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این انقالب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین ملت شریف ما اگر در 
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه ها تا بازارها و کارخانه ها و مزارع و 

 ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.باغستان
 امام خمینی )قدّس ِسرّه الّشریف(
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 گیاهان زراعی تقویت

 

 9پودمان 

 

 کود شود،به گیاه داده میمحصول  تکیفبهبود  و افزایش عملکردبه منظور که  ایادههر نوع م
 بهدر کشاورزی انقالبی را  ،تولید محصوالت زراعی فزایشا باع کودها، انواتولید  .شودگفته می

با این که کودها  برخی از است.گذاشته  افزایشمرور زمان تولید این کودها رو به  بهوجود آورد. 
صدمات زیادی را به خاك، موجودات  ، گاهیدنگردمیو بازار پسندی آن باعث ازدیاد محصول 

 فیتیبر این اساس در کاربرد کودها، افزون بر عملکرد و حتی ک .نمایندزنده و اکوسیستم وارد می
 ستی به نقش آنها در خواص فیزیکو شیمیایی و به ویژه بیولوژیکی توجه ویژه نمود.محصول، بای
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 9واحد یادگیری 

 تقویت گیاهان زراعی
 
 

  که دانیدمی آیا

 است؟ متفاوت مختلف گیاهان در نمو و رشد برای الزم شرایط 
 دارند؟ غذایی عناصر به نسبت متفاوتی نیاز مختلف گیاهان 
 ؟ هستند متفاوت بسیار عنصر، یک حاوی مختلف کودهای خلوص درصد و شیمیایی ترکیب 
 

 ازنی مورد عناصر که باشد ایگونه به باید کوددهی دارد. زیادی اهمیت گیاهان تغذیه تیمدیر در کوددهی روش
حل ، مراکود نوع نظیر مختلفی عوامل گیرد. قرار گیاه اختیار در مناسب زمان در و جذب قابل شکلتأمین و به 

 بسیار مختلف کودهای خلوص درصد و شیمیایی ترکیب .است ثیرگذارأت کوددهی روی بر گیاه گونه و رشد گیاه
 ند.دار مهمی بسیار ثیرأت کودها بخشی اثر و کوددهی زمان پخش، نحوه مصرف، مورد بر هاتفاوت این متفاوتند.
 .دارد ضرورت آنها مصرف یا و انتخاب از قبل کودها انواع از کافی شناخت بنابراین

 

 

 عملکرد استاندارد

 یکودده مختلف هایروش به و کرده تعیین کارشناسان با مشاوره ضمن را گیاهان غذایی نیاز داشت مرحله طی
 دهد. انجام کارشناسان توصیه با متناسب را گیاهان تغذیه و
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 زراعی گیاهان بهینه رشد در مؤثر عوامل

 این، بر عالوه (.3 )شکل دارد بستگی )محیطی( بیرونی عوامل و ()ژنتیکی درونی عوامل به گیاهان نمو و رشد
 اساس این بر .است گیاهان رشد بر مؤثر بیرونی و درونی عوامل نتیجه نیز گیاهی محصوالت عملکرد و کیفیت

  بشناسد. خوبی به را عوامل این ،گیاهی محصوالت کننده تولید هر یا گیاه دهنده پرورش هر که است الزم
 

 
 1شکل 

 

 واملع از تعدادی ها،برگ رنگ گیاه، روی در هابرگ گرفتن قرار نحوه ها،برگ شکل و اندازه گیاه، شکل گیاه، نوع
 حرارت، ،نور اکسید، دی کربن اکسیژن، آب، باشند.می گیاهان رشد کیفیت و سرعت بر مؤثر ژنتیکی یا درونی
 هر ودبیشب یا کمبود هستند. گیاهان نمو و رشد بر مؤثر محیطی یا بیرونی عوامل از برخی عناصرغذایی، و خاك
 ونگیچگ فصل این در سازد.می رو روبه مشکل با را گیاهان عملکرد نتیجه در و گیاه نمو و رشد عوامل، این از یک

 گیرد.می قرار بررسی مورد گیاهان، نمو و رشد بر فتوسنتز مؤثر بیرونی عوامل از برخی تأثیر

 آب

 افیک مقدار به باید آب گیاه، رشد محیط در .دارند آب به نیاز رشد برای زنده، موجودات سایر مانند نیز گیاهان
 واملع از کدام هر چنانچه است. آب تأثیر تحت شدت به گیاهان رشد زیرا باشد داشته وجود مناسب کیفیت با و
 اسیتحس که است ذکر به الزم بود. خواهد مؤثر گیاهان رشد بر باشد مشکل یا نقص دچار آب( کیفیت و کمیت )

 ارد.د بستگی عوامل سایر و گیاه رشدی مرحله مانند عواملی به و بوده متفاوت عامل دو این به نسبت گیاهان
 

 دهد؟می تشکیل آب را درختان و علفی گیاهان وزن درصد چند   پژوهش
 

 
 





 تقویت گیاهان زراعی

 5 

   

 

 سایر و ریشه اندازه ارتفاع، نظر از را گلدان هر کرده رشد گیاهان برگی(، 1 یا 1 )مرحله آزمایش اتمام از پس -4
 کنید. مقایسه یکدیگر با خصوصیات

  کنید. وگوگفت خود دوستان با آمده بدست نتایج درباره و نموده یادداشت را آزمایش نتایج -1
 

 

 

 نور

 دی کربن و آب کمک با و کرده جذب را خورشیدی انرژی توانند می)کلروفیل(  سبزینه داشتن بدلیل گیاهان
 گیاه نمو و رشد فعالیت صرف شده ساخته غذای از بخشی .(4)شکل نمایند غذاسازی فرایندی طی اکسید

  شود.می ذخیره گیاهی هایاندام در آن دیگر بخش وگردد می
 وکم  نور شدت دهد.می قرار استفاده مورد و کرده برداشت محصول عنوانه ب را اندوخته این از مقداری انسان
 .(5 نیست)شکل مناسب رشد برایزیاد 

 

 
 4شکل 

 زیاد بر گیاه را در کالس ارائه دهید. نورهای وکم  نورهای شدتبا مراجعه به منابع معتبر و تهیه عکس گزارشی از اثرات 
 

 توسط کالس در را گروهی بحث نتایج سپس کنید، بحث گروهی صورت به گیاهان نمو و رشد در آب نقش درباره  پژوهش 
 دهید. پاسخ هاگروه سایر هایپرسش به و ارائه گروه نماینده

 
 

 

 چرا؟ باشد. یکسان شرایط تمامی و هامراقبت سایر 
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 گیاهان رشد بر زیاد و کم نور شدت اثرات -5 شکل

 
 

 گیاه رشد بر نور اثرات بررسی   فعالیت
 مشکی، تلق،برچسب ،لیتری 3 ظرف زراعی، گیاه بذر چه،بیل گلدان، عدددو نیاز: مورد مواد و وسایل ابزار،
 افزار نوشت

 شوید. تقسیم کاری نفره 5 تا 1 گروه به -3

 کنید. پر زراعی خاك با را آنها و کرده تهیه گلدان دو -0

  کنید. نامگذاری زیر شکل همانند را هاگلدان -1

  کنید. کشت و...( لوبیا ذرت، )گندم، زراعی گیاه بذر عدد 5 گلدان هر درون در -4

 بپوشانید. مشکی تلق با را 0 شماره گلدان -5

 برسند(. برگی 1 یا 1 مرحله به )نمایند رشد گیاهان تا کنید مراقبت و کنید آبیاری مساوی نسبت به را هاگلدان -1
 

 
 6شکل 
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 سایر و ریشه اندازهرنگ برگ،  ارتفاع، نظر از را گلدان هر کرده رشد گیاهانبرگی(،  1یا  1) مرحله آزمایش اتمام از پس
 کنید. مقایسه یکدیگر با خصوصیات

 کنید. گووگفت خود دوستان با آمده بدست نتایج درباره و نموده یادداشت را آزمایش نتایج 

  دما
 مستقیم غیر و)دمای محیط(  مستقیم طور به دما

 محصول رسیدن تا زدن جوانه مرحله از)دمای خاك( 
 دمای است. مؤثر آن حیاتی اعمال و گیاه رشد در

مراحل مختلف،  در گوناگون، گیاهان برای مناسب
 محدودة از ترپایین یا باال دمای (.3متفاوت است)نمودار

 آن شدت اگر و داده کاهش را آن رشد گیاه، تحمل
 ار آن باشد، گیاه تحمل محدودةاز  ترکم یازیاد  خیلی

  (.4 برد)شکلمی بین از

 

 

 

 
 

  

 چپ( سمت ذرت) در باال دمای و راست( کدو)سمت در پایین دمای اثر -7شکل

 

 
 

 

 

 باشد. یکسان نور( شرایط)بجز سایر و هوا جریان دما، 

 

 دماهای مختلفسرعت رشد گیاه در  -1 نمودار
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 کنید. آبیاری را آنها مساوی میزان به و داده قرار مناسب جای در را هاگلدان -5  
 نمایند. رشد و زده جوانه بذرها تا نمایید مراقبت هاگلدان از -1
را، از نظر ارتفاع، طول ریشه و سایر  هاگلدان در یافته رشد گیاهان (برگی 1تا  1 آزمایش)زمان  اتمام از پس -4

 کنید. مقایسه یکدیگر باخصوصیات 
 دهید. ارائه کالس در و نموده یادداشت را آمده بدست نتایج -1

 

 

 

 گیاهان رشد ضروری غذایی عناصر
 وانندتنمی آنها بدون گیاهان و باشدمی الزم گیاهان رشد برای تعدادی طبیعت در موجود شیمیایی عناصر میان از

 .گویندمی ضروری غذایی عناصر آنها به که کنند رشد
 عناصر مقدار زراعی، هایخاك اغلب در نیست. یکسان شرایط، ةهم در و گیاهان همه برای غذایی عناصر مقدار
 تبدس برای بنابراین دارد. وجود خاك در جذب قابل غیر شکل به کهاین یا و بوده گیاهان نیاز از کمتر غذایی
 محصول، عملکرد بر افزون کرد. فراهم را گیاه هر نیاز مورد غذایی عناصر که است الزم مناسب، محصول آوردن

  دارد. بستگی کافی(، مقداربه غذایی) عناصر بودن فراهم به نیز محصول کیفیت
 و رشد روی که آوردمی بوجود گیاه در را اختالالتی گیاه، هایاندام و خاك در غذایی عناصر بیشبود یا کمبود

 (.33)شکل گذاشت خواهد نامطلوبی تأثیر محصول کیفیت و کّمیت روی نهایت در و گیاه نمو
 

   

 منگنز عنصر به چپ( بیشبود)سمت دچار و )وسط( کمبود دچار راست(، سمت کافی) تغذیه با لوبیا گیاه -11 شکل

 
 غنی و فقیر هایخاک در گیاه رشد مقایسه  فعالیت

 برچسب. دامی، و شیمایی کود زراعی، خاك زراعی، گیاه بذر بیلچه، گلدان، عدد دو نیاز: مورد مواد و وسایل ابزار،
 کنید. مشخص برچسب با را وآنها کرده تهیه گلدان دو -3
 .(30)شکل کنید پر ضعیف خاك یا ماسه با را هاگلدان از یکی درون -0
 .(30)شکل پرکنید شیمیایی، کود و شده آوری عمل دامی کود مقداری با همراه حاصلخیز خاك از را دومی گلدان -1
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  فعالیت

 

 نمایید. کشت زراعی گیاه بذر عدد 5 گلدان هر داخل در -4
 دهید. قرار مناسبی مکان در و کرده آبیاری مساوی میزان به را هاگلدان -5
 کنند. رشد و بزنند جوانه بذرها تا کنید مراقبت یکسان بطور هاگلدان از -1
  نمایید. مقایسه یکدیگر با و.... خشک و تر وزن ارتفاع، نظر از را گلدان دو گیاهان آزمایش،زمان  اتمام از پس -4
 دهید. ارائه خود هنرآموز به کار گزارش قالب در و کرده یادداشت را نتایج -1

 

 
 12شکل 

 

 
 

 چرا؟ کنند؟می محدود را شما منطقه زراعی هانگیا نمو و رشد عواملی چه   پژوهش

 

 

 ضروری عناصرغذایی

 ضروری عنصری ها،معیار این اساس بر اند.نموده عنوان عنصر یک بودن ضروری برای را معیار سه پژوهشگران
 :که است
  نباشد. رشد به قادر عنصر آن بدون گیاهالف(

  باشد. داشته نقش گیاه تغذیه و متابولیسم در مستقیماً عنصر ب(
  .نباشد جایگزینی قابل دیگری عنصر توسط عنصر آن (پ
 (،Oاکسیژن) (،Cکربن) است. گردیده مشخص گیاهان نمو و رشد برای عنصر 31 تاکنون باال، معیارهای اساس بر

 (،Mn)منگنز (،Feآهن) (،Sگوگرد) (،Mgمنیزیم) (،Ca)کلسیم (،K)پتاسیم (،P)فسفر (،N)نیتروژن (،H)هیدروژن
 .هستند گیاهان نیاز مورد ضروری عناصر (Clکلر) و (Mo) مولیبدن (،Bر)بُ (،Cuمس) (،Znروی)

  .دهندمی تشکیل را انگیاه خشک وزن درصد 92 تا 12 هیدروژن و اکسیژن کربن، یعنی اول عنصر سه

 

 کنید. مشورت خود هنرآموز با خاک، بودن فقیر یا غنی مورد در 
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 مصرف میزان اساس بر غذایی عناصر بندی تقسیم

 مورد بیشتر که وگوگرد منیزیم کلسیم، پتاسیم، فسفر، نیتروژن، عناصر (:Macro Elements) مصرف پر عناصر
  گویند.می پرمصرف عناصر را باشندمی گیاه نیاز

 بسیار مقدار به که کلر و مولیبدن بُر، مس، روی، منگنز، آهن، عناصر (:Micro Elements) مصرف کم عناصر
 .گویندمی ریزمغذی یا مصرف کم عناصر را باشندمی گیاه نیاز مورد کم

 آب و هوا در فراوانی به عناصر این چون اما هستند گیاه نیاز مورد عناصر از ،هیدروژن و اکسیژن کربن، عناصر
  شوند.نمی محسوب خاك غذایی عناصر عنوان به شوند،می یافت

 

 زراعی گیاهان تقویت در آنها نقش و کودها

 شود.یم گفته کود نماید، تأمین را گیاه نیاز مورد غذایی عنصر چندیک یا  بتواند که ایماده هربه  کلی طور به
 تولید عوامل روی (،34شکل و 31د)شکلسازمی ممکن را گیاهان مناسب نمو و رشد کهاین بر عالوه کود

 هب گیاهان تحمل ،هابیماری و آفات به نسبت گیاهان مقاومت محصول، کیفیت عملکرد، مقدار :مانند محصول،
 است. مؤثر نیز خشکی( و شوری سرما، )گرما، محیطی نامساعد شرایط

 

  
 گندم در نیتروژن مصرف اثر -13 شکل ذرتدر  غذایی مواد کمبود -14 شکل

 نیتروژن( مصرف بدون چپ سمت نیتروژن، مصرف راست )سمت

 
 

 نتایج گیاه، رشدی مرحله و کود مصرف مقدار مصرفی، کود نوع ،خاك نوع ،گیاه نوع به بسته ییغذا عناصر
  .(0 )نمودار گذاردمی گیاه بر متفاوتی
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 گیاهان هایاندام از گیرینمونه  فعالیت
 خودکار برچسب، پاکت، قیچی، نیاز: مورد مواد و وسایل ،ابزار

 شوید. وارد زراعی گیاهان مختلف مزارع به خود هنرآموز همراه -3
 اردچ گیاهان هنرآموز، راهنمایی با حوصله، و صبر و ایمنی نکات رعایت با -0

 کنید. شناسایی را کمبود
 کنید. جدا دمبرگ ناحیه از آرامی به را کمبود دچار هایبرگ -1

 هایاندام در است ممکن غذایی عناصر کمبود هاینشانه چند هر کنید: دقت
 صورت هابرگ از برداری نمونه معمول، طور به اما ؛شود ظاهر گیاه یک مختلف

 گیرد.می

  (.31دهید)شکل قرار پاکت درون را شده جدا اندام -4

 نام برداری، نمونه زمان به مربوط اطالعات آن روی و بسته را پاکت در -5
  نمایید. یادداشت را برداری نمونه مکان و محصول

 نمونه ارسال و نگهداری پاکت -16 شکل

  گردد. مشخص آن عناصر تا کرده ارسال آزمایشگاه به را هانمونه -1
 دهید. ارائه منطقه کشاورزی کارشناس به کودی، توصیه اخذ برای را آزمایش نتیجه -4

 

 

 مصرف پر عناصر

  گیاه در نیتروژن کمبود هاینشانه

 یتروژنن کمبود های نشانه اولین باشد.می گیاهان رشد محدودکننده عناصر ترین رایج و اولین از یکی نیتروژن
 هب مایل سبز رنگ به هابرگ نیتروژن، کمبود اثر در .شودمی ظاهر مسن( هایبرگ پایینی) هایبرگ در ابتدا

 ها،برگ شدن کوچک به توانمی نیتروژن کمبود هاینشانه دیگر از .(34شکل) آیندمی در کمرنگ( زرد)سبز
 نیتروژن با گیاه تغذیه برای کرد. اشاره جانبی هایشاخه تشکیل عدم همچنین و ساقه شدن طویل و باریک

 طابقم ،دار نیتروژن کودهای سایر و نیترات پتاسیم سولفات، آمونیوم ،نیترات آمونیوم اوره، کودهای از توانمی
 نمود. استفاده کارشناسان، توصیه

 

  

 ذرت در نیتروژن کمبود عالئم -17شکل
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  گیاه در فسفر کمبود هاینشانه

 دانه(، و گل )تشکیل زایشی هایاندام تولید که در بوده گیاهان غذایی عنصر رینترایج نیتروژن از بعد فسفر
 در تدااب کمبود هاینشانه .سزایی دارندنقش به گیاهان یزودرس و میوه اندازه افزایش میوه، تشکیل ،یزایریشه
 وانیارغ یا آبی به مایل تیره سبز رنگ به هابرگ فسفر، کمبود اثر در شود.می مشاهده پیر)پایینی( هایبرگ

 بارزترین از شود.می ظاهر برگ پهنک روی بر رنگ همین به نوارهایی یا و هالکه گاهی و آیندمی در )بنفش(
 کودهای ترینرایج از .(31)شکلباشدمی گیاه کوتولگی و هابرگ در ارغوانی رنگ ایجاد فسفر، کمبود هاینشانه

 .کرد اشاره فسفات آمونیوم و تریپل فسفات سوپر ،)معمولی(ساده فسفات سوپر به توانمی فسفره
 

  

 چپ( )سمت فرنگی توت و راست( )سمت ذرت در فسفر کمبود -18 شکل

  گیاه در پتاسیم کمبود هاینشانه

 افزایش و هابیماری آفات، سرمازدگی، برابر در گیاهان مقاومت افزایش به توانمی گیاه در یمپتاس هاینقش از
 اثر رد که گرددمی مشاهده گیاه پایینی هایبرگ در ابتدا پتاس کمبود های نشانه نمود. اشاره محصول کیفیت
 ستا ممکن و شودمی یدهخم پایین طرف به و شده هنکروز پایینی هایبرگ لبه و شده کند گیاه رشد کمبود،

 مسن هایبرگ حاشیه شدن خشک و شدن برنزه ،ساقه استحکام کاهش .(39)شکلکند پیدا برگ ریزش گیاه
 یاهگ در پتاس کمبود هاینشانه دیگر از هابیماری و آفات به حساسیت و ریز هایدانه و میوه تولید )پایینی(،

برطرف  برای گیاهان تغذیه برای مصرفی کودهای از کلرید پتاسیم و نیترات پتاسیم و سولفات پتاسیم است.
 باشد.می کردن کمبود پتاسیم

 

  

  چپ( )سمت ذرت و راست( )سمت سویا در پتاسیم کمبود -19 شکل
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 کم سبز رنگ به هابرگ دلیل همین بهکند.نمی تولید کافی کلروفیل برگ، آن در که است وضعیتی کلروز کلروز:  یدبدان بیشتر
 .آیندمیدر زرد( به متمایل رنگ)سبز

 ظاهر خشک یلکه یا مرده بافت صورت به که آیدمی بوجود گیاه هایسلول مرگ اثر در برگ شدن هنکروز نکروز:
 .شودمی

 

 

  گیاه در کلسیم کمبود های نشانه

 و ریشه توسعه در . همچنین کلسیمدکنمی ایفا گیاهی هایسلول دیواره استحکام در را مهمی نقش کلسیم
 کمبود های نشانه دارد. نقش سرمازدگی و گرما خشکی، مثل محیطی نامساعد شرایط از ناشی خسارت کاهش

 در بیشتر عنصر این کمبود های نشانه .آیدمی بوجود هامیوه و ایذخیره هایاندام و باالیی هایبرگ در آن
 بیماری ایجاد .(02 )شکل شودمی دیده پائین به رو فنجانی شکل به برگ نتیجه در شود،می دیده هابرگ حاشیة

 دیگر از (03 )شکلفرنگی گوجه در (Blossom- End rot) گلگاه پوسیدگی و سیب در (Bitter Pit) «تلخ لکه»
 کالت ،اتنیتر کلسیم از توانمی گیاه در کلسیم کمبود کردن برطرف برای است. گیاه در کلسیم کمبود اثرات

 نمود. استفاده دارکلسیم کودهای سایر و کلسیم

  
 چپ( )سمت خیار و راست( )سمت ذرت در کلسیم کمبود -21شکل

  
  کلسیم کمبود اثر بر چپ( سمت سیب) تلخ لکه بیماریو  راست( )سمتفرنگی گوجه گلگاه پوسیدگیبیماری  -21شکل 



 تقویت گیاهان زراعی

 17 

  گیاه در گوگرد کمبود هاینشانه

 نای فوظای از هابیماری به گیاهان مقاومت افزایش .باشدمی گیاهان برای ضروری صراعن از دیگر یکی گوگرد
 سبز رنگ ایجاد و رشد کاهش گیاه در عنصر این کمبود عالمت ترینمهم رود.می شمار به گیاهان در عنصر

 توانمی گوگردی کودهای ترینمهم از .(00 )شکلباشدمی جوان هایبرگ در رنگ(کم زرد)سبز به متمایل
 برد. نام را سولفات روی و سولفات منیزیم سولفات، پتاسیم

 

  

 (چپ ذرت)سمت و راست( فرنگی)سمت گوجه در گوگرد کمبود -22 شکل

  گیاه در منیزیم کمبود هاینشانه

 در و ندآیمی در زرد رنگ به هارگبرگ بین منیزیم، کمبود اثر در کند.می شرکت فیلوکلر ساختمان در منیزیم
 هاینشانه .(01)شکلکنندمی ریزش به شروع نهایت در و آمده در ارغوانی رنگ به هابرگ شدید، کمبود صورت
 شود.یم شسته خاك از راحتی به عنصر این شود.می مشاهده گیاه پیر)پایینی( هایبرگ در ابتدا منیزیم کمبود

 .شودمی استفاده سولفات منیزیم و کلرید منیزیم از ،عنصر این کمبود رفع برای
 

  

  چپ( )سمت ذرت و راست( )سمت سیب زمینی در منیزیم کمبود -23شکل 



 18 

  کمبود عالئم دارای گیاهی نمونه تهیه  فعالیت 
 دهید. تشکیل نفره 1 هایگروه -3
 کنید. انتخاب را منطقه در غالب گیاه 1 حداقل هنرآموز تأیید با -0
 د.نکن تهیه عکس شده انتخاب گیاهان کمبود هاینشانه از هنرآموز تأیید با گروه هر -1
 سؤاالت به و نماید تشریح را عنصر یک کمبود هاینشانه ها،عکس نمایش ضمن مناسب، محل و زمان در گروه هر -4

 دهد. پاسخ هاگروه سایر
 

 

 مصرف کم عناصر

  گیاه در آهن کمبود های نشانه

 به جوان هایبرگ کمبودآهن، صورت در باشد.می فیلوکلر ساختمان دهندةتشکیل مهم عناصر از یکی آهن
 انتهایی جوانه و هاهشاخسار رشد توقف گیاه، عمومی ضعف .مانندمی باقی سبز هارگبرگ اما آمده در زرد رنگ

 بروز از پیشگیری منظور به .(04)شکلباشدمی عنصر این کمبود هاینشانه دیگر از میوه و برگ شدید ریزش و
 داد: انجام توانمی را زیر اقدامات آهن کمبود

 کود و حیوانی کود متعادل مصرف ،یاریآب مناسب آب ،خاك به آلی مواد کردن اضافه ،اندرخت پای در زدن بیل
 آهن کمبود از پیشگیری در آب زیاد مصرف از خودداری و آهن کمبود به مقاوم هایگونه و ارقام کاشت ه،فسفر

 هستند. مناسب کمبود رفع برای سولفات آهن ،آهن کالت دهایکو هستند. ثرؤم
 

  
 چپ( )سمت سویا و راست( )سمت خیار در آهن کمبود -24شکل

 

  گیاه در روی کمبود هاینشانه

 برنج، ذرت، مانند گیاهانی دارد. هابیماری برخی برابر در گیاه مقاومت افزایش در اساسی نقش روی عنصر
 شانن خود از روی کمبود به نسبت را العملعکس بیشترین انگور خصوصهب میوه درختان و مرکبات وبات،حب
 .هستند روی کمبود برابر در گیاهان ترینمقاوم جو و ایعلوفه گیاهان هویچ، مانند گیاهان برخی دهند.می

 ،هامیوه بدشکلی ،رسیدن از قبل (ریزندمی هامیوه درصد 12 تا گاهی) هامیوه و هاگل ،جوان هایبرگ ریزش
 هایبرگ در هارگبرگ بین شدن کمرنگ ،هامیانگره فاصله شدن کم ،هاساقه شدن شکننده و نازك ،رشد توقف
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 باالی هایشاخه (کچلی حالتپشتی) کم ایجاد همچنین و برگ انتهای نشد دارموج ،ایلکهصورت به جوان
 روی سولفات، روی به توانمی روی حاوی کودهای از .(05)شکلباشدمی عنصر این کمبود های نشانه از گیاه

 .داد انجام را پاشی محلول توانمی روی کمبود رفع برای کرد. اشاره روی هایکالت و فسفات
 

  
 چپ( )سمت ذرت و راست( )سمت فرنگی گوجه در روی کمبود -25 شکل

  گیاه در منگنز کمبود هاینشانه

 رد ابتدا آن کمبود هاینشانه باشد.می گیاه در منگنز هاینقش از بذر تشکیل و میوه رسیدگی در تسریع
 الًمعمو که باشدمی هارگبرگ بین کلروز منگنز، کمبود نشانه ترینمهم شود.می ظاهر جوان)باالیی( هایبرگ
 رب منگنز کمبود در ولی ؛باشندمی هم شبیه منگنز و آهن کمبود گیرد.می فرا را گیاه باالی هایقسمت تمام

 غالت گیاهان، بین در .(01)شکل ماندمی باقی سبز صورت به هابرگ حاشیه و نوك قسمت آهن، کمبود خالف
 از نزمنگ کمبود به بیشتری حساسیت میوه درختان و انگور زمینی، سیب چغندرقند، یوالف(، و جو مخصوصاً )

 به هم که نمود اشاره منگنز کالت و سولفات منگنز به توانمی منگنز مهم کودهای از دهند.می نشان خود
  رود.می کار به پاشی محلول هم و خاکی صورت

 

  

 چپ( )سمت ذرت و راست( )سمت خیار در منگنز کمبود -26 شکل
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  گیاه در مس کمبود های نشانه

 هایبرگ در آن کمبود های نشانه اولین .کرد اشاره گیاه در دانه تولید به توانمی گیاه در مس عنصر وظایف از
 بین شدن زرد ،رشد توقف ،غالت هایبرگ بخصوص هابرگ شدن پیچیده شود.می مشاهده جوان( باالیی)
 حالت ایجاد و دانه تعداد کاهش هستند، سبز هابرگ لبه که حالی در هابرگ نوك شدن رنگ بی ها،رگبرگ

 04های)شکلباشدمی گیاهان در مس کمبود های نشانه دیگر از گیاه (broom witch’sشدن) 0ییروجا و 3زترُ
 مس مهم کودهای از هستند. حساس مس کمبود به ذرت و برنج جو، گندم، مانند غالت خانواده گیاهان .(01 و

 نمود. مصرف توانمی خاکی و پاشی محلول صورت به که نمود اشاره کبود( )کات سولفات مس به توانمی
 

  
 چپ( )سمت زمینی سیب و راست( )سمت جو در مس کمبود -27 شکل

  

 گندم در مس کمبود -28 شکل

  گیاه در ربُ کمبود هاینشانه

 ریشه حتی و میوه شاخه، برگ، در ربُ کمبود هاینشانه .دارد گل و برگ تشکیل در ایعمده نقش ربُ عنصر
 هایبرگ صورت این در نماید.می بروز هاسرشاخه و جوان هایبرگ در ابتدا آن کمبود کند.می بروز گیاهان

                                                      
 شوند.دیده می ایصورت کپهها بهکم شده و برگ هامیان گره فاصلهحالتی است که در آن رزت:  - 3

 .گیرندم رشد کرده، شکل جارو به خود میه ها از فواصل نزدیک بهشاخهدر این حالت جارویی شدن:  - 0
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 هابرگ نوك از بیشتر دمبرگ( )سمت هابرگ قاعده در پریدگی رنگ این و شده کمرنگ سبز گیاه باالیی
 هامیوه شکلی بد باالیی، هایبرگ شدن کوچک گیاه، کوتولگی انتهایی، جوانه شدن سیاه و رشد توقف باشد.می

 گیاهان در ربُ کمبود اثرات از نیز دانه شدن پوك و مزه بد و تلخ میوه، روی ایپنبه چوب بافت ایجاد و
 چغندرقند، انگور، زمینی، بادام خردل، کرفس، شبدر، کلم، انواع سیب، یونجه، گیاهان .(09های)شکلاست

 و سیدا بوریک توانمی ربُ حاوی کودهای از دارند. بیشتری حساسیت ربُ کمبود به نسبت شلغم و آفتابگردان
 برد. نام را بوراکس

  

 ذرتبُر  کمبود گندم دربُر  کمبود

  

 یونجه دربُر  کمبود

 بُر کمبود-29 شکل

  گیاه در مولیبدن کمبود هاینشانه

 شپی میانی رگبرگ طرف به تدریج به و شده ایجاد برگ حاشیه در رنگ زرد هایلکه مولیبدن کمبود اثر در
 کمبود هاینشانه دیگر از برگ سطح کاهش و گیاه رشد کاهش شوند.می خشک هالکه مرور به و رود می

 :از عبارتند دارند بیشتری حساسیت مولیبدن کمبود به که محصوالتی .(12 )شکلاست گیاهان در مولیبدن
 و داتمولیب سدیم کودهای از توانمی مولیبدن کمبود رفع برای کلم. ،کلمگل کلزا، ،یونجه سویا، لوبیا، نخود،

 کرد. استفاده مولیبدات آمونیوم
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 چپ( )سمت خیار و راست( )سمت لوبیا در دنبمولی کمبود عالئم -31 شکل

 
  گردد؟می مشاهده پیر هایبرگ در دیگر برخی و جوان هایبرگ در غذایی عناصر از برخی کمبود هاینشانه چرا  پژوهش

 

 
 منطقه در کود مصرف وضعیت بررسی  فعالیت

 کنید. بازدید خود منطقه مزارع از -3
 کنید. شناسایی را شوندمی کشت منطقه در که زراعی گیاهان -0
 کنید. مصاحبه مختلف، زراعی گیاهان کنندگان تولید با -1
 جووپرس مختلف محصوالت در را آن مصرف دالیل و مصرفی کودهای مقدار کود، نوع مورد در خود مصاحبه در -4

 کنید.
 کنید. تنظیم جدولی در را شده آوریجمع اطالعات -5
 کشاورزان عملکرد مورد در را منطقه کشاورزی جهاد خدمات مرکز یا کشاورزی جهاد مدیریت کارشناسان نظر -1

 شوید. جویا منطقه،
 دهید. ارائه کالس به کند،می تعیین هنرآموز که زمانی در را خود بررسی نتایج -4

 

 

 

 کودها کاربرد و تغذیه قوانین

 تولید ؛نشوند رعایت اصول این چنانچه که است هاییمحدودیت و قوانین دارای کودها، توسط گیاهان تغذیه
 شده یاهگ رشد کاهش سبب غذایی عناصر بیشبود یا کمبود بود. نخواهد ممکن باال، کمیت و کیفیت با محصولی

 1 نمودار صورت به کود مصرف مقدار با عملکرد افزایش رابطه هند.دمی کاهش را اقتصادی عملکرد نهایت در و
  باشد.می
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سه محدوه مصرف عناصر غذایی قابل  1 در نمودار
 توجه است.

در این محدوده گیاه دچار  کمبود: محدوده
 افزایش کود، عملکرد کمبود عنصر غذایی بوده و با

ز عملکرد اقتصادی نییابد. حداکثر افزایش می نیز
گردد)تا منطقه در انتهای این محدوده حاصل می

A .)یا سطح بحرانی 
در این محدوده با  لوکس: یا تجملی محدوده
کود، عملکرد ثابت مانده و تغییری بیشتر مصرف 

 (. Bتا  Aنخواهد کرد) محدوده 
 

 عملکرد یا نمو و رشد باغلظت عنصر  مقدار روابط -3 نمودار

 گیاهان محصول

 افزایش عملکرد تنها نه و شده مسمومیت دچار گیاه غذایی، عنصر حد از بیش افزایش با سمیت: محدوده
 داشت. خواهیم نیز را عملکرد کاهش بلکه یابدنمی

 سمیت اردچ گیاه و آمده بدست اقتصادی عملکرد حداکثر که باشد ایگونه به باید غذایی عناصر مصرف بنابراین
 انیاهگ تغذیه در اصل چهار رعایت شیمیایی کودهای کارایی حداکثر به دستیابی منظور به نشود. غذایی عناصر

 است: ضروری
  (Right Amount) ؟گردد مصرف کود مقدار چه اول: اصل
 (Right Kind) ؟شود استفاده یکود نوع چه دوم: اصل
 (Right Time) کنیم؟ استفاده را کود زمانی چه سوم: اصل
  (.Right Application) ؟کنیم استفاده را کود )چگونه( چطور چهارم: اصل

 به بسته قوانین و اصول این بکارگیری .نامندمی R4 اصل ،را اصل چهار این اصطالحاً ،گیاهان هتغذی علم در
 موجود، ادوات و امکانات آبی(، یا کشت)دیم نوع ،شده کشت محصول نوع کود، قیمت خاك، نوع نندما عواملی
 سیارب کودها متعادل مصرف شد، گفته قبالً که طور همان دارد. بستگی هوایی و آب شرایط و گیاه رشدی مرحله
  شود. استفاده زیاد( نه و کم )نه کافی مقدار به کود هر از تا گردد سعی باید و دارد اهمیت
 رینکمت مقدارش که عاملی یا عنصر را گیاه یک عملکرد و نمو و رشد :(حداقل قانون) بشکه یا کمینه قانون

 راهمف مقداری به هرکدام عملکرد و رشد بر موثر عوامل اگر دیگر، بعبارت کند.می نیتعی است، کننده( )محدود
 قانون، این بهتر درك برای گردد. می تلقی کننده محدود عامل است، کمترین حد در که عاملی آن باشند،
 یا نصرع یک نماینده آن تخته هر و باشد شده ساخته چوبی های تخته از آن بدنه که بگیرید نظر در را ایبشکه

 رد،دا را ارتفاع کمترین که ایتخته از آب کنیم، پر آب با را بشکه این بخواهیم چنانچه باشد. رشد عامل یک
 کم گیاه در نیتروژن عنصر مقدار ولی دارند وجود کافی اندازه به عوامل همه 13شکل در ریخت. خواهد بیرون
 آزمون انجام اساس بر یافت. نخواهد افزایش عملکرد نشود تأمین گیاه نیتروژن که زمانی تا دلیل همین به است
 گردد.می تعیین کود انواع مصرف میزان خاك آزمون و گیاه بافت

 



 24 

 رب عالوه بشکه قانون که است ذکر به الزم
 مؤثر عوامل سایر با رابطه در غذایی عناصر

 عنوان به است صادق نیز گیاهان رشد در
 نور، رشدی) فاکتورهای تمام چنانچه مثال
 موجود کافی اندازه به و..( غذایی عناصر دما،

 اهگی دسترس در رطوبت مقدار ولی باشند
 مکانا گیاه بهینه رشد نباشد، کافی اندازه به

 ترطوب مقدار کهزمانی تا و بود نخواهد پذیر
 وبمطل عملکرد نشود تأمین گیاه نیاز مورد

 (.13 شود)شکلنمی حاصل
  

  غذایی عناصر با رابطه در بشکه قانون -31شکل

 
 .(10)شکل  کنید ترجمه را زیر بشکه روی بر شده درج عوامل از یک هر معتبر منابع و خود هنرآموز راهنمایی اب  کنید ترجمه

 

 

 کشاورزی در مصرفی کود میزان محاسبه

 دارد. زیادی اهمیت هکتار در کود مصرف مقدار محاسبه
 کرد. مصرف شده توصیه مقدار به باید را کود که چرا

 ،نیتروژن عناصر کاربرد گیاه، ایتغذیه برنامه در معموالً
 اراید که کودهایی دارند. بیشتری رواج پتاسیم و فسفر

 د.شومی نامیده مرکب کودهای ،باشند NPK عنصر سه هر
 روی رقمی سه عدد صورت به عناصر این از هریک مقدار
 گردد.می مشخص کود بندیبسته
از چپ به راست  ترتیب به ،35-5-12 اعداد نمونه برای
 است.( K( و پتاسیم)P(، فسفر)Nنیتروژن) دهندهنشان

 و فسفر و نیتروژن مقدار دهنده نشان اعداد، که تصور این
 کود، ترکیب واقع در است. غلط تصور یک باشدمی پتاسیم
 و (5O2Pاکسید) پنتافسفر  ،(Nنیتروژن) وزنی درصد

  دهد.می نشان را کیسه در موجود (O2K) اکسیدپتاسیم 

 
 

 قانون بشکه در مورد عوامل رشد گیاهان -32شکل 

 پنتا فسفر وزنی درصد 5 نیتروژن، یا کیسه بسته آن وزنی درصد 35، 35-5-12 کامل کود بسته یک در یعنی
 .(11)شکل است اکسید پتاسیم حاوی یا کیسه بسته آن وزنی درصد 12 و اکسید
 کشاورزی کارشناس توصیه و خاك و گیاه در موجود عناصر آزمون اساس بر است بهتر کودها نوع این مصرف
 باشد. داشته را کارایی باالترین کود تا گیرد صورت
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 مختلف هاینسبت با مرکب کود بندی بسته از اینمونه -33 شکل

 

 ایمرحله ارزشیابی
 

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،

 نتایج

 ممکن
 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد

3 

تعیین نیاز 

گیاه به مواد 

 غذایی

 مزرعه در مرحله داشت -

 دستورالعمل نمونه برداری -

آزمایشگاه و تجهیزات  -

 مرتبط

 باالتر از

 حد انتظار

 رشد در مؤثر عوامل تأثیر برای آزمایش طراحی

 که گیاهانی از و دهد انجام خاك(را دما، نور، گیاهان)آب،

 به و کرده گیری نمونه دهدمی نشان را کمبود عالئم

 لحداق در عناصر کمبود عالئم از نماید. ارسال آزمایشگاه

 دهد. ارائه و گرفته عکس خود منطقه زراعی گیاه سه

 کند. تحلیل را کود کیسه برچسب

1 

در سطح 

 انتظار

 ریگی نمونه دهدمی نشان را کمبود عالئم که گیاهانی از

 اصرعن کمبود عالئم از نماید. ارسال آزمایشگاه به و کرده

 و گرفته عکس خود منطقه زراعی گیاه سه حداقل در

 کند. تحلیل را کود کیسه برچسب دهد. ارائه

0 

ز اتر پایین

 حد انتظار
 3 است. نشده داده تشخیص درستی به گیاهان نیاز
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 کشاورزی در کود مصرف زمان

 به باید کود مصرف زمان باشد.می کود مصرف زمان گیاهان، تقویت بر گذار تأثیر عوامل تریناساسی از یکی
 آید. دستبه کارایی بیشترین که باشد ایگونه

 
 )مانند ردیگ برخی ولی ؛کنندمی استفاده گیاه شدن سبز و زنی جوانه از پس را نیتروژن( کود کودها)مانند از بعضی چرا  بیندیشید

 نمایند؟می اضافه زمین به کاشت از قبل را فسفر( کود
 

 

 نوع ،خاك دهی کود سابقه ،خاك نوع کود، نوع مانند: عواملی دارد. بستگی متعددی عوامل به کود مصرف زمان
 تعیین در عوامل سایر و زایشی( یا رویشی گیاه)رشد رشدی دوره آبی(، یا )دیم کشت نوع کشت، مورد گیاه
  هستند. گذار اثر دهی کود میزان و زمان

 شود:می میتقس اصلی زمان سه به زراعی، خاك تقویت منظور به کشاورزی در کودها مصرف کلی طور به
 معدنی و (14)شکلآلی کودهای مانند کاشت از قبل الف(

 نیتروژن مقداری و پتاسه و فسفره کودهای مانند کاشت با همزمان ب(
 هایذریزمغ و (15نیتروژنه)شکل کودهای مانند گیاه رویش از پس (پ

 

  

 گیاه رشد ضمن درکاشت کود -35شکل  کاشت از قبل دامی کود پخش -34شکل 

 

 هب همچنین نماند.می هم کاشتی پیش کود کنند،می اضافه خاك به ،کاشت اب همزمان یا قبل که یکودهای به
  .گویند سرك کود گیاه، رویش از پس مصرفی هایکود

 
 مصرف دالیل شود؟می مصرف سرك و رویشی پس کاشت(، حین پایه)در صورت به کودهایی نوع چه شما منطقه در  پژوهش

 کنید. گردآوری را آنها از کدام هر
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 گیاهان در دهی کود مناسب هایزمان تعیین   فعالیت
  رایانهو  افزار نوشت نیاز: مورد مواد و وسایل ابزار،

 کار: انجام مراحل
 دهید. تشکیل کاری گروه یک ،نفر 5 تا 1 هر -3
 گندم( در رایج کودهای مثالً کنید) انتخاب هنرآموز نظر با را مصرفی کودهای نوع و گیاه نوع -0
 کنید. بازدید را نزدیک زراعی واحدهای و آموزشی واحد مزارع -1
 کنید. آوریجمع را کاشت زمان و روش ...(، و گلدهی زمان رشد، دوره )طول بررسی مورد گیاه به مربوط اطالعات -4
 رطوبتی)دوره و ..(. و یخبندان روزهای تعداد منطقه، دمای حداکثر و حداقل رشد، مناسب دمایی)دمای شرایط -5

 دهید. قرار بررسی مورد را خود منطقه ..(. و بارندگی فصول خشکی،
  دهید. مطابقت منطقه شرایط با را نظر مورد ...( و زنی پنجه زنی، )جوانه گیاه نمو و رشد مراحل -1
 کنید. مصاحبه بررسی، مورد گیاه در کودها مصرف زمان مورد در منطقه خبره کشاورزان با -4
 نظر، مورد گیاه در کود مصرف مناسب زمان مورد در منطقه کشاورزی جهاد شناسیخاك یا زراعت کارشناسان با -1

  کنید. مصاحبه
 بگذارید. مشورت به خود هنرآموز با را آمده بدست اطالعات -9

 باشید. گوپاسخ و داده ارائه کالس در قبلی، وقت تعیین با را آمده بدست نتایج -32
 منطقه کاشت مورد محصوالت در رایج کودهای انواع مصرف جدول ها،گروه سایر مختلف هایبررسی به توجه با -33
 نمایید. تدوین را

 

 

 

 ایارزشیابی مرحله
 

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،
 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد ممکن نتایج

0 

تعیین زمان 

مناسب تقویت 

 گیاهان زراعی

 منابع علمی معتبر -

 بررسی های بالینی -

باالتر از حد 

 انتظار

اطالعات مربوط به حداقل یک گیاه زراعی در 

منطقه مانند طول دوره رشد، زمان گلدهی، تاریخ 

کاشت، مراحل رشد و نمو، شرایط دمایی، رطوبتی 

آوری کرده و در مشورت با و روش کاشت را جمع

خبرگان محلی زمان مصرف کود را کارشناسان و 

 تعیین کند.

1 

 انتظار حددر 
در مشورت با کارشناسان و خبرگان محلی زمان 

 مصرف کود را تعیین کند.
0 

تر از پایین

 حد انتظار
 3 باشد.زمان تعیین شده با شرایط همخوان نمی
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  مصرفی کودهای انواع

 :کنندمی تقسیم دسته سه به تولید، منشأ اساس رب را کودها
 ند.هست دو هر از مخلوطی یا و گیاهی منشأ یا دارند حیوانی منشأ یا آلی کودهای طبیعی(: )آلی کودهای الف(
 خاکبرگ. و کمپوست ورمی و کمپوست ،سبز کود مرغ(، ،گوسفند دامی)گاو، کودهای مانند
 ؛شوندمی استخراج معدن از که صورت همان به چنانچه دارند. معدنی منشأ :معدنی یا مصنوعی کودهای ب(

 د،باشن گردیده راتییتغی دچار استخراج فرایند در چنانچه آهک. مانند گویند.می معدنی را آنها شوند، مصرف
 پتاسه. و فسفره نیتروژنه، کود مانند نامند. می یشیمیای کود را آنها
 ندقادر که بوده مفید میکروارگانیسم چند یا یک فعالیت حاصل اهکود این )زیستی(:بیولوژیک هایکود (پ
 وبیوم،ریز هایباکتری مانند دنکن تأمین را عنصر( چند یا و )یک گیاه غذایی نیازهای از بخشی خود، فعالیت با

 است(. موجود بازار در آنها تجاری اشکال بارور)که فسفات و مایکوریزا هایقارچ
 دهبو کودی شکل ترینمصرف پر و ترینرایج جامد کودهای شوند.می تولید گاز و مایع جامد، اشکال به کودها

 ابلیتق و سریع جذب بدلیل امروزه .شوندمی عرضه بازار به شده پلیت و پودری ای)گرانوله(،دانه هایشکل به که
 رعنص چند از مخلوطی اغلب مایع کودهای است. یافته افزایش نیز مایع کودهای مصرف گیاه، روی پاشیمحلول
 (.11)شکلباشندمی مشخص هاینسبت به غذایی

 

   

 شده پلیت کود و ای)وسط(دانه جامد هایکود راست(، مایع)سمت کود گیاهان، در مصرفی کودهای مختلف اشکال -36 شکل

 چپ( )سمت

 
 و نداشته رواج گازی کودهای تولید دلیل همین به .دارد مخصوصی هایدستگاه به نیاز گازی، کودهای مصرف

 است. مطرح آمونیاك کود مورد در بیشتر کودی شکل این
 

 کودهای انواع و نموده بازدید کشاورزی، خدمات یا کود عرضه فروشگاه یک از خود هنرآموز همراه قبلی، وقت تعیین با  بازدید
 و عکس تهیه ضمن دهید. قرار بررسی مورد ... و بازار در عرضه قابل هایبسته شکل، نظر از را معدنی و شیمیایی
 دهید. ارائه کالس در بازدید از گزارشی بروشور،
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 نندکمی استفاده خود محصوالت در کشاورزان که خود منطقه زیستی( و شیمیایی )آلی، رایج کودهای انواع از لیستی  پژوهش
 همقایس یکدیگر با خصوصیات، سایر و دانه اندازه آب، در پذیری انحالل میزان رنگ، نظر از را آنها و کرده آوریجمع را

 دهید. ارائه کالس در و کرده
 

 

 

 زراعت در یکودده هایروش انواع

 ازنی مورد عناصر که باشد ایگونه به باید کوددهی دارد. زیادی اهمیت گیاهان تغذیه مدیریت در کوددهی روش
 وعن نظیر مختلفی عوامل به کوددهی روش گیرد. قرار گیاه اختیار در نظر مورد زمان در و مناسب شکل به گیاه

 فبرطر یا گیاه دهی)تقویت کود از هدف گیاه، نوع گاز(، مایع، کود)جامد، حالت زیستی(، شیمیایی، کود)آلی،
  دارد. بستگی رویش( از پس کاشت، درحین کاشت، از کوددهی)قبل زمان و کمبود( کردن

 نواری، روش سطحی، پخش روش از: عبارتند که شودمی انجام مختلفی هایروش به زراعت در کودها مصرف
  .آبیاری کود و کود اشیپمحلول

 :سطحی پخش روش به کوددهی-1

 حال در که است کود مصرف روش ارزانترین و ترینساده ترین،قدیمی مزرعه، یا خاك سطح در کود پاشیدن
 دالیل به شیمیایی کودهای مورد در روش این کنند.می استفاده روش این از کشاورزان از برخی هم حاضر

 پخش عمل .شودمی خشپ خاك سطح در کود روش، این در باشد.نمی کشاورزی کارشناسان تأیید مورد مختلف
 با کاشت از قبل شده پاشیده کود گیرد.انجام (11)شکل تشاک از بعد یا (14)شکل قبل تواندمی کود کردن

 .کنندمی خاك زیر گاوآهن با یا مخلوط خاك با کولتیواتور یا ،دیسک
  .رسانندمی ریشه ناحیه به را آن ،آبیاری انجام بابالفاصله  گیاه شدن سبز از پس کود پراکندن صورت در
 

  
 چپ( )سمت شیمیایی راست(، )سمت کاشت از قبلدامی  کود سطحی پخش شکل -37شکل
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 چپ( )سمت دستی راست(، ماشین)سمتبا  محصول رویش از پس پاشی کود–38شکل

 
 

و گو گفت
  کنید

  
 .کنید گووگفت کالس در سطحی پخش روش به دهیکود در شیمیایی کودهای کارایی بودن پایین دالیل درباره

 

 
 دستی روش به کوددهی  فعالیت

 ینک.ع دستکش، کاله، مانند: فردی ایمنی تجهیزات، شیمیایی کود کار، لباس بند،پیش:نیاز مورد مواد و وسایل ابزار،
 کار: انجام مراحل

 بپوشید. کار مناسب لباس -3
 بپرسید. خود هنرآموز از را کودپاشی وسعت و مکان -0
 ببندید. خود کمر به محکم را بند پیش سر دو -1
 بریزید. بند پیش داخل را شده تعیین کود -4

 کند. سریز بند پیش لبه از عالوه بر سنگین شدن وزن، که نباشد حدی به کود مقدار کنید: دقت
 کنید. تعیین هنرآموز، راهنمایی با را خود برگشت و رفت هایحرکت مسیر و شده مزرعه وارد مناسبی محل از -5
 .کودکنید پخش به اقدام و کرده حرکت مشخص مسیرهای در یکنواخت سرعت با -1

 

 

 دهید. کار ادامه هنرآموز، دستورات یا تایید برحسب و کرده ارزیابی را خود پاشش کیفیت چندگاهی از هر -4
 .باشیددر کالس  ارایه آماده ،کرده تهیه گزارش خود تجربیات و مشاهدات هنرآموز، توضیحات از -1

 
 

 

  

 

 در هنگام کار با کودهای شیمیایی از دست زدن به آن خودداری کنید. 

