمانۀ مهارتى دوم ــ بىمارى هاى گىاهى 

64 واحد کار 1ــ آشناىى با بىمار ى هاى گىاهى 
65 2ــ بیمارى های گیاهى   

 68 1ــ2ــ بیمارى هاى غیر انگلى یا فیزیولوژیک    
 68 1ــ1ــ2ــ دما )گرما و سرما(     
69 2ــ1ــ2ــ رطوبت خاک و نزوالت جوّ    ى      
69 3ــ1ــ2ــ نور     

 69 4ــ1ــ2ــ هوا     
69 5  ــ1ــ2ــ کمبود و زیادى عناصر غذایى     
70 6 ــ1ــ2ــ اسیدیته )PH( خاک      
72 2ــ2ــ بیمارى هاى انگلى     
72 1ــ2ــ2ــ قارچ ها      
76 2ــ2ــ2ــ باکترى ها      

 79 3ــ2ــ2ــ ویروس ها     
80 4ــ2ــ2ــ نماتُدها      

 82 5 ــ2ــ2ــ گیاهان گل دار انگل و نیمه انگل     

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    
115 ـ   8   ــ3ــ پىشگىرى از رشد علف هاى هرز   2ـ    
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   



فهرست رشته های مهارتی که می توانند از کتاب استفاده کنند.

عنوان رشتهردیف

زراعت غالت و حبوبات1

زراعت گىاهان علوفه ای و غده ای2

کشت گىاهان داروىی و زعفران3

پرورش مىوه های دانه دار و دانه رىز4

پرورش درختان گرمسىری و نىمه گرمسىری5

پرورش درخت و درختچه های زىنتی6

پرورش گل و گىاهان آپارتمانی7

اىجاد و نگهداری فضای سبز8

پرورش گىاهان جالىزی و سبزی 9

زراعت حبوبات و غالت10

تولىد نهال و جنگل کاری11

پرورش قارچ خوراکی12

اىن کتاب در سال 1390 براساس نظرات هنرآموزان و هنرجوىان در قالب طرح اعتبار بخشی و تجزىه و 
تحلىل محتوا در کمىسىون تخصصی امور زراعی و باغی مورد تجدىد نظر و اصالح قرار گرفت.

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
پیشنهادات و نظرات خود را دربارۀ محتواى این کتاب بـه نشانى 
درسی  کتاب های  دفتر تألیف   4874/15 شمارۀ  پستى   ـ   صندوق   تهران   

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.