 

 

 در و...، مشت در کود حجم پرتاب، شعاع پرتاب، شتاب و سرعت روی، پیش سرعت 

 باشد. یکنواخت و منظم حال همه
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 دورانی)سانتریفیوژ( کودپاش هایماشین با کودپاشی

 دهاستفا دورانی پاش کود همان یا پاش بذر از شکل( ای)دانهگرانوله شیمیایی کودهای و بذر پخش برای زهوامر
  است. شده آورده زراعی گیاهان کاشت کتاب اول پودمان در هاکودپاش این شود.می

 

 سانتریفیوژ کودپاش با کار  فعالیت
 و.چاق دستکش،، فردی ایمنی تجهیزات کار، لباس، شیمیایی کودکودپاش،  ،تراکتور:نیاز مورد مواد و وسایل ابزار،

 بروید. هانگار به خود هنرآموز همراه و پوشیده را خود ماسک و عینک ،مناسب کفش لباس، -3
 کنید. حاصل اطمینان کودپاش هایقسمت و قطعات سالمت از -0
 .کنید متصل آن به را سانتریفیوژ کودپاش و کرده روشن را تراکتور -1
 .ببرید مزرعه به را کودپاش ایمنی نکات رعایت با -4
 بریزید. کودپاش مخزن داخل در و کرده باز را کود کیسه -5
 کنید. تنظیم را کود پخش تنظیم های دریچه -1
 .دهید انجام را کودپاشی و کرده مزرعه داخل در حرکت به شروع آرامی به -4

 1 اشیپدکو حین در سرعت حداکثر باشند. نگرفته قرار دستگاه عقب قسمت در افراد کودپاشی حین در کنید: دقت
 نباشد. بیشتر ساعت در کیلومتر 32 تا
 .نمایید بررسیرا  ... و یکنواختی میزان کودکار، پاشش کار عرض خاك، سطح روی کود پاشیدن از پس -1
 گردد. خشک تا دهید قرار آفتاب زیر در و داده شستشو را کودپاش دستگاه -9

 دهید. قرار خود جای در و برده هانگار به را کودپاش دستگاه شدن، خشک از پس -32
 دهید. ارائه خود موزآهنر به کار گزارش یک قالب در را خود مشاهدات نتایج -33

 

 
 نکات ایمنی در هنگام کار باکودپاش سانتریفیوژ  نکات ایمنی

 ظیم آن دستگاه را به دقت مطالعه فرمائیدنقبل از انجام هر عملی الزم است دفترچه راهنمای کاربرد و ت. 
  تراکتور اکیداً خودداری نمائیدقبل از اتصال کامل سه نقطه از بلندکردن کودپاش توسط سیستم هیدرولیک. 
 دار استفاده کنیدهمیشه از گاردان محفاظ. 
  باشدمیگراد سانتیدرجه  12حداکثر زاویه مجاز قرارگرفتن گاردان نسبت به تراکتور وکودپاش. 
 باشددور در دقیقه می 3522ترین دور موتور تراکتور هنگام کودپاشی مناسب. 
 های داخلی از ریختن میائی را با آب تمیز کردید، قبل ازخشک شدن قسمتاگر به دلیلی داخل مخزن کودشی

 .مجدد کود شیمیائی به داخل مخزن کودپاش خودداری کنید
 دهیدا به حالت خالص قراردستگاه باید محور تواندهی تراکتور ر تنظیم یا قبل از انجام هر نوع سرویس و. 
 فراموش نکنید های کودپاش را هرگزبررسی و کنترل مداوم تنظیم. 
  استفاده کنید 1یا  0هنگام کودپاشی برای حرکت تراکتور فقط از دنده. 
 یا شیئی میله مانند به داخل مخزن خودداری  بردن دست و هنگامی که کودپاش در حال کار می باشد از فرو

 .نمائید
 باالی مخزن خودداری نمائید های اضافی کود و یا بذر درقراردادن کیسه از. 
 حفظ جان خود هرگز با لباس گشاد و یا آویزدار به گاردان نزدیک نشوید. برای 
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 ایمرحله ارزشیابی
 

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،
 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد ممکن نتایج

1 

کود دهی به 

روش پخش 

 سطحی

 ،همزرع ،پاش سانتریفیوژکود

 شرایط مناسب آب و هوایی

باالتر از حد 

 انتظار

 را بازار در موجود هایکود نمونه و اشکال از گزارشی

 ار کودپاشی کند. ارائه کود عرضه مراکز از بازدید طی

 تورتراک به را سانتریفیوژ کودپاش دهد. انجام دست با

 صورت به را پاشی کود و نماید تنظیم کرده متصل

 دهد. انجام یکنواخت

1 

 انتظار حددر 
 سانتریفیوژ کودپاش دهد. انجام دست با را کودپاشی

 را شیپا کود و نماید تنظیم کرده متصل تراکتور به را

 دهد. انجام یکنواخت صورت به
0 

تر از پایین

 حد انتظار
 جامد کود و شیمیایی جامد کود یکنواخت پخش عدم

 دامی
3 

 

 آبیاری( )کودآبیاری آب با همراه دهیکود -2

 نیاز مورد غذایی عناصر و آب همزمان تأمین منظور به آبیاری آب به کود افزودن از است عبارت آبیاری کود
 در زمان بهترین و تلفات کمترین با کود نیاز مورد مقدار کارگیریهب امکان به توانمی آبیاری کود فواید از گیاه.
 شپخ هاریشه پراکنش منطقه در یکنواخت صورت به غذایی عناصر روش، این در کرد. اشاره گیاه رشد دوره طی
 آبشویی کاهش تولید، ایهزینه کاهش شود.می کود مصرف کاهش و کارایی افزایش سبب امر این که گرددمی
 ایهقطر آبیاری سیستم با کود مصرف محاسن دیگر از زمینی زیر هایآب آلودگی کاهش و ریشه منطقه از کود

 (.19است)شکل
 

  

 چپ( )سمت ساده روش و راست( مجهز)سمت هایدستگاه توسط آبیاری کود -39شکل 
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 مایع کوددهی روش

 زراعت به آبیاری آب مراهه به و آورده در محلول بصورت را کود بایستمی ابتدا مزرعه در اوره کود توزیع برای
 و کودپاشی هایماشین به نیاز عدم و مزرعه سطح در کود یکنواخت توزیع روش، این مزایای از که بدهیم

 باشد.می مزرعه در هادستگاه رویه بی تردد از جلوگیری همچنین
 

 

 توزیع شده مشخص مزارع بین سپس و کرده محلول به تبدیل را زیادی کود محل یک در توانمی هم ،کار این برای 

 نمود. مصرف را کود و گرفته نظر در لیتری 211 درام یک مزرعه هر برای توانمی هم و کنیم

 

 درام( نیم و )درام بشکه نیم و بشکه از استفاده با مایع کوددهی  فعالیت
 آن داخل در همزن یک و آن پایین در شیر یک که لیتری 022 )بشکه( درام عدد یک نیاز: مورد تجهیزات و وسایل

 جهت ایهپ چهار عدد یک ،است شده تعبیه آن پایین در شیر یک که بشکه( )نیم درام نیم عدد یک ،باشد شده تعبیه
 تنظیم جهت درام نیم و درام روی بر نصب جهت اینچ، چهارم سه شیر عدد دو ،لیتری 022 بشکه زیر در گرفتن قرار
 اوره. کود و آب از درام کردن پر جهت فلزی سطل عدد یک ،مایع کود

 کار: انجام مراحل
 کنار را مزرعه یک مصرفی کود کل مقدار هکتار، هر برای مصرفی کود مقدار و مزرعه هر مساحت به توجه با ابتدا -3

 شود. کاسته اشتباه احتمال از تا هیدد قرار آن
 نمایید. آبیاری آماده را قسمت آن و کرده مشخص را بدهیم کود و آب دخواهیمی که فاروهائی تعداد -0
 هید.قرارد آن روی بر را درام و دکنی مستقر مزرعه باالی در پایه چهار یک -1
 سقوط بصورت مایع کود )تا .باشد مسلط درام نیم به کامالً درام خروجی شیر که نحویهب درام جلوی را درام نیم -4

 دهیم.قرار می (شود ریخته آزاد
 زدن بهم ضمن و ریخته آن درون را کیلوگرم( 52) اوره کود کیسه یک و کرده پر نیمه تا آب از سطل توسط را درام -5

 .دکنی درام پرکردن به اقدام کود و آب
 )الزم گردد حل آب در کامالً کود تا دخانیبچر آنقدر را درام همزن -1
 و چهارم سه شیر و دستی همزن یک دارای درام که است توضیح به

 .باشد( می چهارم سه شیر یک دارای فقط درام نیم
 توسط ادامه در .شود پر درام نیم تا کرده باز رادرام  شیر سپس -4

 تنظیم را درام و درام نیم خروجی لیتری یک مدرج ظرف یک
 رسیدن تا کوددهی طول کل در درامنیم محلول کودی سطحد)نمائی

 دیباش داشته توجه باید ضمن در .(باشد ثابت بایستمی فاروها، به
این عمل تا پایان  و بسته درام خروجی شیر مایع کود اتمام با که

 مرحله کوددهی ادامه یابد.
 
 
 

t 
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 )سمت کارخطی یا خطی ریز بذر و کود مرکب ماشین و راست( )سمت کارردیف یا ردیفی بذرکار و کود مرکب ماشین –41 شکل

 چپ(

 

 ها،دستگاه این اند.شده طراحی شکل یگاز یا مایع کودهای برای که دارند وجود کوددهی های ماشین از دیگری نوع  یدبدان بیشتر
 کنند.می تزریق خاك درون به کشت از بعد یا و قبل را کود

 
 

  کارکود و کودپاش هایماشین

 هاییماشین به و است رشد دوره طول در گیاه نیاز مورد غذایی عناصر دادن قرار دسترس در دهی، کود از منظور
 به کودها گویند.می کودکار هایماشین ؛دهندمی قرار گیاه برای جذب قابل و مناسب موقعیت در را کود که

 از مختلفی انواع کود، شکل و گیاه نوع حسب بر منظور، همین به ؛شوندمی تولید گاز و مایع جامد، اشکال
 :دهندپخش و یا در خاك قرار می زیر هایروش به را کود هاماشین این اند.شده ساخته دهی کود هایماشین

 با نیاز صورت در و کرده پخش خاك سطح روی را مایع یا جامد هایکود ها،ماشین این :کردن پخش (الف
  کنند.می خاك زیر را کود دیسک( یا پنجه ادوات)مانند سایر

 ؛دندهمی قرار خاك داخل در نیز را کود بذر، کاشت با زمان هم ،هادستگاه برخی )جایگذاری(: دادن قرار (ب
  گیرد.می قرار بذر زیر یا کنار در متریسانتی چند فاصلة با کود حالت این در

 پاشدکو هایدستگاه از شیمیایی کودهای برای و پاش مایع و کودپاش دستگاه از دامی کودهای برای معموالً
 شود.می داده توضیح ادامه در که شود.می استفاده فاروئر -کودکار بذرکار، -کودکار دورانی)سانتریفیوژ(،

  کودکار( کولتیواتورهای داشت) مرحله هایکودکار

 با هاینک ضمن ؛دارد کاربرد بوته پای دهی خاك کودکاری، شکنی، سله عملیات همزمان انجام برای دستگاه این
 نغلطا ای پنجه نوع از ویژه به ،مرکب ماشین این شوند. می کنترل هرز های علف از بزرگی بخش عملیات این
 ذرت، مانند ردیفی کاشت با های زراعت اغلب در داشت هایماشین کارآمدترین و ترینمهم از یکی آن

 عمق ،کود مصرف مقدار باشد. می غیره و زمینی سیب نیشکر، ،پنبه حبوبات، آفتابگردان، سویا، چغندرقند،
 که شده ساخته ردیفه 1 تا 4 صورت به دستگاه این د.باشمی تنظیم قابلدر این دستگاه  کاشت فواصل کاشت،

 (.43شود)شکل می استفادهآن  ردیفه 4 نوع از اغلب ما کشور در
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 کودکار با مرکب و یا دستگاه کولتیواتور ان(ت)غل ایپنجه رتوتیوالکو -41شکل

 
 کودکار دستگاه با کار  فعالیت

 شوید. وارد کشاورزی هایماشین نگهداری واحد به خود هنرآموز همراه و پوشیده کار مناسب لباس -3
 شوید. مطمئن اجزا،ء جز به ءجز بررسی با کولتیواتور، و تراکتور بودن بکار آماده و سالم از -0
 کنید. متصل تراکتور به را کودکار صرفا یا مرکب کولتیواتور -1
 کولتیواتور، عامل واحدهای فواصل و هاپنجه زاویه همچنین دهید. را انجام تعادلی( عرضی، ،)طولی اولیه تنظیمات -4

 را تنظیم کنید.
 کنید. تنظیم شده، کاشت گیاهان مطابق را کاشت فواصل با تراکتور هایچرخ -5
 کنید. پر شده، تعیین کود با را کود مخزن -1
 دهید. انجام را کاشت( عمق ریزش، )مقدار کودکار دستگاه به مربوط تنظیمات -4
 کنید. حرکت به شروع دو دنده با کامل، احتیاط و ایمنی اصول رعایت با -1
 شوید. مستقر هاردیف با مناسبی همخوانی با و کرده مزرعه وارد مناسبی محل از را کودکار حامل تراکتور -9

 را انجام دهید. کودکاریعملیات  بوته، پای خاکدهی شکنی، سله ضمن و کرده حرکت به شروع -32
 

 
 دهید. انجام را الزم اقدامات موقع به و کرده رصد را مخزن موجودی و تنظیمات همواره :کنید دقت

 .دهید تحویل آموزشی واحد کشاورزی هایماشین مسئول به را آنها کرده، تمیز و سرویس را هاماشین ،کار پایان در
 نمایید. مزرعه آبیاری به اقدام بایستی کودکاری از پس بدانید:

 نمایید. ارائه خود هنرآموز به کار گزارش قالب در را خود فعالیت نتایج
 

 

 
 
 
 

 

 مراقب بزنید. دور سپس آورده باال را دستگاه آزمایش، مورد زمین انتهای و ابتدا در 

 .نبینند ای صدمه گیاهان و کاشت هایردیف که باشید
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 کوددهی هایدستگاه نگهداری و سرویس  فعالیت
 کنید. تمیز و تخلیه را کود مخزن دهی کود عملیات انجام از پس

 ایکلوخه باعث ماشین داخل در ها آن ماندن باقی لذا ؛هستند الرطوبه جاذب اغلب شیمیایی کودهای کنید: دقت
 و ستنش به اقدام دستگاه، کامل تخلیه از پس بنابراین شود.می دستگاه فرسودگی و زدگیزنگ مجاری، انسداد شدن،
 نمایید. آفتاب زیر آن کردن خشک

 نمایید. مطالعه را دستگاه هر راهنمای دفترچه مفید، و جامع اطالعات به دستیابی منظور به
 سانیر اطالع تعمیر، یا تعویض به نیاز صورت در نمایید. آچارکشی و بررسی را اتصاالت و کاریگریس را خور گریس
 نمایید.
 ستگاه راد موقع به لذا باشد. محفوظ ... و باران برف، خورشید، نور تابش از تا گیرد قرار هانگار داخل در بایستی دستگاه
 دهید. کشاورزی هایماشین واحد تحویل

 نمایید. ارایه آماده و تنظیم کار گزارش در را خود های یافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات
 

 

 

 ایمرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،
 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد ممکن نتایج

5 
کود دهی 

 نواری

مزرعه، کودکار فاروئر، 
شرایط مناسب آب و 

 هوایی

باالتر از حد 

 انتظار

فاروئر را انجام داده و به  بررسی سالمت کود کار

تراکتور متصل کند. سپس تنظیمات اولیه مانند تراز 

ها را تنظیم تعدلی و فواصل کارنده عرضی، طولی،

کند. در محل مناسب وارد مزرعه شده و تنظیمات 

را انجام دهد  مربوط به مقدار ریزش و عمق کارنده

و کود کاری را بدون آسیب رساندن به گیاه زراعی 

 انجام دهد.

1 

 انتظار حددر 

 تعدلی و عرضی، تنظیمات اولیه مانند تراز طولی،

ها را تنظیم کند. در محل مناسب وارد فواصل کارنده

مزرعه شده و تنظیمات مربوط به مقدار ریزش و 

کاری را بدون آسیب عمق کارنده را انجام دهد و کود 

 رساندن به گیاه زراعی انجام دهد.

0 

تر از پایین

 حد انتظار
 3 عدم تنظیم مقدار ریزش بذر و عمق کاشت کود
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 برگی( تغذیه) یپاشمحلول روش به کودهی -4

 ربهت خاك در کود مصرف از موارد برخی در ،شودمی نامیده برگی تغذیه اصطالحاً که گیاهان روی پاشی محلول
 کردن برطرف منظور به همچنین و باشد نامناسب خاك شرایط که زمانی در عمدتاً  پاشی محلول .است مفیدتر و

 نای به .دارد کاربرد مصرف کم کودهای مورد در بیشتر روش این شود.می انجام گیاه روی کمبود، عالیم سریع
 یعناصر .(40)شکلپاشندمی هابرگ روی ها()سمپاشهاپاش محلول با سپس نموده، حل آب در را کود منظور
 شوند.می جذب راحتی به برگ طریق از مس و روی منگنز، آهن، نیتروژن، مانند

 

  

 (چپ دار)سمتبوم تراکتوری سمپاش و (راست پشتی)سمت سمپاش توسط گیاه روی غذایی عناصر پاشیمحلول –42 شکل

 

 غذایی عناصر پاشی محلول روش معایب

 گیرد. انجام باید ...( و دما باران، مناسب)باد، محیطی شرایط در 
 کرد تأمین پاشی محلول طریق از تواننمی را گیاه نیاز تمام.  
 آمد. خواهد پیش سوزیگیاه باشد باال غذایی عنصر غلظت اگر 

  ها()سمپاش هاپاشمحلول

 رفتهپیش یا ساده به بسته هاسمپاش ساختمان شود.می استفاده هاسمپاش از عمومی طور به پاشی محلول برای
 لزیف هایلوله ،هاصافی ،پمپ ،سنج فشار ،اطمینان سوپاپ یا فشار تنظیم شیر ،همزن ،محزن یک شامل بودن،

ها دازهان در هاسمپاش باشد.می النس و هاافشانک یا هانازل محلول، جریان کنترل شیرهای یا سوپاپ ،الستیکی و
 غیرموتوری( و )موتوری پشتی و دستی هایسمپاس از کوچک سطوح در شوند.می ساخته مختلف هایابعاد و

 استفاده تراکتوری هایسمپاش و دارچرخ هایسمپاش انواع از وسیع هایزراعت در .(41)شکلشودمی استفاده
 .آموخت( خواهید بعدی پودمان در را تراکتوری پشت هایسمپاش با کارگردد)می
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 پاشی محلول عملیات انجام برای سمپاش واسنجی  فعالیت
 مدرج، یا مشخص حجم با ظرف تنظیف، پارچه معمولی، آب متر، سمپاش، دستگاه نیاز: مورد مواد و وسایل
 کار: انجام مراحل

 بگیرید. تحویل انبار از را سمپاش دستگاه -3
 نمایید. تمیز و شسته کامالرا  دستگاه -0
 شوید. مطمئن آن، عملکرد درستی و اجزا سالمتی از و کرده بازشناسی را ماشین اجزای خود، هنرآموز راهنمایی با -1
  نمایید. تامین نیاز درصورت و بررسی را سوخت و روغن بودن مناسب و کافی -4
 بریزید. آب معینی مقدار ،سمپاش داخل -5
 نمایید. پخش زمین روی یکنواخت حرکت و ثابت فشار با را آب مقدار این -1
 نمایید. محاسبه را شده پاشیآب زمین مساحت -4
 کنید. محاسبه باال، فرمول با را هکتار در مصرفی آب میزان معین، سطح در شده مصرف آب مقدار روی از -1
 نمایید. ارایه آماده و تنظیم کار گزارش در را خود های یافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات -9

 

 

 

  پاشیمحلول در ایمنی و فنی نکات و کودی محلول تهیه نحوه

 پاشی محلول در باال pH و شور آب از .است اهمیت حائز بسیار مصرفی آب کیفیت پاشی محلول زمان در -3
 نکنید. استفاده

 محلول از تلقیح، زمان و گلدهی اوج مرحله در است. مهم بسیار پاشی محلول زمان در گیاه رشدی مرحله -0
 بپرهیزید. پاشی

 آن هایناخالصی تا دهید عبور صافی از سمپاش، مخزن به کردن اضافه از قبل را شده آماده محلول حتماً  -1
 گردد. جدا

 را سمپاش مخزن سپس کرده، درست جداگانه ظرفی در را محلول ابتدا کودی، محلول سازی آماده جهت -4
 دهباقیمان آب آخر در بزنید. هم یکنواخت صورت به و ریخته مخزن داخل را محلول بعد کنید، پر آب با نصف تا
 (.44 بزنید)شکل هم را محلول دوباره و نمایید اضافه مخزن به را
 

   

 برنج مزرعه در پاشی محلول منظور به کود سازی آماده - 44شکل
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 عهمطال بر افزون پاشی، محلول روش و زمان مورد در است. کارشناس کود وظیفه مصرف دز یا غلظت کود، نوعتشخیث   بدانید بیشتر
  بگیرید. کمک کارشناس از توانید می برچسب، یا بروشور

  
 

 زیرا ؛کنید استفاده هزار در 5/2 رفشوییظ مایع یا مویان)سورفکتانت( از پاشی،محلول بهتر کارایی منظور به -5
 افزایش برگی جذب میزان و شده بیشتر برگ با کود ذرات چسبندگی و تماس سطح شودمی باعث مواد این

  یابد.

 
 چپ( مویان)سمت مصرف بدون و راست( مویان)سمت صرفم با برگ روی بر آب قطره گیری قرار وضعیت -45 شکل

 

 .بود خواهد ترآسان آن جذب باشد، ترکوچک برگ، روی گرفته قرار محلول قطرات هرچقدر -1
 یردگانجام ؛است کم خورشید نور تابش شدت و پایین هوا دمای که غروب هنگام یا زود صبح در پاشیمحلول -4
 42 نسبی رطوبت و سانتیگراد درجه 02 حدود باشد)دمای داشته جذب فرصت محلول و کاهش آب تبخیر تا

 است(. مناسب درصد
 .هددمی افزایش را کود رفتن هدر باد زیاد سرعت ازیر ؛باشد حداقل باید باد وزش سرعت پاشیمحلول هنگام -1
 خودداری برگ سطح شستشوی از پاشیمحلول از پس .پذیرد صورت آبیاری از پس روز چند باید پاشیمحلول -9

 کرد(. خواهد خنثی یا کم را پاشیلمحلو اثر بارندگیآبیاری یا کنید)
 .شود انجام پرمصرف عناصر بکارگیری از پس مصرف کم عناصر پاشیمحلول -32
  .است مؤثرتر برگ پهن گیاهان در پاشیمحلول -33
 گردد. گیاه تاج با برگ حداکثری سازی آغشته در سعی باید پاشیمحلول در -30
 یکدیگر با کودها اختالط از قبل هستید، همزمان صورت به کود نوع چند پاشیمحلول به مجبور چنانچه -31
 بگیرید. مشورت کارشناسان از
 

 هاسمپاش با کار ایمنی نکات  ایمنی نکات
 دنب با کودی محلول تماس از تا کنید استفاده بلند آستین لباس و عینک ماسک، از پاشی محلول هنگام در 

 شود. جلوگیری
 کنید پرهیز آشامیدن و خوردن از پاشی محلول هنگام در.  
 نزنید هم به دست با را آن هرگز ،کود محلول تهیه برای. 
 شودمی هگیا سوختگی باعث چون ،نشود تشکیل گیاه روی درشت قطرات که کنید تنظیم طوری را سمپاش فشار. 
 کنید. پرهیز آب ذخیره و حیوانات آبشخور محل جاری، هایآب در کودی محلول ریختن از 
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 پشتی سمپاش با کود پاشی محلول  فعالیت
 )بعنوان چوب قطعه یک پیمانه، سطل، عدد 0 آهن(، کود)مانندکود پشتی، سمپاش نیاز: مورد مواد و وسایل ابزار،

 تمیز آب صافی، همزن(،
 مپاشس نگهداری محل به مناسب کار لباس پوشیدن از پس و شده تقسیم نفره دو هایگروه به هنرآموز، راهنمایی با -3

 بروید.
 با نید.ک بررسی بودن سالم نظر از را آن قطعات و اتصاالت و شسته را آن آب با بگیرید. راتحویل پشتی سمپاش -0

 شوید. مطمئن آن درست کارکرد از و کرده روشن را آن هنرآموز تایید
 نمایید. مطالعه دقت به را آن برچسب و گرفته را شده توصیه کود -1
 بپرسید. خود هنرآموز از را مصرفی کود مقدار -4
 کنید. آماده مناسبی ظرف درون را کودی محلول -5
 شود. حل آب در کامالً تا زده هم خوب چوب( تکه یک مثال همزن) با را کودی محلول -1
 کنید. جدا صافی از گذراندن با را کودی محلول هایناخالصی -4
ضافه اسمپاش را تا نصف از آب پر کنید. محلول کودی را به آن اضافه نمایید. کامالً به هم زده و دوباره به قدری آب  -1

 نمایید تا مخزن پر شود. سپس دوباره به هم بزنید.
روع ش فشار و نازل سمپاش را تنظیم نموده و با رعایت اصول ایمنی به همان سرعت و دقتی که واسنجی کرده اید، -9

 به محلول پاشی کنید.
یید تا تمام قطعه تعین شده، پاشی نما لبا تمام شدن محلول، دوباره مخزن را از محلول تهیه شده پر کرده و محلو -32

 محلول پاشی گردد.
 در پایان کار سمپاش را شسته و قطعات مورد نیاز را سرویس کنید. -33
 توضیحات هنرآموز، مشاهدات و یافته های خود را در گزارش کار تنظیم و آماده ارایه نمایید.  -31

 هاپاش سم نگهداری و سرویس
 نمایید. تخلیه مخزن از را محلول مانده باقی پاشی،کار محلول اتمام از بعد  
 پمپ، محلول داخل تا بیاندازید کار به تمیز آب با را پمپ یا تلمبه بار چند و بشویید تمیز آب با بار چند را مخزن 

 .گردد تخلیه هم افشانک و هاشیلنگ
 نمایید و خشک کرده باز امکان حد تا را اجزاء کلیه ؛شودنمی استفاده پاش سم از طوالنی مدت برای اگر. 
 نمایید برطرف را اتصاالت نشتی. 
 نازل را باز کرده و آن را تمیز نمایید. 
 نشکند و نشده سمپاش خم شیلنگ مواظب باشید تا. 
 گردد. کاریگریس همیشه دستی تلمبه در متحرك هایقسمت 
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 ایمرحله ارزشیابی

 

 کار حلمرا ردیف

 عملکرد شرایط

 تجهیزات، )ابزار،مواد،

 ...( و مکان زمان،

 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد ممکن نتایج

1 

کود دهی به 
روش محلول 

 پاشی

 زراعی مزرعه یا زمین -
 دکو –سمپاش پشتی  -
 و آب مناسب شرایط -

 هوایی

باالتر از حد 

 انتظار

اجزاء سمپاش را معرفی کند. واسنجی سمپاش را 

ند و عملیات محلول کرا آماده  لانجام داده و محلو

پاشی را انجام دهد. مزیت این روش را با سایر 

 ها مقایسه و تحلیل نماید.روش

1 

 انتظار حددر 
مپاش را ساجزاء سمپاش را معرفی کند. واسنجی 

ند و عملیات محلول کرا آماده  لانجام داده و محلو

 پاشی را انجام دهد.
0 

تر از پایین

 حد انتظار
عدم واسنجی سمپاش و عدم محلول پاشی 

 یکنواخت محلول کود
3 
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 زراعی گیاهان تقویت شایستگی ارزشیابی

 کار: شرح

 شیمیایی جامد کود پخش روش به دهی کود -1 زراعی گیاهان تقویت مناسب زمان تعیین -0 غذایی مواد به گیاه نیاز تعیین -3

 پاشی محلول روش به دهی کود -1 نواری دهی کود -5 مایع کود دهی کود -4

 غذیهت و کوددهی مختلف هایروش به و کرده تعیین کارشناسان هرمشاو با را گیاهان غذایی نیاز ،داشت مرحله طی عملکرد: استاندارد

 دهد. انجام کارشناسان توصیه با متناسب را گیاهان

 گیری نمونهها از خاك و برگ – دهد. انجام نور،دما،خاك(را گیاهان)آب، رشد در مؤثر عوامل تأثیر برای آزمایش طراحی -3 ها: شاخص

 - دهد. ارائه و گرفته عکس خود منطقه زراعی گیاه سه حداقل در عناصر کمبود عالئم از - نماید. ارسال آزمایشگاه بهها را نمونه و کرده

 تاریخ گلدهی، زمان رشد، دوره طول مانند منطقه در زراعی گیاه یک حداقل به مربوط اطالعات -0 کند. تحلیل را کود کیسه برچسب

 مشاوره محلی خبرگان و کارشناسان با - دهد. ارائه و کرده آوریجمع را کاشت روش و رطوبتی دمایی، شرایط نمو، و رشد مراحل کاشت،

 پخش – سانتریفیوژ پاش کود تنظیم و اتصال – دستی روش به جامد کود یکنواخت پخش -1 کند. تعیین را کود مصرف زمان و کرده

 یدب تعیین – مایع کود تهیه – بشکه نیم و بشکه کردن مستقر و تنظیم -4 را انجام دهد. سانتریفیوژ پاش کود با شیمیایی جامد کود

 ماتتنظی کند.متصل تراکتور به را کارفاروئر کود -دهد. انجام را فاروئر کارکود سالمت بررسی -5 را انجام دهد. بشکه نیم و بشکه خروجی

 به مربوط تنظیمات - شود. مزرعه وارد مناسب محل در کند. تنظیم را هاکارنده فواصل - دهد. انجام را طولی،عرضی،تعادلی تراز اولیه

 کند. معرفی را سمپاش اجزاء -1 دهد. انجام زراعی گیاه به رساندن آسیب بدون را کاری کود -دهد. انجام را کارنده عمق و ریزش مقدار

 با را روش این مزیت -دهد. انجام یکنواخت صورت به را پاشی محلول عملیات نماید. آماده را محلول دهد. انجام را مپاشس واسنجی -

 نماید. تحلیل و مقایسه هاروش سایر

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

 مزرعه آماده برای کود دهی –شرایط جوی بدون نزوالت و بدون وزش باد  شرایط:

نیم بشکه  –لیتری  022بشکه  –سمپاش پشتی  -کودکار فاروئر  –کودپاش کود دامی  –کودپاش سانتریفیوژ  -ابزار و تجهیزات: تراکتور

 قیچی  –سطل مدرج  –زمان سنج  –

  شایستگی: معیار
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  3 گیاه به مواد غذاییتعیین نیاز  3

  3 تعیین زمان مناسب تقویت گیاهان زراعی 0

  0 پخش کود جامد شیمیایی  1

  0 کود دهی همراه با آب آبیاری 4

  0 کود دهی نواری 5

  0 کود دهی به روش محلول پاشی 1
 یطیمح زیست توجهات بهداشت، ایمنی، غیرفنی، های شایستگی

 زیست محیط حفظ - فردی بهداشت رعایت نگرش: و
0 

 

 * نمرات میانگین

 می باشد. 0* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 
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 های هرز گیاهان زراعیکنترل علف

 

 2پودمان 

 

هرز باشد بلکه به سبب ناخواسته رشد کردن گیاهان در گیاه خاص و مشخصی وجود ندارد که ذاتاً علف
ین د. بنابرانشوهرز نامیده میزیان حاصل از آنها است که علفیک مکان، غیر قابل استفاده بودن و ضرر و 

ه به ارتباط و موقعیت آن گیا بلکهعنوان علف هرز فقط به خصوصیت و عادت رشد آن گیاه بستگی ندارد 
 نسبت به گیاه زراعی و انسان نیز مربوط است.
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 2واحد یادگیری 

 های هرز گیاهان زراعیکنترل علف
 
 

 که دانیدمیآیا 
 
 شود؟هایی انجام میهاي هرز به چه روشکنترل علف 
 هاي هرز براي یک گیاه در همه حال مناسب است؟آیا نام علف 
 محیط زیست دارند؟هاي شیمیایی چه تأثیري بر علف کش 

ورد مکه توان رقابتی باالیی با گیاه زراعی دارند و قدرت بیشتري در تسلط بر منابع به دلیل این برخی از گیاهان
اي هبایستی کنترل شوند. در کنترل علف یابندکه در مزرعه در کنار گیاه زراعی رویش میهنگامی ؛نیاز گیاه دارند

ر پوشش هاي زراعی، زیاولویت دارند. اجراي تناوب ؛هاي ارزان و ساده که به محیط زیست صدمه نزنندهرز روش
هاي هوایی بطور مکرر)خسته کردن( و کاشت گیاهان ندامهاي هرز، از بین بردن اگرفتن زمین، خفه کردن علف

حفظ هاي هرز و هاي مناسبی براي کنترل علفروش ،پوششی با شاخ و برگ زیاد قبل از کاشت گیاه زراعی
 باشند.سالمت محیط زیست می

 

  استاندارد عملکرد

بندي کند و پس از هرز را دسته هايمزرعه را مورد پایش قراردهد. انواع علف ،در شرایط مناسب آب و هوایی
 هاي هرز مزرعه را کنترل نماید. هاي مکانیکی و شیمیایی علفبه روش ،تعیین زمان عملیات کنترلی
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 های هرزمفهوم علف

ختلف هاي مکنند. آن دسته از گیاهان، که به صورتهاي گوناگون در طبیعت رشد میگیاهان بسیاري با زیستگاه
هاي هرز گیاهانی هستند که آیند. اصوال علفبشر و منافع او تداخل دارند، علف هرز به حساب میهاي با فعالیت

رویند که مورد دلخواه بشر نیست و رقیبی سرسخت بدون قصد قبلی و به صورت ناخواسته در مزرعه یا مکانی می
آهن، فرودگاه، مخازن نفت یا  هایی از قبیل جاده، ریلبراي گیاهان کاشته شده و عامل مهمی در تخریب مکان

 ود.شترین اثر تخریبی آنها در بخش کشاورزي دیده میاما بیشترین و مهم .گرددها و غیره محسوب میپاالیشگاه
هاي هرز ارائه شده است. به بیانی دیگر، علف هرز گیاهی است که بر خالف میل هاي متعددي از علفتعریف

هاي تولید را افزایش و در کاهش کمی و کیفی محصول شده و هزینه کند و در زراعت باعثبشر رویش می
هاي هرز، گیاهان بسیاري هستند که مصرف شود. بین علفهاي عمومی موجب ناهماهنگی و مزاحمت میمحیط

اند، دست پرورده انسان نیستند و براي محصوالت کشت خوراکی یا دارویی دارند، ولی چون ناخواسته روئیده
 شوند.آیند و علف هرز محسوب میقیب به حساب میشده یک ر

کند و هدف او از رود که کشاورز آنها را کشت میاصطالح علف هرز در مقابل آن دسته از گیاهانی به کار می
ه گردند ک. گیاهان وقتی علف هرز محسوب میکه کشت کرده است است ییابی به محصولعملیات زراعی دست

خواهیم گیاهان زراعی مورد نظر، رویند که ما مینمایند و در محلی میآبی را آلوده میزمین زراعی و یا منابع 
رشد نموده و یا اصاًل گیاهی در آن محل رشد ننماید. براي مثال، وجود بوته گندم در مزرعه جو به منزله علف 

 شود.میهرز بوده و همچنین رویش گیاه خردل وحشی در زراعت گندم به عنوان علف هرز محسوب 

 های هرز خسارت علف اهمیت

درصد  52هاي هرز در مزارع غالت ایران به طور متوسط سالیانه هاي انجام شده، خسارت علفبرحسب بررسی
هاي هرز باعث خسارت علف ،ها به مراتب بیش از مزارع غالت است. در بعضی مناطق و شرایطو در سایر زراعت

آوري براي گیاهان زراعی، انسان، حیوان و محیط اي هرز داراي اثرات زیانهعلف نابودي کامل مزرعه شده است.
 طور مفصل به توضیح آنها خواهیم پرداخت.باشند که در ادامه این فصل بهزیست می

 
 های هرزبازدید از مزرعه و مشاهده برخی از علف  فعالیت

ا دوربین یزات ایمنی فردي، امکانات نوشتاري و لباس و کفش مناسب کار، تجهی ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز:
 .تهیه عکس و فیلمتلفن همراه براي 

 مراحل انجام کار:
 همراه هنرآموز از مزارع هنرستان دیدن کنید. -1
 نوع گیاهان کشت شده را بازشناسی نمایید. -5
 بدون آسیب به گیاهان اصلی، وارد مزرعه شوید. -3
 .از هنرآموز خود بپرسید ها رارا مشاهدکرده و نام محلی آنزرعه گیاهان هرز موجود در م -4
 .بیشتري آشنا شوید هاي هرزعلفمزارع مختلف با و در روزهاي مختلف با تکرار عملیات در  -2
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 ر وت ها راحتیرید تا فراگیري نام و مشخصات آنهرز عکس بگ هايهاي مختلف هریک از علفاز شماي کلی و اندام -6  
 دسترس تر باشد. در
 هاي هوایی با محصول اصلی، مقایسه کنید.گیاهان هرز را از نظر میزان توسعه اندام -7
یز ها نرسی کرده و از شکل میوه و بذر آنباشند، مقدار یا تعداد بذر آنها را براگر این گیاهان در مرحله بذر دهی می -8

 عکس بگیرید.
 هاي خود گزارش تهیه کرده و آماده ارایه نمایید.تهاز توضیحات هنرآموز، مشاهدات و یاف -9
 

 

 
 

 های هرز بندی علفتقسیم

هاي مختلف، طبقه بندي هاي هرز را به روشعلف
 از: کنند. برخی از این روش ها عبارتندمی

های هرز بر اساس طول مدت بندی علفتقسیم
 زندگی

طول عمر یک گیاه مدت زمانی است که بذر آن جوانه 
زده، رشد کرده و پس از تولید مثل و بوجود آوردن 

هاي هرز را به سه رود. از این نظر علفبذر، از بین می
م ها تقسیها و چندسالهها، دوسالهسالهدسته کلی: یک

  .(1)شکلنمایندمی
 

 سالههای هرز یکالف( علف

هانی را گویند که چرخه زندگی آنها یعنی از جوانه زدن بذر تا تولید بذر جدید در طی یک ساله، گیاگیاهان یک
 روند.شود و سپس از بین میسال زراعی انجام می

 .شوندتابستانه تقسیم می و یک ساله این گیاهان به دو گروه یکساله زمستانه

 ساله زمستانه گیاهان هرز یک

انند گذردر طول زمستان، زندگی ُکند خود را میاین گیاهان  زنند.جوانه میگیاهان هستند که در پاییز  ی ازگروه
در میان گیاهان که  (5)شکل  روباهیکنند. مانند فرفیون و دُمو در بهار یا اوایل تابستان بذر جدید تولید می

 .شوندیبیشتر دیده م گندمزراعی کاشته شده در پاییز، مانند یونجه و 
 
 

 نمایی شماتیک از چرخه زندگی گیاه -1شکل 
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 دم روباهی فرفیون

 ساله زمستانههای هرز یکعلف -2شکل 

 ساله تابستانهیک هرز گیاهان

کنند. مانند جو وحشی و گیاهانی هستند که بذر آنها در بهار سبز شده و در پاییز همان سال، بذر تولید می
 ،ندر قند، پنبهغچبیشتر در میان گیاهان زراعی کشت شده در بهار، مانند  هاي هرزگونه علفاین .(3)شکلخُرفه

 .شوندغیره دیده میذرت و 
 

  
 جو وحشی خرفه

 ساله تابستانههای هرز یکعلف -3شکل 
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 های هرز دوسالهعلف ب(

 رویشی، ، با رشداولشود. این قبیل گیاهان در سال چرخه زندگی گیاهان دوساله، طی دو سال تکمیل می 
 این گیاهان بیشتر در مناطق .نمایندتولید بذر می کنند و در سال دوم به گل نشسته،تولید ساقه و برگ می

 .(4شوند. مانند پیرگیاه، کنگر صحرایی و علف ماهور)شکل معتدله دیده می
 

   
 علف ماهور کنگر صحرایی پیر گیاه

 هرز دو ساله هایعلف - 5شکل 

 

 هرز دایمی هایلفع

کنند. تعدادي از این گیاهان هرز دایمی یا چندساله، گیاهانی هستند که اغلب بیش از دو سال زندگی می
 .(2باشند)شکل هاي رویشی نیز میه تکثیر و ازدیاد به وسیله اندامگیاهان، عالوه بر بذر، قادر ب

 

   
 رغمَ سیر وحشی پیرگیاه

  های هرز دایمیعلف -4شکل
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 های هرز چندسالهغیرجنسی علف شونده های تکثیرشناسایی اندام  فعالیت 
بیلچه یا شفره، آب، امکانات نوشت افزاري ،لباس و کفش مناسب کار، دستکش، بیل ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز:

 .تهیه عکس و فیلمدوربین براي و 
 مراحل انجام کار:

 هنرستان وارد شوید.همراه هنرآموز خود به مزرعه  -1
 .هاي هرز چندساله معرفی شده در کتاب را شناسایی کنیدبا راهنمایی هنرآموز، تعدادي از علف -5

 

 

 نمایید.با استفاده از ابزار مناسب، گیاهان شناسایی شده را تا حد امکان به طور کامل از زمین خارج  -3
 هاي مورد نظر را با آب کامالً بشوئید.ریشه و اندام -4
 هاي رویشی تکثیر شونده گیاهان را با راهنمایی هنرآموز، مشخص کرده و آنها را با هم مقایسه کنید. اندام -2
 .نمایید مشاهدات خود و توضیحات هنرآموز را به درستی در دفتر گزارش، ثبت و ضبط کرده و براي ارایه آماده -6

 

 

 

 های هرز از نظر نوع زندگیبندی علفتقسیم
 شوند.هاي هرز بر حسب نوع زندگی به سه دسته کامل، انگل و نیمه انگل تقسیم میعلف

 های هرز کاملالف( علف

مانند خردل وحشی،  .هاي هرزي هستند که قادرند مواد مورد نیاز خود را از زمین، آب و هوا به دست آورندعلف
 .(6... )شکل  و پنیرک

 

   

 پنیرک خردل وحشی

 های هرز کاملعلف - 4شکل

 

 

 به گیاه اصلی و نظم مزرعه آسیب وارد نسازید. 
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 توق  گاو پنبه

 های هرز پهن برگعلف -4شکل 
 

 (11: مثل سوروف، حلفه و مَرغ. )شکل هرز باریک برگهای علف (ب
 

  

 حلفه سوروف

 های هرز باریک برگعلف -15شکل 

 
 هاي هرز چیست؟بندي علفهدف از دسته  بیندیشید

 
 

 هرز مجموعه یا هرباریوم گیاهان

طول سال است. جمع آوري هاي شناسایی گیاهان از جمله گیاهان هرز، داشتن نمونه آنها در تمام یکی از راه
ها و نگهداري آنها از دیرباز مرسوم بوده است. برخی براي سرگرمی و لذت بردن اقدام به تهیه مجموعه یا نمونه

هاي کشاورزي براي گسترش دانش، درک دقیق تفاوت بین انواع کنند. اما دانش آموختگان رشتهکلکسیون می
نمایند. در گیاه خود و تبادل اطالعات علمی اقدام به این کار میگیاهان، افزایش و به روز رسانی معلومات 

 (.11گویند)شکل ، هرباریوم گیاهی میاًهاي گیاهی اصطالحشناسی به مجموعه نمونه
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 ای از هرباریوم نمونه -11شکل 

 

 گیاهی هرباریوممراحل تهیه 

  جمع آوري 
 خشک کردن 
 نگهداري 

هاي هرز، در زمان هايهاي علفبراي جمع آوري نمونه
د و نمو شعبارت دیگر در مراحل مختلف ره مختلف ب

هاي خود یا حداقل زمانی که گیاه تمام یا حداکثر اندام
را دارد، به محل پراکنش یا مزارع اختصاصی آن علف 

 آنها را با احتیاط کامل از زمین خارج  ،هرز رفته
  (15 کنند)شکلمی

 گیاه کامل-12شکل 

 
قرار داده به محل آزمایشگاه یا  (کاغذي ترجیحاً)، داخل کیسه همراه هابرداشتی را پس از حذف ناخالصینمونه 

  آورند.محل خشک کردن می
مدت کوتاهی  ؛ و سپس آنها راکنندریشه را شسته و تمیز می ابتدا ،هاي هرزخشک کردن و نگهداري علف براي

را به ترتیبی که شکل  علف هرز ها متعددخشک شود. اندام هاآندهند تا رطوبت سطحی در محل سایه قرار می
 شد؛بامی جاذب رطوبت که کنند. گیاه را روي صفحات کاغذيک مینُ تا حدي تُ م نخورد،هو شمایل کلی گیاه به
کنند تا در یک صفحه خم می N هاي معموالًهاي بلند را به شکل(. ساقه13 )شکل دهندمثل روزنامه قرار می

  (.14 بگیرد)شکل جا
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 های هرز رایج در منطقههای علفآوری نمونهجمع  فعالیت
ی و کیسه پالستیک: لباس و کفش مناسب کار، دستکش، بیل، بیلچه، روزنامه، آب، ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز

 امکانات ثبت و ضبط مشاهدات
 مراحل انجام کار:

 هنرستان وارد شوید. ههمراه هنرآموز خود به مزرع -1
 

 
 هاي هرز موجود در مزرعه هنرستان خود را شناسایی کنید. هایی از علفنمونه -5
 ها را به آرامی و با استفاده از بیل یا بیلچه همراه با قسمتی از ریشه، از خاک بیرون بیاورید.این نمونه -3

 باشد.: نمونه گیاهی کامل داراي ریشه، ساقه، برگ، گل یا میوه میدقت کنید

 

 آوري ادامه دهید.به جمعنمونه خارج شده از خاک را پس از تأیید هنرآموز، در کیسه همراه قرار داده و  -4  
 آوري شده را به آزمایشگاه هنرستان منتقل نمایید. هاي هرز جمععلف -2
 ریشه گیاهان هرز را با آب بشوئید و با استفاده از روزنامه خشک نمایید. -6
 مشاهدات خود را در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و براي ارایه آماده نمایید. -7
 

 

 
 شده آوریهرز جمع هایعلف هایخشک کردن نمونه  فعالیت

 ايهو مهره، روزنامه باطله، نمونه یچپ یانخ مخصوص و  یاتخته پرس مخصوص، کش  :یازابزار، مواد و امکانات مورد ن
 شده  آوريهرز جمع هايمختلف علف

 .یدکن یزتم یشده را به خوب آوريعلف هرز جمع هاينمونه -1
 .یدمازاد نمونه را حذف کن ايهاز اندام بخشی -5

 

 

 .ید( مانند روزنامه باطله قرار دهیروغن یررطوبت)غ ۀکاغذ جذب کنند یک يرا رو نمونه -3
 .یدمهار کن يصفحه کاغذ، با چسب کاغذ ينمونه را ضمن گستراندن رو هاياندام -4
 .یداز صفحه در کنار نمونه قرار ده یکرده و در محل مناسب داشتدیانمونه را  یهاول مشخصات -2
 

 

  

 

 ضمن هماهنگی قبلی، از گیاه اصلی مراقبت کنید.ه مزرعبرای ورود به  

 

 

 رییتغ یاهگ یباشد که شکل اصل یو به نحو یها به حداز اندام یحذف کردن بخش 
 .یدننما
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 (.16 )شکلیدقرار ده چند برگ روزنامه باطله يرا البال نمونه -6  فعالیت
 .ییدآماده نما یبترت ینرا به هم یگرد هاينمونه -7
 .یدتخته قرار ده یک يآماده شده را رو هاينمونه -8

 

 
 

   

 منطقه های هرزخشک کردن نمونه علف -14شکل 

 

   
 .یداستفاده کن یمضخ ییمقوا هاياز ورقه توانیدیم ،به تخته مناسب یدر صورت عدم دسترس :یدکن دقت

 .دهید قرار هانمونه يبر رو یرین،شکل و ابعاد تخته زه ب یگريد تخته -9
 .یدکن یطناب کش یبه خوب یاقرار داده  ینوزنه سنگ ییتخته باال يبر رو -11

 

 

 .یدیآماده نما یهارا يدر دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و برا یهنرآموز را به درست یحاتخود و توض تجربیات -11
 

 

 
تخته  یککه در گارگاه هنرستان خودتان موجود است،  یلیطناب و امکانات و وسا یاو مهره و  یچاستفاده از نئوپان، پ با  یدخالق باش

 (.17 )شکلییدنما یطراح یومهربار یههرز و ته یاهانپرس جهت خشک کردن گ
 

 

 

 

 بزرگتر از ابعاد صفحه کاغذ نمونه باشد. یابعاد تخته مختصر 

 

 

  شکل  یتا در ضمن خشک شدن بخوب یرندتحت فشار قرار گ یبه خوب باید هانمونه
 .یرندبگ

 کامل طورتا به ،قرار داشته باشند یطشرا ینروز در ا 14تا  15حدود  باید هانمونه 
 ها()روزنامهآبدار باشند، کاغذها یاپهن  هایبرگ دارای هانمونه چنانچه. شوند خشک
 . کرد یضتا چند نوبت تعو یک را باید
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 های گیاهیتخته پرس مخصوص خشک کردن نمونه -14شکل 

 
 

 های هرز خشک شدههای علفنگهداری نمونه  یتفعال
: مقواي سفید به ابعاد استاندارد )کاغذ هرباریوم(، نوار چسب مخصوص، برچسب ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز

 .شدهبندي هاي گیاهی، پوشه و قفسه طبقهمخصوص نمونه
 مراحل انجام کار:

 یید هنرآموز برسانید.أهاي تحت پرس، خشک شدن کامل آنها را به تبا سرکشی به نمونه -1
 هاي خشک شده را از کاغذ روزنامه باطله به روي کاغذ هرباریوم منتقل کنید.نمونه -5
 ها را روي کاغذ ثابت نمایید.با چسب مخصوص، نمونه -3
نام عمومی علف هرز، نام بومی، نام  متر اطالعاتی از قبیل شماره گیاه،سانتی 6×11حدود  اي به ابعادروي ورقه -4

 آوري کننده را بنویسید.آوري و نام جمعآوري، تاریخ جمعمیزبان، محل جمع
 ورقه شناسه را پس از تأیید هنرآموز، در گوشه پایینی سمت راست کاغذ هرباریوم، بچسبانید. -2

 

را با نایلون مخصوص یا سلیفون، علف هرز مشخصات  ،کاغذ هرباریوم حامل نمونه گیاهی و شناسهروي  -6  
 .(18 )شکلبپوشانید

 .(19کند، قرار دهید)شکل اي که هنرآموز تعیین میهاي آماده شده را در پوشه و قفسهنمونه -7
 بت و ضبط کرده و براي ارایه آماده نمایید. تجربیات خود و توضیحات هنرآموز را به درستی در دفتر گزارش کار، ث -8

هاي روزنامه، نحوۀ قرارگیري برگ، ساقه، ریشه و گل به شکل ها در بین برگهدر هنگام قرار دادن نمونه دقت کنید:
 ها وارد نشود.مناسب انجام شود تا آسیبی به این اندام
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 های هرزنمونه خشک شده علف -14 شکل

 
 کردن در تلق را با روش نگهداري در پوشه مقایسه کنید؟روش نگهداري به صورت پرس  کنید مقایسه

 

 

 
 

 کردن در تلقهای علف هرز به روش پرسنگهداری نمونه -25 شکل
  

هاي مراکز تحقیقات گیاه شناسی همراه هنرآموز خود از هرباریومبه   فعالیت
ها و جهادکشاورزي نزدیک به منطقه خود دانشگاه هاي هرزو علف

از این  (.19ها آشنا شوید)شکل بازدید کرده و از نزدیک با فعالیت آن
 بازدید گزارشی تهیه نمایید.

 

 
 های گیاهی ای از هرباریومنمونه -14شکل 

 

 



 45 

 های هرزهای شاخص و نحوه خسارت علفویژگی

 های هرز های شاخص علفویژگی
در مناطق مختلف و هاي هرز گسترش علف

اي هدلیل ویژگیپایداري آنها در شرایط متفاوت به
 آنها است.

هرز هايعلف هايویژگیترین برخی از مهم
 عبارتند از:

هاي هرز معموالً نسبت به علف :رشد سریع -
 (.51تري دارند)شکل گیاهان اصلی رشد سریع

 

 

 

 نسبت به گیاه اصلی در مزرعه هرز یهاتر علفسریع رشد -21 شکل
 

هاي هرز را با گیاهان اصلی در مزرعه، پیگیري کرده و ضمن تهیه اختالف رشد )مثالً تفاوت ارتفاع (چند نمونه از علف  پژوهش 
 ارائه دهید. کالسعکس و گزارش، در 

 

 
 
هاي هرز نسبت به : علفبودن توقعکم -

ترند. به عبارت دیگر، نیاز توقعکم گیاهان اصلی
به مواد غذایی و عوامل مؤثر رشد در آن بسیار 

با فراهم بنابراین کمتر از گیاهان زراعی است. 
شدن عوامل و شرایط در کمترین حد ممکن، 

 (. 55نمایند)شکل شروع به رشد و گسترش می

 

 
 های نامناسب حاشیه مزرعههای هرز در خاکرویش علف-22شکل 

 

کنند. براي مثال، تعداد بذر در یک بوته سلمه تره بذر بسیار زیادي تولید می ،هاي هرز: علفتولید بذر زیاد -
 رسد.عدد می 511111( به 54و در تاج خروس)شکل  71111( به حدود 53)شکل 

 

  

  تره(شکل گیاه و بذر سلمک )سلمه-23شکل 
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 خروس بذر تاج گیاه و -25شکل 

 
 گسترش علف هرز دارد؟ تولید بذر زیاد چه نقش و اهمیتی در پایداري و  بیندیشید

 
 

هاي هرز داراي قدرت رقابت : علفقدرت رقابت -
باالیی با گیاه اصلی از نظر جذب آب، مواد غذایی و 

 (.52)شکل باشندنور می
 

 رقابت با گیاه زراعی غلبه علف هرز در -24شکل

 
هاي هرز را بدست آورید. در پژوهش هاي علف...( سایر ویژگیو  منابع علمی معتبر)کتاب، مجالت، سایتبا استفاده از   پژوهش 

. ...  دقت کنیدو  هاي تکثیر، نحوه پراکنش یا انتشارخود به واژگان و اصطالحاتی چون: طول عمر بذر، خواب بذر، روش
 کالس آماده نمایید. بررسی خود را پس از تنظیم و تأیید هنرآموز، براي ارائه در
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 های هرز بررسی برخی ازخصوصیات علف  فعالیت
: لباس و کفش مناسب کار، دستکش، بیل، بیلچه، قیچی باغبانی، بینوکولر و لوپ ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز

 دستی
 :مراحل انجام کار

 شوید. در زمان مناسب همراه با هنرآموز خود به مزرعه هنرستان وارد -1
 :  به نظم مزرعه و سالمت گیاه اصلی آسیب وارد نشود.دقت کنید

 تعدادي از علف هاي هرز مزرعه را شناسایی کرده و تشخیص خود را به تأیید هنرآموز برسانید. -5
 هاي هرز را از نظر میزان رشد)ارتفاع، حجم...( با گیاه اصلی مقایسه نمایید.هاي علفهایی از بوتهنمونه -3

 

 اشت کنید.دهاي هرز را به دقت شمارش کرده و یاددر مساحت محدود مثالً یک مترمربع از مزرعه، تعداد علف -4  
 چه نوع علف هرزي در منطقه شما از انواع دیگر، بیشتر روئیده است، چرا؟ دقت کنید:

پس از انتقال به آزمایشگاه، آنها را  هاي هرز را به کمک قیچی باغبانی جدا کنید واندام بذر دهنده برخی از علف -2
 شمارش نمایید.

 هاي هرز را مطالعه کنید.میزان نفوذ و پراکنش ریشه در برخی از علف -6
 هاي خود و توضیحات هنرآموز را به درستی در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و براي ارایه آماده نمایید.یافته -7

 

 

 
توانند در شرایط مختلف هاي هرز داراي عمر طوالنی بوده و میبذر علف :)جوانه زنی(قابیت طوالنی حیات  -

هایی از گاوزبان و پیچک هاي هرز گونهمحیطی، قوه نامیه خود را حفظ نمایند. براي مثال، بذر علف
 باشند. زنی  توانند براي مدت طوالنی قوه نامیه خود را حفظ کرده و داراي قابلیت جوانه(، می56صحرایی)شکل

 

  

 پیچک صحرایی گاو زبان بدل 

   علف های هرز با قوه نامیه طوالنی-24شکل
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  (شوندهای از اندام رویشی تکثیردر علف هرز قیاق )نمونه ریزوم -24شکل 
 

 های هرزرویشی تکثیرشونده در علفهای مشاهده اندام  فعالیت
 .لباس و کفش مناسب کار، دستکش، بیل، بیلچه و آب ابزار، مواد و امکانات موردنیاز:

 مراحل انجام کار:
 هنرستان بازدید کنید. هبه همراه هنرآموز خود از مزرع -1
 بااحتیاط و بدون آسیب زدن به گیاه زراعی وارد مزرعه یا حاشیه آن شوید. -5
 هاي هرز موجود در منطقه که داراي اندام رویشی تکثیرشونده هستند را از هنرآموز خود بپرسید.انواع علف -3
هاي زیرزمینی که ریشه و اندامطورينظر را با استفاده از بیل و بیلچه از زمین خارج نموده به هاي هرز موردعلف -4

 آید.آنها کامالً از زمین بیرون
 آب بشویید.با زیرزمینی این گیاهان را  هايریشه و اندام -2
 هاي زیرزمینی تکثیرشونده آنها را مشاهده و مطالعه کنید.اندام -6
 صورت یک گزارش تهیه و به هنرآموز خود تحویل دهید.هاي خود را بهضمن تهیه عکس، نتایج مشاهدات و یافته -7

 

 

 های هرزعلفخسارت  هایروش
هاي مختلفی یا از راهو متنوع  هايهاي هرز به روشعلف

 آنها عبارتند از: کنند. برخی ازایجاد خسارت می
هاي هرز میزان قابل توجهی از آبی علف دادن آب:هدر -

. کنندرا که باید صرف رشد گیاه اصلی شود، مصرف می
ها، باعث هاي هرز در کف یا کنار جويهمچنین وجود علف

ذ عمقی، نشت جانبی و کاهش سرعت جریان و افزایش نفو
ترتیب سبب  این به می شودها گاهی سریز شدن آب جوي

   (.59شکل ) شوندکاهش آب مورد استفاده گیاه می
 های هرز روئیده درنهر آبیاریعلف -24شکل
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هاي هرز با گیاهان اصلی براي جذب مواد غذایی خاک، خیلی زیاد قدرت رقابت علف مصرف مواد غذایی: -
کنند و تقاضاي زیادي براي مصرف مواد غذایی هاي هرز در بیشتر شرایط با سرعت زیادي رشد میاست. علف

هاي اي از مواد غذایی موجود در خاک یا مصرف شده توسط کشاورز، با وجود علفدارند. در واقع بخش عمده
 رود.هرز به هدر می

از رسیدن نور مناسب به گیاه  کشیده و مانعهاي هرز مهار نگردد، به سرعت قد اگر رشد علف سایه افکنی: -
 (.31گردد)شکلمی اصلی

 

 
 علف هرز خاکشیر تلخ که با رشد سریع خود روی گندم سایه افکنی کرده است. -35 شکل

 
هاي هرز، به مراتب از کیفیت محصوالت تولیدي در مزارع آلوده به علف کاهش کیفیت و کمیت محصول:-

تولید شده در مزارع بدون علف هرز، برخوردار هستند. میزان عملکرد در واحد  تري نسبت به محصوالتپایین
 .(31شکل هاي هرز، بسیار کمتر است)سطح نیز در مزارع آلوده به علف

 

 
 ندمگمحصول 

 
 محصول یونجه  

 هرز هایمزرعه و محصول آلوده به بذر علف -31 شکل
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 های هرز به مزرعه های تکثیر، انتشار و ورود علفروش

 های هرزتکثیر علف هایروش

 : جنسی تکثیر الف(

اي هجنسی تشکیل اندام تولیدمثل ۀالزم. کنندتکثیر پیدا می بذرهاي هرز به روش جنسی و از طریق علف
هرز  هايهایی از علف. خردل وحشی و چچم گونهشودمی بذرافشانی است که منجر به تولید  زایشی و گرده

 (.32یابند )شکل هستند که به روش تکثیر جنسی ازدیاد می
 

 
 وحشی خردل

 
 چچم

 جنسیهای هرز دارای تکثیر علف-34شکل 

 ،در تولیدمثل غیرجنسی :غیرجنسی یا رویشی ب( تکثیر
هاي هرز اغلب علف. هاي رویشی گیاه نقش دارنداندام

 ذرباز آنها از طریق  کمیغیرجنسی و تعداد  چندساله به روش
 .شوندتکثیر می

قطور و هاي هاي هرز با ریشهعلف برخی از تولید پاجوش:-
ه )ریش تولید پاجوشافزون بر ازدیاد با بذر، از راه  ،خود عمودي
 هانگیا این از مثالی گل قاصد .کنندازدیاد پیدا میهم  جوش(

 .(36باشد)شکل می
هاي هرز هاي خزنده برخی از علفساقه های خزنده:ساقه-

هاي هوایی تولید ریشه و اندام ،مرطوب در محل تماس با خاکِ
از طریق  ، قیاق1از طریق استولونتوت فرنگی وحشی . کنندمی

  (.38)شکل  و ریزوم استولون رغ از طریق، مَ(37)شکل 5ریزوم
 هرز گل قاصد علف -34شکل 

  

                                                      
 ساقه رونده در روي سطح زمین - 1

 ساقه رونده در زیر سطح زمین - 5
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 مَرغ (تکثیر با ریزوم)قیاق (تکثیر با استولن)توت فرنگی وحشی

 با استولن و ریزوم ههای هرز تکثیر شوندعلف -34شکل 

 

با استولن و  هتکثیرشوندعلف هرز  -34شکل 

 ریزوم

 

 
عمیق هستند که گاهی به صورت  هايزمک داراي ریشهاُ هاي هرز نظیربرخی علف های افقی یا خزنده:ریشه-

)شکل  شوندهاي جدید ظاهر میپایه ،هاهاي موجود در روي این ریشهافقی در خاک گسترش یافته و از جوانه
39.) 

 (.41کنند )شکل نظیر پیاز وحشی از طریق پیاز تکثیر پیدا میهاي هرز بعضی از علف :پیاز-
توان به شمعدانی وحشی یابند که از آن جمله میهاي هرز با استفاده از غده ازدیاد میتعدادي از علف غده:-

 (. 41اشاره نمود )شکل 
 

  
 شمعدانی وحشی -51شکل  پیاز وحشی -55شکل  اُزمک -34شکل 
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 های هرز و ورود آنها به مزرعه انتشار علفهای راه

اند. هاي هرز با پیدا کردن زوائد یا ساختار خاصی، براي انتشار سازگاري یافتهبرخی از علف يهابذرها و میوه
 (.45هایی از این سازگاري است)شکل ... نمونه اي شکل ومته ۀخار، چتر، بال، دنبال

 

 
 بذر خارخسک با زوائد خارمانند

 
 بذر شیرتیغک با زوائد چترمانند

 

 مانندلکی با ساختار متهبذر نوک لک
 

 مانندبذر ترشک با زوائد بال

 های هرزانواع زوائد روی بذر در علف -52شکل 

 
 د؟ نشوهاي هرز می، هریک از زوائد چگونه باعث انتشار بذر علف45با توجه به شکل   بیندیشید

 
 

 
 هایی باعث آن شده است؟شود، چه ویژگیهاي هرز منتشر میهاي دیگري بذر علفبه چه روش  پژوهش 
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 های هرز عبارتند از:عوامل انتشار بذر علف

مانند ) مانند،زوائد بال هاي هرز دارايباد عامل مهم و مؤثري براي انتشار بذر علف از طریق جریان هوا: -1
 (.43باشد)شکل  می (مانند گل قاصد)یا داراي چتر  (ترشک

 

  
 بذر گل قاصدک بذر ترشک

 انتشار از طریق جریان باد -53شکل 

 

ها در حاشیه جوي از طریق جریان آب: -2
روید. بذر هاي هرز میها انواع علفو رودخانه

این اساس  ریزد. برمی این گیاهان داخل آب
آب در انتشار بذر علف هرز نقش مهمی دارد. 

طور قابل توجهی طبیعی نیز بههاي سیالب
گردند)شکل هاي هرز میباعث پخش علف

44). 
 
 

 

 

 
 های هرز از محلی به محل دیگر توسط آبانتشار بذر علف  -55شکل 
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بسیاري از جانوران  از طریق حیوانات: -3
)اعم از وحشی و اهلی( از جمله گوسفندان از 

هاي هرز محسوب عوامل انتقال و انتشار علف
شوند. بعضی از بذرها به دلیل داشتن می

قالب، کرک، خار یا دارا بودن سطحی خشن 
 که و ناهموار به بدن جانوران به ویژه آنهایی

چسبند و از می کرک و پشم هستند، داراي
شوند. بذرهاي محلی به محل دیگر منتقل می

هایی نمونه جو وحشی، توق و دم روباهی
 شوند.یهستند که به این طریق پراکنده م

 (42)شکل 

 

 
 های هرز چسبیده به پشم گوسفندبذر علف  -54شکل 

 
 ثرؤهاي هرز متوانند در انتقال و انتشار علفهاي دیگري میحیوانات و پرندگان به جز موارد گفته شده، به چه روش  بیندیشید

 باشند؟
 

 
با توجه هاي هرز علف رهايدیگر، ممکن است بذاي به مزرعه ها ضمن عبور از مزرعهانسان از طریق انسان: -5

 (. 46منتقل شوند)شکل  ،به لباس، کفش و یا دیگر وسایل همراه اوبه چسبیدن آنها 
 

  
 انسان بذر های چسبیده به کفش و لباس -54شکل

 
 د؟نوشبه لباس، منتشر می هاي هرز از طریق فرو رفتن در کفش و یا چسبیدندر منطقه یا هنرستان شما بذر کدام علف  دبیندیشی
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این روش یکی از  :از طریق بذر گیاه اصلی -4
هاي ترین روش انتقال بذر علف رایج ترین و مهم

ها تن بذر گیاهی باشد. زیرا هرساله میلیونهرز می
  (.47شود)شکل در سطح جهانی جابجا می

مصرف کودهاي از طریق کودهای دامی تازه:  -4
صورت تازه یا نپوسیده، یکی از عوامل مهم دامی، به

 آید. هاي هرز به شمار میعلف بذرهايانتشار 
 

 
 های هرز با بذر گیاه اصلیانتقال بذر علف  -54شکل 

 

 
  

 های هرز مزرعه بررسی اثر کودهای تازه و پوسیده بر مقدار علف  فعالیت
 امکانات ثبت و ضبط اقدامات ،بیل ،کود دامی پوسیده، کود دامی تازه، فرغون ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز:

 مراحل انجام کار:
 مترمربع از زمین مزرعه را انتخاب کنید. 11حدود  -1
 عدد کرت یک مترمربعی ایجاد کنید.  6در قطعه انتخابی  -5
 نید.فراهم ک ،ون کود پوسیده یا فراوري شدهغون کود تازه و یک فرغیک فر -3
 کنید.  پخشکرت دیگر کود پوسیده  3کرت کود تازه و در  3در  -4

 

 

 کودها را در یک زمان و به روش یکسانی با استفاده از بیل، زیر خاک کنید. -2  
 ها در یک زمان مشخص اقدام به کاشت یک نوع بذر نمایید. در تمام کرت -6
 ها را در یک زمان، به یک مقدار و به روش یکسان آبیاري نمایید.همه کرت -7
 هاي هرز جوانه زده و رشد نمایند.سایر عملیات مراقبتی را بطور یکسان انجام دهید تا گیاه زراعی و علف -8
گیري و مقایسه کند، اندازههاي هرز را به روشی که هنرآموز تعیین میتراکم محصول اصلی و علفمیزان رشد و  -9

 کنید.
 .مشاهدات، یافته ها و تحلیل خود را در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و براي ارایه آماده نمایید -11

 

 

 

  صورت تصادفی تعیین گردد.هنوع کود برای هر کرت ب 

 ت باشد.یها به یک اندازه و کیفمقدار مصرف کود در تمام کرت 
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جابجا یا منتشر شوند؟ در پژوهش خود ضمن استفاده از منابع هاي هرز هاي دیگري ممکن است بذر علفاز چه روش  پژوهش 
 د. یعلمی معتبر، از کارشناسان و کشاورزان خبره محلی کمک بگیر

 
 

 ایارزشیابی مرحله
 

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،

 نتایج

 ممکن
نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد

1 
تعیین انواع 

 هاي هرزعلف

ابزار:بیل یا بیلچه، تخته 

مکان:  –پرس، روزنامه باطله 

 مزرعه و آزمایشگاه

باالتر از 

 حد انتظار

هاي هرز را تهیه کرده و از نظر مدت نمونه علف

د. و کنزندگی، نوع زندگی و شکل برگ دسته بندي 

 چگونگی گسترش و تکثیر آنها را تحلیل نماید.

3 

 حددر 

 انتظار
هاي هرز را تهیه کرده و از نظر مدت نمونه علف

 د.کنزندگی، نوع زندگی و شکل برگ دسته بندي 
5 

تر از پایین

 حد انتظار
 1 هاي هرزعدم تهیه نمونه یا دسته بندي علف

 

 های هرزپیشگیری و کنترل علف

 ردند:گشوند به سه دسته عمومی تقسیم میبه کار گرفته می هاي هرزعملیاتی که براي محدود ساختن رشد و انتشار علف
 ( کنترلپ الف( پیشگیري، ب( ریشه کنی،

 گیرد.هاي هرز صورت میعملیاتی است که در مقابل ورود و استقرار علف الف( پیشگیری:
هاي هرز هاي هرز به معنی نابود کردن یا پاکسازي کامل منطقه از وجود علفریشه کنی علف ب( ریشه کنی:

طوري که از آن به بعد گونه مزبور در آن ناحیه سبز نشود، مگر آنکه دوباره به آن منطقه وارد گردد. به ؛باشدمی
 باشد.این روش از نظر زراعی غیر ممکن و از نظر اکولوژیکی غیر مطلوب می

نماید. را ریشه کن نمی کاهد ولی آنهاهاي هرز میروشی است که از میزان آلودگی و خسارت علف ( کنترل:پ
شود که ضرر آورده میپایین  يهاي هرز در مزارع به حدبه عبارت دیگر با عملیات کنترلی، جمعیت علف

اقتصادي نداشته باشند. این روش با مبانی حفاظت از محیط زیست و کشاورزي پایدار سازگار است. کنترل 
هاي کنترلی عبارتند از: اقدامات زراعی، ی از روشگیرد برخهاي مختلفی انجام میهاي هرز به روشعلف
 . ... یکی، فیزیکی، بیولوژیکی، شیمیایی ومکان
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 های هرز به مزرعه پیشگیری از ورود علف
پیشگیري بدین معنی است که از آلوده شدن یک یا چند 
ناحیه جغرافیایی توسط یک علف هرز و یا افزایش 

آید. در  جمعیت آن در یک مزرعه جلوگیري به عمل
اجراي یک برنامه پیشگیري به نکات زیر باید توجه 

 داشت:
هاي هرز یا بذر الف( استفاده از بذرهاي بدون بذر علف

 .(48بوجاري شده)شکل
هاي هرز مزارع قبل از به گل رفتن و ب( حذف علف

  تولید بذر
 

 بذر عاری از علف هرز  -54شکل 

  هاي هرز قبل از به گل رفتن آنهاسازي نهرهاي آبیاري از وجود علف( پاکپ
هاي تکثیر شونده هاي مشکوک به آلوده بودن به بذر یا اندامابزار و ماشین ،( جلوگیري از ورود افراد، احشامت

 هاي هرزعلف

 های هرزکنترل زراعی علف

 گیرد.قرار میهاي هرز، مورد استفاده کنترل رشد علف هاي زیر برايدر کاربست مدیریت صحیح زراعی، روش

 الف( یخ آب زمستانه

هاي هرز گردد زیرا بذرهایی که آب تواند باعث کاهش جمعیت علفهاي سرد مییخ آب در مناطقی با زمستان
 روند. از بین می اند، با یخ بستنجذب نموده

 ب(اجرای تناوب زراعی

نمایند، رویش می ثاًل چغندر قندهاي خاصی مهاي هرزي که در زراعتبا اجراي تناوب یا چرخه زراعی، علف
 (.49خواهند شد)شکل مهار

 

 
  چرخه یا تناوب زراعی- 54شکل
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 ( اجرای آیش و انجام عملیات داشت در مرحله آیشپ

هاي هوایی اي در ریشه و اندامدر زمان آیش باعث کاهش مواد اندوخته ...و  شخم سطحی و چراي مدیریت شده 
اي قادر به سبز شدن در فصل ترتیب بخشی از علف هرز به دلیل کمی مواد ذخیرهشود. به این هاي هرز میعلف

 رویش نخواهند بود.

 الرشد یا خفه کنندهکاشت گیاهان سریع (ت

هاي هرز پیشی این گیاهان با رشد سریع خود، از علف
دهند. در نتیجه باعث گرفته و آن را زیر سایه خود قرار می

شوند. هاي هرز میدن علفمحدود کردن رشد یا خفه کر
  (.21جو یکی از بهترین گیاهان خفه کننده است)شکل 

 ( استفاده از مالچث

به معنی پوشش سطح زمین  ومالچ یک کلمه انگلیسی 
اي نامید توان پوشش غیر زندهاست. به عبارت دیگر می

را در برابر تغییر دماي شدید خاک، از دست  که گیاهان
 (.21گیرد )شکل هاي هرز را میکند و نیز جلوي رشد علفمحافظت می ،رفتن آب زمین

 دهیهای هرز توسط احشام، قبل از گلج( چرای علف

شود هاي هرز میهاي فوقانی و زایشی علفدهی، موجب قطع اندامهاي هرز توسط احشام، قبل از گلچراي علف
 کند. وجود آمدن بذر جلوگیري میو از تکمیل چرخه زندگی و به

 چ( تنظیم تاریخ کاشت

ده زمانی مشخصی براي جوانه زنی بهینه و رشد مطلوب وجود دارد. وهرز، محدعلف براي هر گیاه زراعی و 
هاي هرز ور از جمله علفتواند در مقابله با عوامل زیان آ( در این محدوده میدیرتریا  زودترتنظیم زمان کاشت )

  (.25...، کامالً رایج است)شکل  ووکار در زراعت پنبه، چغندر قند بسیار مؤثر باشد.این ساز

 
ای هاستفاده از مالچ پالستیکی جهت کنترل علف -41شکل 

 هرز

  
زنی و قدکشیدن درکشت زود هنگام و جوانه -42شکل

 بهنگام بیشتر است.

  

های هرز را گندم با رشد سریع خود علف -45شکل 

 کند.کنترل می



 های هرز گیاهان زراعیکنترل علف

 44 

هایی استفاده از روش تغییر روش کاشت:
ماخار)اجراي شخم  ومانند کشت تأخیري 

 پس از رویش علف هاي هرز( 
دهد یا هرز را کاهش میجمعیت علف که

به جاي بذرکاري که گیاه اصلی  ءکشت نشا
 (.23سازد)شکل هرز مسلط میرا بر علف

 

 
 کاشت نشا، روشی برای غلبه بر علف های هرز -43شکل

 
 هرز  هایاثر شخم در کنترل علف یبررس  یتفعال

 زمین ،دارتراکتور، گاوآهن برگردان ي،فرد یمنیا یزاتلباس و کفش مناسب کار، تجه :یازمواد و امکانات مورد ن ابزار،
 .يبردار یرو تصو يمناسب )وجود علف هرز، گاو رو بودن(، امکانات نوشتار یطشرا يدارا یزراع

 انجام کار:  مراحل
 .یدهنرآموز انتخاب کن ییدرا با تأ یزراع ینقطعه زم یک-1

 

 .یدوارد شو يکشاورز هايینهمراه هنرآموز خود به واحد ماش-5
 .یدآن را روشن کن ین،ماش یاز سالمت ینانگرفته و پس از اطم یلدستگاه تراکتور تحو یک-3
ا انجام ر یهاول یماتبه تراکتور متصل کرده و تنظ ی،و فن یمنینکات ا یتگاوآهن برگرداندار را با رعا یک دستگاه-4

 .یدده
 گردد. یتانتخاب شده، هدا ینبه زم یتتراکتور حامل گاوآهن توسط فرد صاحب صالح :یدکن دقت

 .یدرا شخم بزن یانتخاب یناز زم میین-2
 .یدکن یسهشخم نخورده )شاهد(، مقا یمهشخم خورده و ن یمههرز موجود در ن هايروز بعد، علف یستب-6
ثبت و ضبط و آماده  را کنیدیهرز در دو قطعه مشاهده م هايرشد علف یزانکه از نظر تعداد، نوع و م هاییتفاوت-7
 .ییدنما یهارا

 

 

 
 

 

مقدور نبود، در سطح چند کرت کوچک و  یعدر سطح وس یاتعمل یاجراچنانچه  
 انجام شود. یاتعمل ینا یلب انجام شخم با

 

 

 

مطلوب باشد.  یتخاک گاورو و موقع ی،مساحت مناسب، علف هرز کاف یدارا ینزم 
 هنرآموز برسد. ییدبه تأ یدبا هایژگیو ینا

 



 44 

 های هرزکنترل بیولوژیکی علف

یا آنها را  ؛هاي هرز گردداي که بتواند بدون آسیب به گیاه اصلی، مانع از رشد یا تکثیر علفهر موجود زنده
هاي هرز دشمنان لفع شود.هاي هرز، نامیده میکاهش دهد، دشمن طبیعی یا عامل بیولوژیکی در کنترل علف

دارانی مثل ماهی، ها و مهرهها، حلزونها، ویروسترین آنها عبارتند از: حشرات، قارچطبیعی زیادي دارند که مهم
یایی با محیط زیست سازگاري داشته و تاکنون موفقیت این روش بر خالف روش شیم اردک، غاز و گوسفند.

 زیادي داشته است. 
ها اما نقش قارچ .اندکنترل شده ،با استفاده از عوامل بیولوژیکی گونه علف هرز 41هاي اخیر بیش از طی سال

 .(24)شکل بیش از سایر عوامل کنترل کننده بوده است
 

 
 کنترل بیولوژیک گل راعی توسط نوعی سوسک  -45شکل

 

 های هرزکنترل مکانیکی علف -

زینه ه جایی که وجین با دست از آن شفره، بیل و بیلچه(:وسیله بهدست ) باهای هرز الف( وجین یا کندن علف
مزارع کوچک، شود، زیرا صرفه اقتصادي ندارد اما در کارگري باالیی دارد، معموالً در مزارع بزرگ انجام نمی

 بیشترین کاربرد را دارد.
 روش کار با ابزارهاي دستی وجین را در سال گذشته آموختید.
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 وجین با ابزار دستی  فعالیت
 ره،ابزار دستی وجین)بیلچه، شف تجهیزات ایمنی فردي، مناسب کار، و کفش لباس ابزار، وسایل و امکانات مورد نیاز:

 .داسک یا راهکارد، بیل، کج بیل(
 مراحل انجام کار:

و به کرده انتخاب  ... و بخشی از مزرعه را با شرایط مناسب از نظر رطوبت خاک، رشد علف هرز، رشد گیاه اصلی -1
 یید هنرآموز برسانید.أت

زیر طوقه قطع از یا  و هاي هرز خیلی نزدیک به بوته اصلی را با احتیاط و مراقبت، با دست از زمین خارجعلف -5
 (.22کنید)شکل

ها را با ابزار دسته کوتاه)شفره، اره کارد، بیلچه( از زیر طوقه قطع یا از زمین خارج هاي هرز بین بوتهعلف -3
 (.26کنید)شکل

 

   

   

داسک )سمت راست( و شفره )سمت وجین با ابزار کوچک دستی:   -44 شکل

 چپ(
 

 

هاي هرز بین ردیف و فواصل زیاد گیاهان را با ابزار علف -4  
 از زمین ودسته بلند ) بیل، کج بیل( از زیر طوقه قطع 

 (.27خارج کنید)شکل 
 

 
 ها با بیلهای هرز بین ردیفکنترل مکانیکی علف -44 شکل

 

 

 
ها به پشت شود. این ماشینها استفاده میدر مزارع بزرگ از انواع ماشین های هرز:ب( کنترل مکانیزه علف
هاي هرز خصوص علف هاي هرز بهاي از علفشکنی، بخش عمدهگردند و ضمن سلهتراکتور یا تیلر متصل می

 نمایند.هاي ردیفی را حذف میها در زراعتها و یال پشتهروئیده در داخل جویچه
 
 

 وجین علف هرز با دست -44شکل



 45 

 ای(ای )پنجههای هرز توسط ماشین کولتیواتور ستارهحذف علف  یتفعال
لباس و کفش مناسب کار،تجهیزات ایمنی فردي، جعبه ابزار مکانیک عمومی، جعبه  ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز:

 ايکمک هاي اولیه، تراکتور و کولتیواتور پنجه
 :مراحل انجام کار

 هاي کشاورزي وارد شوید.همراه هنرآموز به محل نگهداري کولتیواتور داشت در واحد ماشین -1
 اجزاي ماشین را بررسی و آماده بکار نمایید. -5
 هاي اولیه را انجام دهید.روشن کرده و کولتیواتور را به آن متصل و تنظیم،هاي اولیهتراکتور را پس از بررسی -3
 تراکتور حامل کولتیواتور را در سر مزرعه از راننده تراکتور تحویل بگیرید. -4
 ها قرار گیرد و به گیاه اصلی صدمه اي وارد نگردد. هاي تراکتور در بین ردیفچرخ به ترتیبی وارد مزرعه شوید که -2
هاي عمل کننده با کف جوي و به ویژه ها، واحدها با جويرا بررسی کرده تا از منطبق بودن چرخ واتوریتنظیم کولت -6

 ها مطمئن شوید.یال پشته
  (.28شکنی و وجین نمایید)شکل م به سلهاقدا ،از ابتداي یک سوي مزرعه شروع بکار کرده -7
ها و عملکرد خود را در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و براي ارایه آماده توضیحات هنرآموز، مشاهدات، یافته -8

 نمایید.

 
 اجرای کولتیواتور مزرعه )سله شکنی، وجین، خاکدهی پای بوته( -44 شکل

 

 

 های هرزکنترل فیزیکی علف

 (29شود. )شکل از گرما، آتش، مدیریت آب و آفتابدهی خاک استفاده می ،هاي هرزکنترل فیزیکی علف براي
صورت موضعی در مزارع آلوده به هاي آیش و نیز بهافکن در حاشیه مزارع، بستر و حاشیه نهرها و زمیناز شعله

 . دشونیز استفاده میسِس، به ویژه در زراعت یونجه البته در دوره رکود 
هاي هوایی علف هرز را، که از خاک بیرون افکن باید توجه داشت که این وسیله فقط قسمتدر استفاده از شعله

ها برد. بنابراین ممکن است ریشههاي زیرزمینی را از بین نمیها و قسمتها، ریزومسوزاند و ریشهاست، می
 دوباره جوانه بزنند و سبز شوند. 
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 شعله افکن پشت تراکتوریهای هرز با استفاده از علفکنترل  -44شکل 

 
 افکنهای هرز با استفاده از شعلهکنترل علف  یتفعال

افکن پشتی موتوري )اتومایزر(، مواد لباس و کفش مناسب کار، دستکش، شعله ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز:
 یه، دستورالعمل ماشین در مورد این نوع کاربرد. سوختی )نفت یا گازوئیل(، کبریت یا فندک، جعبه کمک هاي اول

 مراحل انجام کار:
 افکن پشتی موتوري )اتومایزر( را از انبار تحویل بگیرید.شعله -1
 دستگاه را بازدید و آماده به کار نمایید. -5
 مخزن سم دستگاه را تخلیه و شستشو نمایید. -3
 کنید.مخزن را از مواد سوختی )نفت یا گازوئیل( پر  -4
 افکن را با احتیاط به محل مورد نظر حمل نمایید.شعله -2

 

 دقت کنید:
 راحتی به بخار سر کالهک آهنی را گرم کنید تا سوخت به

 تبدیل و مشتعل شود.
 با کشیدن هندل، دستگاه را روشن کنید. -6
 گاز دستگاه را به میزان مورد نیاز تنظیم نمایید. -7
 آرامی و با احتیاط به پشت خود ببندید.دستگاه را به  -8
 با گرفتن فندک به سرشعله، دستگاه را روشن کنید. -9

 حاشیه مزرعه و نهرهاي آلوده به علف هرز را با احتیاط  -11
 (.61شعله افکنی نمایید)شکل 

 گزارش دفتر در را خود عملکرد و هاافتهی مشاهدات، -11
 .دیینما آماده هیارا يبرا و کرده ضبط و ثبت کار،

 
 جهت  افکن پشتی موتوری)اتومایزر(استفاده از شعله -45شکل    

 های هرزعلف شعله افکنی در کنترل فیزیکی

 : در هنگام کار از خود و محصول اصلی، به دقت مواظبت نمایید تا موجب سوختگی و خسارت نشود.دقت کنید
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 ایارزشیابی مرحله

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،

 نتایج

 ممکن
نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد

5 

کنترل 

مکانیکی و 

 فیزیکی 
 هاي هرزعلف

تراکتور، کولتیواتور، سمپاش 

 اتومایزر، مزرعه

باالتر از 

 حد انتظار

هاي هرز )گاورو بودن و پس از تعیین زمان کنترل علف

رشد گیاه( با استفاده از وسایلی مانند کولتیواتور و مرحله 

اي ههاي مکانیکی و فیزیکی علفسمپاش اتومایزر به روش

هاي پیشگیري و کنترل زراعی و روش هرز را کنترل کند

 هاي هرز را تجزیه و تحلیل نماید.علف

3 

 حددر 

 انتظار

هاي هرز )گاورو بودن و پس از تعیین زمان کنترل علف

مرحله رشد گیاه( با استفاده از وسایلی مانند کولتیواتور و 

اي ههاي مکانیکی و فیزیکی علفسمپاش اتومایزر به روش

 هرز را کنترل کند.

5 

تر از پایین

 حد انتظار
هاي هرز به روش مکانیکی انجام ندادن عملیات کنترل علف

 یا فیزیکی
1 

 
 

 های هرزکنترل شیمیایی علف
هاي هرز در مزرعه از آنها استفاده ها ترکیبات شیمیایی هستند که براي از بین بردن علفکشعلف کش:علف

ایستی ببنابراین اثرات یا عوارضی داشته باشد.  ،محصوالتشود. مواد شیمیایی ممکن است روي مصرف کننده می
 تعیین شده را رعایت نمود.ی ضمن استفاده کمتر از این روش، بین زمان سمپاشی و مصرف محصول، فاصله زمان

ی که بین سمپاشاست  حداقل زمانیدوره کارنس، عبارت از  به عبارت دیگرگویند. می دوره کارنساین فاصله را 
 .رسدمجاز می باقیمانده آن به حد تجزیه شده و کشعلفاین مدت  در .گرددمحصول باید رعایت  از استفاده و

اي و گاالنت کش بنتازون، دوره کارنس شش هفتهبراي مثال علف. ستمختلف متفاوت ااین مدت، در سموم 
  اي دارد.دوره کارنس چهار هفته

 تأثیرها از نظر تقسیم بندی علف کش

ترکیباتی هستند که همه نوع گیاه، اعم از محصول اصلی و علف هرز  هاي عمومی )غیرانتخابی(:کشالف( علف
برند. بنابراین هنگام استفاده از آنها باید مراقب بود که با گیاه اصلی تماس پیدا نکنند، مانند رانداپ را از بین می

 )گالیفوزیت( و پاراکوات )گراماکسون(. 
ل راکنتر هاثر هستند و آنؤهاي هرز خاصی مهاي انتخابی: ترکیباتی هستند که روي علف یا علفکشب( علف

وصیه، برحسب نوع ت بنابر اینبرند. اه اصلی، تعدادي یا تمام گیاهان هرز را از بین میکنند. یا این که بجز گیمی
فوردي براي کنترل پهن  تو ،ترفالنعبارتند از: ها کشعلف نوع ها روي گیاه مشکلی ندارد. نمونه اینمصرف آن

 گیاهان پهن برگ است. ها در زراعتها در زراعت گیاهان باریک برگ و نابواس براي کنترل باریک برگبرگ
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 ها از نظر طرز عمل کشتقسیم بندی علف

ترکیباتی هستند که پس از تماس با قسمت هوایی گیاه در آنها ایجاد سوختگی های تماسی:کشالف( علف
نمایند. تأثیر این سموم، مخصوصاً در مواقعی که گیاهان مرطوب نباشند، به مراتب بیشتر است، مانند می

 پاراکوات )گراماکسون(.و  دینوسب
هایی هستند که پس از پاشیده شدن روي قسمتی از گیاه، کشعلف های سیستمیک )جذبی(:کشب( علف

رسند، مانند رانداپ )گالیفوزیت(، که هاي گیاه میشده و با جریان یافتن در آوندها، به تمام قسمت گیاهجذب 
 شود.گیاه می آ که از طریق ریشه، واردسیها و تیاز طریق برگ

 ها براساس زمان مصرف کشتقسیم بندی علف

ها قبل از کاشت، به منظور پیشگیري از جوانه زدن بذر کشاین علف های قبل از کاشت:کشالف( علف
 فلورالین(.روند و تأثیر فوري دارند، مانند آالکلر، رونیت و ترفالن )تريکار میهاي هرز داخل زمین بهعلف

 

 

 .ثیر خواهند داشت که خاک دارای رطوبت مناسب باشدأهای قبل از کاشت، زمانی تکشعلف 

  

ها بعد از کاشت و قبل از رویش گیاه اصلی، مصرف کشاین علف های قبل از سبز شدن:کشب( علف
مورد  د. این دسته از سموم درنبرهاي هرز روییده در این فاصله زمانی را از بین میشوند. در نتیجه، علفمی

گردد. وضعیت خاک در زمان جعفري( استفاده می،گیاهانی که جوانه زدن آنها ُکند است )مانند پنبه، پیاز
 ی با این سموم باید داراي رطوبت مناسب باشد.سمپاش

 

 

 های هرز سبز شده ندارند.بخشی روی علفقبل از سبز شدن، تأثیر رضایت هاکشهای خشک، علفنزمی در 

 
ها پس از سبز شدن مزرعه، یعنی هنگامی که محصول کشاز این علف های پس از سبز شدن:کش( علفپ

 فوردي. شود، مانند توباشد، استفاده میاصلی در مزرعه در حال رشد و نمو می
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 ها کشهای ضروری در کاربرد علفتوصیه  ایمني
دارد، بنابراین کار با آنها صرفًا زمانی ممکن است که ها نیاز به دانش و مهارت کافی کشاستفاده درست از علف -1

شایستگی و گواهی مربوطه کسب شده باشد. عالوه بر آن سعی کنید سطح اجرا را در ابتدا خیلی کم در نظر بگیرید، 
 تدریج سطح عمل را افزایش دهید.دست آوردید بهسپس در صورتی که تجربه کافی و نتایج مطلوب به

کش در هر نوع زراعت، برچسب و بروشور آن را به دقت مطالعه و به موارد توصیه شده هر نوع علفقبل از مصرف  -5
 ها در موارد توصیه نشده خودداري نمایید.کشرا عمل نموده و از کاربرد علف

ه ک ها به مصرف برسانید، مخصوصاً توجه داشته باشیدطور کلی سموم را فقط در ظروف اصلی آنها و بهکشعلف -3
 قبل از مصرف حتماً برچسب روي ظرف را به دقت مطالعه کنید تا سم را اشتباهاً یا به غلط مصرف ننمایید.

 از مصرف سموم کهنه، خصوصاً اگر در شرایط نامطلوب نیز نگهداري شده باشد، خودداري کنید. -4
منظور پاشش یکنواخت زرعه، بهو سرعت حرکت در شرایط م سمپاشدر انتخاب درست نازل )افشانک(، فشار پمپ  -2

 ی، از اهمیت زیادي برخوردار است.سمپاشحجم معینی از محلول سم، متناسب با سطح مورد 
ها با یکدیگر به جز در موارد توصیه شده در بروشورهاي فنی یا منابع علمی خودداري کشاز مخلوط کردن علف -6

 کنید.
ل متوالی در مزرعه یا باغ خودداري کنید، زیرا ممکن است مشکالتی کش براي چند ساکاربردن یک نوع علفاز به -7

ها یا کشهاي هرز مقاوم به علفوجود آمدن انواع علفهاي هرز، بههاي خاصی از علفنظیر افزایش جمعیت گونه
 وجود آورد.محدودیت کشت محصوالت بعدي را به

 ی جداً خودداري نمایید.سمپاشنی مثل توفوردي از انجام هاي هورموکشدر هنگام وزش باد، خصوصاً در مورد علف -8
ی و شناخت پادزهرها و مراجعه فوري به سمپاشها، بر رعایت موازین احتیاطی در هنگام کشدر هنگام مصرف علف -9

 شود.پزشک، در صورت هرگونه ناراحتی و مسمومیت، توصیه و بر آن تأکید می
کش بستگی زیادي به دانش، آگاهی، تجربه، مهارت و دقت و توجه کشاورز دارد میزان موفقیت در استفاده از علف -11

 تا بتواند از حداقل میزان سم مصرفی حداکثر استفاده را با کمترین عوارض سوء جنبی به عمل آورد.
 از بو کردن سموم بپرهیزید. -11
 ی از خوردن و آشامیدن خودداري کنید.سمپاشدر هنگام  -15
 

 

 

 یسمپاشوسایل ایمنی 

سی ( ماسک تنفت   ( کاله ضد آب با لبه پهنپ  ب( دستکش الستیکی بدون سوراخ   الف( لباس کار مناسب 
 .(61( عینک مخصوص )شکل ج   هاي پالستیکی تا زیر زانو( چکمهث   فیلتردار
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 ی سمپاشوسایل و امکانات ایمنی جهت  -41شکل 

 
 بعد از سمپاشینکات ایمنی   ایمني

 بعد از سمپاشی استحمام کرده و لباس خود را تعویض کنید. -1
 از ظروف خالی سم دوباره استفاده نکنید. -5
 ظروف خالی سم را از محدوده زمین زراعی و نهر آب دور نمایید. -3
 شویی بشویید.ها را با مواد قلیایی مانند پودر لباسپاش و لولهاشی مخزن سمپس از سم -4
 

 

 

 نوع مسمومیت و عالئم آن

 سوزش، سرفه، خفگی و تنگی نفس تنفسی:
 تهوع، استفراغ و اسهال گوارشی:

 درد و اختالل در میزان اوره کلیوی:
 سردرد، سرگیجه، اختالالت رفتاري، افسردگی و تشنجات اغمایی عصبی:
 کم خونی، خستگی و ضعف خونی:

 خارش، سرخی، تورم پوست و چشم پوستی:
 ناباروري و سقط جنین دستگاه تولید مثل:
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 کشعلف یرنقش عامل رطوبت در تأث  فعالیت
 ینم(، قطعه زیزر)اتوما يموتور پشتی پاشلباس و کفش مناسب کار، دستکش، سم :یازمواد و امکانات مورد ن ابزار،

 .قبل از کاشت و آب هايکشمختلف، علف هايیمانهپ ی،زراع
 انجام کار: مراحل

 خشکی را به مساحت حدود دو مترمربع انتخاب کنید. ینقطعه زم-1
 .ییدنما یمزمین را به دو قسمت مساوي تقس-5
 .یدکن پاشیقبل از کاشت، محلول هايکشنموده و پس از گاورو شدن با علف یاريیک قسمت را آب-3
 .ییدنما پاشیمحلول کش،با همان علف یاريقطعه دوم را بدون آب-4
 هم بزنید تا سم با خاک سطحی مخلوط شود.هکش بعه را با شنهر دو قط-2
 .یدکن یسههرز را در دو قطعه، مقا هايرشد و تراکم علف یزانپس از دو هفته، م-6
 .یدکن یهرز را بررس هايعلف روي بر کشعلف یرارتباط وجود رطوبت در خاک با تأث-7
 .ییدآماده نما یهارا يو عملکرد خود را در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و برا هایافتهمشاهدات،  -8
 

 

 
 

 های هرزهای کنترل علفاهمیت کاربرد تلفیقی انواع روش

گویند. مدیریت تلفیقی هاي هرز میرا مدیریت تلفیقی علف هاي هرزاستفاده از دو یا چند روش براي علف
هاي زراعی، مکانیکی، فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی است. به عنوان مثال، استفاده روش هاي هرز ترکیبی ازعلف

 کش همراه با شخم، تلفیق مناسبی براي بهبود کنترل علف هرز است.کمتر از علف
ا ههاي هرز را فراهم کند. با تلفیق روشتواند به تنهایی سطح قابل قبولی از کنترل علفمعموالً هیچ روشی نمی

 ها را کاهش داد.کشتوان استفاده از علفمی
هاي هرز در سطح قابل قبول است. به این هاي هرز متوقف کردن تراکم علفهدف مدیریت تلفیقی علف
 گویند.می سطح)آستانه زیان اقتصادي(

با این  دهد که بعد از چند سال خود راهاي هرز میهاي هرز با یک روش خاص این امکان را به علفکنترل علف
هاي کنترل اي از روشها سازگار کرده و مقاوم شوند و همچنان مزاحم محصول باشند ولی ترکیب مجموعهروش

 این امکان را از آنها سلب خواهد نمود.
 نیست بلکه یک مدیر باید بر باالاصراري بر استفاده توام و مداوم پنج روش  ،هاي هرزدر مدیریت تلفیقی علف

   (.65کار ببرد)شکل ها را بهد، ترکیب مناسبی از این روشاساس شرایط موجو
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 یست؟چم کلی آنها وچه واژگانی بوده و مفه فمخف IWM ،65 شکل در  پژوهش 
 

 
 

 

 

 
 کشزمان مناسب مصرف علف  فعالیت

پاش پشتی موتوري کار، دستکش، ماسک، عینک، سملباس و کفش مناسب  ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز:
 هاي انتخابی و آبکشهاي مختلف، علف)اتومایزر(، قطعه زمین زراعی، پیمانه

 مراحل انجام کار:
 با رعایت اصول مراقبت از گیاه اصلی همراه هنرآموز، وارد مزرعه شوید. -1
 ي هرز آن، دو تا چهاربرگی هستند، انتخاب کنید.هااي که علفاي از مزرعه در حال رویش را در مرحلهقطعه -5
 برگی باشند. 11-15هاي هرز آن، در مرحله دوم را به ترتیبی انتخاب کنید که علف قطعه -3

 ،مساحت دوقطعه، نوع و غلظت سم، روش و شرایط )دما محیط( سم پاشی، نوع علف هاي هرز دو قطعه دقت کنید:
 یکسان باشد.

 پاشی نمایید.کش انتخابی مورد تأیید هنرآموز خود، سمبا علف رعایت اصول بهداشتی و ایمنی دو قطعه را باهر  -4
 پاشی شده، بررسی کنید.پس از گذشت بیست روز، عملکرد سم را در قطعات سم -2
 هاي هرز را در دو قطعه با هم مقایسه کنید. کش روي علفنتیجه تأثیر علف -6
 آماده کرده و در کالس ارائه دهید. ،صورت یک گزارش کارحاصله را به مشاهدات و نتایج -7
 

 

 

 هاآشنایی با انواع سمپاش

 برخی از انواع رایج)شکل عکس ها انواع مختلفی دارند. ضمن نمایشچنانکه در فصل اول مطالعه کردید، سمپاش 
 .پردازیم(، در این فصل به سمپاش پشت تراکتوري می63

 

 های هرزکنترل تلفیقی علف -42شکل
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 کتابی پشتی اهرمی سمپاش ای پشتی سادهپاش استوانهسم

 

    
 دارموتوری پشتی النس  سمپاش موتوری پشتی اتومایزر سمپاش

 
 
 
 
 
 

 دار )فرغونی(موتوری چرخ سمپاش

  های رایج کشوربرخی از انواع سمپاش  -43شکل
 

لیتري، پمپ،  611تا  411داراي یک شاسی است که مخزن  سمپاشاین  دار:پشت تراکتوری بوم سمپاش
 سمپاشبار است. در قسمت پشت  4تا  5کم و  سمپاشبوم و سایر ضمایم بر آن سوار شده است. فشار در این 

 سمپاشمتر است. پس از نصب  8شود. طول بوم مورد استفاده در ایران معمواًل در روي شاسی، بوم نصب می
 .نمودو سمپاشی  کرده کیلومتر در ساعت در سطح مزرعه حرکت 4-15با سرعت توان میدر پشت تراکتور 

بوده با این تفاوت که برحسب نوع نازل، برابر جدول  سمپاشهم از اصول و مراحل کار  ،واسنجی این دستگاه
 نصب شده روي دستگاه فشار آن نیز باید تنظیم و در واسنجی دخالت داده شود.
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 (. 64شود)شکل هاي هرز مزارع بزرگ استفاده میدر ایران براي مبارزه با علف سمپاشاز این نوع 
 

  
 پشت تراکتوری بوم دار در نمای پشت)چپ( و جلو)راست( سمپاش -45شکل

 
 هاسمپاشکارگیری نکات ایمنی در به  ایمني

 ت.شیمیایی و کفش کار الزامی اساستفاده از لباس کار مناسب شامل دستکش، کاله، ماسک، لباس یکسره ضد مواد  -1
 بندي باشد و در اثر حرکت و تکان، محلول از آن خارج نشود.درب دریچه ریختن سم به مخزن باید کامالً آب -5
 سم را قبل از ریختن در مخزن با آب مخلوط نمایید و سپس با استفاده از صافِی دریچه، آن را در مخزن بریزید. -3
وکار همزنی باید  خود همزن دارد لذا ساز ،ید کامالً به هم زده شود و یکنواخت باشد. ماشینمحلول سم در مخزن با -4

کار انداخته شود و محلول مدام به هم زده شود. در غیر این صورت ممکن است محلول ی بهسمپاشدر حین عملیات 
ه کمتی دیگر زیاد باشد و یا اینیعنی در قسمتی غلظت سم کم و در قس ؛صورت غیریکنواخت در مزرعه پاشیده شودبه

 شود( کار پاشش با مشکل مواجه شود.هایی که با گردهاي سمی درست میویژه در محلولدر اثر انسداد مجاري )به
افکن، در خالف جهت باد حرکت نکنید. جهت باد باید ذرات سم و شعله را از شما ی، همانند شعلهسمپاشدر هنگام  -2

 دور کند.
ی نمود. زیرا در این حالت ذرات سم بر روي شاخ و برگ درختان سمپاشطوفانی و هنگام وزش باد نباید در هواي  -6

 آید.پیش می سمپاشنشیند و خطر مسمومیت هم براي کاربر ماشین نمی
که باشد، باید جلوگیري شود. زیرا چکه کردن ضمن به هدر دادن  سمپاشاز چکه کردن محلول سم از هر قسمت  -7

 شود.جب آلودگی محیط زیست هم میسم مو
هاي شیمیایی از راه سموم را یاد بگیرید تا بتوانید در صورت لزوم به فرد مسموم هاي اولیه مربوط به مسمومیتکمک -8

 کمک کنید.
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 واسنجی و تهیه محلول سمی   فعالیت
یري گکش و وسایل اندازهی، علفسمپاش، دستکش، ماسک، عینک، لباس سمپاشدستگاه  وسایل و مواد مورد نیاز:

اش، سمپ هاي مختلف متناسب با نوع دستگاهحجمی، روغن و روان کنندهاي مناسب، جعبه ابزار مکانیک عمومی، صافی
 پارچه تنظیف. هاي اولیه،، متر، آب مناسب، جعبه کمکلوازم یدکی

 

 مراحل انجام کار:
و به تجهیزات ایمنی  دلباس کار مناسب بپوشی -1

 فردي مجهز شوید.
هاي کشاورزي همراه با هنرآموز به واحد ماشین -5

 وارد شوید.
بوم دار پشت تراکتوري را بازشناسی کرده  سمپاش -3

 و از سالمت اجزاي آن:
 مخزن 
 لوله ها 
 شلنگ ها 
 )نازل ها)افشانک ها 
 درب مخزن( ها، پمپ،ها) نازلصافی 
 اتصاالت 
 گاردان 
  ضربه گیرفنرهاي 
  میزان روغن پمپ 

 (.62مطمئن شوید)اشکال 

 
 صافی

 
 افشانک

  
 آچارکشی

 دار پشت تراکتوریبرخی از اجزای سمپاش بوم -44شکل 

 برحسب مورد اقدام به تمیز، تعویض، ترمیم نموده یا گزارش نمایید. 
رعایت ،با یسمپاشهاي اولیه، تنظیم چرخ متناسب به مزرعه مورد راکتور تحویل گرفته، پس از بررسییک دستگاه ت -4

 اصول فنی و ایمنی آن را روشن کنید.
 را به تراکتور نصب کرده و تنظیمات اولیه را انجام دهید. سمپاش -2
وکار عملکرد ماشین  قبل از واسنجی، با افزودن مقداري آب به مخزن، ضمن تمیز کردن مخزن و مجاري، با ساز -6
 شنا شده و تمرین نمایید.آ
ع ها را رفونه نشتی و غیر یکنواختی در پاششهاي دستگاه را وارسی کرده و هرگسالمت و نحوه عمل کلیه قسمت -7

 یا گزارش نمایید.

 

 لیتر( آب بریزید. 41داخل سمپاش مقدار معینی)مثال  -8
 

  

 

 ها، همسان باشد.که فشارسنج به درستی عمل کند و خروجی نازلکنترل کنید  
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  این مقدار آب را با فشار ثابت و حرکت یکنواخت روي زمین پخش نمایید. -9  
پاشی شده خط شروع و خط پایان را تعیین کنید، طول و عرض پاشش را اندازه گیري کرده و مساحت زمین آب -11

 را محاسبه نمایید.

 

 از روي مقدار آب مصرف شده در مساحت واسنجی، مقدار آب مصرفی در هکتار را بدست آورید. -11
 ی در هکتار را از هنرآموز خود بپرسید.سمپاشکش جهت میزان سم علف -15
مخزن  به آبرا تا حدود نیمه از آب مناسب پر کنید. علف کش توصیه شده را به مقدار محاسبه شده  سمپاش -13

 اضافه کنید.
و مقدار آب مصرفی در هکتار بر اساس  لیتر باشد 5کش توصیه شده براي یک هکتاراگر مقدار سم علفپاسخ دهید:

 لیتري چه مقدار خواهد بود؟ 411 لیتر تعیین گردد، مقدار سم قابل افزایش به مخزن 611واسنجی 
 ضمن فعال کردن سامانه همزن، بقیه حجم مخزن را از آب مناسب پرکنید. -14
 به این ترتیب آماده است. براي مصرف آن در مزرعه برنامه ریزي کنید. محلول سمی شما -12

 

 

 
 بوم دار  یپشت تراکتور سمپاشکش با مصرف علف  فعالیت

کار، لباس کار و هکش توصیه شده و آماده بسم پاش با مخزن پر شده از علف امکانات مورد نیاز:ابزار، مواد و  
 ابزار مکانیک عمومی، پارچه تنظیف.جعبه  تجهیزات ایمنی فردي، جعبه کمک هاي اولیه، مزرعه نیازمند به سم پاشی،

 مراحل انجام کار:  
 ابتداي مزرعه، تحویل بگیرید. در را قبلی با مخزن پر آماده شده در فعالیت سمپاش -1
عرض  اي متناسب بابا فاصلههاي کاشت و در مجاور یک ضلع در امتداد ردیف از محل مناسبی وارد مزرعه شده و -5

 شوید.از آن ضلع، مستقر هاکار بوم
 ها را تنظیم نمایید.بوم ها را بازکنید.ارتفاع بوم -3

متر در نظر سانتی 21ها از بوته حدود پوشانی مناسب ارتفاع افشانکهم به منظور یکنواختی پاشش و :دقت کنید
 بگیرید.تغییر ارتفاع بوم با استفاده از :

 اهرم بازوهاي هیدرولیک تراکتور 
 هاي تعبیه شده بر روي شاسی آنجابجایی بوم، با استفاده از روزنه 

ردن محور تواندهی اجازه دهید پمپ حدود دو دهید و با درگیر کگشت را در وضعیت برگشت کامل قرارشیر بر -4
 دقیقه کار کند تا عمل اختالط کامل گردد. سپس محور تواندهی را خالص نمایید.

فشار برابر یافته واسنجی تنظیم کرده و با درگیر کردن محور تواندهی در حالت  ،ها قرار دادهشیر را در مسیر بوم -2
 ی نمایید. سمپاشاید، شروع به حرکت کرده و تعیین کردهن سرعتی که در واسنجی با هما موتورگرد

در انتهاي مزرعه با خالص کردن محور تواندهی، ضمن متوقف کردن پاشش، دور زده در مجاور ردیف رفت و با  -6
 محور تواندهی، برگشت نمایید.کردن بوم، قرار بگیرید. با فعال  اي متناسب با عرض کارفاصله

 

 

 

 

توانید این سنجش را می پیشروی،سرعت ها و یر مقدار فشار، نوع افشانکیبا تغ 
 تکرار و تمرین کنید.
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ها مراقب موجودي مخزن و پاشش یکنواخت نازل در همه حال ضمن رعایت اصول ایمنی در سم پاشی، باشید:مراقب   
 باشید. در صورت لزوم اقدام به اصالح، رفع گرفتگی و پرکردن مخزن نمایید. 

پس از پایان کار سم پاشی، اصول ایمنی مربوط به پایان سم پاشی را بکار بسته و ماشین را پس از تمیز و سرویس  -7
 کردن، تحویل دهید. 

 ماده نمایید.آهاي خود، گزارش تهیه کرده و براي ارایه از توضیحات هنر آموز، مشاهدات و یافته -8
 

 

 

 تراکتوری سمپاشسرویس و نگهداری 

  ه از مخزن تخلی با رعایت اصول ایمنی پس از سمپاشی، را مانده محلول سمیی، باقیسمپاشبعد از اتمام کار
توان در ظروف مناسب نگهداري و سپس مانده را براي مدت کوتاهی )کمتر از یک هفته( مینمایید. محلول باقی

 مصرف نمود.
 کار بیاندازید تا محلول سمی پمپ را با آب تمیز به مخزن را چندبار با آب تمیز بشویید و چندبار تلمبه یا

ها و افشانک هم تخلیه گردد. فاضالب حاصل از شستشو نبایستی وارد آب هاي جاري و داخل پمپ، شیلنگ
 مزرعه شود.

  شود کلیه اجزاء را تا حد امکان باز کرده و خشک نمایید.استفاده نمی سمپاشاگر براي مدت طوالنی از 
ها را بازدید و شستشو دهید. براي ، تلمبه و پمپ صافیسمپاشم و احساس کاهش فشار و دبی در صورت لزو

 هاي معمولی استفاده کرد.کنندهدرجه و پاک 81توان از آب داغ می سمپاششستن کلیه قطعات 
 نشتی اتصاالت را برطرف نمایید.

 و نشکند. خم نشدهها شیلنگهاي طویل دقت شود که در هنگام جمع کردن شیلنگ
 

 ایمرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،

 نتایج

 ممکن
نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد

3 

کنترل 

 شیمیایی 

 هاي هرزعلف

لباس و کفش  زمین زراعی،

 سمپاشمناسب کار، دستکش، 

پشتی موتوري )اتومایزر(، 

 هاي مختلف، پیمانه

 سمپاش،، مختلف هايکشعلف

تجهیزات ایمنی فردي، جعبه 

جعبه ابزار  کمک هاي اولیه،

 مکانیک عمومی، پارچه تنظیف

باالتر از 

 حد انتظار

را سرویس و آماده به کار  سمپاشمحلول سم را آماده کند. 

ی را به صورت سمپاشنموده و کالیبره کند. عملیات 

و  ویسرکارشناسان انجام دهد. سیکنواخت مطابق توصیه 

ی انجام دهد. اهمیت کنترل سمپاشنگهداري را پس از 

 تلفیقی را تجزیه و تحلیل نماید.

3 

 حددر 

 انتظار

را سرویس و آماده به کار  سمپاشمحلول سم را آماده کند. 

ی را به صورت سمپاشنموده و کالیبره کند. عملیات 

و  ویسرانجام دهد. سیکنواخت مطابق توصیه کارشناسان 

 ی انجام دهد.سمپاشنگهداري را پس از 

5 

تر از پایین

 حد انتظار
 1 سمپاشعدم تهیه محلول سم یا کالیبره کردن 
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 گیاهان زراعی های هرزکنترل علف شایستگیارزشیابی 

 شرح کار:
هاي طول مدت زندگی، هرز را از جنبههاي آوري و خشک نماید. علفهاي هرز را جمععلف -5مزرعه را پایش نماید.  -1

به روش  -4هاي هرز را کنترل کند. هاي مکانیکی و فیزیکی علفبه روش -3نوع زندگی و شکل برگ دسته بندي کند.
 سرویس و نگهداري تجهیزات را انجام دهد. -2هاي هرز را کنترل کند. شیمیایی علف

 استاندارد عملکرد: 
بندي کند و پس از تعیین زمان هاي هرز را دستهمزرعه را مورد پایش قراردهد. انواع علفدر شرایط مناسب آب و هوایی 

 هاي هرز مزرعه را کنترل نماید. هاي مکانیکی و شیمیایی علفعملیات کنترلی به روش

 شاخص ها:
هرز را با قسمتی از هاي علفبا استفاده از بیل یا بیلچه  -5هاي هرز موجود در مزرعه را شناسایی و معرفی کند. علف -1

را با  نمونه -هاي نمونه را گسترده کرده و روي صفحه کاغذ بچسباند.اندام –نمونه را تمیز کند.  –ریشه از زمین خارج کند. 
ها را از نظر مدت زندگی، نوع زندگی و شکل برگ نمونه –استفاده از وسایلی مانند روزنامه و تخته پرس خشک کند. 

ن عملیات کنترل را بدو –مکانیکی: کولتیواتور را به تراکتور متصل کرده تنظیمات الزم را انجام دهد.  -3بندي کند. دسته
تی اتومایزر را تخلیه کرده و از مواد سوخ سمپاشفیزیکی: مخزن سم  –آسیب رساندن به گیاه اصلی با کولتیواتور انجام دهد. 

محلول سم  -4هاي هرز را انجام دهد. کنترل علف ،ن آسیب رساندن به گیاه اصلیشعله افکن را روشن کرده بدو –پر کند. 
 ی را به صورت یکنواخت انجام دهد.سمپاشرا کالیبره کند. عملیات  سمپاش –را آماده کند. 

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 مزرعه  –شرایط جوي بدون نزوالت و بدون وزش باد  :شرایط
سطل  –زمان سنج  –شعله افکن  –گاردان  -بوم دار پشت تراکتوري  سمپاش –پشتی  سمپاش -تراکتور تجهیزات:ابزار و 

 یسمپاشلباس  -عینک -ماسک -مدرج

  معیار شایستگی:

 نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 هاي هرزتعیین انواع علف 1

  5 هرزهاي کنترل مکانیکی و فیزیکی علف 5

  5 هاي هرزکنترل شیمیایی علف 3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 

 حفظ محیط زیست -و نگرش: رعایت بهداشت فردی 

 
5  

 * میانگین نمرات

 می باشد. 5*حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولی و کسب شایستگی، 
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 3واحد یادگیری 
 کنترل آفات گیاهان زراعی

 
 
 

 آیا می دانید که

 شوندآفات گياهان زراعي سبب كاهش عملكرد محصوالت زراعي مي. 
 نيستآنها  كني كاملهدف از كنترل آفات ريشه. 
 شوند؟آفات گياهان زراعي چگونه كنترل مي 

كنند و سبب كاهش كمي و هستند كه از محصوالت گياهان زراعي تغذيه مي جانورانيآفات گياهان زراعي 
باشند كه با تنظيم چرخه زندگي خود شوند. عمده آفات گياهان زراعي حشرات ميمحصوالت زراعي ميكيفي 

شوند. الزم است بدانيد كه همه كنند و سبب خسارت به گياه ميهاي گياهي حمله ميدر زمان مناسب به  اندام
شكارگرند و حشرات آنها  ي ازباشند. برخديگري نيز مي هايشوند و  داراي استفادهحشرات آفت محسوب نمي

هايي هستند كه استفاده دارويي و آرايشي دارند. براي مبارزه با آفات خورند و برخي نيز داراي فراوردهآفت را مي
گياهان زراعي بايد دقت نمود كه با سمپاشي حشرات مفيد ديگر از بين برده نشوند و محيط زيست نيز سالم 

 باقي بماند.
 

 عملکرداستاندارد 

ضمن تشخيص آفات  ،در شرايط مناسب آب و هوايي  و با امكانات موجود  در هنرستان به مزرعه  مراجعه نموده
 را كنترل نمايد.آنها  مزرعه با روش مناسب
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  درصد برآورد گرديده است كه 03-03هاي هرز در كشور ما حدود ها و علفخسارت ناشي از آفات، بيماري
 توانحشرات زيان آور اختصاص دارد. بدين معني كه با مديريت كنترل اين عوامل، ميدرصد آن به  13-11
 گندم را افزايش داد. گياه استراتژيک درصد عملكرد واقعي 13-11

 انواع آفات 

رسان خواهند، به تمام جانوراني كه مزاحم يا آسيبهايي كه همه چيز را در طبيعت براي خود مياز ديد انسان
شود. آفت هميشه به عنوان رقيب كشاورزان بوده آفت گفته مي اي هستند،ت كشاورزي در هر اندازهبه محصوال

هاي را مورد هجوم قرار داده است. در اثر اين هجوم يا حمله آفات، عملكرد و ويژگيآنها  و محصوالت توليدي
 (.1ل شود)شككيفي )بازار پسندي( توليدات كشاورزي به شدت كاهش و گاهي نابود مي

 

  

 خسارت کیفی بر سیب زمینی –خسارت کمی در مزرعه یونجه -2شکل 

 
 ترين آفات سه محصول زراعي منطقه خود را پرس و جو كرده و در كالس ارائه دهيد.مهم  پژوهش 

 
 

رسان به محصوالت امروزه، با توجه به جايگاه موجودات زنده در زنجيره غذايي، موجودات مزاحم يا آسيب
 د.نشوند كه غير قابل تحمل باششوند و تنها زماني آفت ناميده ميميتلقي كشاورزي تا حد زيادي قابل تحمل 

 پردازيم.هاي كنترل آن ميبا اين ديدگاه در اين درس به آفات و روش

 انواع آفات در کشاورزی

 د عبارتند از:انواع جانوراني كه قابليت خسارت رساني به كشاورزي را دارن
بند بند بوده و از سه قسمت سر، سينه و شكم آنها  شودكه بدنبه گروهي از جانوران گفته ميحشرات:  -1

ان شاخه بندپايبندي علمي به طبقهاسكلت خارجي هستند و در  داراي شش پاتشكيل شده است. اين موجودات 
 (.0)شكل تعلق دارند

دو قسمتي بودن بدنشان است كه از دو آنها  بندپايان هستند و وجه تمايزهم از آنها  : كههای گیاهیکنه-2
 .(4)شكلو داراي هشت پا هستند قسمت سرسينه و شكم تشكيل شده است

 



 کنترل آفات گیاهان زراعی

 55 

 

 

 های گیاهیکنه -4شکل  حشره شکل عمومی -3شکل 

 
 
شود كه بدني متقارن و نرم دارند و داراي زباني سوهان مانند هستند. اكثر به جانوراني گفته مي ان:تننرم  -3

در  ،ها بدون صدف هستندباشند. رابمي ان آبزي هستند. راب و حلزون، آفات كشاورزي در بين نرم تنانتننرم 
 (.3ها داراي پوششي به نام صدف مي باشند)شكلكه حلزون حالي

 

 

  

 )سمت چپ(ی گیاهیها راست(وحلزونراب ها)سمت  -9شکل 

 
 وخسارت مي زنند. موش، خرگوش آنها  هاي گياهي بهجويدن اندام با كه : جانوراني هستندپستانداران -4

 (.6جوندگان به رده پستانداران تعلق دارند)شكل  باشند.نوع آفت مياين هايي از نمونه گراز
هاي ههاي پاشيده شده و نيز جوانپرندگاني هستند كه با برچيدن بذر.از سار و گنجشک،كالغ، كبوترپرندگان: -9

 (. 7كنند)شكل ، خسارت وارد ميهاي تشكيل شدهيا دانه نو رسته
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گو وگفت
 کنید

 گو كنيد.ودر مورد هر يک گفت نگاه كرده و 9 به شكل 
 

 
 

  

 حشرات مفید برخی از -5 شکل

 شکل و چرخه زندگی حشرات

حشرات داراي اسكلت خارجي و بدني سه قسمتي شامل 
سر، سينه و شكم هستند كه از ناحيه سينه)سطح شكمي( 

آنها  ( .به همين خاطر0شود)شكلسه جفت پا منشعب مي
 گويند.را شش پايان نيز مي

(. گذر 13حشرات عموماً جانوراني تخم گذار هستند)شكل 
 شود. اينمرحلۀ تخم به حشرۀ كامل،يک نسل ناميده مي از

است كه به آن  تغييرات ساختاري و ظاهري، همراه عبور با
 گويند.مي دگردیسی

 حشرات تخم گذار هستند بیشتر -11شکل 

 
 شکل شناسی حشرات  فعالیت 

گرفتن عكس و يا رسم نقاشي، شكل با راهنمايي و حضور هنرآموز، شكل ظاهري يک نوع حشره كامل را بررسي و با 
 در دفتر آزمايشگاه خود، بياوريد.  اجزاي مختلف آن را

 
 

 

 انواع دگر دیسی در حشرات

 دگرديسي كامل –الف 
 .در اين نوع دگرديسي چرخه زندگي شامل مراحل تخم، الرو)سنين الروي(، شفيره و حشره كامل است
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 دگر ديسي ناقص -ب
 دگر ديسي ناقص داراي انواعي كند.تغيير نمي راحل مختلف كامالًديسي، شكل كلي حشره در مدر اين نوع دگر 

به جاي سنين الروي آنها  حشرات با دگرديسي ناقص مرحله شفيرگي ندارند و مراحل حشره ناكامل در است.
نين حل تخم، سشود.  به اين ترتيب،  يک حشره با دگرديسي ناقص در طول زندگي مراشامل سنين پورگي مي

 (. 11 شكلپورگي و حشره كامل را طي مي كند)
 

  

 ای از دوره زندگی پروانه سفید کلم بعنوان نمونه -11شکل 

 دگر دیسی کامل

 مراحل رشد و نمو سن بعنوان نمونه ای از دگر دیسی ناقص  -12شکل 

 

 چيست؟هاي زندگي به دگر ديسي كامل و ناقص گذاري چرخهعلت نام  بیندیشید

 
 

 در گياهان ها(تغذيهدر چرخه زندگي حشرات، مرحله تخم، شفيرگي و در اغلب موارد حشره كامل) مانند پروانه
د. بنابراين در مرحله الروي و پورگي و گاهي حشره كامل است كه حشرات به واسطه تغذيه از گياهان نندار

 (. 10كنند)شكل خسارت وارد مي
 

 
 

  .مرحله پورگی و الروی بسیار پرخورند حشرات در-13شکل 
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 اتاله و کلکسیون آفات آوری،روش جمع

شناسايي نمود. براي شناسايي آفات، ه خوبي را بآنها  شايسته مهار گردند، بايد روشكه آفات به  براي اين
آفت،  آوري آفات بر حسب نوعهاي علمي، ضروري است. روش جمعدر عرصه كشاورزي با روشآنها  آوريجمع
 متفاوت است. ها و چرخه زندگي،عادت
 های جمع آوری آفاتروش

 عبارتند از: هاي جمع آوري بر حسب نوع آفات،طور كلي، انواع روشهب
ر گيگير و مردههاي زندهتوان با استفاده از تلهكه متعلق به رده پستانداران هستند ميرا و آفاتي  جوندگان

 (.14 آوري كرد)شكلجمع
 

   

 گیرگیر و مردهههای زندتله-14شکل 

 
 اندازند؟هايي به تله ميدر منطقه شما موش را با چه روش   پژوهش

 
 

 (.13توان جمع آوري نمود)شكل پرندگان را با گسترانيدن دام مي
 (.16دست قابل جمع آوري هستند)شكل  ياو  مسمومهاي طعمه نرم تنان، با تله

 

  

 تنانطعمه مسموم برای نرم-19شکل  برای بدام انداختن پرندگانتور  -19شکل 
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تي مو، انواع تله يا ح، قلمآسپيراتورگيري، توان با استفاده از تور حشرهميآنها  بر حسب قابليت پروازحشرات را 
 (.17آوري نمود)شكل دست بر حسب جدول زير به دام انداخت و جمع

 

  
 

 گیریتور حشره آسپیراتور نوعی تله نوری                                                                

 وری حشراتآانواعی از وسایل جمع  -19شکل 

 
 

 با ذکر نمونه کاربردآنها  گیری و علت کاربردلیست وسایل حشره -1جدول 

انواع وسایل 
 گیریحشره

 مثال تشریح وسیله

 گيريحشرهتور 
توان حشرات تندپرواز را حين با استفاده از تور مي

 پرواز گرفت.
 مگس، زنبور، پروانه

 آسپيراتور
 كوچک و در حال استراحت با ايجاد مكش، حشرات

 وارد محفظه شده، گرفته مي شوند.
 شته، پسيل، زنجرک، تريپس

 قلم مو
كم تحرک از روي برگ كوچک و با قلم مو نرم حشرات 

 شوند.آوري ميها جمعساقهو 
 شته، پسيل زنجرک، تريپس

 تله
شناسي حشره براي بر حسب عادت رفتاري و زيست

 شود.آن تله گذاشته مي

 انواع حشرات بر حسب نوع تله:

 تله رنگي براي تريپس و سفيدبالكها

 تله خاكي براي حشرات خاكزي

 تله نوري براي شب پروازها

 دست يا پنس
ود. شدست يا پنس حشره گرفته ميبا حركت سريع 

 بهتر است اين كار با دستكش انجام شود.
 ملخ
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 استفاده كنيد. ،از دستكش مناسب كه كار با آن راحت باشد براي گرفتن حشره با دست،    نکات ایمنی
  زا هستند.برخي از حشرات داراي ترشحات حساسيت 
   شود.كه موجب آسيب مي دارندبرخي از حشرات قطعات دهاني قوي 
   .گروهي از حشرات مانند زنبور عسل و زنبور قرمز نيش دارند 

 

 

 
 جمع آوری حشرات   فعالیت

گيري، آسپراتور، تور حشره وسایل و مواد مورد نیاز:
 (.18پنبه، الكل، شيشه دهانه گشاد)شكل 

 مراحل انجام کار:
وارد مزرعه همراه هنرآموز خود با لباس مناسب كار  -1

 در حال رشد و نمو گياهان زراعي شويد.
بهترين ساعت براي اين فعاليت حدود  دقت کنید:

باشد. در ضمن فعاليت مراقب صبح مي 13تا  9ساعت 
 گياه اصلي باشيد.

با مشاهده آفات در مزرعه، وسيله مناسب براي  -1
 آوري مشخص نماييد.جمع

 
 نگهداری حشرات و آوریتجهیزات جمع برخی از-19شکل

 هنرآموز خود برسانيد. تأييدتشخيص خود را به  -0
 وري نمونه نماييد.آگيري يا جمعاقدام به حشره -4
 

 

 

كه محتوي پنبه آغشته به الكل است و يک حائل  درب شيشهآوري شده را با دقت و تمرين بيشتر به حشرات جمع -3  
 مقوايي روي آن قرار دارد، منتقل نماييد. 

 آوري شده را به آزمايشگاه منتقل نماييد. هاي جمعنمونه -6
 

 

 

 

 مهارت در کاربرد وسایل نیاز به تمرین دارد. بنابراین بیشتر سعی و تکرار نمایید. 
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 های نگهداری حشراتروش

شود. با خشک آوري خشک ميبدن برخي از حشرات به فاصله كوتاهي پس از جمع
شک بايستي از خبنابراين گردد. امكان تغيير يا فرم دادن آن غيرممكن ميشدن بدن، 

هاي پيشگيري از خشک . يكي از روششودآوري شده جلوگيري شدن نمونه جمع
باشد. بدن ( مي19در جعبه دسيكاتور)شكل آنها  شدن سريع بدن حشرات، قرار دادن

اي بر هر دليلي خشک شده باشد،اما اگر به  ،توان به راحتي فرم دادنرم حشرات را مي
  هاي مختلفي وجود دارد.روش گونه حشرات،نرم كردن بدن اين

 دسیکاتور -15شکل 

 
 نرم کردن بدن حشرات به روش فرمالین  فعالیت 

سي سي(ماسه شسته،آب  333اي دهان گشاد نيم ليتري )ظرف شيشهوسایل، مواد و امکانات مورد نیاز: ابزار،
 فرمالين، كاغذ صافي، قطره چكانمعمولي، 

 مراحل انجام کار:
 لباس مناسب كار در آزمايشگاه بپوشيد. -1
 همراه هنرآموز خود به محل نگهداري حشرات جمع آوري شده در آزمايشگاه وارد شويد. -1
 متر مكعبي )سي سي( يا نيم ليتري از جنس شيشه يا پالستيكي انتخاب كنيد.سانتي 333يک ظرف  -0
 متر از ماسه شسته پر كنيد.سانتي 3ظرف را تا ارتفاع  -4
 با افزودن تدريجي آب به ظرف، ماسه را از آب اشباع كنيد. -3

 

 

 چند قطره فرمالين به داخل ظرف اضافه كنيد. -6
 يک برگ كاغذ صافي روي سطح ماسه قرار دهيد. -7
 را ببنديد.حشره خشک شده را به آرامي روي كاغذ صافي قرار داده و در ظرف  -8
 

 

 
 كشد تا بدن حشره نرم شود.بر حسب نوع حشره يک الي سه روز طول مي  یدبدانبیشتر 

 
  

 

   در هنگام کار با فرمالین حتماً از دستکش استفاده نمایید. هدف از به کارگیری
قطر آب ماین اگر ماسه تمیز و بنابر ،فرمالین جلوگیری از پوسیده شدن حشرات است

 استفاده کنید وحشره نرم شده را سریع فرم دهید، نیازی به فرمالین نیست.

 .آب از سطح ماسه بیشتر نشود 
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 توان بدن حشرات را نرم كرد. در اين پژوهش از منابع علمي و افراد صاحب نظر استفاده كنيد.چه روش ديگري مي با  پژوهش 

 
 

 اتاله کردن

اي با يک گويند. براي اتاله كردن از تختههمراه فرم دادن باشد، اتاله كردن ميبه روشي از خشک كردن كه 
(. بدن حشره در شكاف تخته اتالوار استقرار يافته و 13كنند)شكلشكاف طولي به نام تخته اتالوار استفاده مي

مطالعه گردد. به اين شود تا شكل ظاهري آن قابل مشاهده و ها و پاهاي آن به نحوي مناسب قرار داده ميبال
هاي سوي ديگر آن را به هاي يک سوي حشره را در حالت استراحت و بالدهند كه بالمنظور برخي ترجيح مي
 .حالت پرواز تثبيت كنند

 
 تخته اتالوار -21 شکل

 
درصد يا فرمالين قرار  73اتيليک آوري مستقيماً در الكل توان پس از جمعرا ميآنها  بسياري از حشرات كوچک و نوزاد  یدبدانبیشتر 

 را در صمغ روي الم تثبيت نمود و از ذره بين يا بينوكولر استفاده كرد.آنها  توانميآنها  داد. براي مشاهده
 

 
 

 ساخت جعبه اتالوار و اتاله کردن یک پروانه  فعالیت 
 ابزار،وسایل، مواد و امکانات مورد نیاز:

كافيست دو تكه تخته را با فاصله براي مستقر كردن بدن حشره در  .را بسازيد توانيد آنميتخته گسترده )اتالوار( كه 
 .دهيآن روي يک تخته بچسبانيد، سوزن ته گرد، قالب يا سوزن بلند براي شكل

 

 

 مراحل انجام کار:  
 كنيد: عمل 11شكل براي اتاله كردن حشرات مانند  -1
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 هاحشرات به ویژه پروانه مراحل اتاله کردن -21شکل
 

توان آن را مستقيماً به مقوايي كوچک چسباند مي ،در صورتي كه به علت ريز بودن حشرات امكان سنجاق زدن نباشد -1
𝟏سنجاق را طوري بايد در بدن حشره فرو نمود كه حدود  و به مقواي اصلي سنجاق كرد.

𝟑
طول آن باالتر از حشره قرار  

 (.11گيرد. محل سنجاق روي بدن حشره بستگي به نوع آن دارد)شكل
 

 

 

 دن حشرهزروش سوزن  -22شکل 
 

نمونه (. 10برچسب زد و در قاب دربسته مناسب نگهداري نمود)شكل  دآن را باي ،پس از اتاله نمودن حشره -0
اي يا انباري هر گياه در منطقه است. با فات مزرعهآاي براي نشان دادن آوري، وسيلهاتاله شده در جعبه جمع

 قرار دادن برگ شناسه، حاصل كار خود را معتبرتر و ارزشمند نماييد.
فت(، ميزبان آفت، زمان و آدر صورت امكان نام راسته و علمي  محلي، اطالعاتي چون نام آفت )فارسي و -4

آوري جمعنام وري، آمكان( جمع GPSمكان)نام دقيق محل مزرعه با نام روستا از توابع شهرستان استان و 
 . اينتر باشد، بهتر استتر و دقيقكننده و تشخيص دهنده در شناسه بايستي نوشته شود. هر چه اطالعات كامل

با خودكاري كه جوهر آن مناسب بايستي روي برچسب داراي كاغذ مناسب )كاغذ يا مقواي گالسه(  اطالعات را
 كم رنگ نشود، نوشته و در كنار نمونه در جعبه قرار داد.
 

 

 درست          نادرست                  نادرست           
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 نمونه جعبه نگهداری حشرات -23شکل 

 
ها، حشرات يا آفات يک منطقه باشد. مسلما كلكسيون مجموعه پروانههاي ارزشمند در دنيا، مي تواند  يكي از كلكسيون  بیشتر بدانید

شود. در اين راستا، جعبه اي از آفات يونجه يا هر زراعت ديگر ارزش آن بيشتر مي ،تر باشدايحرفهدقيق و هر چه كار 
 هاي يک منطقه دارد. چرا؟  در منطقه كشاورزي مشخص ارزش و اعتبار بيشتري از پروانه

 
 

 
 تهیه مجموعه یا کلکسیون آفات گیاهان زراعی منطقه  فعالیت کنید

راتور، يگشاد، دسيكاتور، آسپ دهانه شيشه تور حشره گيري، سوزن ته گرد، ابزار،وسایل، مواد و امکانات مورد نیاز:
 تخته گسترده )اتالوار(، پنبه، الكل، جعبه نگهدارنده حشرات

 مراحل انجام کار:
 .نفر تقسيم شويد 1كاري هاي به گروه -1
 هر گروه يک يا دو گياه زراعي منطقه را به عهده بگيرد. -1
 .داري، اتاله كردن را تحويل بگيريد يا بسازيدوري، نگهآوسايل و امكانات مورد نياز براي جمع  -0
شرات فعال روي خارج از ساعات آموزش و در طول سال زراعي اقدام به جمع آوري، نگهداري موقت، اتاله كردن ح-4

 گياه زراعي خود نماييد.
 ارايه نماييد. در هر مورد و به طور پيوسته با هنرآموز خود مشاوره كرده و گزارش پيشرفت خود را -3
بانام  آفت بودن آن، تأييدحشرات جمع آوري شده را با فاصله زماني مشخص به هنرآموز خود نشان داده و پس از  -6

 يون آفات گياه زراعي خود اضافه كنيد.معرفي شده، به جعبه كلكس
الصاق نماييد. اين شناسه نشان خواهد داد  هر يک از حشراتكرده و روي  هيهجعبه خود شناسه تحشرات براي  -7

 اند.كه اين آفات مربوطه به چه گياهي در كدام منطقه بوده و چه كساني آن را جمع آوري كرده

 

در پايان زمان تعيين شده، جعبه كلكسيون آفات گياه خاص گروه را در اختيار هنرآموز قرار دهيد تا در آزمايشگاه  -8
 هنرستان نگهداري گردد.

 

 

 

آوری و غیره های خاص برای جمعها یا ترفندروش، به تدریج در مورد زمان مناسب 
 کسب تجربه خواهید کرد، در این مورد با دوستان خود تبادل اطالعات نمایید.
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 ایارزشیابی مرحله
 

 ردیف
 حلمرا

 کار

 عملکرد شرایط
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

 زمان، مکان و ...(

 نتایج
 ممکن

 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد

1 
شناسايي 

 آفات

 سيكاتور،د آزمايشگاه،
، تخته آسپيراتور

گسترده)اتالوار(، تور 
گيري، شيشه دهان حشره

 گشاد، فرمالين، الكل

باالتر از 
 حد انتظار

آوري كرده و آماده نگهداري )حشرات( را جمع آفات
ند بندي ك)كلكسيون(، انواع حشرات را دسته نمايد

آوري شده در منطقه و چرخه زندگي آفات جمع
 خود را تجزيه و تحليل نمايد.

0 

 حددر 
 انتظار

آوري كرده و آماده نگهداري آفات)حشرات( را جمع
 بندي نمايد)كلكسيون(، انواع حشرات را دسته

 .كند
1 

ز تر اپايين
 حد انتظار

 1 بندي حشرات آفتآوري يا دستهعدم جمع

 
 

 مکانیسم خسارت زایی آفات 

گونگي خسارت زدن آفات به ويژه حشرات به روش تغذيه چ
آن بستگي دارد. روش تغذيه بيشتر از همه به نوع قطعات 

 شود. مربوط ميدهاني حشره 
در ميان انواع قطعه دهاني در حشرات،  قطعات ساينده جونده 

 و زننده مكنده خسارت زا هستند. 
 

 قطعات دهانی ساینده جونده در حشرات -24شکل

 روش خسارت زنی با قطعات دهانی ساینده جونده

شود، با خرد كردن ماده مي ها و الروها مشاهدهها، سوسک( كه در ملخ14قطعه دهاني ساينده جونده)شكل 
هاي گياه باشد، آثاري از پارگي يا خورده شدن تواند برگ، ساقه، دانه، ريشه و ساير قسمتغذايي جامد كه مي

 گذارد.جا ميبخشي از اندام را از خود به
د و از كنو مگس پياز در خاک فعاليت مي الرو برخي از حشرات همچون سوسک مفتولي ريشه، مگس لوبيا

 (. 13كنند)شكلگياهچه و پياز در خاک تغذيه مي
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 به ترتیب از راست به چپ: خسارت الرو سوسک مفتولی، مگس لوبیا و مگس پیاز مکنده-29شکل 

 
برخي از برگخوارها مانند سوسک برگخوار 

گ بر ،سيب زميني )كلرادو( و عروسک خربزه
 (.16)شكل جوندميرا 
 

 

 برگخوار)چپ(  خربزه)راست( و سوسکعروسک  -29شکل

 
 (.17)شكل (كنند)برگخوار چغندر قند يا كارادرينان تغذيه ميآوسط برگ را سوراخ كرده و از  ها،برخي برگخوار

 (.18گذارند )الرو برگخوار نارون( )شكل ها را باقي ميبرخي تنها رگبرگ
 

  

 نارونخسارت برگخوار -29شکل خسارت الروکارادرینا-29شکل

 
 (.  19)شكل )مگس چغندر( كنندتغذيه مي بافت سبز در فاصله بين دو روپوستاز الروها، گروهي از 

 (.03خوار هستند)شكل اي گندم دانهبرخي آفات مثل سوسک قهوهو 
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 ای گندمسوسک قهوه -31 شکل خسارت مگس چغندر -25شکل

 
( 01)شكل برخي از آفات مثل، كرم هليوتيس

(، با جويدن، كانال 01)شكل خوار برنجساقهو 
و حفره در داخل و ساقه يا ميوه ايجاد 

زا و كنند كه موجب ورود عوامل بيماريمي
 شوند.فساد مي

 
 

 کرم هلیوتیس -31شکل
 

 ساقه خوار برنج -32شکل

 مکندهوش خسارت زنی با قطعات دهانی زننده ر

د يا كانال وجودو مجرا  است در قطعه دهاني زننده مكنده كه شبيه ني
تر كانال زننده است كه از طريق آن بزاق حشره به كانال كوچک.دارد

ممانعت از انعقاد شيره  ،د و كار آن رقيق كردنوشبافت گياهي وارد مي
هضم آن است. پس از زنندگي و تزريق بزاق به بافت، گياهي و پيش

 ر است، به داخل حفرهتاي كه بزرگشيره گياهي از طريق كانال تغذيه
 (.00شود)شكلدهاني مكيده مي

 
 دهانی زننده مکنده حشرات -33شکل 

 حشرات با قطعات دهانی زننده مکنده:

 ن ها از جمله ناجور باالسنک ها وسن .غشايي و قسمت ديگر كيتيني استآنها  ناجور باالن كه قسمتي از بال
 .(03و 04)شكلهستند

 (.06تعلق دارند و داراي بدني گالبي شكل هستند)شكلها كه به جورباالن شته 
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 سن گندم -34شکل 

 
 سنک کلزا -39شکل 

 
 شته جالیز -39شکل 

 

( كه جوربال هستند، بدني مثلثي دارند و داراي چشماني برجسته هستند 08)شكل ها( و زنجرک07)شكل زنجره
 شان است.در اندازهآنها  و تفاوت

 

 
 زنجره -39شکل

 
 زنجرک -39 شکل

 

 ها كه جوربال هستند و به خاطر سفيدبالک
ها به مگس سفيد معروفند، شباهت به مگس
نها آ ها چهار بال دارند و اندازهالبته سفيدبالک

 (.09متري است)شكل ميلي
 ها شباهت زيادي به زنجرک ها كهپسيل

در خارهايي در ساق پاي آنها  تفاوت دارند و
 (.43آنهاست) شكل

 

 
 سفید بالک -35 شکل

 
 پسیل -41 شکل
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 است؟ چگونهها خسارت كنه  پژوهش 

 
 

 مگس خربزه است كه با آنها  شوند. از جملهگذاري درون گياه موجب آسيب آن ميبرخي حشرات با تخم
 (.43دهد)شكل سوراخ نمودن ميوه، تخم را داخل پوست ميوه قرار مي

  جانوراني چون خرگوش و گراز با ورود به مرزعه، افزون بر تغذيه باعث خرابي و له شدن گياهان مي
 (.46شوند)شكل 

 (.47خوار هستند)شكلپرندگان و جوندگان چون موش دانه 
 

   

 خسارت موش به باللها -49شکل  خسارت گراز به مزرعه ذرت-49شکل خربزه خسارت مگس -49شکل

 

 گیری آفاتنمونه

پذيرد. صورت مي جا ماندهجمع آوري گياهان خسارت ديده يا نمونه آفات يا بقاياي بهپايش مزرعه از طريق 
 گيري قرار گيرد.مكرر، مورد نمونههاي كه آثار خسارت مشاهده شود، مزرعه با سركشيبهتر است قبل از آن

ي از گيري به يككند. چگونگي حركت در سطح مزرعه در فرايند نمونهگيري را كارشناس تعيين ميزمان نمونه
 است. روي نقشه مزرعه يا عرصه Uو  M ،N ،S ،Wاشكال 

 

 
 شدر آن رسم كنيد. همپوشاني كدام رو نمونه برداري را يهااي از مزرعه به شكل مربع را رسم كنيد. سپس روشنقشه  داوری کنید

 كرد؟بهتر است؟ اگر نقشه شما مستطيل بود، چه تفاوتي مي
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 گیریهای نمونهروش

 گيري حشرات عبارتند از:هاي نمونهروش
با كادري چهارگوش) فلزي يا چوبي(، کادر زدن: 

 برداري زياد را نمونه چندان حشرات با تحرک نه
 كنند.مي

 براي حشرات با قابليت پرواز گیری:تور حشره
 (48)شكل 

 
 

 تور زدن-49شکل

روش استفاده و موارد قابل استفاده آن  :سپیراتورآ
 تر توضيح داد شد.پيش

حشرات روي  :ضربه زدن و تکاندن گیاه میزبان
( به روي صفحه يا 49)شكلبا ضربه زدن  گياه

 كنند.سقوط ميشده، اي كه زير آن پهنپارچه
 

 
 برگ تکاندن یا ضربه زدن به -45شکل

العمل نشان نانومتر عكس  013-633بسياري از حشرات به نور مرئي در محدوده طول موج  :های نوریتله
هاي با رنگ نور مناسب، نوارهاي آغشته به چسب يا سم را براي توان در اطراف المپدهند. بنابراين، ميمي

 (.33مورد نظر، استفاده كرد)شكلآوري حشرات جمع
 

  

  آوری حشراتاستفاده از تله نوری برای جمع- 91شکل
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در ابعاد مختلف در بازار وجود دارند، براي  ها و نوارهاي چسبناک زردكارت :کارت و نوار چسبناک رنگی
در حالي ها و مينوزها كاربرد دارند. ها، پسيلها، زنجرکهاي بالدار، سفيدبالکچون شته هاييتآوري آفجمع
 (. 31)شكلشوداستفاده ميها و مگس ها هاي آبي چسبناک براي تريپسكارتكه 

 

  
 استفاده از کارت چسب رنگی-91شکل

 
 شود. چرا؟تر انجام ميبه دام افتاده راحتبا شطرنجي نمودن صفحه چسبناک تله رنگي، كار شمارش آفت   خالق باشید

 
  

 
اي يا فلزي شامل يک محفظه شيشه :های خاکیتله

دار حاوي مواد جاذب و غيرقابل خروج)سطح شيب
زي هستند. تله خاكي، در ( براي حشرات خاکصيقلي
شود كه لبه اي در خاک به صورتي قرار داده ميچاله

 (. 31آن مماس با خاک باشد)شكل
 

 تله خاکی- 92شکل

ورود اما غيرقابل خروج، همچون آفت در محفظه قابل  با قرار دادن مواد غذايي مورد پسند :ایهای طعمهتله
 شوند.دار يا عمودي طراحي ميسطح شيب

هاي رفتاري حشرات به گيري به طراحي تله بر اساس گرايشتوان بر اساس هدف از نمونهمسلم است كه مي
ها اعم از طعمه غذا، رنگ، نور، مواد جاذب كنندهابتكاري نيز پرداخت. به اين ترتيب كه از تركيبي از جلبصورت 

 استفاده كرد.
 

 توانيد پيشنهاد دهيد ؟چگونه؟ها يا ترفندهاي ديگري را براي به دام انداختن حشرات يا آفات ميچه روش  کنید طراحی
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 ساختن تله  فعالیت 
اي براي پايش و تعيين هاي موجود در بازار، مطالعه منابع و راهنمايي گرفتن از هنرآموزان، تلهمشاهده نمونه تلهبا 

  بسازيد.  شين(يهاي پترين آفت منطقه )حسب بررسيآستانه و سطح زيان اقتصادي مهم

 يک بطري پالستيكي را برش دهيد. -1
 
 
 
 قسمت سر بطري را جدا كنيد. -1
 
 
 
 سر بطري را بصورت برعكس در بطري قرار دهيد. -0
 
 
 
توانيد از طريق قيف ايجاد شده به درون تله آب يا مي -4

قطره مايع  1-1بريزيد و در ادامه و قند مخلوطي از آب 
 ظرفشويي به آن اضافه كنيد.

 
 
 تله ساخته شده را به بوته با ايجاد دسته نخي آويزان نماييد. -3

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 یک پیشنهاد برای ساخت تله – 93شکل
 

 
 گیری جمعیت آفات مهم مزرعه برای تعیین آستانه و سطح زیان اقتصادی آنهانمونه  فعالیت 

 س وكفش مناسب كار، تجهيزات ايمني.تله مناسب، ظرف انتقال آفات، لبا ابزار، وسایل، مواد و امکانات مورد نیاز:
 مراحل انجام کار:

تخاب انرا ترين آفت هنرآموز خود، مهم تأييدكه در فعاليت پايش مورد بررسي قرار داديد و با  هاييتبه آفبا توجه  -1
 كنيد.

 .در زمان مناسب همراه هنرآموز وارد مزرعه شويدآوري آن آفت، با تله مناسب براي جمع -1
 .روز قرار دهيد 3مدت  رساني آفت برايها را در جاهايي مناسب بر حسب محل زندگي و خسارتتله -0
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ها سركشي كنيد)هر روز حداقل يک بار(. از زمان كارگذاري تله و نيز مواقع صورت روزانه به محل تله و طعمهبه -4  
 عكس تهيه كنيد. سركشي،

 را در جدول مربوطه درج كنيد. آنها  ها را خالي و شمارش نماييد. تعداد و ساير اطالعاتدر تله به دام افتادهآفات  -3
دار كه به اين منظور برچسب تله مربوطه را قرار داده و دار يا بطري درمحتويات هر تله را در كيسه پالستيكي زيپ -6

 هاي بيشتر به آزمايشگاه هنرستان ببريد.براي بررسي
 .ا را همراه با  جدول در قالب گزارش نگهداري كنيد و به هنرآموز ارائه نماييدهعكس -7
 

 

 

 

 

توان میآنها  گذاری است که از طریقتهیه عکس و نگارش گزارش روزانه برای هر محل طعمه از الزامات برنامه طعمه 
ای هریزیروند برنامه فعلی، در برنامهها افزون بر مشخص کردن به اثربخشی عملیات طعمه گذاری پی برد. گزارش

 باشند.ثر میؤآتی نیز م
 

 
 

 آوري گياهان  خسارت ديده يا نمونه آفات يا بقاياي به جا مانده به كارشناسان ارائهنتايج پايش مزرعه  به صورت جمع  بیشتر بدانید
شناسي آفت در منطقه،  تراكم جمعيت آفت زيستبا استفاده از اطالعات كسب شده از پايش و  آگاهي از آنها  شود.مي

رين تكنند و بر اساس آن آستانه و سطح زيان اقتصادي آفت و مناسببيني ميرا در مرحله حساس رشد گياه، پيش
 دهند.زمان كنترل آن را تشخيص مي

 

 

 

 
گو وگفت

 کنید
 آوري را توضيح دهيد.جمع كالس تركيب و تراكم آفات به دام افتاده را بررسي و چگونگي در 

 
  

 

ها از مواد سمی استفاده کردید که برای انسان یا دام خطرناک اگر در تهیه تله یا طعمه 
گذاری تهیه نمایید. از رنگ هستند، عالئم  هشدار دهنده برای تعیین محدوده تله یا طعمه

جمله باید به صورت خبری و زرد برای پوستر و عالمت خطر و ورود ممنوع استفاده کنید. 
 امری باشد. در صورت امکان موانع هم برای ورود به مزرعه در نظر بگیرید.
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 های خسارتشناسایی روش  فعالیت 
عكس و فيلم(، لباس مناسب كار، جعبه  ،تجهيزات ثبت و ضبط )نوشتاري ابزار،وسایل، مواد و امکانات مورد نیاز:

 .تشريح آزمايشگاه حشره شناسي، پاكت كاغذي
 مراحل انجام کار:

 لباس مناسب كار بپوشيد. -1
 هنرآموز به مزرعه هنرستان وارد شويد. همراه -1
 هايي از مزرعه مورد بررسي قرار دهيد.گياهان زراعي مختلفي را در بخش -0
هاي غيرطبيعي را با دقت و در صورت نياز با هرگونه خسارت وارده به گياه مانند جويدگي، رنگ پريدگي و نشانه -4

 استفاده از لوپ يا ذره بين، شناسايي كنيد.
 بزنيد. پيش بينيش خسارت را برحسب نوع قطعات دهاني، رو -3
 يا رد نماييد. تأييدخود را با مشورت هنرآموز  پيش بيني -6
 آوري كرده و با قرار دادن در پاكت كاغذي به آزمايشگاه بياوريد.هايي از عاليم خسارت را جمعنمونه -7
 و نگهداري نماييد. ايي هنرآموز به شكل علمي خشکمعاليم خسارت را با راهن -8
 هاي خود گزارش تهيه كنيد.از توضيحات هنرآموز و يافته -9

 

 

 

 میزبان آفات

فت مانند آ ؛هستند (پلي فاز) كنند، بنابراين چند ميزبانهبرخي از حشرات آفت، از گياهان متعددي تغذيه مي
 (.34خوار)شكلكرم طوقه

كنند و اگر آن گياه وجود يک نوع گياه به عنوان ميزبان تغذيه مياي، از در حالي كه برخي ديگر از آفات حشره
مانند  ؛ودشمي گفته (منوفاز) روند. به اين نوع آفات تک ميزبانه يا تک خوارنداشته باشد، از گرسنگي از بين مي

 (.33سن گندم)شكل 
 

  

آفت چندمیزبانه: خسارت کرم طوقه خوار -94شکل 

 )آگروتیس(

 میزبانه: سن گندم با نشانه خسارت وآفت تک -99شکل

 ریزیتخم
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 های کنترل آفات گیاهان زراعیروشانواع 

 هاي كاربردي كه در مديريت آفات استفاده مي شوند، عبارتند از:انواع روش
شامل جلوگيري از ورود و خروج آفات همراه با محصوالت مختلف گياهي به مناطق ، کنترل قانونی )قرنطینه(

ايد، ورود يک موجود تر آموختهباشد. چنانكه پيشاي مياورزي در سطوح كشوري، استاني تا مرزعهمختلف كش
 تواند موجب تبديل شدن آن به آفت سرسخت گردد.زنده به اكوسيستم ديگر مي

 
 آيا در منطقه شما ايستگاه قرنطينه گياهي داريد؟  پژوهش 

 
 

 

 استفاده از ارقام مقاوم به آفات 

 شود. ارقام مقاوم به آفات مهم در برخي از گياهان زراعي مانند گندم از سوي مراكز پژوهشي توليد و معرفي مي
 
 

 گووگفت
 کنید

تواند به عنوان روش كنترل آفات مطرح باشد. در مورد هزينه و زمان بكارگيري استفاده از ارقام مقاوم به آفات چگونه مي 
 اين تدبير بحث كنيد.

 

 
 
 

 اند؟شناسيد كه توسط كارشناسان كشاورزي توصيه شدهچند رقم مقاوم در منطقه خود مي  پژوهش 
 

 
 

شامل رعايت تناوب و آيش، شخم، اصالح خاک، تقويت گياه، رعايت تراكم مطلوب بوته، تنظيم ، کنترل زراعی
آوري بقاياي گياهي و تله، جمعهاي هرز، كشت گياهان آبياري، تغيير تاريخ كاشت يا برداشت، حذف علف

 پاشي است.مالچ
 

هاي زراعي در كنترل آفات منطقه خود بررسي نماييد. نظر كشاورزان را در مورد يري روشگدر مورد چگونگي بكار  پژوهش 
 گو قرار دهيد.ووري و در كالس مورد گفتآهريک جمع

 
 

 
هاي مكنده)سن گندم(، حفر گودال منتهي به ماشينآوري حشرات با دست و يا شامل جمع، کنترل مکانیکی

مانع)ملخ(، نصب توري )پشه و مگس(، كشتن الروها)مثال: الروهاي چوب خوار پروانه فري با سيم مفتولي( و 
 باشد. كاررفته به منظور كاهش جمعيت آفات ميهاي بهانواع تله
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ي براي اشوند، در اين شرايط آفت وجود دارد و بايد برنامهپيشگيري تلقي نميهاي توصيه شده از اين مورد به بعد روش  بیشتر بدانید
 داشتن جمعيت آن داشت. پايين نگه

  
 

گيري از امكانات فيزيكي همانند دما، نور و امواج الكترومغناطيسي به منظور كنترل شامل بهره، کنترل فیزیکی
 اي كاربرد دارد.هاي بسته گلخانهمحيط روش كنترل فيزيكي،  بيشتر براي باشد.آفات مي

 كه عبارت از پايين آوردن جمعيت آفات با استفاده از عوامل زنده) دشمنان طبيعي( است.، کنترل بیولوژیکی
  در پودمان بعد با چگونگي آن بيشتر آشنا خواهيد شد.

 
 داليل آن را بيابيد؟شود. كيد ميكنترل بيولوژيكي در كنترل آفات تأامروزه بر اهميت   پژوهش

 
 

 
ه كنندجمعيت آفت به منظور ايجاد تداخل در رفتارهاي اجتماعي در جمعيت از طريق مواد جلبکنترل رفتاری

 . پذيردانجام مي ها(كننده )فرومونيا دفع
ات، از مثل آفبه منظور ايجاد اختالل در دگرديسي و توليد ،رشد کنندهکنترل از طریق کاربرد مواد تنظیم

 شود. شود. به اين ترتيب، چرخه زندگي حشره آفت مختل مياين مواد استفاده مي
 در مورد اين روش در ادامه بيشتر توضيح داده خواهد شد. ،کنترل با استفاده از سموم )گیاهی و شیمیایی(

اصي ممكن است بهترين روش كنترلي محسوب شود. اگر مديريت مزرعه ها در شرايط خهر كدام از اين روش
هاي اوليه مانند كنترل ورود و خروج محموله بذر و نشا به مزرعه، انتخاب رقم مقاوم روش ،به خوبي انجام پذيرد

براي كشت، كنترل زراعي مناسب براي پايين نگه داشتن جمعيت آفات در صورت حضور در مزرعه كافي خواهد 
ه گردد. بلكمي ه ندرت كاربرد تنها يک روش توصيهبه طور كلي در كنترل آفات يک عرصه كشاورزي ب د.وب

د قابل توصيه و كاربر ،هاي كارشناسانه در عرصههاي ابداعي ديگر، با بررسيتلفيق از چندين روش و حتي روش
  شود.وصيه ميبه اين ترتيب امروز مديريت تلفيقي آفات براي كنترل آفات ت مي باشد.

 شناسایی روش کنترلی مناسب

نيست بلكه هدف مهار جمعيت آفات براي كاهش آنها  كنيمنظور از كنترل آفات، از بين بردن كامل يا ريشه
توان از هاي مختلفي دارد كه بر حسب مشاوره با كارشناسان ميكنترل هر آفت روش باشد.ميآنها  خسارت

ها، استفاده نمود. اساس انتخاب روش مناسب در مهار هر آفت، اطالع از مقدار تركيبي از روش بهترين روش يا
 و نحوه خسارت رساني آفت است. مقدار و نحوه خسارت آفات به دو گروه عوامل عمده بستگي دارد.

 ه زها يا رفتارها و البته انداهاي آفات )مانند نوع آفت، محل زندگي، تعداد نسل، عادتعوامل مربوط به ويژگي
 هر آفت(

 آفات در آن قابليت زيستن دارند.كه ي هاي محيطعوامل مربوط به ويژگي 
گذراني آفت(، ها بايستي بطور پيوسته در تمام طول سال)اعم از فصل رشد و دوره زمستانپايش اين ويژگي

جو ومورد جستهاي زندگي آفات انجام شود. به اين منظور بايد عرصه كشاورزي به لحاظ عالئم خسارت و محل
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، غيرقابل تحملكدام روش براي كاهش جمعيت آفت، قبل از بروز خسارت كه قرار گيرد تا مشخص گردد 
 مناسب است. 

 و يا روي گياه است.محل خسارت نزديک محل زندگي يا آشيان آفات در خاک، ريشه، ساقه يا برگ  معموالً
 ه طوقه و بريدن ساقه است. محل زندگي آن خاکخسارت كرم طوقه خوار به صورت آسيب به ناحي براي مثال

 (.36تواند چندين بوته را هر روز از بين ببرد)شكلاست. كرم)الرو( اين آفت، پرخور است و مي
 تواند كارايي داشته باشد.استفاده از طعمه مسموم براي كنترل آن مي بنابراين
از بين  را ها بشر تنها راه كنترل آفاتتا سال

ست. امروزه نادرست بودن اين مي دانآنها  بردن
، ثابت شده است. زيرا از بين بردن آفات تفكر

تبعات ويرانگري در محيط زيست دارد و تعادل 
 زند.هم مياكوسيستم رابه

 
 کرم طوقه خوار - 99شکل

گو وگفت
 کنید

 
 

 باشد؟ ميآنها  بلكه مهار ،چرا هدف از كنترل آفات از بين بردن كامل آفات نيست
 

 
 

 ثر هستند:ؤمآنها  هايي از آفات كه بر خسارت زاييويژگي
تعداد نسل عبارت است از تعداد دفعاتي كه حشرات كامل در طول يک فصل رشد با طي مراحل  تعداد نسل:

 آيند.نوزادي، پديد مي
اما برخي ديگر داراي تعداد نسل زيادي هستند)مانند  ،ها، يک نسل در سال دارند)مانند سن گندم(برخي از گونه

كشد)مانندسوسک مفتولي چندين سال طول ميآنها  هايي هم هستند كه يک نسلانواع شته(. هرچند گونه
كشد(. در واقع تعداد نسل، نشانگر سال بر حسب شرايط اقليمي طول مي 6تا  4سيب زميني كه يک نسل آن 

 بر حسب شرايط منطقه است.آنها  استمرار خسارتسرعت افزايش تعداد آفت و 
عبارت  هبه شرايط اقليمي نيز بستگي دارد. ب ،حشره آفتهاي طول مدت يک نسل افزون بر نوع گونه يا ويژگي

 ديگر يک حشره در يک منطقه سرد داراي تعداد نسل كمتري نسبت به منطقه گرم است.
سردسير يک نسلي و در مناطق معتدل ايران بيش از يک براي مثال سوسک برگخوار سيب زميني در مناطق 

ناسي شساله( و نيز زيست هوايي منطقه )تقويم هواشناسي دهو بنابراين، اطالع از شرايط آب  نسل در سال دارد.
 هاي آن بسيار مهم است. حشره در مديريت و كنترل جمعيت

 
 چرا؟ زايي آن نقش دارد؟هاي يک آفت در ميزان خسارت آيا تعداد نسل  بیندیشید
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زايي آن هستند. اگر آفتي كننده در ميزان خسارتموضوعي تعيين نيز اين رفتارها: ها یا رفتارهای آفتعادت
 كند.نسبت به آفتي كه كم خور و كم تحرک است، خسارت بيشتري را وارد مي ،پرخور و پر تحرک باشد

تر، خسارت بيشتري از آن مهم است. براي مثال، يک آفت بزرگ هم در خسارت زايي اين ويژگي: اندازه آفت
 تر در شرايط و تعداد مساوي دارد. يک آفت كوچک

 
 شناسایی روش کنترلی در منطقه  فعالیت 

 دسترسي به منابع علمي و مشاوران، فراهم كردن شرايط بررسي  ابزار، وسایل، مواد و امکانات مورد نیاز:
 مراحل اجرای کار:

 نفره تقسيم شويد 1-0هاي كاري به گروه -1
 هنرآموز خود، يكي از آفات مهم يا رايج منطقه را در برنامه كاري خود قرار دهد. تأييدهر گروه با  -1
 ها و عادات خاصمحل، روش خسارت زايي، رفتار شكل،، گذرانيخصوصيات آفت مورد بررسي)تعداد نسل، زمستان -0
 هنرآموز خود برسانيد. دتأيي..( جمع آوري و به . و
 .هاي كنترلي رايج يا معمول آفت مورد نظر گروه خود را تحقيق كنيدروش -4

 

 موز خود، تجزيه و تحليل كنيد.آآفت مورد بررسي در حضور هنر يهاهاي رايج را با ويژگيروش -3
 هنرآموز خود برسانيد. تأييدبه  ،هاي معمول را مشخص كردهنقاط مثبت و منفي روش -6
 

 

 
 ثر خسارت آفاتؤهای محیطی مویژگی

 هند. دآفات گياهان ترد و آبدار را نسبت به گياهان زبر و خشبي ترجيح مي بيشترنوع گیاه و رقم مورد کشت: 
زماني مرحله رشد حساس زماني يا عدم همهمانطباق شرایط حساس گیاه با مرحله خسارت زایی آفت: 

 گذار يا مؤثر است.تأثير زاي آفت در منطقهگياه با مرحله يا شكل خسارت
..( خاصي حداكثر رشد و نمو و به همين و . محيطي )دما، رطوبت نسبيآفتي در شرايط  هرشرایط محیطی: 

ترتيب بيشترين تغذيه و خسارت زايي را دارد. از سوي ديگر حساسيت گياهان نيز به آفت بر حسب شرايط 
 محيطي، متفاوت است 

طوبت ، ربودني : بروز برخي عوامل طبيعي مانند سرما، گرما، ابرهای طبیعیوضعیت و شرایط کنترل کننده
 تواند شدت خسارت زايي آفت را كاهش داده يا تشديد نمايد... مي. و نسبي

 ،عوامل بيولوژيک و دشمنان طبيعي كنترل كننده آفت در منطقه وجود وضعیت و توانمندی دشمنان طبیعی:
 شود.موجب كاهش خسارت مي

 يكسانو خسارت قيمت محصول ، پسنديهاي ظاهري خسارت بر بازار ثير نشانهأتواکنش بازار به خسارت: 
 باشد.نمي

 

برای یافتن روش کنترلی رایج، از کشاورزان خبره، کارشناسان ادارات کشاورزی و  
ی اهای گیاه پزشکی، منابع علمی و رسانهسایر فعاالن بخش کشاورزی، کلینیک

 استفاده کنید.
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تواند در ميهاي كنترلي مختلف كارگيري روشهاز جمله تعداد افراد شاغل در مزرعه و توان بامکانات موجود: 
 .كننده باشندميزان خسارت آفات تعيين

اي و هر منطقه مزرعهدهند كه انتخاب روش كنترل در مورد هر آفت روي هر گياه در هر اين عوامل نشان مي
تواند متفاوت و منحصر به همان شرايط مي ،هاي موجودو در هر سال زراعي با توجه به امكانات و توانمندي

 آيد. مهم مديريت مزرعه به شمار مي اهدافروش كنترل از  درستانتخاب  . بنابراينباشد
گيري آفات موجود در مزرعه نگام نمونهبه پايش مزرعه است كه در ه ،به منظور دسترسي به اطالعات نياز

 شود.تكميل مي
 

 تعیین روش کنترلی مناسب آفات منطقه  فعالیت 
دسترسي به منابع علمي و مشاوران، فراهم كردن شرايط بررسي، بازديد  ابزار، وسایل، مواد و امکانات مورد نیاز:

 اي، مزرعه
 مراحل اجرای کار:

 تقسيم شويد.نفره  1-0هاي كاري به گروه -1
 هنرآموز خود، يكي از آفات مهم يک گياه زراعي رايج منطقه را در دستور كار خود قرار دهد. تأييدهر گروه با  -1
 هنرآموز خود برسانيد. تأييدعاليم خسارت آفت را در مزرعه واحد آموزشي يا مزارع مجاور، شناسايي و به  -0
 كنيد. ميزان خسارت آفت را بررسي كرده و برآورد -4

 

 

 اطالعات مربوط به وضعیت خسارت آفات در مزرعه............تاریخ...... - 1جدول    

 نوع آفات تعداد آفات در صورت امکان تعداد برگ و ساقه درگیر شماره نمونه گیاهی

    

    

    

ايشگاه اي را درون كيسه پالستيكي دربسته به آزمتوانيد بوته، برگ يا ساقهمي ،ريز بودند يا تعدادشان زياد بود اگر آفات -
 بياوريد و در آنجا شمارش نماييد.

 توانيد خسارت  هر يک از آفات را برآورد نماييد. ها)اطالعات جدول( و با كمک كارشناس يا هنرآموز ميبا توجه به داده
 .در خسارت زايي آفت را بررسي كنيد مؤثرعوامل و شرايط -3

 

 

 

 

 برای برآورد خسارت به ترتیب زیر عمل کنید: 
 را  ... ها،ها، ساقهدر مزرعه حرکت کنید و عالئم خسارت از جمله خوردگی برگ

 شناسایی کنید. 

به صورت تصادفی در جاهای مختلف )حاشیه و داخل مزرعه(،آثار خسارت را از طریق 
د آفات مشاهده شده را همراه با های خسارت دیده، تعداها یا ساقهشمارش برگ

 بنویسید. 1نقشه)کروکی( مزرعه در جدول 
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گيري روش در مزرعه با توجه به امكانات از قبيل كارآيا امكان به ،با نيازهاي روش كنترلي دموجو بررسي امكانات -6
 تعداد نيروي كاري، پول و ... وجود دارد؟  

 .هاي كنترلي مناسب را پيشنهاد دهيدها، روش يا روشارايه پيشنهاد: با توجه به مجموعه بررسي -7
 اطالعات خود را كامل يا بازنگري نماييد.  وز برسانيد. در صورت دستور هنرآموز،هنرآم تأييدپيشنهاد خود را به  -8
 هاي خود گزارش تهيه كرده و آماده ارايه نماييد.از توضيحات هنرآموز، مشاهدات و يافته -9
 

 

  

 

 زایی به ترتیب زیر عمل کنید:برای بررسی عوامل و شرایط مؤثر بر خسارت 
  اگر رقم مورد کشت به آفت یافته شده در مزرعه مقاوم باشد، جای نگرانی نیست. در غیر

 نمود.این صورت باید هر چه سریعتر اقدام به کنترل 

  تعیین مرحله حساس گیاه به آفت، اگر زمان فعالیت آفت مصادف با مرحله حساس گیاه
بایستی روشی کنترلی زود بازده که تعداد زیادی آفت را در مدت کوتاهی از بین ببرد،  ،است

 انتخاب نمایید.

  تعیین شرایط محیطی، چنانچه شرایط محیطی مناسب آفت است، باید در کنترل آفت
تر می شود ها کوتاهر همت گماشت. مثال اگر هوا رو به گرمی می رود، چرخه زندگی شتهتسریع

م ها کاز جمعیت شته ،خسارت بیشتری وارد می کنند. اما اگر فصل بارندگی در راه استآنها  و
 شود. می

 کنند. برای مثال کفشدوزک بررسی وجود عوامل بیولوژیک که جمعیت آفت را کنترل می
کند، آیا در مزرعه هست به چه تعدادی؟ تغذیه میآنها  ای شکارگر شته ها است و ازهفت نقطه

 یا درفصل رشد قبلی عامل بیولوژیکی ،گیری آفت باید انجام پذیردگیری مشابه با نمونهنمونه
علیه آفت مورد بررسی رها شده است؟ اگر رها شده است وضعیت فراوانی آن را در مزرعه در 

 عنوان یک ابزار کنترلی باید تعیین نمود.حال حاضر به 
  بازار مصرف تا چه حد به خسارت وارد شده به لحاظ بدشکلی یا کاهش کیفیت حساس

است. اگر محصول قابل فروش باشد و کاهش عملکرد برداشت زودهنگام چشمگیر نباشد، اقدام 
 به برداشت کرده و اقدامات کنترلی را حذف کنید.
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 ایارزشیابی مرحله

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،

 نتایج

 ممکن
نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد

1 
تعيين روش 
 كنترل آفات

، گيري، تور حشرهآسپيراتور
 تله )نوري، طعمه، خاكي(

باالتر از 

 حد انتظار

پايش مزرعه را انجام و از جمعيت آفات مزرعه 
هاي خسارت را نمونه گيري كند، روش

ند. كايي و روش كنترلي آفات را تعيين شناس
در تعيين روش كنترل آفات مكانيسم خسارت 

هاي آفت از قبيل تعداد نسل و عادت و ويژگي
ي محيطي مؤثر بر خسارت هارفتاري و ويژگي

 كند.را تحليل 

0 

 حددر 

 انتظار

پايش مزرعه را انجام و از جمعيت آفات مزرعه 
هاي خسارت را نمونه گيري كند، روش

 د.را تعيين كن شناسايي و روش كنترلي آفات
1 

 تر ازپايين

 حد انتظار
عدم تعيين روش كنترل آفات متناسب با 

 شرايط
1 

 

 اهمیت رعایت زمان مناسب در کنترل آفات

 در انتخاب زمان مناسب: مؤثرعوامل 

 الف: فراوانی آفت و سرعت خسارات زایی آن

تر دقيق يتر باشد، زمان كنترل آن بايستسريعآنها  ريهرچقدر تعداد جمعيت آفات بيشتر و سرعت رشد يا تكث
 . در اين شرايط، فرصت پيشگيري از خسارت، محدوداست.انتخاب شودتر و سريع

براي مثال وجود يک آبدزدک در يک جاليز در ابتداي فصل رشد به آن معني است كه فرصت كوتاهي وجود 
 واهد گرفت.  دارد و اگر سريع كنترل نشود، جاليز در خطر واكاري قرار خ

 
 حشره و آفتي را كه سرعت تكثير آن كم است، مثال بزنيد.  بیندیشید

 
 

 

 های آفتو تعداد نسل غذاییب: رژیم 

ي زند. همچنين آفاتخوار روي محصول يا گياه ميزبان اختصاصي با سرعت و شدت بيشتري خسارت ميآفات تک
در  راينبنابباشد. هاي مختلفي ميبيشتر و در نوبتآنها  كه داراي تعداد نسل بيشتري هستند، تناوب خسارت

 .و تكرار آن بايد دقت بيشتري نمودكنترلي تعيين زمان شروع اقدامات 
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خسارت وارده هر حشره تا يک حدي قابل تحمل است و نياز به اقدامات كنترلي ندارد. اگر از آن حد فراتر رود، 
 د. داسمپاشي( انجام  ) مثالًسريع براي كنترل آن اقدامي  يستباي

در تعيين زمان اقدامات  "سطح زيان اقتصادي"و  "آستانه زيان اقتصادي"از اين رو آشنايي با دو مفهوم اساسي: 
 باشد. كنترلي ضروري مي

مالحظه است، اما هنوز با توجه به آستانه زيان اقتصادي عبارت است از حدي از تراكم آفت كه خسارت آن قابل
ها، كنترل شيميايي مقرون به صرفه نيست و در اين سطح از محيطي و هزينهجمله تبعات زيستشرايط از 

 تحمل است.تراكم، قابل
از سوي ديگر، سطح زيان اقتصادي حدي از تراكم 

 تحمل استقابلآفت است كه زيان حاصل از آن غير
(. براي 1شود)نمودارميو مبارزه شيميايي توجيه

پوره در هر متر مربع  3سن گندم وجود مثال در 
عنوان آستانه زيان اقتصادي تواند ميدر مزرعه 

 قلمداد شود.
 هاي ناشي از مصرف بشر متوجه آسيب هامروز

هاي مختلف بر سالمتي خود و محيط رويه سمبي
كند در اين اساس سعي مي زيست شده است. بر

 تاشدقالب مديريت تلفيقي آفات در فرايند كاشت، 

 
زیان اقتصادی و اثر روش شیمیایی  سطحآستانه زیان و -1نمودار 

 به تنهایی و عملیات مدیریت تلفیقی  بر تراکم آفت

بايد توجه داشت كه در روش  سطح زيان اقتصادي نگه دارد.تر از عيت آفات را همواره پايينجم و برداشت،
رار ها را در كجا قگذراني آن كجا و چگونه است، تخم كنترل تلفيقي آفات، پايش جمعيت آفات)اين كه زمستان

...( انجام شده در تمام طول، و  تناوب زراعي ،بندي.. ( و اقدامات كنترلي )قرنطينه، يخ آب، آيش. دهد ومي
 . استاز آستانه زيان اقتصادي  ترسعي در نگه داشتن جمعيت آفات پايين

از يک سوي جمعيت يا تراكم آفات و از  ن اقتصادي الزم است تابراي تعيين آستانه زيان اقتصادي و سطح زيا
به اين منظور از جمعيت . مشخص شودياه، در منطقه تحمل آفت در يک مزرعه يا يک گسوي ديگر، تراكم قابل

 شود. گيري ميحشرات مزرعه نمونه

 انواع مواد شیمیایی، بیوشیمیایی و بیولوژیکی در مهار آفات

ي شود. هريک از اين مواد اثراتمواد مختلف بيولوژيكي، بيوشيميايي و شيميايي استفاده مي در كنترل آفات از
ير را در ثأكننده و محيط زيست دارند. بديهي است كه بايد سعي شود از موادي كه بيشترين تروي آفت، مصرف
دد. براي رسيدن به اين محصول دارند، استفاده گر هكنندترين اثر سوء را در محيط و مصرفكنترل آفت و كم

 هدف مهم، الزم است كه انواع مواد مصرفي در كنترل آفات، به خوبي شناخته شوند.

 مواد و عوامل بیولوژیکی

. دشمنان طبيعي بسيار گوناگون است عوامل بيولوژيكي عبارت از استفاده از دشمنان طبيعي در مهار آفات
 شوند كههايي از دشمنان طبيعي محسوب ميها نمونهو ميكروب ها، پارازيتوئيدها. شكارگرها، پارازيتهستند



 کنترل آفات گیاهان زراعی

 125 

در شرايط مناسب نقش بسزايي در كاهش جمعيت آفات دارند. در پودمان پرورش حشرات مفيد براي كنترل 
 باره بيشتر خواهيد آموخت.نآفات در اي

 

رويه از ياستفاده ب كنند. باداشته و نقش آفريني ميدشمنان طبيعي اغلب در شرايط اكولوژيكي متعادل و پايدار وجود   بیشتر بدانید
د. در اين صورت تكثير نشوسموم و ايجاد آلودگي در محيط، جمعيت دشمنان طبيعي كاهش يافته و حتي نابود مي

سازي دشمنان طبيعي براي كنترل . رهابه عنوان راه حل قابل توصيه استدر محيط، آنها  آزمايشگاهي و رهاسازي
 ي آفات يكي از اهداف مهم مديريت تلفيقي آفات است. بيولوژيك

 

 

 

 مواد بیوشیمیایی

واد هاي رشد آفت و نيز سموم يا مكنندهدر كنترل رفتاري آفت، كنترل تنظيم مؤثرمواد بيوشيميايي شامل مواد 
 حاصل از گياهان است.

 
 چيست؟تفاوت شيمي با بيوشيمي، مواد شيميايي با بيوشيميايي در   پژوهش 

 
 

ترين حس در رده حشرات است. فرومون ماده بيوشيميايي خاصي ترين و دقيقحس بويايي مهمها:فرومون
ري فاصله چندصدمت تواند درشود. اين ارتباط ميشح مياست كه در حشرات يک گونه براي ايجاد ارتباط با هم تر

توان در رفتارهاي اجتماعي حشرات فروموني مي. براين اساس با ساخت و كاربرد مواد ميان حشرات روي دهد
رات گيري حشيابي و نيز جفتكننده فروموني در جهتكننده يا دفعمداخله نمود. امروزه با بكارگيري مواد جلب

تعداد زيادي  هامروز تا حدودي كنترل مي نمايند.آنها  جمعيتاز به اين ترتيب انبوهي  مي شود.آفات دخالت 
 شودها استفاده ميها براي به دام انداختن آفات در تلهاند. از اين فرومونجنسي ساخته شدههاي از فرومون

ها در جهت كاهش جمعيت آفات به پايين تر از آستانه زيان اقتصادي، بدون (. تمام اين تالش37هاي)شكل
 مصرف سموم شيميايي است.

 

    

 آفتکاربرد فرومون در تله برای جذب -99هایشکل
 

هاي پيش گفته، بگيريد. حشره را در محيطي قفس مانند در مزرعه نگهداري كنيد. را به روشكامل يک نوع حشره   فعالیت
 گو كنيد.وآيند. در مورد يافته هاي خود گفتبررسي كنيد كه چه نوع حشراتي به سوي قفس مي
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 پاشيصورت محلولتوان به ميآنها  هاي گياهي براي كنترل آفات به ويژه از نوع زننده مكنده و انباري،كاربرد دارند. ازعصاره  دبیشتر بدانی
 .اسپري استفاده نمود

 

 
 

 بالن عصاره گیاهی جمع شده در -91شکل دستگاه سوکسله بر روی هیتر -91شکل 

 
 کنترل آفات با سموم گیاهی  فعالیت 

 .تپعصاره گياهي، آب، پي مواد و امکانات مورد نیاز: ابزار، وسایل،
 مراحل انجام کار:

 سي سي آب حل نماييد. 133مقداري عصاره را در  -1
 ت بريزيد.پآن را در يک پي -1
 و تعداد آفات آن را تخمين بزنيد.كه به شته آلوده است، انتخاب كنيد. از آن عكس تهيه كنيد را يک بوته  -0
 ها جدا نماييد.بوته را با تور از ديگر بوته -4
 عصاره را روي اندام هوايي بوته اسپري كنيد. -3
 .بوته را سركشي كنيد و از آن عكس بگيريد -6
 

 

 كشته شده را تخمين بزنيد.تعداد آفات  -7
 هاي مختلف در ايجاد روند رو به بهبود يا خالف آن(.)وضعيت گياه را در عكسپاشي را گزارش كنيدنتيجه عصاره -8

 

 

 

 

  .های مختلف با شرایط و وضعیت )بُعد( یکسان باشدعکس گرفتن در نوبت 
 

 

 مبرد )خنک کننده(
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 کنترل شیمیایی

ردهاي و به هنگام راهب درستاجراي  كارگيري سموم شيميايي، آخرين تدبير در مديريت تلفيقي آفات است. بابه
تر از سطح آستانه زيان اقتصادي نگه داشته شده و نيازي به كاربرد مديريتي، جمعيت آفات مهم در حد پايين

 اين روش نخواهد بود. 
 

 چيست؟ 60و  61برداشت شما از شكل هاي   بیندیشید

 خوريد؟مي ،كنندگياهان كه سمپاشي با ماسک مي اينآيا شما خودتان هم از 
 

 
 پودر ،ECيا  Eبا اشكال امولسيون شونده با عالمت اختصاري  هاي شيميايي، سموميكشطور كلي، آفتبه

ايجاد ( هستند كه قابليت Gهاي ريز:( و گرانول )دانهWP)سوسپانسيون در آب:  تابل (، پودر وSP)محلول در آب:
 شوند.مسموميت و مرگ آفت مياختالل در اعمال حياتي آفت را دارند و موجب 

 

  

 اثر سمپاشی بر انسان ومحیط زیست  -92شکل

 
ظر نبا مراجعه به واحد انبار هنرستان كشاورزي، تهيه بروشور يا تهيه عكس از برچسب انواع سموم كشاورزي، آن را از   فعالیت

سم را پيدا  13تقسيم كنيد. مطلوب آن است كه از هر شكل حداقل نام  ،شكلي به ترتيبي كه در مطلب آمده است
  كنيد.

 
 شکل سم                          

 نام سم    
EC SP WP G .... ..... 

       
       
       

 

آیا شما خودتان هم از این 

گیاهان که با ماسک سمپاشی 

 خورید؟می ،کنیدمی
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 مشخصات یک سم مناسب

 هاي زير باشد:داراي ويژگيشود كه سمي مناسب ناميده مي
كند )هدفمند عمل كند و بر ساير موجودات زنده اثر هاي خاص فيزيولوژيكي گروه هدف را مختل واكنش -1

 نگذارد(.
 (آن باال باشد.50LD)1دوز كشنده -1
 كند.درصد جمعيت آفت مورد نظر را تلف  0-93-73
 با مصرف آن مشاهده نشود.آور نباشد و اثرات گياه سوزي براي گياه زيان -4
 كنترل باشد.محيطي آن كم و قابلپيامدهاي زيست -3
 

 افشاني گياهان(، چه عوارضيسموم شيميايي كه باعث نابودي حشرات مفيد گردند) مانند حشرات تاثير گذار در گرده  فکر کنید
 نمايند؟در طبيعت ايجاد مي

 
 

 نکات مهم در کاربرد سموم شیمیایی
كارگيري سموم شيميايي بايد به اين نكات توجه مجبور به استفاده از روش كنترل شيميايي شديد، در بهاگر 

 كنيد:
 .زمان سمپاشي حداالمكان در زمان اوج ظهور دشمنان طبيعي و حشرات مفيد نباشد 
 ذر( ني بلويت انتخاب باشد.) كاربرد سموم گرانولي و يا سموم سيستميک يا ضدعفووموارد كم خطرتر در ا 
 .حداالمكان از سموم انتخابي و كم دوام، در مرحله حساس آفت استفاده شود 
  .به تناوب از انواع سموم انتخابي استفاده شود تا از مقاوم شدن آفت به يک سم پيشگيري گردد 
 اد، بها و زاويه پاشش سم متناسب با نياز تنظيم شوند، به نحوي كه سم بر سطح زمين نريزد و نيز با نازل

 منتشر نشود.
 ديده باشد.پاش آموزشكارگر سم 
 پاشي استفاده شود.از دستكش، عينک، ماسک و لباس مناسب و اختصاصي براي سم 
 پاش بايد  به صورت اختصاصي استفاده شوند.سم و سم 
 مورد  آنها كننده شسته و دفع فاضالبها بايد ابتدا با مواد خنثيپاشي و لباسپاشي، ظروف سمپس از سم

 توجه قرار گيرد. 
 سمي با پوست يا چشم، به سرعت با آب فراوان شستشو داده شود و در  لدر صورت تماس سم يا محلو

 صورت نياز، به واحد هاي درماني مراجعه شود.
رسد كه هر يک از مراحل مديريت تلفيقي آفات مراحل ديگر را در اينجا يادآوري اين نكته ضروري به نظر مي

ود و شدهد. اطالع درست و دقيق از يكي، موجب بهبود و پيشرفت نتايج در مراحل ديگر ميقرار مي تحت تأثير
 شوند.گير ميبه اين ترتيب، نتايج مديريت تلفيقي آفات منطقه به تدريج چشم

                                                      
1 - 50LD شود. جانوران مورد آزمايش مي 33گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن است كه باعث مرگ حداقل % مقدار سم خالص بر حسب ميلي

 تر باشد، درجه سميت آن بيشتر است.يک سم كوچک 50LDهر چه عدد 
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 نوع و مقدار مصرف سم بايستي فقط با نسخه گياه پزشک انجام شود.  نکات ایمنی
 

 
 

 سازی و نگهداری سموم کشاورزیمحاسبه، آماده 

 گرم از آن را بايد در يک ليتر آب حل نمود. 1 ،اگر سم جامد است 1333در  1براي تهيه سمي با دز 
 

 

 تهیه محلول سمی  فعالیت
سم، ترازو،قاشق، استوانه مدرج،لباس مناسب آزمايشگاه، ظرف شيشه اي دهانه تنگ ابزار، وسایل و مواد مورد نیاز:

 يک ليتري
 نفره تقسيم شويد.  0تا  1به گروه هاي  -1
 روپوش كار بپوشيد و از عينک ايمني و دستكش مناسب استفاده كنيد. -1
 گرم از پودر سم را با ترازوي دقيق وزن كنيد.  1مقدار  -0
 سي سي آب  در يک استوانه مدرج بريزيد 33مقدار -4
 بزنيد. هم هسي سي آب اضافه كرده و كامال ب 33گرم سم را به  1 -3
 و به تدريج به آن آب اضاف كنيد تا به حجم يک ليتر برسد. همحلول را به ظرف يک ليتري دهانه تنگ افزود -6
 با تكان دادن محتوا، محلول سمي يكنواختي ايجاد كنيد.  -7
ي براي سمپاشاگر پس از گذشت دو دقيقه تكان دادن پودر جامد حل نشده بود، حالليت سم در آب كم است و بايد  -8

 از سمپاش اتومايزر استفاده نماييد. 
 تهيه كنيد. 1333در  8و  3با روش فوق محلولهاي :  تمرین کنید

 دو ليتر محلول دو در هزار تهيه كنيد. 
 توضيحات هنراموز، مشاهدات و روش كار را در گزارش نوشته و با مستند سازي با تصاوير، براي ارايه آماده كنيد. -9

 

 
 

 

 

   .محلول سمی را بایستی حداالمکان سریع مصرف نمود 

  نگهداری محلول سمی بایستی در ظروف در بسته با جنس غیرقابل واکنش و
 گراد(باشد. درجه سانتی 29محکم، به دور از نور و دمای مناسب )حدود 

  در هنگام مصرف هر نوع کود و سمی به نکات ایمنی و فنی درج شده روی
 ید.بروشور، توجه نمای

 های سمی و کودی بایستی با مشاوره سازی محلولسازی و آمادهمخلوط
کارشناس باشد. در این راستا به احتمال خطر و وسایل ایمنی و بهداشتی دقت کامل 

 نمایید.
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 ها برای کنترل آفاتانواع تجهیزات و ماشین

ايد، چنانچه گفته شد تغذيه و علف هرز آشنا شدههاي سمپاشي و محلول پاشي در دروس با انواع ماشين
 د.شودر اينجا به سمپاش توربوالينر پرداخته مي تراكتوري دارند. ،فرغوني ،ايزنبه ،ها انواع پشتيسمپاش

سمپاش توربوالينر مكانيسم پاشش توربيني و از نوع تراكتوري به صورت كششي يا سوارشونده است. در اين نوع 
متر قابليت پاشش و پراكندگي دارد. نوع  33حفظه حلزوني شكل داخل سمپاش تا شعاع سمپاش، سم از م

كند و با مكش هوا در محفظه حلزوني موجب سوارشونده توربوالينر نيرو را از محور تواندهي تراكتور دريافت مي
(. از 63كند)شكلهدايت هيدروليكي محلول شده آن را به صورت مخلوط با هوا با فشار به سمت نازل، پمپ مي

باشد. اين نوع سمپاش موجب پاشش باالي موارد كاربردي سمپاشي عليه آفت سن گندم در مزارع وسيع مي
شود. كاليبراسيون اين نوع سمپاش با توجه به دامنه وسيع پاشش سم، نياز به فضاي وسيع دارد و بايد سم مي

با اين نوع سمپاش از دقت بااليي برخوردار نيست  توجه شود. به هرحال پاشش سم پاشش و بادبردگيبه مساله 
 به مزرعه است.سمپاش اما امتياز يا حسن بزرگ آن، وارد نشدن 

 

  

 های توربوالینر ثابت و پشت تراکتورینمونه هایی از سمپاش -93شکل

 
بايد توجه داشت كه موفقيت كنترل شيميايي در گرو سمپاشي 

است كه اين موضوع هم به انتخاب سم و هم انتخاب نوع  درست
 گردد. سمپاش باز مي

اگر فرصت براي سمپاشي كوتاه باشد و آفت در گستره وسيع 
در صورت  شيوع يافته است، بايد سرعت عمل به خرج داد و

( و در مرحله بعدي از 64از هواپيماي سمپاش)شكل امكان
ربوالينر استفاده نمود كه به اين ترتيب پاشش سم با توجه به تو

شرايط مساله مهمي نيست. اما در مديريت تلفيقي آفات در 
زماني كه آفت جدي وجود ندارد و فرصت براي سمپاشي دقيق 

هاي ميكرونر از سمپاش ،و به دور از پاشش وسيع سم وجود دارد
                     شود. يا الكترواستاتيكي استفاده مي

  
 سمپاش ینوعی هواپیما -94شکل 
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 های سمپاشیواسنجی یا کالیبراسیون ماشین
ايد. با توجه به هاي سمپاشي آشنا شده و آن را انجام دادهماشينهاي واسنجي هاي پيشين، با روشدر درس

 زيست و ضرورت دقت در مصرف سم تا از يک سوي هدف سمپاشي تحقق يابد و از سوي ديگر محيط
پاشي تر واسنجي و سمنكات ضروري در رعايت دقيق ،كنندگان از خطرات احتمالي سم در امان باشندمصرف
 شود.ميكيد أتكرار و ت مجدداً

 مخزن بايد تميز باشد. -1
 كند.پس از پرنمودن مخزن مطمئن شويد آب از مخزن به بيرون نشت نمي -1
 ها بايد سالم باشند.هاي رابط و بوملوله -0
 را تميز كرده و بشوييد.  آنها  هاقبل از امتحان نازل -4
اصول كلي پاشش يكنواخت را رعايت كرد.  يستدر انتخاب روز و زمان كاليبراسيون و پاشش در مزرعه باي -3

ايد پاشي نبهوا و تابش خورشيد نبايد زياد باشد. محلول يبر اين اساس جريان هوا يا باد، نبايد زياد باشد. دما
 بالفاصله پس از بارندگي باشد. 

ون يک براسيكاليبراسيون براي هر دستگاه بايد جداگانه صورت گيرد. به عبارت ديگر نتايج حاصل از كالي-6
 باشد.هاي مشابه قابل استفاده نميسمپاش حتي با ظرفيت يكسان براي تمام سمپاش

پاشي كنيد، همان فرد بايد كار كاليبراسيون را با همان اي محلولكوله سمپاشاگر قرار است مزرعه را با  -7
 سمپاش در نظر گرفته شده انجام دهد.

 نه كمتر و نه بيشتر ازآن. ؛سمپاشي باشدپاشش در زمان واسنجي بايستي همانند  -8
اي نازل صورت پذيرد. به اين منظور بايد از هها و لولهپاشش بايد به صورت يكنواخت بدون گرفتگي افشانک -9

ها قبل از شروع كار اطمينان داشت تا در نهايت پاشش يكنواخت تأمين سالم بودن و عدم گرفتگي تک تک نازل
 (.69شود)شكل

 
توان ثابت كرد كه از تمام نازل به يک اندازه آب يا محلول خارج مي شود؟ تفكر خود را با انجام يک آزمايش چگونه مي  بیندیشید

 به نمايش بگذاريد.
 

 
 

اشي پبايد در طول كاليبراسيون و محلول ،موتوري يا دستي باشد هرچندسرعت حركت سيستم پاشنده  -13
 در مزرعه يكنواخت باشد.

 پاشي يكنواخت باشد. بايد در تمام مدت كاليبراسيون و محلولزمين ها از سطح فاصله نازل -11
 (.67ها به سطح پاشش بايد در تمام مدت كاليبراسيون و محلول پاشي يكنواخت باشد)شكلزوايه نازل -11
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 ایارزشیابی مرحله
 

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،

 نتایج

 ممکن
نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد

0 
عمليات 

 آفاتكنترل 

مزرعه، سمپاش، استوانه 
مدرج، ظرف دهانه تنگ 
يک ليتري، ترازو، قاشق، 

 سم

باالتر از 

 حد انتظار

كنترل آفات با سموم گياهي را انجام دهد. 
عمليات سمپاشي را پس از واسنجي مطابق 

 توصيه كارشناسان سمپاشي كند. 

مواد كنترل كننده آفات را معرفي و اهميت 
ترل آفات را برمحيط مصرف كمتر سموم در كن

 زيست و زندگي سالم تحليل نمايد.

0 

 حددر 

 انتظار

كنترل آفات با سموم گياهي را انجام دهد. 
عمليات سمپاشي را پس از واسنجي مطابق 

 توصيه كارشناسان سمپاشي كند. 

 كند. مواد كنترل كننده آفات را معرفي

1 

تر از پايين

 حد انتظار
مطابق با توصيه انجام نگرفته كنترل و سمپاشي 

 است.
1 
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 گیاهان زراعی کنترل آفات شایستگیارزشیابی 

 شرح کار:
 عمليات كنترل آفات -0پايش مزرعه  -1دسته بندي آفات  -1

 استاندارد عملکرد: 
در شرايط مناسب آب و هوايي و با امكانات موجود در هنرستان به مزرعه مراجعه نموده ضمن تشخيص آفات مزرعه 

 را كنترل نمايد.آنها  مناسببا روش 

 شاخص ها:
هاي شناسايي روش –گيري جمعيت آفات نمونه -1بندي انواع آفات جمع آوري و تهيه كلكسيون حشرات، دسته -1

 –ه كارشناس يواسنجي سمپاش مطابق توص –معرفي مواد كنترل كننده آفات  -0تعيين روش كنترل  –خسارت 
 .كنترل شيميايي آفات –كنترل با سموم گياهي 

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 مزرعه  –:  شرايط جوي بدون نزوالت و بدون وزش باد شرایط

 ل،گيري، شيشه دهان گشاد، فرمالين، الك، تخته گسترده)اتالوار(، تور حشرهآسپيراتور سيكاتور،دابزار و تجهیزات:
طعمه، خاكي(، سمپاش، استوانه مدرج، ظرف دهانه تنگ يک ليتري، ترازو، ، تور حشره گيري، تله )نوري، آسپيراتور

 .قاشق، سم

 معیار شایستگی:
 

 نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 شناسايي آفات 1

  1 تعيين روش كنترل آفات 1

  1 عمليات كنترل آفات 0

های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، شایستگی
رعايت بهداشت محیطی و نگرش: زیستتوجهات 

 حفظ محيط زيست -فردي 
 

1 

 

 * میانگین نمرات
 

 مي باشد. 1*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 
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 حشرات مفید برای کنترل آفات تولید

 

 4پودمان 

 

، شودمیافزایش محصول که منجر به  کشاورزیامروزه با استفاده گسترده از مواد شیمیایی در 
اری اعتقاد بسی مفید نیز برای همیشه از بین بروند.و موجودات ریز بیم این است که حشرات 

یشتر بر است با سالمتی باین است که تنوع زیستی بیشتر بین موجودات برابر از دانشمندان 
اشت. د بیشتر بقای بیشتری خواهد زیستی یک فضای سبز با تنوع محیط زیست. یقینا  

 .آموختمفید برای کنترل آفات را خواهید  در این فصل شما تولید برخی حشراتبنابراین 
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  4واحد یادگیری 

 تولید حشرات مفید برای کنترل آفات

 
 

 دانید کهمی آیا

 فایده نیافریده است؟خداوند هیچ موجودی را بی 
 عواقب خطرناکی ، ها آرزوی مرگشان را دارندی و گاهی کثیف را که خیلیذنابود شدن موجودات و حشرات مو

 ؟خواهد داشتبرای محیط زیست در پی
 یری موجودات زنده برای کنترل عوامل ناخواسته بهتر از کنترل شیمیایی آن است؟کارگبه 
 

ها با استفاده از کفشدوزک در سال دارد که به کنترل شپشک 08آفت در ایران قدمتی بیش از  زیستیکنترل 
کنترل  .رفته استهای اخیر مورد توجه بیشتری نیز قرار گو در سال داشته ادامه هاتالش این. گرددمیشمال باز 

های است که با استفاده از موجودات زنده به روش (هاکنهو  وشی برای کنترل آفات)شامل حشراتر زیستی
 .شودهای طبیعی انجام مییا دیگر مکانیسم پارازیتیسم، شکارگری

 
 

  استاندارد عملکرد

 
ه میزبان واسط را برای پرورش حشرات کند. انسکتاریوم را آماده کردبندی میحشرات مفید را شناسایی و دسته

ا د شده رسپس سه حشره مفید یا، بالتوری سبز و کفشدوزک پرورش داده، مفیدی مانند زنبور تریکوگراما
 سازی را پس از مشورت با کارشناسان مطابق توصیه آنها انجام دهد.پرورش و تولید کند. رها
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اما باید ، شودار داده میها هشدن یک یا چندی از مواد و روشهر روز از سوی مراکز علمی در مورد زیان بار بود
، یک حالل رنگ، یک افزودنی غذایی به اصطالح مجاز، کشداشت که اعالم خطر در مورد یک حشرهدر نظر

دیگر تنها پس از کاربرد و مصرف چندساله  چیز پوشش خاص درون یک نوع جدید از ظروف آشپزخانه و یا هر
بدین صورت است که ما خود را در وضعیت  .پذیر استمردم و بروز اثرات تأخیریش امکانآن از سوی عموم 

 عنوانایی بهیم. هرچندگاه یک بار مادهاحیوان آزمایشگاهی برای آزمودن محصوالت تکنولوژیک خویش درآورده
گیرد و کاربرد آن را می جای، ها ماده جدیدا همزمان دهام، گرددمی زا یا سمی از رده خارجسرطان، زاجهش

کتاب بهار خاموش »بار احتمالی آن مشخص و اعالم شودها اثرات زیانتا کی دوباره پس از سال، یابدهمگانی می
 .«تألیف خانم راشل کارسون

 
ی جلوگیری یا کارهاگو کنید و راهوگفت، ایدید یا شنیدهاهایی که خود شما برخورد کردهو نمونه درباره متن باال  بیندیشید

 پیشگیری از این عوامل زیان آور را پیشنهاد کنید.
 

 
 ها رقابتو پراکندگی جمعیت کننده تعدادیکی از عوامل تعیین، ایدهای گذشته آموختهکه در سال همانگونه

 ها بهو تأثیر هر کدام برجمعیت گونه پایینهای در مورد عکس است.های مختلف همزیستی و صیادی شکل
 .(1)شکلگو کرده و نتیجه را در کالس ارائه دهیدوصورت گروهی گفت

 

 
 رابطه انگلی

 
 رابطه همیاری

 
 رابطه همسفرگی

 
 رابطه صیادی

 زنده موجودات انواع رابطه بین -1شکل 
 

 (هابازداری زیستی آفتتعریف کنترل بیولوژیک)

ته باشد و جمعیت آن توسط این دشمنان مهار و توان یافت که دشمن طبیعی نداشدر طبیعت موجودی را نمی
نوع  08کنترل نشود. آفات کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مواردی در برابر هر آفت بیش از 

ای مشخص نسبت به استفاده از این دشمنان طبیعی برای کاهش قرار دارد. اگر انسان در برنامه دشمن طبیعی
رل طبیعی کنت، شته باشدکنترل بیولوژیک اتفاق افتاده است ولی اگر انسان نقشی ندا، جمعیت آفات اقدام کند

ها جریان دارد. در واقع کنترل بیولوژیک روشی است که از طبیعت الگو شود که در تمامی زیست بومنامیده می
 کن کردن آفاتشهریبرد و هدف آن آن سود میآفت و دشمنان طبیعی  رابطه طبیعی میانگرفته و از مدیریت 

ترین مزایای روش کنترل بیولوژیک از عمده سازد.د و تحمل آنها را ممکن میکنبلکه تعداد آفات را کم می، نیست
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توانند برای بسیاری از موجودات شیمیایی که میاز مصرف سموم همچنین و است هم سو بودن با محیط زیست 
 بنابراین کنترل بیولوژیک .شودبرای کنترل آفات اجتناب می ،باشندخطرناک نظر غیر هدف عالوه بر آفت مورد

 کیفیت و سالمت غذایی نقش بسزایی دارد.  ءدر ارتقا
 آید؛قالب چند روش به اجرا در می کنترل بیولوژیک در

شود که دشمنان طبیعی در خود طبیعت از عملکرد و کارآیی بیشتری برخوردار شوند امکانی فراهم می -1
 یت از دشمنان طبیعی( )حفظ و حما

ت با عهایی به نام انسکتاریوم تکثیر شده و سپس به طبیشمنان طبیعی انتخاب و در آزمایشگاه و یا محلد -1
 شوند )تکثیر و رهاسازی دشمنان طبیعی(. تعداد بیشتر بازگردانده می

ای هپس از بررسی دشمنآن ، ثری در یک زیستگاه وجود نداشته باشدمؤ در مواردی نیز چنانچه دشمن طبیعی
که محور کنترل بیولوژیک استفاده از دشمنان با توجه به این شود.واردسازی می، سازیبینی رهادقیق و پیش
 بهتر است با این دسته از موجودات بیشتر آشنا شویم.، طبیعی است

 
 ؟برندشناسید که در طبیعت آفات را از بین میچه حشرات مفیدی را می -1  بیندیشید

 فواید حشرات مفید برای کنترل آفات گیاهی کدامند؟  -0
 کنند؟گر چگونه آفات گیاهی را کنترل میحشرات مفید شکار -3
 توان از حشرات مفید برای کنترل آفات استفاده کرد؟چگونه می -4

 

 

 

 دشمنان طبیعی:

های آفت و دردسرساز ولی تعداد گونهشوند شتر مردم به عنوان مزاحم تلقی میبا وجود آنکه حشرات از سوی بی
ترین دشمنان طبیعی آفات کشاورزی از میان عمده باشد.بسیار اندک می، های موجوددر مقایسه با گونه آنها

 گیرند. دسته دیگریها )پارازیتوئیدها( قرار میانگلشبه حشرات هستند که در دو گروه شکارگرها )پرداتورها( و
گردند. این یجاد بیماری در آفات میشوند و سبب ازا شناخته میوان عوامل بیماریاز دشمنان طبیعی به عن

 باشند.ها میها و ویروسباکتری، هاهایی( نظیر برخی قارچهایی )ریزوارهشامل میکروارگانیسمدسته 
تقسیم  هالو انگ طورکلی به دو دسته شکارگرهابه، شوندبندپایان مفیدی که دشمنان طبیعی آفات محسوب می

 شوند:می

 شکارگرها:  -الف

شکارگرها موجوداتی هستند که در مراحل مختلف زندگی خود تعداد زیادی موجودات دیگر را شکار کرده و 
 یحرکت شتها ولی کماِهای حشرات شکارگر مانند مگس گل )مگس سیرفید( که الرو پرخورند. در برخی گونهمی
ریزی ها تخمادان کرمی شکل خود به غذا در مجاورت محل تجمع شتهمگس بالغ برای دسترسی نوز، دارد
ای که بتوانند به چنگ آورند از جمله حشرات مفید تغذیه ها از هر حشرهکند. برخی شکارگرها مانند شیخکمی
یی امانند کفشدوزک استرالی، کنندهای خاصی از حشرات تغذیه میدر حالی که برخی دیگر فقط از گونه، کنندمی

 شپشک استرالیایی است.، اشکه غذای مورد عالقه
 شود. برای آشنایی هنرجویان به تعدادی از بندپایان شکارگر شناخته شده در ایران اشاره می پاییندر 

 



 تولید حشرات مفید برای کنترل آفات

 141 

 ها شکارگر و مفید هستند؟ در صورت منفی بودن پاسخ مثال بیاورید.آیا همه کفشدوزک  پژوهش 

 
 
 ها: کفشدوزک-1

شکارگر حشرات بوده و تعداد  هاآن های متنوع و درخشان هستند که اکثریتهایی با رنگها سوسککفشدوزک
خوار بوده و از آفات محصوالت از این خانواده نیز مانند کفشدوزک خربزه و سوسک مکزیکی لوبیا گیاه اندکی

 .(3و  0)شکل شوندکشاورزی محسوب می
 

 
 سوسک مکزیکی لوبیا -1شکل 

 
 فشدوزک خربزهک -1شکل

 

 سفیدتخم و پوره، هاها و شپشکها در هر دو مرحله الروی و حشره کامل از حشرات دیگر مانند شتهکفشدوزک
قوی  هایکنند. الرو کفشدوزک با شکلی شبیه به تمساح و آروارهها و تعدادی دیگر تغذیه میها و پسیلبالک

 .خوردها را گرفته و با ولع تمام میخود شته
 

 
 ایالرو کفشدوزک هفت نقطه -4شکل

 

توان تصور کرد که عدد شته را بخورد. بنابراین می 0888تواند تا یک کفشدوزک بالغ در طول زندگی خود می
 38تا  08توانند در طول زا بوده و هریک میها که زندهجمعیت شته، در غیاب چنین حشره شکارگر مفیدی
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بارتند ع هاکفشدوزکهای یافت. برخی گونهبه چه تعداد باورنکردنی افزایش می، دپوره به دنیا بیاورن 188روز تا 
 از:
های آنان تغذیه ها و پورهو تخم هاحشرات با بدن نرم مانند شپشک ها و سایرازشته ایکفشدوزک هفت نقطه-1

 (5)شکلکند.می
 .(6)شکلاورزی استهای محصوالت کششکارگر حریص شته (Hippodamiaکفشدوزک هیپو دامیا)-0

 

 
 ایکفشدوزک هفت نقطه -1شکل

 
 دامیاکفشدوزک هیپو -1شکل 

 
 .(7)شکلکندمی تغذیهشپشک استرالیایی  از کفشدوزک استرالیایی-3
های مومی سفید پوشیده سطح بدن الرو از رشته( Cryptolaemus montrouzieriکفشدوزک کریپتولموس)-4

 دآلود و بالشک مرکباتهای آرملقب بوده و دشمن طبیعی شپشک "ردآلودشده است. به از بین برنده شپشک آ
های پرورش حشرات)انسکتاریوم( در شمال ایران برای رهاسازی در باغات همین منظور در محلهستند و به

 .(0)شکلشوندچای و گیاهان زینتی تکثیر می، مرکبات
بوتی خصوص کنه تارعنکههای گیاهی و باز کنه «یازبین برنده کنه تارعنکبوت»خوارملقب به کفشدوزک کنه-5

 .(9)شکل کندتغذیه می
 

 
 کفشدوزک استرالیایی -7شکل

 
 کفشدوزک کریپتولموس -8شکل

 
 خوارکفشدوزک کنه -9شکل

 

 (:Chrysopaبالتوری سبز یا کریزوپا) -1
اندازه  بهانند و چشمان طالیی م های شفاف توربال، ای زیبا و ظریف با بدن سبزرنگبالتوری سبز عمومی حشره

ذیه ها تغاز شهد گیاهان و گرده گل بالتوری سبز شکاری نیست و معموال   کاملحشره ست. امتر سانتی 3تا  5/8
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 خوار:پشه شته-1

الرو  کند.از شهد و شیره گیاهان تغذیه می کامل آنو حشرات  ستهاپشه سایر این حشره ظاهری مانند
این  .کندگونه شته تغذیه می تعدادی ازمتر از میلی 3خوار به اندازه حداکثر رنگ پشه شتهشکل و نارنجیکرمی

ها شدن شتهکند که موجب فلجا تزریق میهای سمی به بدن آندهانی خود مادهبا اندام  هاالرو با گرفتن شته
 .(13و  10)شکلکشدآنها را میها شتهشود و سپس با مکیدن مایعات بدن می
 

 
 الرو پشه شته خوار -11شکل

 
 حشره کامل پشه شته خوار -11شکل

 

 (: Oriusهای گل یا اوریوس)سن -1

های اوریوس های سنباشد. پورهمتر میمیلی 5تا  0آنها  های اوریوس شکارگرهای کوچکی هستند که اندازهسن
 هستند. کاملتر از حشرات ای روشن و دارای جثه کوچکبه رنگ زرد متمایل به صورتی یا قهوه

های کنه، های سفیدمگس، هاشته، هاهای اوریوس هر دو شکارگران حریص تریپسهای سنو پوره کاملحشره 
کنند. این حشرات در زمان تراکم ها و شیره گیاهان نیز تغذیه میهد گلحشرات بوده و از شتارعنکبوتی و تخم

 .(15و  14)شکلدهندجمعیت و کمبود غذا رفتار همخواری از خود بروز می
 

 
 پوره سن اوریوس -14شکل

 
 حشره کامل سن اوریوس -11شکل
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 های شکارگر:کنه -7
در  ،ها در کنترل بیولوژیکولی به دلیل اهمیت آن، رندعنکبوتیان تعلق دا ردهها جزو حشرات نیستند و به کنه

 این بخش آمده است.

موجوداتی ریز و سریع به اندازه حداکثر یک ، کنه شکارگر فیتوزئید
متر و به رنگ نارنجی متمایل به قرمز بوده که از دشمنان میلی

شوند. در محیط گرم و عنکبوتی محسوب میهای تارمهم کنه
های برابر کنهنرخ تکثیری در حد دو، لغ شکارگرهای بامرطوب کنه

 38عنکبوتی نابالغ یا کنه تار 04توانند تا تارعنکبوتی داشته و می
ار کش بسیها به سموم شیمیایی کنهتخم آن را بخورند. این کنه

 .(16)شکلپذیر هستندحساس و آسیب

 
 کنه شکارگر -11شکل

با وارد کردن اسامی علمی آنها مندرج در کتاب همراه هنرجو در وب های مفید را توجه: تصاویر حشرات و کنه
 توانید مشاهده کنید.می www.insectimages.orgسایت

 
 آوری شکارگرهاجمع   فعالیت

 اتیلیک ای الکلتیوب شیشه، سوزن اتاله، اتالوار، تور، آسپیراتور وسایل و تجهیزات مورد نیاز:
 کار بپوشید.لباس مناسب  -1
گل یا  هایسن، خوارپشه شته، های گل یا سیرفیدمگس، شیخک، بالتوری سبز، هاشکارگرهای مختلف )کفشدوزک -0

 آوری کنید. جمع، وی آفات مختلف فعالیت دارندهای شکارگر( را که در مزارع منطقه شما بر رکنه، اوریوس
 . ها را بررسی نماییدهای آناه به کمک مربی خود ویژگیدر آزمایشگ -3
 اقدام نمایید. آنهانسبت به ترسیم شکل  -4

 

 

 
 د.بیشتر است؟ مثال بزنی منطقه شمایک از نظر کنترل آفات در شرایط  کارآیی کدام، از بین هفت شکارگر فوق -1  پژوهش 

 شود؟ انجام می حشرات مفید در منطقه شماپرورش و تکثیر کدام  -0
 

 
 ای زیر را در ایرانهبرای پرورش و تکثیر هر یک از شکارگر چگونگی وامکانات الزم، نور(، رطوبت، ماشرایط مناسب )د  پژوهش 

 در کالس درس ارائه دهید: پژوهش کرده و
 های شکارگر کنه -4   های شکارگر اوریوسسن -3   بالتوری سبز -0   کفشدوزک کریپتولموس -1
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 ها و پارازیتوئیدها(:)پارازیتهاانگلو شبه هاانگل -ب

، دکننها معموال  در بدن میزبان خود زندگی میها و پارازیتوئیدها در این است که پارازیتتفاوت بین پارازیت
شوند. پارازیتوئیدها که پارازیتوئیدها موجب مرگ میزبان خود میدر حالی، شوندولی موجب مرگ آن نمی

برای ، ننشد بودن پیکره و دیده به دلیل ریز قش مهم آنها بیشترکنترل زیستی هستند که نقهرمانان گمنام 
 همه چندان مشهود نیست.

ریزی ( تخمکاملپوره یا ، الرو، حشرات پارازیتوئید در داخل یا روی یکی از مراحل زندگی میزبان خود)تخم
از  کاملهایت حشرات در ن شود.ها به تدریج از میزبان تغذیه کرده و موجب مرگ آن میکنند و نوزاد آنمی

رشد و تغذیه الرو حشره پارازیتوئید ممکن است در داخل  شود.میزبان خارج شده و این چرخه مجددا  تکرار می
وع دوم تر از نباشد که نوع اول در حشرات بسیار رایج، بدن میزبان یا در حالتی که به بدن میزبان چسبیده است

 باشد.می
ئیدها نیز خود دارای دشمنان طبیعی هستند که موجب کاهش جمعیت آنها الزم به ذکر است که پارازیتو

شود و امکان پرداختن به های متنوعی را شامل میشوند. تعداد حشرات پارازیتوئید بسیار زیاد بوده و گونهمی
تری یشها که از اهمیت بآشنایی فراگیران به تعدادی از آنولی برای ، ها در یک فصل کتاب مقدور نیستهمه آن

 گردد.اشاره می، در کنترل بیولوژیک برخوردار هستند
 

 
 های دیگری با هم دارند؟چه تفاوت پارازیت و پارازیتوئید  پژوهش 

 
 

 زنبورهای پارازیتوئید: 

 (:Ichneumonidsزنبورهای ایکنئومونید) -1
های بسیاری را شامل ها و گونهجنس، این خانواده از زنبورها

این موجودات حشراتی با بدن باریک و کشیده و شوند. می
 که اندازهحالیدر، وده و برخی بسیار کوچک هستندرنگارنگ ب

حشره ماده در رسد. متر هم میسانتی 13ها به هبدن برخی گون
های ریز بسیار بلند هستند. گونهها دارای اندام تخمبعضی گونه

 زی داشته و عمدتا  اهمیت زیادی در کشاور، زنبورهای ایکنئومونید
 .(17)شکلباشندها میها و پروانهپرهپارازیتوئید الرو شب

 
 ایکنئومونید زنبور -17شکل

  (:Braconidsزنبورهای براکونید ) -1

کنند. ها و تعدادی دیگر را پارازیته میالرو پروانه، هامگس، هاسوسک، هاشته، های این خانواده از زنبورهاگونه
در مجاورت یا روی بدن میزبان خود ، های این خانواده پس از یافتن میزبان در داخلده برخی گونهزنبورهای ما

ه ای کپس از خروج از تخم از بدن میزبان تغذیه نموده و سپس در داخل پیله، کنند. نوزادان زنبورریزی میتخم



 تولید حشرات مفید برای کنترل آفات

 111 

توان های زنبورهای براکونید را میاز گونههای برخیروند. پیلهبه شفیرگی می، به بدن میزبان متصل است معموال 
 .(19و  10)شکلها مشاهده کردروی بدن الرو پروانه

 

  

 بر روی الرو پروانه براکونید تخم ریزی زنبور -19شکل زنبور براکونید -18شکل

 
 هاآوری پارازیتوئید شتهفعالیت:جمع  فعالیت 

 میکروتیوب، بینوکولر، تیغ )کاتر(، پنبه، لوله آزمایش وسایل و تجهیرات مورد نیاز:
 کار بپوشید.لباس مناسب  -1
  آوری کرده و به آزمایشگاه منتقل کنید.های مومیایی را از مزارع منطقه جمعشته -0
اده متر( انتقال دای )به ابعاد هفت در یک سانتیشهصورت انفرادی به داخل لوله آزمایش شیهای مومیایی را بهشته -3

 آن را با پنبه خشک مسدود کنید. و دهانه
رگ که بشوند که تها با چاقو یا تیغ طوری برش داده میبرگ، به لوله آزمایش های مومیایی شدهانتقال شته موقع -4

 صورت چسبیده به آن به لوله آزمایش منتقل شود.های مومیایی بهزیرین شته

 
 

 
 شته مومیایی شده -11شکل

 
 گذاری شتهزیتوئید در حال تخمزنبور پارا -11شکل 

 

 

  

 

 مومیایی را از سطح برگ جدا نکنید. چرا؟  شته هرگز 
 

 تخم پارازیته 
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درصد و دوره  08تا  78رطوبت نسبی ، درجه سلسیوس 05تا  08های آزمایش را در شرایط آزمایشگاه )دمای لوله -5  
های مومیایی خارج شته های پارازیتوئید ازهید تا زنبور( به مدت دو تا سه هفته قرار د0به  16نوری روشنایی به تاریکی 

 ند. شو
شته ، برداریبرای هر لوله آزمایش یک شماره یا کد بزنید و براساس آن در جدولی اطالعات اعم از محل نمونه -6

رنگ شته مومیایی و رنگ شته غیرمومیایی درج و ، کنندهآورینام جمع، آوریتاریخ جمع، میزبان گیاهی، میزبان
 نگهداری شود.

های مومیایی رازیتوئید را )که از شتههای پاهای زنبورهای نمونهویژگی -7
اند( در زیر بینوکولر به کمک مربی خود بررسی کرده و نسبت به خارج شده

 ترسیم شکل در دفتر نقاشی اقدام کنید.
های پارازیتوئید های خروج زنبورها و محل سوراخهای مومیایی شتهجلد -0

 .(08)شکلرا به کمک مربی خود بررسی نمایید
سی محتوی های حجم نیم سیهای پارازیتوئید را در میکروتیوبزنبور -9

 .(00و  01)شکلداری کنیدنگه صددر 75الکل اتیلیک 
  

 میکروتیوب -11شکل
 

 

 

درصد تهیه  75سی الکل اتیلیک سی 588، درصد و آب مقطر 96توان با استفاده از الکل اتیلیک چگونه می مسئله:

 کرد؟

 مسئله:  پاسخ
c v c v

v v CC
=

× = × → =
1 1 2 1

1 196 75 500 390 

 c1غلظت الکل اولیه = 
 c2غلظت الکل مورد نظر = 

 v1حجم اولیه = 
 v2حجم به دست آمده = 

 

 
 

وئید های پارازیتهای مومیایی چه نقشی در شناسایی زنبور؟ رنگ شتهشوندهایی دیده میهای مومیایی به چه رنگشته  پژوهش 
 دارد؟ مثال بزنید.

  

 

 

 رسانیمسی میسی 111را به حجم آن ، آب مقطر با داریم ودرجه برمی 91سی الکل اتیلیک سی 191
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 : (Trichogrammaزنبورهای تریکوگراما) -1

زنبورهای تریکوگراما حشراتی بسیار کوچک و ظریف بوده 
شوند. این حشرات که با چشم غیرمسلح به سختی دیده می

باشند که پارازیتوئید تخم میاز این نظر حائز اهمیت ویژه 
 ل ازتوانند قبپره هستند. بنابراین میپروانه و شب تعدادی از

 ها را از بین ببرندآن، زای حشراتظهور مرحله خسارت
 .(03)شکل

ریزی تخم، میزبانهای حشرات داخل تخم، زنبورهای ماده
ها از محتویات داخل تخم آفت تغذیه کنند. الروهای آنمی
وند. ررنگ شده و از بین میتیره، های پارازیتهتخم د.نکنمی

 زنبورهای بالغ ، پس از سپری شدن دوره الروی و شفیرگی

 

هاست که در این زنبور سال شود.تریکوگراما از تخم میزبان خود خارج شده و این چرخه بار دیگر تکرار می
باغات سیب و انار ، پنبه، ذرت، بوه در مزارع برنجر سطح انشود و دها پرورش داده میکشورمان در انسکتاریوم

، توان کرم ساقه خوار برنجمی، شوندوسیله زنبورهای تریکوگراما نابود میفاتی که بهآاز جمله  شود.رهاسازی می
 را نام برد. ... و کرم گلوگاه انار، کرم سیب، کرم غوزه پنبه، کرم ساقه خوارذرت

 :(Encarsia formosaزنبورهای انکارسیا) -4

است.  ها در گلخانهاین زنبور پارازیتوئید اختصاصی سفیدبالک
ای بسیار دارای جثه، زردزنبورهای ماده به رنگ سیاه و شکم

هستند. بدین  متر(بوده و بکرزامیلی6/8وچک )ظریف و ک
گیری ندارند. زنبور ماده ریزی نیاز به جفتمعنی که برای تخم

خود را به صورت انفرادی داخل پوره  تخم 188تا  58تواند می
الک ب های سفیدسن سوم یا شفیره سفیدبالک قرار دهد. پوره

الرو زنبور پس از تغذیه از  آیند.میپارازیته به رنگ سیاه در
شفیره شده و در شرایط مناسب پس از حدود ، بدن میزبان خود

 تروز زنبورهای کامل از میزبان مرده خارج شده و به فعالی 18
 .(04)شکلدهندمفید خود ادامه می

 

 های پارازیتوئید:مگس

 (:Tachinidهای تاکینید)مگس
ای یا سیاه با چشمان درشت قرمز رنگ هستند و اندازه قهوه، حشرات کامل مگس تاکینید به رنگ خاکستری

ها و عسلک خارج شده های بالغ از گرده گلمتر متغیر است. مگسمیلی 7/10تا  5/0بین آنها  های مختلفگونه

اری از پارازیتوئید بسی، های تاکینیدکنند. مگسها و سایر حشرات مکنده تغذیه میاثر فعالیت شتهاز گیاه در 

ها ها روی بدن یا روی سطح برگها هستند. آنها و الرو پروانهنس، هاملخ، هاهای حشرات مانند سوسکگونه

درنگ شکل سفیبلعند یا این که الرو کرمیتخم مگس را می، ه از گیاهانحشرات در حال تغذی کنند.ریزی میتخم

گذاری در زنبور تریکوگراما درحال تخم -11شکل

 تخم حشره آفت

 زنبور انکارسیا -14شکل
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وان تاین خانواده می پارازیتوئیدهای از جمله مگسشود. کرده و وارد آن می مگس تاکینید بدن میزبان را سوراخ

ود و در نهایت رجا به شفیرگی میالرو مگس از داخل بدن میزبان تغذیه کرده و در همانمگس فازیا را نام برد. 

 .(05)شکلشوندمگس کامل از بدن میزبان مرده خارج می، پس ازطی کردن مراحل رشد خود

 
 مگس فازیا -11شکل

 
 های پارازیتوئیدزنبور   فعالیت

 اتیلیکالکل ، تور، ایتیوب شیشه، آسپیراتور مواد و تجهیزات مورد نیاز:، وسایل
 لباس مناسب کار بپوشید -1
را  اکینیدانکارسیا( و مگس پارازیتوئید ت، تریکوگراما، آفیدیوس، براکون، ارازیتوئید مختلف )ایکنئومونیدهای پزنبور -0

 آوری کنید. جمع، وی آفات مختلف فعالیت دارندکه در مزارع منطقه شما بر ر
 ها را بررسی نمایید. های آنار به کمک مربی خود ویژگیاز پوشیدن لباس ک در آزمایشگاه بعد -3
 نسبت به ترسیم شکل در دفتر نقاشی خود اقدام نمایید. -4

 

 

 
به  نیدانکارسیا( و مگس پارازیتوئید تاکی، تریکوگراما، آفیدیوس، براکون، در پنج زنبور پارازیتوئید )ایکنئومونید -1  پژوهش 

 د. ها بتوانند طعمه خود را پارازیته کننشود تا آنام ویژگی حشره باعث میتفکیک کد
 کند؟ها را پارازیته میشش پارازیتوئید فوق به تفکیک کدام آفت یا آفت -0
 یک از نظر کنترل آفات در شرایط کشورمان بیشتر است؟ مثال بزنید.کارآیی کدام، از بین شش پارازیتوئید فوق -3
 در کدام مناطق؟ شود؟یک از شش پارازیتوئید فوق در شرایط کشورمان انجام میپرورش و تکثیر کدام  -4

 

 
زیر را  یدبرای پرورش و تکثیر هر یک از زنبورهای پارازیتوئ چگونگی وامکانات الزم، نور(، رطوبت، شرایط مناسب )دما  پژوهش 

 گزارش تهیه نمایید و در کالس درس ارائه دهید: در ایران پژوهش کرده و
   زنبور تریکوگراما -0 زنبور براکون -1
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 اییابی مرحلهارزش
 

 کار حلمرا ردیف
، مواد، )ابزار عملکرد شرایط

 ...( و مکان، زمان، تجهیزات

 نتایج

 ممکن
نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد

1 
شناسایی 
حشرات 
 مفید

زن سو، اتالوار، تور، آسپیراتور
 لالک، ایتیوب شیشه، اتاله

 اتیلیک
تیغ ، پنبه، لوله آزمایش

، ولربینوک، )کاتر(
 ، میکروتیوب

باالتر از 

 حد انتظار

حشرات مفید را شناسایی و دسته بندی کند. 
کند. آوری ها را جمعارازیتوئد شتههای پتخم

ویژگی هر یک از حشرات مفید را برای کنترل 
 آفات تحلیل کند.

3 

 حددر 

 انتظار
حشرات مفید را شناسایی و دسته بندی کند. 

 کند.آوری ها را جمعارازیتوئد شتههای پتخم
0 

تر از پایین

 حد انتظار
 1 آوری یا دسته بندی حشرات مفید.عدم جمع

 

  پرورش و تکثیر دشمنان طبیعی

 تکثیر و رهاسازی دشمنان طبیعی است. پس از، های کنترل بیولوژیکهمانگونه که گفته شد یکی از روش
 نوبت تکثیر آن ، وع دشمن طبیعیترین نخاب مناسبی از نظر شناسایی و انتهای دقیق آزمایشگاهبررسی

شود. انسکتاریوم محلی است که در آن شرایط الزم از میانجام هایی به نام انسکتاریوم باشد. تکثیر در محلمی
ن انسکتاریوم بهتری عبارت دیگربهباشد. و تکثیر عامل مورد نظر فراهم می رطوبت و نور برای رشد، نظر حرارت

 ها معموال  آورد. در انسکتاریومرا داریم را فراهم می صد پرورش آنشد و نمو سریع و بهینه عاملی را که قشرایط ر
تبادالت حرارتی و رطوبتی با فضای بیرون به حداقل رسیده و رعایت مسائل بهداشتی از اهمیت فراوانی برخوردار 

نه مین شرایط بهیت و وسائل ساده تا مدرن برای تأواها از ادانسکتاریوم، است. بسته به نیاز و مسائل اقتصادی
 نمایند.پرورش عوامل بیولوژیک استفاده می

 ساختمان انسکتاریوم

تداخل ایجاد نشود و امکان ، های مجزا باشد تا در طول مراحل تولیدمحل تولید تریکوگراما باید دارای اتاق

زیرا  ،ها و منافذ را باید با پارچه یا مقوای مشکی پوشاندهای متفاوت را داشته باشیم. پنجرهکنترل دما و رطوبت

 ستنده پروانه بید غالتحشرات تکثیر شده به منظور پارازیته شدن در محیط انسکتاریوم آفت انباری از جمله 

ها النها و س. تمام اتاقشودمین أپارازیت نیز باید ت را برای حشرات و به تاریکی عالقه بیشتری دارد. منبع نوری

 باید هواکش داشته باشد تا بتوان تهویه مناسبی اعمال نمود. بهترین سیستم گرمایش شوفاژ است. 

درصورت استفاده از بخاری گازی یا نفتی باید دقت کرد که هیچگونه گازی از آنها متصاعد نشود. برای خنک 

 شود.ستفاده میکردن نیز از کولر گازی )در مناطق مرطوب( و یا کولر آبی )در مناطق خشک( ا
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های توان از دستگاهمین رطوبت مورد نیاز میأبرای ت
رطوبت ساز )سرد یا گرم( استفاده کرد. تجهیزات دیگر 

ا در هشامل سردخانه )برای نگهداشتن تخمدرانسکتاریوم 
آزمایشگاه کوچک دارای لوپ  ،(گرادسانتی درجه4دمای 
 بزرگ وهای آزمایش کولر و پتری دیش و لولهیا بینی

شود. داشتن یک آزمایشگاه کامل همچنین آون بزرگ می
 ندارد. تنها وجود یک لوپ الزامی در انسکتاریوم لزومی

  .(06)شکلستا

 

 
 
 

 بازدید از واحدهای پرورش و تکثیر زنبور تریکوگراما در منطقه و بررسی ساختمان انسکتاریوم -1   فعالیت
تجهیزات و مواد الزم در هنرستان کشاورزی برای پرورش و تکثیر زنبور ، لوسای، بررسی ساختمان انسکتاریوم -0

 تریکوگراما توسط هنرجویان
 

 

 

 ضد عفونی انسکتاریوم

ها به د که یک نوع از این کنهنشوهای شکاری مشاهده میکنه، در آزمایشگاه هنگام پرورش بید غالت معموال 
یر حشره بالغ( تکث، الرو، ریع در تمام مراحل رشدی بید غالت )تخممعروف است. این کنه خیلی س ایشیشه کنه

این  رلکنتطور آماده باش برای هبرد. بنابراین همیشه باید باز بین می کند و تمام مراحل رشد را سریعا  پیدا می
تر عده سریهای ماهای ماده هستند و حرکتشان نسبت به کنهتر از کنههای نر به مراتب کوچککنه باشیم. کنه

حتی برای انسان نیز زیان آور بوده و وارد پوست  هاروز است. این کنه 5تا  4ها است. سیکل رشد و نمو این کنه 
 نماید.شوند که در نهایت ایجاد خارش و التهاب میبدن می

اری بیدی که خریدپروانه و حتی تخم ، شفیره، شوند. الرووارد انسکتاریوم میمختلف راحتی و از طریق ا بههکنه
 ممکن است آلوده به کنه باشد. ،کنیدمی

)توسط لوب( بر روی پارچه سیاه رنگ است. چون  18تا  5ها از طریق بزرگنمایی بهترین راه دیدن این کنه
 را مشاهده نمود. توان آنرنگ عمومی این کنه زرد است به راحتی می

شود گیری استفاده میگیری و تخمویژه در پروانههسایلی که بهای انسکتاریوم و وها و اتاقضدعفونی مرتب سالن
اشد. سزایی داشته بثیر بهأتواند در کاهش جمعیت کنه تهای آغشته به کنه کش میو همچنین استفاده از پادری

ا های داخل آن رتوان کاورها و قابمی ،گیری آلودگی به کنه مشاهده شودر زمان پروانهکه دهمچنین درصورتی
 مرتبه تکرار نمود. 3تا  0بالفاصله پس از پروانه گیری سمپاشی کرده و این کار را هفته ای 

  

 سازی جومادهای از قفسه آنمونه -11شکل
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 های بید غالت بررسی و مشاهده کنه   فعالیت
 کنه بید غالت، بینوکولر، لوپ وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

 مراحل انجام کار
 در آزمایشگاه روپوش سفید آزمایشگاهی بپوشد. -1
 های سه نفره تقسیم شوید.هبه گرو -0
 پس از تحویل گرفتن وسایل و تجهیزات توسط سرگروه به نوبت : -3

 مشاهده کنید. )توسط لوب( بر روی پارچه سیاه رنگ 18تا  5از طریق بزرگنمایی را ها این کنه
  نمایید.بررسی و نسبت به ترسیم شکل اقدام ، های مختلف بدن را مشاهدهر قسمتاستفاده از بینوکول با
 و گوکند گفتهای ظاهری که شناسایی کنه بید غالت را از سایر حشرات متمایز میدر گروه در خصوص ویژگی -4

 کنید.
 گزارش کار را در دفتر خود ثبت و به هنرآموز تحویل دهید. -5

 

 

 
ای راز آنجا که اغلب آفات کشاورزی که باست.  زبانگر نیاز به حشره میبه منظورتکثیر عوامل بیولوژیک پارازیت یا شکار  بیشتر بدانیم

مجبوریم به  ،سل ندارندشگاهی و انسکتاریومی امکان تکمیل ندر محیط بسته آزمای، شودآنها عوامل بیولوژیک تولید می
د نستهانباری که آفت های دیگری هایی از میزباننترل بیولوژیک آنها در چنین محیطمنظور تکثیر و پرورش عوامل ک

 شود.عنوان میزبان واسط استفاده میمانند بید غالت یا بید آرد به
 

 

 

 
 ضد عفونی انسکتاریوم   فعالیت

 .پادری، انسکتاریوم، سم سوین، فستوکسین، سم نئورون :مواد و تجهیزات مورد نیاز، وسایل
 مراحل انجام کار

 لباس مناسب کار بپوشید. -1
 تأیید نظر هنرآموز تشکیل دهید. نفره را با 5تا  3های گروه -0
 . دخصوص حشرات پاک کنیهاتاق را از هرگونه آلودگی و ب-3
 . روش مناسب کنترل کنیدبه در صورت وجود النه مورچه -4
ری از برای جلوگی، شودگیری استفاده میگیری و تخمکه بویژه در پروانهرا ی های انسکتاریوم و وسایلها و اتاقسالن-5

 کنید.ه با سم نئورون سمپاشی شیوع کن
 کنید. کش آغشتهبه کنه را های انسکتاریومها و اتاقسالن هایپادری -6
 گزارش انجام کار را ثبت و به هنرآموز خود تحویل دهید. -7
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 ایارزشیابی مرحله
 

 کار حلمرا ردیف
، مواد، )ابزار عملکرد شرایط

 ...( و مکان، زمان، تجهیزات

 نتایج

 مکنم
نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد

0 
آماده 
سازی 

 انسکتاریوم

 ،فستوکسین، سم نئورون
، انسکتاریوم، سم سوین

 پادری
کنه بید ، بینوکولر، لوپ

 غالت

باالتر از 

 حد انتظار

انسکتاریوم را ضدعفونی کند. شرایط رطوبتی و 
دمایی انسکتاریم را تنظیم نماید. محیط را برای 

کنه بیدغالت پایش نماید و کنه بید غالت  وجود
 را شناسایی کند. 

3 

 حددر 

 انتظار
کند. شرایط رطوبتی و انسکتاریوم را ضدعفونی 

 دمایی انسکتاریم را تنظیم نماید.
0 

تر از پایین

 حد انتظار
 1 عدم ضد عفونی یا تنظیم شرایط انسکتاریوم

 

 پرورش زنبور تریکوگراما

د انبوه زنبور تریکوگراما شامل دو مرحله عمده تولید تخم میزبان آزمایشگاهی پرورش زنبور و پرورش و تولی
ر د اشد که در این مرحله تخم میزبان تولید شده برای پارازیته شدنبی تکثیر و ازدیاد خود زنبور میمرحله

 د.شودو مرحله در ادامه توضیح داده میشود. این اختیار زنبورها قرار داده می

 تریکوگراما )پرورش میزبان واسط( تولید تخم میزبان آزمایشگاهی زنبور

هایی استفاده کنیم که زنبورها نیاز داریم تا از میزبان ،برای اینکه زنبور تریکوگراما در انسکتاریوم ازدیاد یابد
، ربومیط آزمایشگاهی و انسکتابتوانند بر روی تخم آنها بخوبی رشد و نمو نمایند و از طرفی بتوانیم آنها را در شرا

 های کشور مورد استفاده قرار ومهای آزمایشگاهی که در بیشتر انسکتاریراحتی تکثیر نماییم. از میزبانهب
های غالت فعال است و ه آفت انباری است که بر روی دانهباشد. این پروانبید غالت و یا سیتوتروگا می، یردگمی
باشد برای پرورش این آفت انباری جو میم به صورت انبوه پرورش داد. غله مناسب را در انسکتاریو توان آنمی

 را روی سایر غالت همانند گندم نیز پرورش داد.  توان آنولیکن می
ریزی شده از زنبورهای طور منظم و برنامهه در طول دوره پرورش بهبرای حفظ کارآیی زنبورها ضروری است ک

ی مادر عنوان نسلآوری شده از طبیعت بهان اصلی و یا زنبورهای طبیعی جمعمیزبپرورش یافته به روی تخم 
که زنبور برای رهاسازی بیش از پنج الی شش نسل به روی میزبان واسط پرورش نیافته  طوریبه شود. استفاده

میزبان  ایط پرورشامکانات و شر، ضروری است در کنار خط تولید انبوه زنبور بر روی میزبان واسطبنابراین  .باشد
گیری از زنبورها بر روی تخم بید غالت از این زنبورها به عنوان اصلی نیز فراهم گردد تا بدین ترتیب پس از نسل

 .برای خط تولید استفاده شودمادری نسل 
بندی متناسب با شروع آفت از نکات مهم در تولید تریکوگراما کارگیری زماننحوه پرورش میزبان واسط و به

 حائز اهمیت است. ، راحتی پرورش یابد. همچنین نوع میزبان واسطی که بهستا
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ها نشان داده که شفیرگی است و آزمایشر مرحله پیشسازی تریکوگراما در دمای کم و دبهترین زمان ذخیره
. این دنگهداری شون در یخچال ا درصد خروجی باالبتوانند حتی تا سیصد روز های پارازیتوئید میفیرهشپیش

 یک موفقیت در ذخیره سازی است که بستگی زیاد به هر دوگونه آفت و تریکوگراما دارد.
 الزم است مراحل زیر انجام شود: پرورش میزبان واسطبرای 

 جو سازیآماده تهیه ومرحله اول:
در . شود تهیهجو باید به مقدار کافی ، در انسکتاریوم با توجه به حجم کار پرورش پروانه بید غالتبه منظور 

معموال  برای آلوده سازی . های خریداری شده درشت و با پروتئین باال باشندد دقت کرد که دانههنگام خرید بای
ه سازی در آلود برایجو  عمول به علت ارزان بودنگندم و یا ذرت استفاده نمودکه به طور م، توان از جومی

فاده باید تمیز و عاری از هر گونه آفت یا بیماری و همچنین مورد است جو. شوداستفاده میاز آن انسکتاریوم 
اعث ب یابند وزیرا با توجه به شرایط مناسب انسکتاریوم عوامل مزبور به سرعت تکثیر می، عوامل خارجی باشد

و  زنی بذرها را نیز از بین بردآفات انباری احتمالی و قدرت جوانه بایدپس از خریداری جو . شوندکندی کار می
 کرد.جوهای پوک و حذف ها اقدام به شستشوی پس از حذف ناخالصی

 

 برای پرورش پروانه بید غالت جو آماده سازی   فعالیت
پرمنگنات  ،)فستوکسین(قرص فسفید آلومینیوم، لگن)تشت(، الک، سبد یا آبکش، آون وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

 .ترازو، پتاسیم
 مراحل انجام کار 

 یشگاهی بپوشید.روپوش آزما -1
 مربی خود تحویل بگیرید.به مقدار کافی جو برای پرورش پروانه بید غالت از  -0
 آن را جدا کنید.، در صورت وجود عوامل خارجی در جو -3
عدد قرص فسفید  3تا  0کیلویی ریخته و داخل آن حدود  08های پالستیکی بزرگ معموال  جو را در داخل ظرف -4

 .(عدد قرص 1کیلویی  58به ازای هر کیسه دهید. )سین)قرص برنج( قرار فستوکبا آلومینیوم 

 

 ضدعفونی کرد. وان با استفاده از حرارتتجای روش باال میتوجه: به
 ساعت قرار دهید. 40ها را در یک اتاق در بسته در زیر پالستیک بدون منفذ به مدت کیسه -5
ساعت و  04به مدت  گراددرجه سانتی 78ه داخل آون در درجه حرارترا ب هاآنبرای جلوگیری از جوانه زنی جوها  -6
در  جوها را های میکروبیبرای از بین بردن آلودگی همچنیندهید. ساعت قرار  40در مدت گراددرجه سانتی 68یا

 .دثانیه غوطه ور کنی 18در هزار به مدت  4محلول پرمنگنات 

 

 

  

 

اتمسفر به  1/1تا  1و فشار گراد درجه سانتی 71توان درداخل اتوکالو بزرگ با حرارتمی 
 .قرار دادنیز دقیقه  11مدت 

 

 

شود و سمی است که به سرعت در هوای آزاد به گاز سمی تبدیل می فستوکسین قرص 
برای انسان خطرناک است. بنابراین در موقع مصرف آن باید توجه داشت که از استنشاق 

 سم اکیداَ خودداری شود.
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 . دی جو نمائیسپس اقدام به شستشو -7   فعالیت
 3های پالستیکی در سبد ها و جوهای پوک آنها راپس از حذف ناخالصی -0

دست هرا ب درصد( 15 )حدودا کیلوئی ریخته تا رطوبت الزم و مورد نیاز 
 .(07)شکلآورد

 

 

 گزارش انجام کار را ثبت و به هنرآموز خود تحویل دهید. -9
 

 

 

 های غالتمجو با تخ آلوده سازیمرحله دوم: 

درصد( را  15د ای که رطوبت مناسب )حدوهای ضدعفونی شدههای بید غالت روی دانهدر این مرحله تخم
نیم گرم تخم بید غالت بسته به تازه  تا یک و یکتوان از شود. به ازای هر یک کیلو جو میقرار داده می، ارندد

ای تواند کمتر مصرف شود. دمتفریخ آن بیشتر است و می .تر باشددن استفاده نمود. هر چه تخم تازهو یا کهنه بو
آلوده  ،باشد. اگر رطوبت کافی نباشددرصد می 78درجه و رطوبت آن حدود 05اتاق آلوده سازی جوها حدود 

تواند ه تولید پایین خواهد آمد. دما میشدن جوها توسط الروهای خارج شده از تخم بید غالت کمتر بوده و بازد
گیرد د تا یک حد مشخصی از دما صورت میشد و نمو بید غالت تاثیرگذار باشد ولی این سرعت رشدر سرعت ر

و نفوذ ای جهباشند. پس از اینکه الروها به داخل دانهدرجه عامل توقف رشد می 38ی حدود و معموال  دماها
ان رشد کامل الروهای بید زدگی جوها جلوگیری شود. جوها در زمشوند تا از کپکجوها به هم زده می، کردند

باشند و این با قرار دادن دست داخل توده جوها قابل لمس است. کنترل دما در محدوده حدود میغالت گرم 
ها درجه در این زمان الزم است. از زمانی که الزم است تا بید غالت دوره رشدی خود را کامل کرده و پروانه 07

 د. باشروز می 03 تا 00حدود  ،خارج شوند
های خود را داخل تخم شود و زنبور تریکوگراما تخمعنوان میزبان واسط استفاده میبه بید غالت پروانه تخم 
بید غالت تازه شیری رنگ بوده که به تدریج به پروانه کند(. تخم می هگذارد )آن را پارازیتبید غالت میپروانه 

ی های نارنجدهند و تمایل کمتری به پارازیت تخمترجیح میهای تازه را دهد. زنبورها تخمنارنجی تغییر رنگ می
سازی صورت پذیرد تا از جوانه زنی یا کپک ها بالفاصله پس از آلودهباید توجه داشت که تفریخ تخم شده دارند.

ه صورتی ک. درشودساز استفاده میسازی از رطوبتمین رطوبت اتاق آلودهأزدن جوها جلوگیری شود. به منظور ت
 .شته شودپاشی کرده و خیس نگه داآب ساز نداشته باشیم باید کف اتاق را مرتبا  طوبتر

 

تر گرفت، تا تهویه راحتمترسانتی 1تا  4 توان ارتفاع جو در درون سبدها رامی 
 .تهویه و هوادهی از پنکه استفاده کرد برایدرصورت لزوم باید . صورت گیرد

 

 سازی جوای از قفسه آمادهنمونه -17شکل
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روز بسته به دما و رطوبت  18الی  7سازی در حدود از زمان آلوده های جو معموال وذ الروها به داخل دانهنف
 انجامد. محیط و جوها به طول می

. این ندکندهی به جوها میشروع به هم زدن و رطوبت، ندذ کردسازی که الروها به داخل جو نفوپس از آلوده
 مین شود. أتا رطوبت و تهویه الزم در جوها ت ادعمل را هر روز باید انجام د

های به اولین پروانه ی کهشود. زمانروز پس از آلوده سازی انجام می 00مرحله انتقال به داخل کاورها حدود 
 گردد.انجام می ،صله عمل انتقال که در ادامه توضیح داده خواهد شدبالفا، نداصطالح پیش پرواز ظاهر شد

زیرپایی که مدام  اتاق آلوده سازی در طول شبانه روز باید تاریک باشد و بهتر است در جلوی درب هر اتاق یک
رصد د 08و رطوبت باالی  07قرار گیرد. دمای اتاق آلوده سازی حدود  ،آغشته شده( نئورون) کشکنه به محلول
 شود.توصیه می

 
 جو با تخم آفت انباری پروانه بید غالت سازی آلوده   فعالیت

 ،سیستم سرمایشی یا گرمایشی، مه ساز، دماسنج، رطوبن سنج، :ترازوی دقیقمواد و تجهیزات مورد نیاز، وسایل
 .تخم بید غالت، های باریکمیله

 مراحل انجام کار
 ایمنی و بهداشت فردی مجهز شوید. به لباس مناسب کار و سایر تجهیزات -1
رطوبت )در اثر فشردن یک دانه  تعیینس از پ را سازیزمان مناسب برای آلوده -0

مشخص و به تأیید روی جو بماند ولی از هم نپاشد(  هاناخنجای  ناخنجو بین دو 
 هنرآموز برسانید.

 

گرم  4، جوکیلوگرم 3برای آلوده سازی در هر سینی یا آبکش به ازای هر  -3
 (.00)شکلبریزیدتخم 

درصد برسانید. برای این کار از مه ساز یا خیس  08رطوبت اتاق را به حدود  -4
 کردن کف اتاق استفاده کنید.

تخم  188ها را با شمارش وضعیت خروج از و درصد تفریخ تخم دهای تخم را جمع آوری کنیورقه، از تفریخ پس -5
 ید, زیر بینوکولر یا یک ذره بین بررسی نمایید.که بصورت تصادفی مشاهده می کن

های پایینی را الرو آبکش، ها خارج و آویزان شوندتنند از سینی آبکشالروها ممکن است توسط تارهایی که می -6
 د. یها برگردانآوری و به داخل آبکشهای باریک جمعتوسط میله

. ددهی به جوها کنیشروع به هم زدن و رطوبت، جو نفوذ کردند سازی که الروها به داخلروز پس از آلوده 18حدود  -7
 مین شود. أتا رطوبت و تهویه الزم در جوها ت داین عمل را هر روز باید انجام دهی

 را همانند توضیحات باال انجام دهید.مرحله انتقال به داخل کاورها  -0
  .دهای الرو دار را بشماریاد دانهدانه جو را شکافته و تعد 188برای تعیین درصد آلوده سازی  -9

 

 

  

 

زنی و کپک زدن جوها در مورد جوانه در این مرحله دقت 
 بسیار الزم است.

 

ای از آبکش نمونه -18شکل

 سازی جوآلوده
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 گیریتقال جوهای آلوده به سالن پروانهان سوم: مرحله

بت در آنجا نسشوند و هایی موسوم به کاور منتقل میجوها بایستی به قفس، قبل از ظهور پروانه های بید غالت
شود. این دارد که جوها داخل آنها ریخته میهایی قرار قابشود. در داخل کاورها ها اقدام میپروانهآوری به جمع

ها امکان خروج از آنها را داشته باشند. در قسمت پایین اند تا تنها پروانهپوشیده شده های فلزیها با توریقاب
واسطه شکل کاور و هم توسط فشار هها هم بپروانهاند. این ها تعبیه شدهری پروانهآووفی برای جمعورها ظرکا

گیری شود. مدت زمانی ا تخمشوند تا از آنهطور مرتب جمع آوری میهروزانه و ب باد به این ظروف منتقل شده و
یط و احتمال آلودگی با کنه که باشد و بسته به شراروز می 38حدود  ،ری نمودگیتوان از هر کاور پروانهکه می

 38از  ل بهتر است بیشطور معموهتواند کمتر یا بیشتر باشد. ولی باین زمان می ،ولید را متوقف نمایدد تتوانمی
 گیری را انجام نداد. روز پروانه

ها اولین بیدهای بالغ که روی آبکش، روز پس از آلوده سازی 00حدود پرواز )های پیشبه محض ظهور پروانه
ها را درون لگن حاوی محلول آبکش در صورت نیاز عمل انتقال نمود. بدین منظورشود( باید اقدام به مشاهده می

 زنیم.در هزار غوطه ور کرده و چند ثانیه به هم می 0نئورون 
ها برای نقل و انتقال باید از روی هم گذاشتن آبکش .ک الرو زنده وجود داردی، که داخل هر دانه جوبه دلیل این

هم زدن جوها در روز و شب به دفعات برای هدر این زمان ب بین رفتن الروها نشویم. خودداری کنیم تا باعث از
 زنند.داخل کاور کپک می ،خشک شدن و هوادهی بسیار ضروریست. اگر جوها خشک نشده باشند

. ندکنها را به کاور منتقل میقاب، . پس از پر شدنندکنها خالی میها را به داخل قابساعت آبکش 04پس از 
ر ها از هزیرا پروانه، ضد عفونی شده و توسط چسب ماستیک تمامی درزهای آنها پر شده باشد کاورها باید قبال 

 شوند. سوراخی استفاده کرده و خارج می
عنوان )بهیک تونل کوچک حلبی وجود دارد که آن تونل را به یک سه راهی ، در پایین قیفو در زیر هر کاور 

پوشانیم. برای اتصال این سه راهی سه راهی را با توری و کش می، طرف کرده و در دو متصل (16پلیکا مثال 
 شود. دقت شود که سه راهی با زمین تماس نداشته باشد.ه تونل از تیوپ ماشین استفاده میب
 

نگ استفاده نمود. البته در صورتی ای سفید یا سیاه رتور پارچه، حلب، 0×0های آهنی توان از میلهبرای ساختن کاور می  بیشتر بدانید
 تری قابل استفاده خواهد بود.برای مدت طوالنی ،وم استفاده کنیمکه از آلومینی
 مترسانتی 108×108×08ابعاد کاور: 
 مترسانتی 108طول پایه: 

 مترسانتی 108×98×08ابعاد قیف پایین کاور: 
 مترسانتی 15تونل زیر قیف: 
 مترتیسان 18ها: فواصل بین قاب

ای متری. قاب به گونهلیمی 0قاب: وسیله ای است از جنس چوب یا آلومینیوم و تورهای فلزی گالوانیزه با منافذ  -
د. باید توجه داشت که ته قاب بایستی بسته نکیلوگرم جو آلوده را داشته باش 18حدود د که گنجایش نشوساخته می

 شود.اب قرار داده میق 18کاور تعداد  و باالی آن باز باشد. در هر
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 گیریتقال جوهای آلوده به سالن پروانهان  فعالیت 
 .قاب، کاورنیاز: مواد و تجهیزات مورد، وسایل

 

 
 گیریسالن پروانه -19شکل

 
 قاب -11شکل

 مراحل انجام کار:
 شید.را بپو روپوش آزمایشگاهی -1
 د.اییپرواز اقدام به عمل انتقال نمهای پیشبه محض ظهور پروانه -0
ور کرده و چند ثانیه به هم در هزار غوطه 0ها را درون لگن حاوی محلول نئورون آبکش، در صورت نیاز و وجود کنه -3
 .دزنیب

 

 . را انجام دهیدی هم زدن جوها در روز و شب به دفعات برای خشک شدن و هوادههدر این زمان ب -4

 

 .(38)شکلدها خالی کنیها را به داخل قابساعت آبکش 04پس از  -5

 

 . درا به کاور منتقل کنی آنهاها پس از پر شدن قاب -6
 

 

 
  

 

ن زیرا ای، جوهای پایین ریخته لگد نخورد، هاباید توجه کرد که در حین پر شدن قاب 
 شوند.جوها حاوی الرو بوده و به راحتی له می

 

 

 زنند.داخل کاور کپک می، ر جوها خشک نشده باشنداگ 
 

 

 

که داخل هر دانه جو بک الرو زنده وجود دارد باید از روی هم گذاشتن به دلیل این 
 .دتا باعث از بین رفتن الروها نشوی دها برای نقل و انتقال خودداری کنیآبکش

 



 114 

ضد عفونی شده و توسط چسب ماستیک تمامی درزهای  کاورها باید قبال   -7  
 ی استفاده کرده و خارج ر سوراخها از هزیرا پروانه، آنها پر شده باشد

 .(31)شکلشوندمی
آن  و یا اگر برای دپوشانیب یا پارچه توری باکاور را ، هاپس از انتقال قاب -0

و از بسته بودن کامل آن و عدم  دبندیبرا  آن، ددرب توری ساخته باشی
 .دوجود هر گونه درز و منفذ مطمئن شوی

 . برای اتصال ایندپوشانیب شرا با توری و کزیر کاور راهی سه، طرف دو -9
 . کنیدراهی به تونل از تیوپ ماشین استفاده سه
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 گیری بید غالتپروانه مرحله چهارم:

. در این اتاق هم شددرصد با 78درجه و رطوبت نسبی هوا حدود  04الی  03بایست گیری میدمای اتاق پروانه
 سنج الزم است.دماسنج و رطوبت

 . ندکنگیری میتوسط دستگاه پمپ باد اقدام به پروانه، ها از جو و پرواز در داخل کاوربعد از خارج شدن پروانه
 در گیریشد. البته زمانی که میزان پروانهباعبارت دیگر طول عمر هر کاور تا یک ماه میهگیری یا بمدت پروانه

دیگر موقع باطل کردن کاور است. این زمان ممکن است حدود روز بیست و پنجم باشد.  .اواخر دوره کاهش یابد
 یابد. زیرا خطر شیوع کنه افزایش می ؛روز نگه داشت 38در هر صورت نباید کاور را بیش از 

  

 

 .راهی با زمین تماس نداشته باشددقت شود که سه 

 

 درزگیری کاور -11شکل
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 ید غالتگیری بپروانه  فعالیت 
 .هود، دبه آماده، قیف، پمپ باد مواد و تجهیزات مورد نیاز:، وسایل

 مراحل انجام کار:
 روپوش آزمایشگاهی بپوشید. -1
 . بدیندگیری کنیدستگاه پمپ باد اقدام به پروانه توسط، ها از جو و پرواز در داخل کاوربعد از خارج شدن پروانه -0

اهی رهایی به قیف آنها را به داخل سهیف هدایت شده که همزمان با آن با زدن ضربهها کم کم به طرف قترتیب پروانه
 .دریزیب

 

 ای خارج نشود.تا پروانه دگیریبرا محکم را جدا کرده و درب آن آن، راهی شدندها وارد سهوقتی همه پروانه -3  
 .دبریده و ته آن دبه را با توری و کش مسدود کنیکه نصف آن را  دای را باید از قبل بدین صورت تهیه کنیدبه -4
 د.های داخل سه راهی را به داخل این دبه خالی کنیپروانه -5
ها را در زیر آن به آرامی . هود را روشن کرده و دبه محتوی پروانهدبریبانجام عمل پرزگیری زیر دستگاه هود  برای -6

 یشترباین عمل بیرون نیایند و  هنگامها در این زمان باید مراقب بود پروانه ها الک شود. درتا بال و پرز پروانه دتکان دهی
 پرزها گرفته شود.

  

 گیری بیدغالتمراحل پروانه -11شکل 

 

 

 گیری از بید غالتتخم مرحله پنجم:

به ، شودزیر هودهای با مکش قوی انجام می بل پس از پرزگیری که درآوری شده از مرحله قهای جمعپروانه
شوند. دقت و سرعت عمل در این ریخته می ،اندای پوشانده شدهچههایی که کف آنها با توری پارداخل قیف

آن در عالوه بر کار انتقال ایجاد اشکال کرده و  ها به سرعت پرواز کرده و درکه پروانه زیرا ؛مرحله ضروری است
ی هاها از قسمت توری بر روی برگهآورند. این قیفبهداشتی در تولید را به همراه میمحیط رها شده و مشکالت 

این کاغذها هر روز تعویض  .(33)شکلریزی کنندها تخمها روی آنشوند تا پروانهکاغذ و یا مقوا قرار داده می
ورد تریکوگراما مبرای تکثیر انبوه زنبور ، ده از پمپ بادست آمده پس از پرزگیری با استفادههای بشده و تخم

یر ت وارد چرخه تکثپروانه بید غال وبارهدها نیز برای تولید گیرند. بدیهی است مقداری از تخماستفاده قرار می
 شود.خود میزبان می

ایم ه نمودهبا کش تهی قبال هایی که های پالستیکی داریم که دو طرف آن باید با توریگیری نیاز به قیفبرای تخم
 . دار کنیمها را به منظور عبور هوا و تهویه سوراخها نتوانند خارج شوند. بهتر است قیفپوشانده شود تا پروانه
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ایم را مرتب بر روی یک که آماده کردهرا هایی قیف
ها را از داخل دبه صفحه مسطح قرار داده و پروانه
ا هنیم. میزان پروانهکپرزگیری به داخل آن خالی می

داخل هر قیف به مقداری است که یک الیه پروانه 
به طوری که روی  ؛سطح توری کف قیف را بپوشاند

 هم نباشند.
 

 آوری تخم بیدغالتجمع -11شکل

ذ آن گرفته شده باشد و هیچ نوری وارد اتاق نشود. فضدعفونی شده و تمام منا گیری نیز باید قبال اتاق تخم
جا کرد. بهتر است بلندی هر هها را جابراحتی قیفوری باشد که در هر قفسه بتوان بهدی اتاق باید طبنقفسه

ها کاغذهای غیر روغنی به ابعاد ته قیف قیف باالتر باشد. روی قفسه متر از بلندیسانتی 5طبقه از قفسه حدود 
شود و هر روز باید کاغذهای گیری میروز تخم 4 تا 3دهیم. از هر قیف ها را روی آنها قرار میگذاریم و قیفمی

 کند.ها را تولید میبهترین تخم ها را عوض کنیم. روز دوم معموال زیر قیف
 68و رطوبت از  04کاغذها باید خشک بوده و درجه حرارت محیط از ، گیری بسیار حساس استمرحله تخم

 درصد بیشتر نباشد.
 زیرا باعث گسترش ؛آوری شوندباید جمع، ولگرد ا  اصطالح یاهای آزاد انهپرو منکته قابل توجه این است که تما

 گردند.آلودگی می
 

 گیری از بید غالتتخم  فعالیت 
 .بینوکولر، دبه، قیف وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

 بپوشید. لباس مناسب کار -1
توانند ها ند تا پروانهیپوشانبکش و با توری  راهای پالستیکی دو طرف قیف -0

 خارج شوند.
 . دمنظور عبور هوا و تهویه سوراخ دار کنیها را بهقیف -3
را مرتب بر روی یک صفحه مسطح قرار داده و  دایهایی که آماده کردهقیف -4

ها داخل . میزان پروانهدها را از داخل دبه پرزگیری به داخل آن خالی کنیپروانه
 توری کف قیف را بپوشاند به انه سطحهر قیف به مقداری است که یک الیه پرو

 که روی هم نباشند.طوری
 

 

 

 

  

 

ا کرد. جهها را جابقفسه بندی اتاق باید طوری باشد که در هر قفسه بتوان به راحتی قیف 
 .قیف باالتر باشد متر از بلندیسانتی 1بهتر است بلندی هر طبقه از قفسه حدود 

 

 

یاز به ن ذ آن گرفته شده باشد وفضدعفونی شده و تمام منا گیری نیز باید قبالا اتاق تخم 
 نوردهی ندارد.

 

 گیریها برای تخمنتقال پروانها -14شکل
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روز  4 تا 3. از هر قیف دها را روی آنها قرار دهیو قیف دگذاریبها کاغذهای غیر روغنی به ابعاد ته قیف روی قفسه -5  
 .(35)شکلدها را عوض کنیشود و هر روز باید کاغذهای زیر قیفگیری میتخم

درصد  68و رطوبت از  04کاغذها باید خشک بوده و درجه حرارت محیط از ، گیری بسیار حساس استحله تخممر -6
 بیشتر نباشد.

برقی  توسط جارورا ولگرد(  ا صطالحا ایهای آزاد )تمام پروانه -7
 کنید.آوری جمع

گیری( ساعت پس از پروانه 04گیری روز اول )پس از پایان تخم -0
 های حاوی تخمو برگه دهیدهای روز دوم انتقال قفسهها را به قیف

 . کنیدآوری از زیر آنها جمع را
ها را با یک برس نرم داخل یک جایی باید ته قیفهالبته قبل از جاب

هایی وجود دارند که به توری زیرا همواره تخم، کنیدظرف پاک 
 رد، شودها که به صورت فله جمع آوری میچسبیده است. این تخم

 د.دهیمورد استفاده قرار  دوبارهآلوده سازی 
 پودر، ها را با آبها و توریقیف، گیری هر سریپس از پایان تخم -9

 .دو در آفتاب خشک نمایی دشوییبشستشو و وایتکس 
گزارش کار را در دفتر خود ثبت کنید و به هنرآموز خود تحویل  -18

 دهید.

 

 گیری بید غالتتخم -11شکل
 

 

 

 گیریگیری و تخمروری در مراحل پروانهنکات ض
 ها را به حداقل رساند.باید میزان پرز بال -1
 گیری اطمینان حاصل نمود.ها و کاغذها و همچنین محل تخماز خشک بودن قیف -0
حرارت ، رطوبت باال، ها و دالیل مرگ و میر )ویروسروانهها برای تخمین مرگ و میر پبازدید تصادفی قیف -3

 کلر به دقت موردوها در زیر بینگیری شود و نمونهها نمونهنه و ...( بهتر است که از پروانهک، گازهای دیگر، باال
 بررسی قرار گیرد. )نمونه ها را از کاور تهیه کنید.(

 ها در طول روز روشن نشود.ها مجزا بوده و چراغ این اتاقطور کامل از سایر اتاقهگیری باتاق تخم -4
 محکم بسته شود. ها حتما درب قیف -5
 رطوبت و دمای آن مرتب کنترل شود. -6
 اتاق کاورها )سقف و کف( با سم نئورون سمپاشی شود.، هاقبل از انجام عمل پر کردن قاب -7
 ها تردد کنند.با دمپایی مخصوص در اتاق ما  هر اتاق باید پادری داشته باشد و اشخاص نیز حت -0
های اتصال سه راهی پلیکا به تونل زیر قیف کاور اطمینان حاصل گیری از محکم بودن لولهپس از انجام پروانه -9

 شود.
 ها از زمین فاصله داشته باشند.راهیسه -18
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یدی از پمپ است. به همین دلیل قبل از ینان از خشک بودن باد تولاطم، هانکته مهم در باد گرفتن پروانه -11
بادگیری پیچ تخلیه پمپ را باز نموده تا آب جمع شده در مخزن هوای آن خارج شود. اندازه گیری روغن موتور 

 پمپ باد نیز الزم است.
در صورت زیاد بودن  خارج شوند. رها از کاوگیرد تا در هر زمان کلیه پروانه عمل بادگیری با دقت صورت -10
 نوبت در روز انجام داد. 3یا  0توان عمل پروانه گیری را در ها میروانهپ

 از مکان دور شود. ،هر چیزی که ایجاد دود و یا گاز نماید -13
 کاورها باید دارای اتیکت مربوط به خود باشند.، هاقفسه، هاتمام اتاق -14
توان به درجه می 4در سردخانه در دمای  ،شدباهای تولید شده را در صورتی که اتاق پارازیت آماده نتخم -15

شوند و دیگر مناسب برای رنگ میها در دمای محیط به سرعت نارنجی این تخم مدت یک هفته نگهداری نمود.
 پارازیت نیستند.

خارج زیرا این کار باعث  ؛ستاتکاندن آنها در هوای آزاد الزامی، هاهای تخم از زیر قیفبعد از برداشتن ورقه -16
 شود.ها میکنه احتمالی از اطراف تخم شدن پرزها و یا

روی کاغذ تخم زه سطح ته قیف( صورت یک دایره ) به انداها بهپروانه، گذاری مناسبدر صورت تخم -17
که تراکم و یکنواختی و پراکندگی روی ورقه تخم فقط در یک طرف باشد )به صورت نیم در صورتی .گذارندمی

ناصاف بوده و قیف به خوبی روی کاغذ  ،ها روی آن قرار دارنددهنده این است که سطحی که قیف دایره( نشان
 قرار نگرفته است.

اطالع ، پر شود تا از میزان تولید جدول مربوط به آن حتما ، گیریگیری و تخمانجام عمل پروانهبعد از  -10
 کافی داشته باشید.

 های نوری استفاده شود.های آزاد از تلهانداختن پروانه ای به تلهگیری بهتر است بردر اتاق پروانه -19
های مرده با یک حرکت و تکان دادن چسبند ولی پروانهده در داخل قیف به پارچه توری میهای زنپروانه -08

 شوند.جا میهقیف به راحتی جاب
ه ها باین نشانه ،ان احساس خارش کنندرگرراهی پلیکا باشد و یا کاکه تعدادی الرو در داخل سهدر صورتی -01

 دلیل گسترش کنه است.
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 ایارزشیابی مرحله

 

 مراحل کار ردیف
، مواد، )ابزارشرایط عملکرد 

 مکان و ...(، زمان، تجهیزات
 نتایج ممکن

 استاندارد )شاخص ها/داوری/

 نمره دهی(
نمر

 ه

3 
پرورش 

 میزبان واسط

، الک، سبد یا آبکش، آون

 مفسفید آلومینیوقرص ، لگن)تشت(

 ،اتپرمنگنپتاسیم ، فستوکسین()

 ،دماسنج، سنجرطوبت، ترازوی دقیق

سیستم سرمایشی یا ، سازمه

د تخم بی، های باریکمیله، گرمایشی

، قیف، پمپ باد، قاب، کاور ،غالت

 قیف، هود، دبه

باالتر از حد 

 انتظار

پرورش میزبان واسط)پروانه بید غالت( 

 آلوده سازی، وطی مراحل آماده سازی ج

گیری و پروانه، جو با تخم پروانه غالت

را انجام دهد.  گیری از بید غالتتخم

استفاده از وسایل ساده و خالقانه در 

 پرورش میزبان واسط

3 

در حد 

 انتظار

پرورش میزبان واسط)پروانه بید غالت( 

 آلوده سازی، طی مراحل آماده سازی جو

گیری و هپروان، جو با تخم پروانه غالت

 را انجام دهد. گیری از بید غالتتخم

0 

تر از پایین

 حد انتظار
 1 عدم پرورش میزبان واسط
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 های ظاهری زنبور تریکوگراماویژگی

-ریز و ظریفی است که حدود یک میلی ایزنبور تریکوگراما حشره
 هاین زنبورها به طور کلی پارازیتوئید ) انگل ( تخم برد متر طول دا
ها جزء آفات مهم و باشند که تعدادی از این پروانهها میویژه پروانه

اصلی محصوالت کشاورزی هستند و هر ساله کشاورزان و باغداران 
این زنبورها به واسطه پنجه  .نمایندرا وادار به مبارزه بر علیه آنها می

-خمت پای سه بندی به راحتی قابل تشخیص بوده و به واسطه اینکه
ها پس از چند نگلی شده ) پارازیت شده ( توسط این زنبورهای ا

راحتی قابل تشخیص هدر شرایط صحرایی ب، شوندروز سیاهرنگ می
 .(36)شکلباشندآوری میو جمع

از یک تا چند عدد تخم داخل ، این زنبورها بسته به حجم تخم میزبان
ت تفریخ شده و الروهای زنبور از محتویات تخم ساع 04پس از  ها حدودا  دهند و این تخمتخم میزبان قرار می

شوند. حشره وی در داخل تخم میزبان تبدیل به شفیره میمیزبان تغذیه نموده و پس از گذراندن سنین الر
 براینناب شوند.از تخم خارج می، باشدمدور می کامل زنبور با سوراخ کردن پوسته تخم میزبان که به صورت تقریبا 

زنبور خارج شده و جلوی خسارت آفت  .انست الرو آفت خارج شده و به محصول خسارت بزندتوتخمی که می
 .باشدمی های تخم آفتشود و این یکی از محاسن انگلدر همان مراحل اولیه سد می

ی هازنبورهای ماده خارج شده از تخم میزبان بالفاصله جفت گیری کرده و شروع به جستجو برای یافتن تخم
ولی ، یردگنمایند. یافتن تخم میزبان توسط زنبورها بیشتر با قدم زدن زنبورها صورت میر روی گیاه میمیزبان ب

 .شوندهای طوالنی منتقل میزنبورها قادر به پروازهای کوتاه بوده و در مواردی توسط باد نیز به مسافت
فعالیت قابل توجهی را روی آفات  این زنبورها به طور گسترده در فالت ایران حضور داشته و به طور طبیعی

شود که در این عمده حضور این زنبورها در باغات و مزارع اغلب به آخر فصل محدود می .دهندمختلف نشان می
حضور به موقع  ءاند. به همین دلیل و برای پر کردن خالخسارت خود را به محصول وارد نموده زمان آفت عموما 

 های آزمایشگاهییاز است تا زنبورها به تعداد الزم پس از تکثیر روی سایر میزبانن، زنبورها در زمان بروز آفت
تعداد و دفعات رهاسازی زنبورها از موارد مهم در ، زمان. در مزارع رهاسازی شوند، از قبیل بید غالت و بید آرد

 نکات و مسائل کنترلموفقیت رهاسازی زنبورهاست و در هنگام تکثیر و پرورش انبوه آزمایشگاهی نیز رعایت 
 د.ضریب موفقیت را افزایش خواهد داکیفیت و انتخاب گونه مناسب زنبورها از جمله موارد ضروری است که 

نتایج بسیار مناسبی را ، پرورش و رهاسازی زنبورها لحاظ شود، چنانچه مجموعه مسائل ذکر شده در انتخاب

که اثرات مخرب را دست آورد و کاربرد سموم کشاورزی ها بهای کاربرد زنبورهای تریکوگرامتوان از برنامهمی

. که به حداقل رساندبرای برخی از آفات مهم کشاورزی حذف و یا این، زیست محیطی فراوانی را به همراه دارد

آفت ، کرم ساقه خوار برنج کنترلر از این زنبورها به طور گسترده در مناطق شمالی کشور در ضدر حال حا

کنترل آنها در  برایاز آفات دیگری که در سطح کشور از این زنبورها . شوداستفاده می، ل برنجکلیدی محصو

وگاه کرم گل، کرم ساقه خوار اروپایی ذرت، کرم قوزه پنبه توان بهمی، شودمحدودتری استفاده می سطوح نسبتا 

ا به شرایط نامساعد محیط در هنگام نهآانار و کرم سیب اشاره نمود. نکته مهم در کاربرد زنبورها این است که 

 زنبور تریکوگراما -11شکل
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بردگی سم از مزارع مجاور بسیار حساس بوده و در  همانند بارندگی و دماهای باال( و سمپاشی و یا باد)رهاسازی

 .توان از رهاسازی انتظار موفقیت داشتچنین شرایطی از بین رفته و نمی

 (♀و ♂جنسیت زنبور تریکوگراما ) عیینت
 در و خمیده، کوتاه ماده زنبور هایشاخک. ندهست تشخیص قابل شاخک روی از راحتی به ماده و نر زنبورهای

اخک بلند و در انتها دارای ش، نر زنبورهای در ولی باشندمی کم و ظریف و کوتاه موهای دارای و متورم انتها
 .(37)شکلشودده میدی 08تا  18لر با بزرگنمای کوها به راحتی در زیر بینموهای بلند و زیادی است. شاخک

 
 

 

 

   

 حشره نر حشره ماده ماده شاخک شاخک نر

 زنبور تریکوگراما)حشرات نر و ماده( -17شکل

 
 بررسی ویژگی زنبور تریکو گراما  فعالیت 

 .زنبور تریکوگراما، بینوکلر وسایل مورد نیاز:
 مراحل انجام کار

لباس مناسب کار بپوشید. -1
 قرار دهید.در زیر بینوکلر  رازنبور تریکوگراما  -0
 جنسیت نر یا ماده بودن آن را مشخص کنید. -3
 طول حشره را مشخص کنید. -4
 این حشره را مشاهده کنید. پنجه پای سه بندیشکل  -5
 های خاص حشره را مشخص و در گزارشی به هنرآموز خود تحویل دهید.سایر ویژگی -6

 

 

 

 زنبور تریکوگراما نمو و رشد
درجه  38-30که در درجه حرارت طوریهب، شوده زندگی تریکوگراما از تخم تا خروج زنبور سریع انجام میچرخ
 سلسیوس درجه 00ی روز و در دما 11 سلسیوس درجه 05در ، روز 9درجه حدود  00در دمای ، روز 0 حدود
درصد  75-08و رطوبت درجه  00-05انجامد. دمای بهینه برای رشد این زنبور طول می روز به 14حدود 
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ساعت  16صورت هاین ساعات ب، باشد. بهتر است در اتاق پارازیت ساعات روشنایی و خاموشی رعایت گرددمی
 زیرا زنبورها نیز در شبانه روز به استراحت و غذا احتیاج دارند.، ساعت خاموشی است 0روشنایی و 

تغذیه و در دسترس ، ارد که این تعداد به گونه زنبورهای نسبتا  زیادی را بگذتعداد تخم تواندحشره ماده می
عداد گراما براسیکه( تدر ایران عمومیت دارد)گونه تریکوهای زنبور که برای یکی از گونه. بودن تخم بستگی دارد

 35 از در دمای باالتر رسد.میعدد  98تواند در طول عمر خود بگذارد به حدود هایی که هر زنبور ماده میتخم
کلی بهسلسیوس درجه  18شود و در دمای زیر ریزی به ندرت انجام میتخمسلسیوس درجه  14تر از ایینو پ

 گردد.قطع شده و زنبور غیر فعال می

 سوش محلی تریکوگراما
توانیم اقدام به پیدا نمودن تریکوگرامای محلی می، ی که تریکوگرامای پرورشی رهاسازی نشده استقدر مناط

در مزارع برنج عالوه  دهیم. مثال های آزمایش پرورش میآنها را در لوله ،های پارازیتهاز یافتن تخم نماییم که پس
های هرز های کرم ساقه خوار پارازیت شده در خود مزرعه باید در میان علفبر جستجو برای پیدا کردن تخم

دهیم و در مزرعه پنبه برای یافتن اطراف و همچنین مزارع صیفی نزدیک به آن را مورد بررسی و کاوش قرار 
فرنگی را جستجو کنیم و یا زنبورهایی که در ذرت و گوجه، جهنیو، تخم هلیوتیس پارازیته باید هم مزارع پنبه

های هرز پایین و اطراف باید علف، برای پیدا کردن تخم پارازیت، کنندباغات روی آفات درختان فعالیت می
 های پارازیت را پیدا نماییم.تخم درختان را نیز جستجو کرده تا

ای ههایی حاوی تخمبدین ترتیب که برگه ،توان اقدام به شکار زنبورهای بومی نمودگذاری نیز میاز طریق تله
د گذاشته و روز بع ،میزبان )بید غالت و یا میزبان اصلی( را در مزارع یا باغاتی که احتمال وجود تریکوگراما دارد

ود. شتغییر رنگ داده و تیره می، نماییم. پس از چند روز اگر تخمی پارازیت شده باشدی آنها میآوراقدام به جمع
های آزمایش آنها را پرورش داده و مطابق های مختلف در داخل لولههای پارازیت به روشپس از جداسازی تخم

 کنیم:جدول زیر آماربرداری می
 

 درصد پارازیت ار تخم پارازیتهمقد مقدار تخم آفت نوع گیاه منطقه تاریخ
            
            

 
 

یزی رباید پروانه آفت را که در حال تخم، اگر بخواهیم در آزمایشگاه تخم پارازیته روی میزبان اصلی داشته باشیم
 های پرورش قرار دهیم.با زنبور تریکوگراما در داخل جعبه ،است

میرند که این روز می 4-5ها پس از بعد از پارازیت نمودن تخم ند،ده اا شزنبورهای سوش که برای اولین بار پید
 زنند.ریخته و برای شناسایی اتیکت می درصد 75زنبورها را داخل الکل 

بیشترین فعالیت تریکوگراما در بهار تا اوایل پاییز است که البته در طول روزهای بسیار گرم تابستان این فعالیت 
بیشترین ماه است که  شهریور )در مناطق سرد تا معتدل(آوری تریکوگراما رین زمان جمعیابد. بهتکاهش می

 شود.فعالیت تریکوگراما مشاهده می
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 گیرد؟چگونه انجام می پروانه آرد در انسکتاریومبا استفاده از  زنبور تریکوگراما پرورش و تکثیر   پژوهش
 

 
 

 تریگوگراماپرورش و تولید انبوه زنبور 

، در این مرحله .وارد مرحله پرورش زنبور خواهند شد، اندآمدهمیزبان واسط که در مراحل قبل به دست  هایتخم
 مقدار افزایش با سپس و شده انجام آزمایش هایلوله داخل حتی یا و کوچک در فضاهایها ابتدا پرورش
متر و  0به ارتفاع حدود  زنبور پرورش ایهعبک نام به یتربزرگ فضاهای داخل به زنبورها، تولیدی هایزنبور

تازه میزبان بسته به جمعیت زنبورها و همچنین روند خروج  های. تخمدنشویم منتقلطول و عرض یک متر 
ان بمیز هایاین تخمزنبورها داخل  .دنشویا روزانه در اختیار زنبورها قرار داده میو زنبورها در یک نوبت 

سیاه  هایاین تخم .دنشوهای پارازیت شده سیاه رنگ میروز تخم 5تا  4حدود  گذاری نموده و با گذشتتخم
ر برا با چسباندن  آنهاوارد چرخه تکثیر نمود و یا اینکه  ابرای تکثیر انبوه خود زنبورها مجدد توانرا می رنگ

. برای نتقل نمودسازی به داخل مزارع و باغات در زمان مناسب مبرای رها وکارتیکتراهایی به نام وروی مق
پوشیده شده با  وجهغیر از یک  هاعبک این .دننمایمی استفاده ایپارچه هایعبک از معموال  انبوهپرورش 

ها از همان تننور با پارچه مشکی نسبتا  ضخیم پوشیده شده و  تو یا شیشه از بقیه جها طلق، پالستیک شفاف
روی قسمت شفاف جمع شده ، دنشومی لبه به سمت نور جرها به واسطه اینکزنبو .شودشفاف تابیده می وجه

 ابعاد .را پارازیته نمایندآنها ها زنبور تاد نشوهای میزبان نیز در همین قسمت نصب میخمت، و به همین جهت
ی مسافت، ست که زنبورها حداقل از محل قرار داده شده تا محلی که منبع نوری قرار داردا ایگونهها بهاین کابین

درجه و رطوبت  05حدود  دما .مین شودأهای مهتابی تبا استفاده از المپتواند می هاعبکنور  .پرواز نمایند را
 .ها مناسب استدرصد برای پرورش زنبور 75تا  78نسبی 

آوری و در شرایط آزمایشگاهی بررسی و رش بایستی به درستی از طبیعت جمعزنبورهای اولیه برای آغاز پرو
 بهترین کارایی را پس، و آفت هدف د تا بتوانند در شرایط هر منطقه و بسته به نوع محصولنباشانتخاب شده 

 .داشته باشند رهاسازیاز 

 توسط تریکوگراما پروانه بید غالتهای پارازیت تخم
شوند در نهایت در کارت زنی مورد رازیت شده و سیاهرنگ میهای بید غالت که توسط زنبور تریکوگراما پاتخم

ایان شود آماده کنیم. شکابین نامیده می هایی که اصطالحا گیرند. بدین منظور باید ابتدا اتاقکاستفاده قرار می
کنترل شده و مطمئن در حد کافی را تحت شرایط کامال    ذکر است که قبل از انتقال سوش اولیه به کابین آن

 تکثیر نمود و سپس به کابین منتقل کرد.
اما  ؛یر باشدتواند متغمی ،ایدساختمان انسکتاریوم در نظر گرفتهابعاد کابین بسته به اتاق پارازیت)کابین( که در 

توان دو کابین روبروی هم گذاشت به راحتی می 4×3متر است که در یک اتاق  0متر و ارتفاع  3×1بهترین ابعاد 
 های مهتابی را قرار داد.دو سری المپ هاو بین آن
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س با سپ، ساخته گفته شده در باالها یک مکعب مستطیل به ابعاد ساخت بدین صورت است که توسط نبشی روش  بیشتر بدانیم
باید  پوشانیم. ابعاد سلفونمی، با سلفون شفاف دوخته شده استکعبی شکل که یک طرف آن مپارچه مشکی یک چادر 

متر در سانتی 08ها داخل اسکلت چوبی را های مهتابی قرار گیرد. فاصله بین المپروبروی المپ که دقیقا طوری باشد 
 گیریم. نظر می

متر در نظر بگیریم و دو سوی  3×0توانیم ابعاد کابین را می ،طرفه داشته باشیم که بخواهیم یک کابین دو)درصورتی
 مین نور دو ردیف المپ در دوأگیرد و منبع تبین در وسط اتاق قرار میحالت کا را سلفون شفاف بکشیم. در این آن

 طرف آن خواهد بود.(
توان از فویل آلومینیومی در باالی اسکلت مهتابی استفاده نمود و بدین ترتیب نور را در برای جلوگیری از پخش نور می

 ..نندکنخ محکم و گیره لباس استفاده می رها ازها و زنبومتمرکز ساخت. برای قرار دادن تخمتمام سطوح پنجره کابین 
 

 

 
 توسط زنبور تریکوگراما ، آلوده سازی میزبان واسط  فعالیت 

از قبل  هایدارای تخم برگه، گذاری شده بید غالتبرگه تخم، کابین، انسکتاریوم مواد و تجهیزات مورد نیاز:، وسایل
 مه ساز، طوبت سنجر، دماسنج، زنبور تریکو گراما پارازیت شده

 مراحل انجام کار
 لباس مناسب کار بپوشید. -1
 .عفونی کابین را انجام دهیدضد -0
 تجهیرات رطوبتی و حرارتی کابین را بررسی و آماده به کار کنید. -3
که روی برگه )که تخم به آن چسبیده( به سمت پنجره و طوریگذاری شدۀ پروانه بید غالت را های تخمبرگه -4

 کنند.توسط گیره آویزان می ،سلفون باشد یده بهچسب
 . درا برای برش برداریپروانه بید غالت هر برگه تخم در روز ششم  -5
ها به سمت صفحه شفاف و به سمت نور( قرار داده و های دارای تخم پروانۀ بید غالت را در جهت نور )تخمبرگه -6

ه ب ،چون زنبورها نورگرایی مثبت دارند فاصله در پشت آن قرار دهید.های از قبل پارازیت شده را با برگۀ دارای تخم
شود که فقط زنبورهای بالدار ازدیاد نسل نشینند. این عمل باعث میها میجره کابین پرواز کرده و بروی تخمطرف پن
 نمایند.

 ری شده استفاده کنید.های محلی تهیه شده در مرحله قبل یا خریداتوانید از سوشبرای پارازیته کردن می - 7
تواند بسته به شرایط و تخم میزبان در پرورش انبوه قرار دهید. این مقدار می 18زنبور ماده تا حدود به ازای هر  -0

  ها کمتر یا بیشتر شود.عمر زنبورطول
 . کنترل نماییددرصد  75-08درجه و رطوبت  04-05 را در اتاق یدماکردن،  پارازیت برای -9

 

 
 

 

 

 

شود. روش تشخیص بدین صورت است که در اثر باال رفتن دما نرزایی زیاد می 
قرار  اهزنبورهای نر بیشتر بر روی سلفون پنجره و زنبورهای ماده بیشتر بر روی تخم

 .گیرندمی
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 سازی زنبور تریکوگراماذخیره

ها نشان داده که شفیرگی است و آزمایشر مرحله پیشسازی تریکوگراما در دمای کم و دبهترین زمان ذخیره
ا درصد خروجی باال نگهداری شوند. این یک موفقیت بتوانند حتی تا سیصد روز های پارازیتوئید میشفیرهپیش

 یاد به هر دوگونه آفت و تریکوگراما دارد. در ذخیره سازی است که بستگی ز

 نگهداری کوتاه مدت تریکوگراما -1

شفیرگی توانیم تریکوگراما را در فاز پیشدرصد می 05-98و رطوبت  گرادسانتی درجه 0-4در شرایط حرارتی 
ن اقدام به تواروز می 38-48شفیرگی و شفیرگی به مدت اییم. در فاز پیشدر یخچال معمولی هم نگهداری نم

هیچگونه اثر ، روز نگهداری کنیم. در مدت نگهداری 18توانیم بیش از اما در فاز بلوغ نمی، ذخیره سازی نمود
 وجود نخواهد آمد.همنفی در بیولوژی تریکوگراما ب

 نگهداری بلند مدت تریکوگراما -1

ازی ساین زنبور را به مدت زیاد ذخیره مدت در مرحله فعال تریکوگراما امکان ندارد. برای اینکه نگهداشتن دراز
 .نگهداری کنیم را کنیم باید در حالت نیمه فعال آن

کند. در مرحله الروی در زمانی که تغذیه قطع شده و هنوز به مرحله تریکوگراما در طبیعت زمستان گذرانی می
سازی دارای مایشگاه برای ذخیرهرود. ایجاد چنین حالتی در آزمی 1در پاییز به دیاپوز، نشدهپیش شفیرگی وارد 

مک ین ترکیب کشود باید شرایط فیمابین طبیعت و آزمایشگاه باشد که ااهمیت است. شرایطی که ایجاد می
 نمود تا همگام با طبیعت قدم برداریم.شایانی به ما خواهد

تخم پارازیته را بعد از یک  ببریم که برای این منظور حالت نیمه فعالدر مرحله اول باید رشد اولیه الروها را به 
 0ساعت روشنایی و  16درصد و  08درجه در شب با رطوبت  18درجه در روز و  03الی دو روز اول در حرارت 

 ساعت تاریکی نگهداری کنیم.
هفته  4الی  3شود و بعد از درجه نگهداری می 18مرحله دوم یعنی مرحله رشد الرو )سنین اول( در حرارت 

 درصد 58-08درجه و با رطوبت  0-3ت شود و در این مرحله در حرارشفیرگی میل به فاز پیشاین حالت تبدی
ماه نگهداری کنیم که هیچگونه  7تا  6توانیم به مدت می
 شود.ییرات منفی در زنبور ایجاد نمیتغ

نباید مدت از دو  نیمه فعالبرای خارج کردن زنبورها از حالت 
ها را در روز تخم 9تا  7ه طی ماه کمتر باشد که در این مرحل

در چهار روز  دهیم که اصوال های مختلف قرار میدرجه حرارت
 شوددرصد از زنبورها حرکتشان مشخص می 95تا  78اول 
 .ها را یک دفعه در شرایط بهینه رشدی قرار دهیم(اید تخم)نب
 

                                                      
 دهد.( در حشرات دوره ای از توقف رشد است که به صورت یک مکانیسم سازگاری برای بقا در شرایط نامناسب رخ میDiaposeدیاپوز ) - 1

 هابرش برگه -18شکل
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 تویکوکارت زنی

 بدین منظور .ها و نصب آنها در مزارع و باغات استارتتریکوک ازها استفاده های رهاسازی زنبوریکی از روش
به تعداد مشخص ، که زمان خروج زنبورها فرا برسدقبل از این، انبوهپارازیت شده در مرحله پرورش  هایتخم

ها چسبانده برش داده شده و با استفاده از چسب روی کارت (است تخم پارازیته 788تا  688که معموال  حدود )
 رها در هر هکتاکارتتعداد این تریکو .شوندمی نصبدر مزارع و باغات  ،ها خارج شوندکه زنبورل از اینشده و قب

فاصله به هر هکتارکارت در عدد تریکو 188محصولی همانند برنج  . درباشدبسته به نوع محصوالت متفاوت می
ب ها نصکارتتریکو بایستیز درختان ا هر یکروی  در باغات معموال  .شوندیگر نصب میاز یکد متر 18حدود 

 .دنشو

 هابرگه برش

صورتی انجام شود که تعداد هزیرا این برش باید ب ؛های پارازیت شده بسیار حائز اهمیت استبرش برگه روش
ه ها روی برگوش برش با توجه به نوع توزیع تخمعدد تخم پارازیت شده برای هر تریکوکارت بریده شود. ر 688

 مجرب صورت گیرد. افرادمتفاوت خواهد بود. این مرحله باید به دست  ،های پارازیت شدهمو درصد تخ
 .(30)شکلها آسیب کمتری برسدهای با لبه نازک استفاده نمود تا به تخمدر برش بهتر است از قیچی

 کارت زنی
ا هها آنها را توسط چسب مایع به تریکوکارتبعد از برش برگه

را که به عنوان یک نه تریکوکارت سپس زبا ،چسبانیده

-ها بر میبر روی تخم ،آیدمی حسابهها بپوشش برای تکه
 ها فشاری وارد نشود.گردانیم. باید توجه شود که به تخم

مقدار چسب باید کم )به اندازه یک قطره( باشد تا باعث غرق 

 .(48و  39)شکلها نشودشدن تخم

 
را به  سوراخدار گذاشته و روی جعبه تاریخ پارازیت و کارت زنی را نوشته و آنهای آماده شده را در یک جعبه کارت

 .دهیمانتقال میسلسیوس درجه  4ردخانه با دمای س
 

 
  کارت زنی -41شکل

 سازی تریکوکارتدهآما -19شکل
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 نگهداری کوتاه مدت تریکوکارت  فعالیت 
 .تریکوکارت، قیچی، چسب کاغذ دیواری)بدون بو(، های تخم گذاری شدهکاغذ :وسایل و تجهیزات مورد نیاز

 مراحل انجام کار:
 آوری کرده در محیط مناسب خشک کنید.گذاری شده توسط پروانه بید غالت را جمعکاغذهای تخم -1
 گذاری شده خشک را متناسب با اندازۀ تریکوکارت برش بزنید.کاغذهای تخم -0
 کاغذهای بریده شده را به تریکوکارت بچسبانید. -3
 در شرایط تعیین شده قرار دهید. (یخچالسردخانه)شده را برای نگهداری کوتاه مدت در  های آمادهتریکوکارت -4

 هفته بدون آسیب جدی ذخیره نمود. دویرگی باشند تا بتوان آنها را به مدت حدود فها بایستی در مرحله شزنبور
 

 

 

 حله پارازیتکات مهم در مرن
ردن ها برای پارازیته کتمایل زنبور. کنید استفاده )یا حداقل قرمز نشده( برای پارازیتمیزبان های تازه از تخم -1

 های نارنجی )مسن( کمتر خواهد بود.تخم
 دستیابی به، ای برخوردار است. هر چه زنبور کمتر باشدها از اهمیت ویژهها به زنبوررعایت نسبت تخم -0

ها کم و شدن هدر خواهند رفت و اگر تخم ها بدون پارازیتهتعدادی از تخم و های پارازیته کمتر خواهد شدتخم
 مشکالت کیفی در تولید ایجاد خواهد شد.، دنها زیاد باشزنبور

 دینب .اندها نشستهه به تراکم زنبورهایی که روی تخمدر روی پنجره با توج 1های سیتوجا کردن تخمهجاب -3
 ،اردکمتری د هایجاهایی از پنجره که زنبوررا به  است هایی که زنبور بیشتری روی آنها نشستهتخم صورت که

 های دیگر پر نماییم.را با تخمآنها منتقل کنیم و جای خالی 
نبورها زخوبی مسدود شود تا زنبورها از کابین خارج نشوند)البته همواره تعدادی از هتمام منافذ کابین باید ب -4

 .روند(رسند و از بین میها میه مهتابیبه نحوی ب
زیرا به راحتی در عرض  ،خصوص مورچه و عنکبوت عاری باشدهاتاق پارازیت باید از هرگونه حشره دیگر ب -5

 برند.ها را با خود مییک ساعت تعداد زیادی از زنبورها یا تخم
های طوری که نفت را در سوراخهب ،اید از نفت استفاده نموددرصورت مشاهده مورچه در اتاق پارازیت فقط ب -6

 النه بریزیم.
ساعت روشنایی  16صورت هاین ساعات ب، بهتر است در اتاق پارازیت ساعات روشنایی و خاموشی رعایت گردد -7
وان تدلیل میا احتیاج دارند. به همین زیرا زنبورها نیز در شبانه روز به استراحت و غذ ؛ساعت خاموشی است 0و 

 به آنها غذا داد.، هادر هزار و آویزان کردن آنها در کنار تخم 08کردن کاغذهایی در محلول آب و عسل با آغشته
بدین ترتیب که دوبار در مراحل پارازیت با حوصله عمل کردن شرط اصلی است و باید زمان را رعایت کرد.  -0

 آوری نمود.قدام به جمعم و سپس در سر موعد مقرر ااقدام به گذاشتن تخ، ها و عصرهاصبح، در روز
گیری کرده و نمونه را داخل لوله آزمایش اقدام به نمونه ،ماده و درصد خروجبرای تعیین درصد زنبورهای  -9

باشند. برای کمتر کردن جنب و تر از نرها میهای گرزی شکل و کوتاهگذاریم. زنبورهای ماده دارای شاخکمی
 توان آن را به مدت یک ساعت در یخچال گذاشت.ای داخل لوله آزمایش میزنبورهجوش 

                                                      
 اند.های بید غالت هستند که برای پارازیت شدن آماده شدههای سیتو همان تخمتخم - 1
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 کنند.زنبور کمکی در کابین استفاده می ها برایهای برش کارتاز اضافه معموال  -18
 وان خارج شدن زنبورها و یا عدم خارج شدن آنها را کنترل نمود.تبا تغییرات دمایی می -11
منتقل نمود.  گرادسانتی درجه 14ها را به مدت چند روز در انکوباتور در دمای تخم، توان بعد از پارازیتمی -10

 .نگهداری نمود تریطوالنیهای زنبور را به مدت توان تخمبدین روش می
  سازی زنبور تریکوگراما در مزرعهرها

ترین زمان برای رهاسازی زنبور تعیین مناسب
یک و بیولوژ نترلکتریکوگراما به منظور افزایش کارایی 

های تولید انبوه اهمیت ها در سیستمکاهش هزینه
 . فراوانی دارد

ریزی آفت در آغاز تخم، هابهترین زمان رهاسازی زنبور
 .(41)شکلمزرعه و یا باغ است

 
 
 

های و یا با استقرار شبکهمشاوره با کارشناسان مربوطه و خبرگان محلی از طریق  توانرا می سازیزمان رها
تریکوکارت مصرفی در هکتار تعداد ، کم آفتانوع آفت و حتی تر، محصولبسته به نوع . تعیین کردمراقبت 

قع عه خورشید قرار نگیرد و موی باشد که مستقیم در مقابل اشیمحل نصب تریکوکارت باید در جامتفاوت است. 
اما برای هر یک از محصوالت و آفات گرالعمل رهاسازی زنبور تریکو. دستورباشدسازی غروب یا صبح زود میرها

توان به آنها های ذیربط ارائه شده است که میهایی از طریق ارگانالعملها و دستورهدف در قالب استاندارد
  مراجعه نمود.

 

 رها سازی زنبور تریکوگراما  فعالیت 
  وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

 مراحل انجام کار
 آماده به کار شوید. -1
 در منطقه خود شناسایی کنید.کوگراما را با راهنمایی هنرآموز ت قابل کنترل با زنبور تریآفا -0
برای تعیین زمان رهاسازی با توجه به نوع آفت و شرایط محیطی با کارشناسان مربوطه مشاوره کنید و اطالعات  -3

 .خود را ثبت و در ارائه گذارش تحویل دهید
 جو کنید.وروز آینده از مراکز هواشناسی منطقه پرس شرایط آب و هوایی را برای چند -4
 های سمپاشی را در یک هفته گذشته مورد ارزیابی قرار دهید تا مطمئن شوید سمپاشی صورت نگرفته باشد.عملیات -5
نرآموز هجو کرده و با راهنمایی وفاصله و تعداد تریکوکارت را پرس، در مشاوره با خبرگان محلی و کارشناسان مربوطه -6

 سازی کنید. هنگام صبح یا غروب اقدام به رها خود در شرایط عدم بارندگی در
را  خود محصوالت و آفات هدف منطقه، های رهاسازی عوامل بیولوژیکالعملهای تولید انبوه و دستورداستاندار -7

 جو نمایید.وجست
 

 

 

 رهاسازی زنبور تریکوگراما -41شکل
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 ایارزشیابی مرحله
 

 کار حلمرا ردیف
، مواد، )ابزار عملکرد شرایط

 ...( و مکان، زمان، تجهیزات
نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد ممکن نتایج

4 

 پرورش و 

رها سازی 

زنبور 

 تریکوگراما

، جدماسن، کابین، انسکتاریوم

 سازمه، سنجرطوبت

االتر از حد ب

 انتظار

تعیین جنسیت زنبور تریکوگراما را انجام داده و 

شده از قبل را توسط  میزبان واسط پرورش داده

های زنبور تریکوگراما آلوده سازی نماید. تخم

پارازیت شده توسط تریکوگراما را برای نگهداری 

سازی آماده کند. زمان رها سازی را پس از و رها

 تجریه و تحلیل تعیین کند.

3 

 انتظار حددر 

تعیین جنسیت زنبور تریکوگراما را انجام داده و 

رش داده شده از قبل را توسط میزبان واسط پرو

های سازی نماید. تخمزنبور تریکوگراما آلوده

پارازیت شده توسط تریکوگراما را برای نگهداری 

سازی را در زمان تعیین سازی آماده کند. رهاو رها

 شده انجام دهد.

0 

تر از حد پایین

 انتظار
 1 عدم پرورش زنبور تریکوگراما

 

 بزهای بالتوری سویژگی

ینی سیب زم، نخود، بادمجان، گوجه فرنگی، فلفل، های محصوالتی مانند کلمرهاسازی این حشرات بر علیه شته
و نیز  (ها باالتر از حدی است که زنبورهای پارازیت قادر به کنترل شونددر زمانی که تراکم شتهویژه هو پنبه ) ب

لتوری الرو با های زیتون با موفقیت همراه بوده است.شککرم قوزه پنبه و شپ، ز اروپائیکنه قرم، سوسک کلرادو
رو تخم و ال، هازنجرک، هاسفید بالک، هاتریپس، های نباتیشپشک، هاات شامل انواع شتهبه طیف وسیعی از آف

ها و شککاهش استفاده از حشرهسبب یک کند. کاربرد این عوامل بیولوژهای نباتی نیز حمله میها و کنهپروانه
های کنترل و افزایش سالمت غذایی های زیرزمینی و هزینهش آلودگی آبکاه، ثیر آنها بر موجودات غیر هدفأت

 شده است.
 زیست شناسی

شود. حشرات ماه بیشتر نمی 3 تا 5/0در حالت عادی از طول عمر حشره کامل بالتوری  :طول عمر حشرات کامل
عوامل محیطی مانند ، ه عمر کنند. طول عمر به گونه بالتوریما 9روند ممکن است تا کاملی که به دیاپوز می

 کیفیت و کمیت غذای مصرفی بستگی دارد. ، نور، رطوبت نسبی، دما
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 غذای حشرات کامل در طبیعت

 شوند:ها به دو دسته تقسیم میبالتوری، بطه با غذای حشرات کاملدر را
 ها یا سایر جورباالن دارند.تغذیه از شته رو نیاز بهانند الحشرات کامل بالتوری که گوشتخوار هستند و م -1
ها گل ها و در مواردی از گردهشهد گل، ها یا سایر حشراتز عسلک شتهطور عمده احشرات کامل بالتوری به -0

 کنند.تغذیه می
تغذیه  .و .. دانه گرده، عسل رقیق شده، توان با موادی مانند آب قندامل گروه اول )گوشتخوارها( را میحشرات ک

 ولی قادر به تولید مثل نیستند.  ،مانندکرد. در این صورت زنده می

 گذاریدوره پیش از تخم

زی ریگیری و تخمرشد نکرده و امکان جفت کامال  ،نداههایی که به تازگی از پیله خارج شدغدد جنسی در بالغ
بستگی به گونه و در هر گونه بستگی به  ،دوجود ندارد. مدت زمانی که هر دو جنس توانایی جنسی پیدا کنن

غذایی که حشره طی مرحله الروی تغذیه کرده و کیفیت و کمیت غذای ، نور، رطوبت نسبی، درجه حرارت
 حشره کامل دارد.

گراد درجه سانتی 38ساعت تاریکی و دمای  0، ساعت روشنایی 16های بالتوری پس از خروج از پیله در ماده
 کنند. روز شروع به تخم ریزی می 15س از گراد پجه سانتیدر 15و در دمای  روز 4تا  3س از پ

 گذارینحوه تخم
وک شود. سپس ناز انقباضات در طول شکم ایجاد میهایی حلقه ،شودگذاری میماده آماده تخموقتی حشره 

اال شود. با بار داده میالتینی بر روی زمین قرکند و یک قطره مایع شفاف ژشکم با سطح زمین تماس پیدا می
رنگ تشکیل شود. در این شود تا یک رشته بیماده ژالتینی کشیده می ،جهدر 68ای حدود بردن شکم تا زاویه

شود تا پایه سفت شود. با کمی باال بردن شکم ند لحظه در جای خود نگه داشته میلحظه تخم ظاهر شده و چ
 د.شوا شده و حشره ماده از محل دور میتخم ره

 
 تخم

 
 الرو

 
 حشره کامل

 بالتوری سبز -41شکل

 روهاغذای ال

، هادامنه میزبانی وسیعی دارند. شته کنند وپایان کوچک با بدن نرم تغذیه میها از بندالروهای پراشتهای بالتوری
های کنه ،هاتخم و الرو پروانه، های کتابشپش، هاتریپس، هاپسیل، های سفیدمگس، هازنجرک، هاشپشک
اده به علت تغذیه الرو کنند. افراد این خانوها را شکار میو سایر بالتوری دو باالن، هاتخم و الرو سوسک، گیاهی
 نیز معروفند. ها به شیر شتههای آن از شتهگونه بیشتر
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 ثیر غذا بر رشد الرویأت

در تنیدن عدم توانایی الرو ، بدن کاهش وزن، خیر در رشد و طوالنی شدن دوره الرویأغذای نامناسب باعث ت
 زند.ی تولید مثلی حشرات کامل صدمه میشود و به عالوه به توانایپیله و افزایش تلفات می

 همخواری در الروها

پارازیتوئیدها و الروهای خود ، وظیفه اصلی پایه تخم جلوگیری از حمله شکارگرها ها:تغذیه الروها از تخم -1
ری کند. همخوانها تغذیه میر صورت گرسنگی بیش از حد حتی از پایه تخم باال رفته و از آبالتوری است. الرو د

گذاری بر روی سطوح دیگری غیر از برگ روش در زمان فراوانی غذا مضر و در زمان کمیابی غذا مفید است. تخم
ه برگ را دنبال ار ذرات ریز شدزیرا الروها هنگام جستجوی شک ،دیگری برای جلوگیری از همخواری است

 کنند. می
کنند. حتی اگر حمله می ،نرمی که برخورد کنند جسمهای گرسنه بالتوری به هر الرو تغذیه الرو از الرو: -1

 الرو خودی باشد. همخواری تابعی از گرسنگی است.

 پرورش انبوه بالتوری سبز

 ود. شآغاز میدر آزمایشگاه از شفیره  اآنهطبیعت یا خروج  پرورش انبوه بالتوری سبز با شکار حشرات کامل از

 آوری حشرات کامل از طبیعتجمع

ظهور این حشره در مزارع گندم و  شوند. معموال آوری میسپیراتور و تله نوری جمعآ، شرات کامل توسط تورح
 ه مزارعبا گلدهی است و تا خرداد ماه سیر صعودی دارد. با حمله آفات مکنده نظیر تریپس و شته ب همزمانجو 

 شراتسپس ح شود.ی از مزارع گندم به پنبه آغاز میمهاجرت حشرات کامل بالتور، پنبه و آغاز برداشت گندم
  نمایند.اقدام به پرورش و تولید انبوه این حشره مفید میآوری کامل پس از جمع

 بالتوری سبز الروپرورش 

 شود.برای تغذیه الروهای بالتوری از تخم بید غالت استفاده می
 

 الرو بالتوری سبزپرورش   فعالیت 
تخم ، تخم بالتوری، یونولیت، مترسانتی 10و ارتفاع  48های پالستیکی به قطر تشت وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

 سپیراتورآ، بید غالت
 مراحل انجام کار

 خرد شده بریزید تا سطح تشت را بپوشاند.مقداری یونولیت درون تشت  -1
گیری کرده )به نسبت گرم تخم بید غالت را با ترازوی دقیق اندازه 4/8گرم تخم بالتوری و 85/8، تشتبه ازای هر  -0
 ( به طور یکنواخت داخل تشت بریزید و روی تشت را با توری بپوشانید.0 :1
 گرم تخم بید غالت را به هر تشت اضافه کنید. 0گرم و نه روز بعد  5/1شش روز بعد ، گرم 1سه روز بعد  -3
 .کنیدآوری های آنها را جمعاز کنار توری تشت، سپیراتورآلوله  با استفاده از، ظهور حشرات کامل -4
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 بالتوری سبز پرورش حشرات کامل  فعالیت 
 مترسانتی 16های پولیکا به قطر و ارتفاع استوانه وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

 مراحل انجام کار
آوری کنید. یا به روش باال پس از پرورش الرو حشرات کامل را جمعآوری جمع تاز طبیع ابالتوری رحشرات کامل  -1

 کنید.
 سطح داخلی لوله پولیکا را با مقوای سیاه رنگ بپوشانید. -0
 قرار دهید.های پولیکا استوانهحشرات کامل را درون  -3
 انید.دو طرف )باال و پایین( استوانه لوله پولیکا را با توری بپوش --4
 کنید.عدد حشره کامل بالتوری رها  188حدود ، درون هر لوله پولیکا -5
 های چوبی قرار دهید.سپس لوله پولیکاها را روی پایه -6
 روی توری باالیی استوانه لوله پولیکا یک قطعه اسفنج که با آب آغشته شده است قرار دهید.، رطوبت تأمینبرای  -7
 واحد مخمر( 0واحد شکر +  0واحد عسل +  1کیب مشخص شده تهیه کنید. )محلول غذایی حشره را با تر-0
 برای تغذیه حشره به ترتیب زیر عمل کنید: -9

 متر( برش بزنید.میلی 58×4مقوای معمولی را به صورت نواری) -18
 نوارهای مقوایی به محلول غذایی آغشته کنید.  -11
 پولیکا آویزان کنید.نوارهای مقوایی را در داخل استوانه لوله  -10
را با استفاده از یک دستگاه  حشرات کامل، ها و نیز تعویض نوارهای مقوایی حاوی ماده غذاییآوری تخمبرای جمع -13

 جا کنید.هجاببه درون یک استوانه دیگر  هواکش
کت بری و یا سیم داغ شده ها را با تیغ موپایه تخم ،ها از روی توری و از سطح داخلی استوانهبرای جدا کردن تخم -14

 کنید. آوریها را جمعو تخم هتوسط جریان الکتریکی برید
آوری ها را جمعساعت( با کشیدن اسفنج نرم به سطح داخلی و روی توری تخم 04ها )پس از خشک شدن تخم -15

 .کنید
 

 

 

 رهاسازی

به نام هایی خلوط کرده و بر روی کارتهای حشره را با خاک اره متخم، ای رهاسازی بالتوری در مزرعهبر
عدد  68چسبانند. تعداد تخم بالتوری روی هر کارت حدود می، باشدمیمشابه با تریکوکارت کریزوکارت که 

 های شکارگر بهها و نیز میزان کارایی آنها در کنترل آفت از نسبتاست. برای تخمین میزان رهاسازی بالتوری
ه و جمعیت آفت معلوم شد، برداری دقیقیب باید ابتدا توسط یک روش نمونهین ترتشود. به اشکار استفاده می

 صورت گیرد.سپس با توجه به آن رهاسازی بالتوری به تعداد معین 
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 ایارزشیابی مرحله

 کار حلمرا ردیف
، مواد، )ابزار عملکرد شرایط

 ...( و مکان، زمان، تجهیزات
نمره دهی( /نمرهها/داوری )شاخص استاندارد ممکن نتایج

5 
 پرورش و 

سازی رها
 بالتوری سبز

تشت آزمایشگاه، 
 ،آسپیراتور، پالستیکی

 توری، استوانه پلیکا

باالتر از حد 

 انتظار

پرورش و تولید الرو و حشره کامل بالتوری 
، هارا انجام دهد. پس از آماده کردن کارت

گیری و برآورد جمعیت آفات و توصیه نمونه
 سازی را انجام دهد. کارشناسان رها

3 

 انتظار حددر 

پرورش و تولید الرو و حشره کامل بالتوری 
، هاسپس با آماده کردن کارت .را انجام دهد
سازی متناسب با توصیه عملیات رها

 کارشناسان انجام دهد.

0 

تر از حد پایین

 انتظار
 1 عدم پرورش حشره بالتوری

 

  کفشدوزک کریپتولموسشکل شناسی و مراحل رشد و نمو 

شکم ، پیش قفسه سینه، های به رنگ سیاه براق که قسمت سربالغ کفشدوزک بیضی شکل با بالپوششرات ح
 .(47، 46، 45)شکلها بیضی شکل و لیمویی رنگ هستندتخم، ها زرد مایل به قرمزو قسمت انتهایی بالپوش

گ واقعی آنها زرد آلود اشتباه گرفته شود ولی رنهای آرد های شپشکهای اولیه کفشدوزک با پورهروشکل ال
ه دتر بوهای مومی بلندتر و دارای رشتهها از نظر اندازه بزرگهم چنین الرو کفشدوزک .باشدمایل به سبز می

 .(44و  43)شکلسن الروی هستند 4باشند و دارای های شپشک برخوردار میواز تحرک بیشتری نسبت به پوره
 وریپتک کست که تخم کفشدوزا لموس با شپشک آرد آلود در اندازه تخم آنهادوزک کریپتوفشاز تفاوت دیگر ک

ای هحالی که همانطور که گفته شد تخم های شپشک آرد آلود نارنجی رنگ هستند درتر و از نظر رنگ تخمبزرگ
 . باشدکفشدوزک کریپتولموس زرد لیمویی می

 

 
 های آرد آلودپوره شپشک -41شکل

 
 الرو کفشدوزک کریپتولموس -44شکل
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توان از رنگ پاهای جلویی تشخیص ماد کفشدوزک را هم می جنس نر و، متر استمیلی 5/3اندازه این حشره 
 . که اگر رنگ جفت پاهای جلویی حشره زرد باشد نر است و اگر سیاه باشد ماده است روشبه این  ؛داد

 

 
 کفشدوزک کریپتولموس -41شکل

 
شدوزک کریپتولموس در حال تغذیه از شپشک کف -41شکل

 دآرد آلو

های به شپشک آرد آلود و یا داخل کیسهی آلوده هاخود را به صورت پراکنده روی برگ هایاین حشره تخم
الروها هم . شودشوند و سپس دوره الروی حشره آغاز میروز تفریخ می 6-7هایش پس از تخم گذارد وآفت می
 5تا 0سن الروی که هر سن  4پس از طی  .کنندهای شپشک آرد آلود تغذیه میهم از پوره های تخم واز توده

حشره به کشد تا روز طول می 01تا  0 معموال   کشد.طول می(شرایط محیط که مناسب باشد یا نه روز )بسته به
ا وسط پتری قرار شود و در محیط آزمایشگاه در کناره یدر این سن حرکت کند می .پیش شفیرگی برود دوره
شود و موقعی که پوسته انجامد و تغذیه و تحرک آن کم میروز به طول می 4ین مرحله تقریبا ا و گیردمی

ون تغذیه در در حالت شفیرگی بدون تحرک و بد، شودشود به مرحله شفیرگی وارد میجمع می نانتهای بد
رات بالغ از پوسته عد از طی مرحله شفیرگی حشب .کشدروز یا بیشتر طول می 10ماند و این حالت پتری می

ساعت  40تا  04شود و می آغازگیری روز جفت 5بعد از  .دندار روز نیاز به تغذیه 5شوند و شفیره خارج می
از مرحله تخم  .شودریزی آغاز میسپس مرحله تخم .شدبادقیقه می 38گیری جفت مدت زمان کشد.طول می

کشد )البته بسته به قدرت زیستی حشره و شرایط محیطی ممکن است طول می ماه 4الی  3تا مرگ حشره 
 . گذارندتخم می 588تا  488در طول زندگی خود ها ماده معموال  .روز عمر کند( 038بیشتر یا کمتر از 

پس از طی مرحله شفیرگی شکافی از قسمت قفسه سینه  .شفیره در تحرک و تغذیه استفرق شفیره و پیش
به  ره بالغ طی تکامل از سبزرنگ بدن حش، توانید بدن حشره را ببینیدشود و شما میشفیرگی باز میپوسته 

کامل در زیر پوسته شفیره ساعت حشره  04یک روز یعنی به مدت ، شودای و سپس به سیاه تبدیل میقهوه
 .شودرج مییی به سیاه از زیر پوسته خاای کاکائوپس از تغییر رنگ از قهوه .ماندباقی می

 مشخصات ظاهری شپشک آرد آلود
های آرد آلود به صورت گسترده در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پراکنده هستند و خسارات شپشک

کل بیضی شو ، این گروه از حشرات بدنی نرم .کنندچای و گیاهان زینتی کشور وارد میفراوانی را به مرکبات و 
و  بیضی شکلهای کامل آن ماده .سه سینه و شکم در آنها مشخص نیستقف، ین سرو پهن دارند و تقسیمات ب
در  .باشداند که از ترشحات آنها میازگرد موی سفید رنگی پوشیده شده باشند کهبه رنگ صورتی روشن می

ده اهر حشره م .شود که همان کیسه تخم استای شکل تشکیل میالغ توده پنبهانتهای بدن در حشرات ماده ب
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در انسکتاریوم  .باشدروز می 45روز و سیکل زندگی آن  05طول دوره پورگی حدود  ،گذاردعدد تخم می 488تا 
های سیب زمینی جوانه زده و کدو حلوایی در انسکتاریوم از میزبان .های مختلف قابل تکثیر استروی میزبان

شره این ح .شودزمایشگاهی مناسب استفاده میایط آبرای آلوده سازی و پرورش و تکثیر شپشک آرد آلود در شر
ز تر انارنجی رنگ است و کوچک تخم آن بیضی شکل و به رنگ زرد کم رنگ تا .دیسی ناقص استدارای دگر

 اهتخم این حشرات در انتهای بدن آن کیسه ،همان طور که گفته شد .ستاکریپتولموس  های کفشدوزکتخم
ده این تو ،ر بگیرندهای آرد آلود در کنار هم قرامی که گروهی از شپشکهنگا ای شکل است وست و توده پنبها

 . شوددرهم ادغام می

 کفشدوزک کریپتولموس تغذیه

ند. کمیتغذیه های آردآلود کفشدوزک کریپتولموس در دو مرحله الروی و حشره کامل به مقدار زیادی از شپشک
 کنند. ها از عسلک آنها هم تغذیه میاز شپشکحشرات کامل و الروهای کریپتولموس عالوه بر تغذیه 

 

 شکل شناسی و مراحل رشد و نمو کفشدوزک  فعالیت 
 .د، شپشک آرد آلوکریپتولموسپتری دیش، تخم  تجهیزات و مواد مورد نیاز:، وسایل

 مراحل انجام کار
اشته و هر روز زنده و پتری گذ 188تخم کفشدوزک کریپتولموس را که هم سن هستند را در  188جمعیت اولیه  -1

 دهید.مرده بودن آنها را مورد بررسی قرار 
 .تا تبدیل به حشره کامل شوند دهر روز طعمه مورد نیاز را در اختیار آنها قرار دهی -0
 .(ماده است ،نر است و اگر سیاه باشد ،اگر رنگ جفت پاهای جلویی حشره زرد باشدمشخص کنید)جنسیت آنها را  -3
 د.گیری یک حشره نر و یک حشره ماده را در پتری کنار هم قرار دهیبرای جفت ،ص کردن جنسیتبعد از مشخ -4
تا دت عمر حشره ماده و نر را هم ت مدر همین حال .دها را بررسی کرده و شمارش کنیپس از جفت گیری تخم -5

 .دمورد بررسی قرار دهیزمانی که حشره بمیرد 
 

 

 

 وسلمکریپتوکفشدوزک روش پرورش 

درجه  04تا  08دمای محیط برای تکثیر این حشره باید بین 
در صد باشد.  78تا  68گراد و رطوبت نسبی محیط بین سانتی

ها معموال  از نسکتاریومبرای پرورش این کفشدوزک در ا
های آردآلود به عنوان طعمه )غذای طبیعی( استفاده شپشک

های ی جوانهروتوان میهای آردآلود را شود. شپشکمی
 .زمینی و یا کدو پرورش دادسیب

بعد از  .دهیمازی را در اتاق جداگانه انجام میعمل آماده س
لود آردآسازی کفشدوزک را وارد اتاق آلوده به شپشک آلوده

ک طول ی .کندزک شروع به تغذیه و تولید مثل میکرده کفشدو
کند گذاری میان تخم تا زمانی که تخمنسل کفشدوزک از زم

  .باشدروز می 54گراد درجه سانتی 03در دمای 
 

 کریپتولموسکفشدوزک  -47شکل
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 پرورش و تولید کفشدوزک  فعالیت 
سیب زمینی، قارچ  تجهیزات و مواد مورد نیاز:، وسایل

های شپشک آرد آلود و یا شپشک بالغ، پارچه توری، کش، پوره
 سنج، کفشدوزک بالغ.دماسنج، رطوبت

 مراحل انجام کار
 و با قارچکش ضد عفونی کنید. سیب زمینی را شستشو -1 

 در یک محیط تاریک پرورش میزبان ابتدا سیب زمینی رابرای 
 .(40دار شوند)شکلتا جوانه قرار دهید

یک ها به حدود که طول جوانه در سیب زمینینای بعد از -0
 های فلزی قرار دهید.آنها را روی قفسه، رسیدمتر سانتی

های شپشک آردآلود یا پوره، هاسپس برروی سیب زمینی -3
  شپشک بالغ قرار دهید.

 

در  .ندشوها سفید میسیب زمینی ها تمام سطح سیب زمینی را گرفته و کامال  روز شپشک 15تا  18پس از حدود  -4
هایی قرار دهید که تمام اطراف آن با پارچه توری پوشیده شده است و هیچ ها را داخل کابینسیب زمینیمرحله این 
 روجی نداشته باشد. راه خ

 
 

 
 کابین رهاسازی کفشدوزک کریپتولموس -49شکل 

 .(49عدد کفشدوزک( را رهاسازی کنید )شکل  088های بالغ)حدودا  داخل هر کابین کفشدوزک -5
 

 

 

 

 ضروری است.در این مرحله تهویه هوای سالن بسیار  

 

 

 نور باشد. شرایطمی 71و رطوبت %  درجه سلسیوس 11-17دمای محیط نگهداری  
 ساعت تاریکی. 8ساعت روشنائی و  11

 

 های جوانه زدهسیب زمینی -48شکل
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رده و ها را با آسپیراتور جمع آوری ک( و آن58)شکلشوند های جدید ظاهر میروز کفشدوزک 35تا  05بعد از طی  -6  
 دهند. مزرعه جهت رها سازی انتقالهای یک بار مصرف ریخته و به در لیوان

 

 

  
 کفشدوزک کریپتولموس پرورش یافته -11شکل 

 

 وه رهاسازینح
گر در اواسط بهار همزمان با مساعد شدن شرایط جوی از شکاراین حشره ن زمان رها سازی حشرات بالغ بهتری

ورت ص ؛ین فعالیت را دارا باشندها کمترکفشدوزکرت در صبح زود و یا هنگام غروب زمانی که نظر رطوبت و حرا
 .شودانجام می ؛باشندلوده به شپشک آها در صد بوته 08گیرد. عمل رها سازی در زمانی که حداقل می

 ایارزشیابی مرحله

 کار حلمرا ردیف
، مواد، )ابزار عملکرد شرایط

 ...( و مکان، زمان، تجهیزات
نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد ممکن نتایج

6 
پرورش و رهاسازی 

کفشدوزک 
 کریپتولموس

تشت ، آزمایشگاه
 ،آسپیراتور، پالستیکی

 توری، استوانه پلیکا

باالتر از حد 

 انتظار

پرورش شپشک میزبان واسط برای پرورش 

کفشدوزک را انجام دهد. پرورش و تولید 

-ید کند. پس از نمونهکفشدوزک را تول
گیری و تعیین جمعیت آفات مطابق توصیه 

 کارشناسان رهاسازی را انجام دهد.

3 

 انتظار حددر 

پرورش شپشک میزبان واسط برای پرورش 

کفشدوزک را انجام دهد. پرورش و تولید 

کفشدوزک را تولید کند. مطابق توصیه 

 کارشناسان رهاسازی را انجام دهد.

0 

ر از تپایین

 حد انتظار
عدم تولید میزبان واسط یا حشره مفید 

 کفشدوزک
1 

  

 

های داخل کاور یا محل نگهداری سیب زمینی و شپشک آرد آلود روزانه سیب زمینی 
 های پالسیده را خارج کنید.را وارسی کرده و سیب زمینی
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 تولید حشرات مفید برای کنترل آفات شایستگیارزشیابی 

 شرح کار:
تولید زنبور تریکوگراما و  -4پرورش میزبان واسط)کنه بید غالت(  -3سازی انسکتاریوم آماده -0مفید  شناسایی حشرات -1

 تولید کفشدوزک و رهاسازی آن -6وری سبز و رهاسازی آن تولید بالت -5رهاسازی آن 

 استاندارد عملکرد: 
میزبان واسط را برای پرورش حشرات مفیدی مانند زنبور  ،بندی کند. انسکتاریوم را آماده کردهحشرات مفید را شناسایی و دسته

ا پس سازی رشده را پرورش و تولید کند. رها دسپس سه حشره مفید یاو پرورش داده را بالتوری سبز و کفشدوزک ، تریکوگراما
 از مشورت با کارشناسان مطابق توصیه آنها انجام دهد.

 ها:شاخص
انسکتاریوم را  -0ها آوری پارازیتوئید شتهجمع -دسته بندی حشرات مفید به شکارگرها و انگل  –آوری حشرات مفید جمع-1 

اید و کنه منغالت پایش می نماید. محیط را برای وجود کنه بیدریم را تنظیم بتی و دمایی انسکتاشرایط رطو -کند. ضدعفونی 
جو با  سازیآلودهسازی جو را انجام دهد.سط)پروانه بید غالت( مراحل آمادهبرای پرورش میزبان وا -3کند. بید غالت را شناسایی 

تعیین کند. را زنبور تریکوگراما  جنسیت -4دهد. را انجام  گیری از بید غالتتخمو  ، گیریپروانه -تخم پروانه غالت را انجام دهد.
شاوره پس از م -تریکوکارت را آماده کند. –میزبان واسط پرورش داده شده از قبل را توسط زنبور تریکوگراما آلوده سازی نماید.  -

ره کامل بالتوری را انجام دهد. پرورش و تولید الرو و حش -5رشناسان رهاسازی را انجام دهد. ن متناسب با توصیه کابا کارشناسا
 .سازی را انجام دهدمعیت آفات و توصیه کارشناسان رهاگیری و برآورد جنمونه، هاپس از آماده کردن کارت -

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 مزرعه آماده برای کود دهی –وزش باد  شرایط جوی بدون نزوالت و بدون شرایط:

  ابزار و تجهیزات:

  معیار شایستگی:

 نمره هنرجو  1حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 شناسایی حشرات مفید 1

  1 آماده سازی انسکتاریوم 0

  0 پرورش میزبان واسط  3

  0 سازی زنبور تریکوگراماپرورش و رها 4

  0 بالتوری سبزسازی پرورش و رها 5

  0 سازی کفشدوزک کریپتولموسپرورش و رها 6

توجهات زیست ، بهداشت، ایمنی، های غیرفنیشایستگی

 حفظ محیط زیست -رعایت بهداشت فردی محیطی و نگرش: 
0 

 

 * میانگین نمرات

 می باشد. 0، حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی *
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یستند. بیماری ای ممکن است بیمار شود. گیاهان هم از این قاعده بیرون نهر موجود زنده
دلیل دارد. بلکه دالیل متعددی دارد که در این درس کامال به آن  افتد.دلیل اتفاق نمیبی

خواهیم پرداخت. دالیل بیماری گیاهی هرچه که باشد، نتیجه نهایی آن به خطر انداختن سالمت 
خوران است. همچنین خسارت گیاهان و از آن طریق تهدید سالمت انسان، دام و تمامی گیاه

ات و تغییر، های تولیدیمسمومیت به واسطه توکسینایجاد ، هافضای سبز و جنگل شدید به
 توان اشاره کرد.را هم می کشت ایر الگوهها دمحدودیت

ر ایجاد ب شرایط محیطی موثر، زااست که به مطالعه عوامل بیماری بیماری شناسی گیاهی علمی
های کنترل و پیشگیری اثر متقابل عوامل بیماریزا و میزبان و روش ها،بیماری و گسترش

 .پردازدهای گیاهی میبیماری
 

 5پودمان 

 گیاهان زراعیهای کنترل بیماری 

 



 911 

 5واحد یادگیری 

 کنتری بیماری گیاهان زراعی
 
 

 آیا می دانید که

 
 شوند.گیاهان نیز بیمار می 
  شود؟عواملی باعث بیمار شدن گیاهان میچه 
  د؟گیاهان چه تاثیری بر زندگی ما داربیماری 
 توان از بیمار شدن گیاهان پیشگیری کرد؟چگونه می 
  د؟داربیماری گیاهان، درمان هم 
 

ترین عوامل زنده کنند. از جمله مهمزنده و عوامل غیر زنده تقسیم می زا را به دو دسته عواملعوامل بیماری
 هستند.ها( ها )نماتودو نماتدها ویروسها، ها، باکتریقارچ موجب بیماری یا عوامل بیماریزای زنده،

زای غیر زنده شامل عوامل نامساعد محیطی برای رشد)کاهش یا افزایش دما، یخبندان، تگرگ، عوامل بیماری
. ... استو  کمبود و بیشبود عناصر غذایی مسمومیت ناشی از خاک مانند: ...(،و  گی هواآب، آلودزیادی کمبود یا 

 
 

 استاندارد عملکرد 

 
های و با روش شناسدرا می زاامل بیماریوع گیاهان،های بیماری عالئمآوری و نگهداری برخی از ضمن جمع

ای هگیاه اصلی و محیط زیست، اقدام به پیشگیری و کنترل برخی از بیماری ،مناسب بدون آسیب رساندن به خود
 نماید.رایج در منطقه می

 
  



 های گیاهان زراعیکنترل بیماری

 919 

 ضرورت و اهمیت بیماری های گیاهی

 
 بروز بیماری در مزرعه، از رشد طبیعی گیاهان

ا را هکند، سطح فعال فتوسنتزی برگجلوگیری می
(، مقدار عملکرد و 1دهد)شکل به شدت کاهش می

دهد. در موارد أثیر قرار میکیفیت محصول را تحت ت
سترده روی یک محصول در یک متعددی بیماری گ

بر اراضی و نظام  اثرات یا تبعاتی طوالنی مدت مزرعه
ا زبیماری املکشاورزی منطقه داشته است. چرا که ع
 دلیل چندبهو در خاک و بقایای گیاهی باقی مانده 

 بیمارهم  میزبانه بودن، گیاهان جدید کشت شده را
 

 هاکاهش سطح فتوسنتزی برگ -9 شکل

 ؛دانکه منجر به قحطی و فاجعه انسانی شده اندوجود داشتههای گیاهی در طول تاریخ انواع بیمارینموده است. 
و تحوالت عظیمی در تاریخ شده  اعتراضات عمومی،ترده، های گسترتیبی که همین عمل موجب مهاجرت به

 است.
 

های گیاهی را از منابع معتبر بررسی و گزارش یا بروز قحطی در اثر بروز بیماریای از تغییرات بزرگ اجتماعی نمونه   پژوهش
 .نمایید

 
 

های انتشار آنها و صد البته کنترل آنها بسیار با اهمیت هستند. در این زا، راهبنابراین آشنایی با عوامل بیماری
 فصل به این مطالب پرداخته خواهد شد.

تولید و معرفی در راستای های گیاهی به حدی است که بخش بزرگی از تحقیقات کشاورزی، اهمیت بیماری
 های گذشته درر سطح جهانی و ملی در طی سالدی دباشد. تحقیقات متعدهای مهم میارقام مقاوم به بیماری

بوته میری و  زنگ،های سیاهک، ام است. ارقام مقاوم به بیماریاین زمینه صورت گرفته و همچنان در حال انج
 گیاهان، حاصل این تحقیقات بوده است. بسیاری ازها در سایر بیماری

 درصد برآورد گردیده است که 30-35حدود  های هرز در کشور ماها و علفخسارت ناشی از آفات، بیماری
، زابیماری عوامل لکنترو اختصاص دارد. با مدیریت  هاخسارت ناشی از بیماریدرصد آن به  8-10 حدود

تا حد زیادی کاهش داد به ترتیبی که ضمن کاهش مصرف سم و حفاظت از را میزان این خسارت  توانمی
 کشاورزی را مقرون به صرفه نمود. کمترکرده ورا محیط زیست، هزینه تولید 

 تعریف بیماری و انواع آن

شود. یم گفته ؛گرددکه منجر به بروز عالئم طبیعی گیاه  رشد دار در روندهر نوع اختالل مدتبیماری گیاهی به 
یاه ی گمریضی یا بیماربا حالت  را بنابراین برای قضاوت در مورد بیماری و سالمتی گیاه باید حالت طبیعی گیاه

 د. ه کر( مقایس2)شکل
 



 911 

  

 گیاه طبیعی غیروضعیت  -1 شکل
 

گیاه  ،دار نباشداگر اختالل مدت
که ممکن هرچند  ؛یندبمیآسیب 
آن قابل توجه  آسیب مقداراست 

نباشد. برای مثال اگر گیاه دچار کم 
 تواند این تنشتا مدتی می آبی گردد

را تحمل کند اما اختالل در اعمال 
در جریان شیره  ویژهبهحیاتی گیاه 

گیاهی، مدتی بعد با ادامه شرایط 
  هب یباعث بروز عالئم، آبیکم تنش

 

 
 خسارت کیفی سیب زمینی -3 شکل

 
 کمی در مزرعه یونجهخسارت 

ه در ست کشود. بدیهی امیاش مختل زندگی طبیعی آبی،کماثربه این ترتیب، گیاه در .شودپژمردگی می ویژه
اگر هر چه زودتر عامل  (.3)شکل ببیندآسیب تواند میکیفیت محصول به شدت اثر این اختالل عملکرد کمی و 

 (.4)شکل رود، گیاه از بین میبرطرف نشودآبی کم
 

 
  مزرعه در اثر عامل خشکی گیاهان تدریجیو مرگ خشک شدن  -4 شکل
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 گووگفت
 کنید

 .کرده و چند مثال بزنید گووکوتاه مدت در گیاهان زراعی گفتدر مورد اختالل  

 
 

 
چه عوامل دیگری هستند که  هایی هستند؟به نظر کشاورزان منطقه چه بیماری های منطقه شماترین بیماریمهم  پژوهش کنید

 توانند باعث اختالل در گیاهان شوند؟می
 

 

ا توان آفات رتعریف ارائه شده از بیماری، میه با توجه ب
اختالل در روند زندگی سالم گیاهان ایجاد هم باعث 

 گیاه بیمار، کل گیاهدر  دانست. اما باید توجه داشت که
یابد و در گردد، رشد آن کاهش میدچار ضعف می

هر چند عالئم بیماری ممکن  شودمواردی متوقف می
 ، ساقه، ریشه( باشداست محدود به یک اندام )برگ

 (.5)شکل
 

 ز بین رفتن کامل گیاه در اثر بیماری شدیدا -5شکل

تواند اشتباه ها نمیعبارت دیگر خسارت آفات و بیماریهب که در مورد آفات این خسارت موضعی است.درحالی
از  یک نقطه گیاهانهای بیماری در هر گیاهی شناخته شده و اغلب به صورت متراکم در نشانه گرفته شود. زیرا

شود، گسترش کانون بیماری در مزرعه نامیده میشود. با گذشت زمان این قطعه آلوده که مزرعه مشاهده می
با وجود  که آفات چون جانور و متحرک هستند، خسارت آنها اغلب به صورت پراکنده در مزرعهیابد. درحالیمی

  شود.مشاهده می خود آفت

 های گیاهیانواع بیماریهای م یا نشانهئعال

ی شناسایاولین گام در تشخیص بیماری،  شوند.امل بیماریزا در گیاه ایجاد میها در پاسخ به عوعالئم بیماری
 باشد.بیماری می هاینشانهعالئم یا 

های تواند تمام گیاهان زراعی را بیمار کند و هر گیاه به بیمارییک عامل بیماری نمی باید توجه داشت که
 شود.می خاصی دچار

 (.6شکلم یک عامل بیماریزا در گیاهان مختلف، ممکن است متفاوت باشد)همچنین عالئ
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 شرایط غیرطبیعی)انواع عالئم بیماری(                                                    شرایط طبیعی

 
 تصویر خالصه شده است.کنند در می انواع عالئم بیماری را در گیاهان ایجاد - 6 شکل

 

 برخی دیگر در کل گیاه مشاهده  ( و7شکل) شوندخاصی از گیاه مشاهده میهای برخی عالئم در قسمت
 (.8شکلشوند)می

 
 عالئم بیماری در میوه -7شکل 

 
 عالئم بیماری در تمام بوته -8شکل 
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 های گیاهی:ترین عالئم بیماریمهم

 ای، موزاییکی یا سراسری دربه صورت لکه )کلروز( رنگ شدنای شدن، بی)زردشدن، قهوه رنگتغییر -1
 (.9)شکل  (های گیاهیاندام

 

   
 صورت تغییر رنگهب ماریم بیعالئ -1شکل

 
 (10)مویی شدن ریشه، جارویی شدن ساقه، عدم تقارن در برگ، میوه، ساقه یا ریشه( )شکل تغییر شکل -2

 

   
 صورت تغییر شکلهبیماری ب عالئم-91 شکل

 

 (11)شکل( )نکروز، بادزدگی، شانکر تغییر بافت -3
 

   
 صورت تغییر در بافت استحکامی گیاههبیماری ب عالئم -99 شکل
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 (12شکل)(.پودری یا خالدارسفیدک د ذرات غیرعادی روی گیاه)ذرات ایجا -4
 

   
 ذرات غیر عادی روی گیاهصورت بروز هبیماری ب عالئم -91 شکل

 

 (13شکلصورت توقف رشد یا رکود گیاه)هبیماری ب عالئم -5
 (14پژمردگی و مرگ )شکل  -6

 

 
 توقف رشد گیاه- 93شکل

 
 صورت پژمردگیهبیماری ب عالئم -94 شکل

 
 ..کنندبیماری را ایجاد میو طی آن عالئم  زننداز چرخه زندگی به گیاه خسارت می زنده در بخشی یعوامل بیماریزا  بیشتر بدانید
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دن ای شچه موارد دیگری از تغییر شکل در گیاهان بیمار سراغ دارید. به عبارت دیگر آیا تاولی شدن، روزت شدن، غده  پژوهش 
 بیماری گیاهان ذکر کرد؟ عالئمتوان از و ایجاد گال و زگیل را هم می

 تأیید نمایید.با مطالعه منابع رد یا 
 

 

 

 برخی مواد غذاییکمبود  نمونه. برای داد یک عالمت بیماری را ممکن است بتوان به چند عامل بیماریزا نسبت
تشخیص قطعی و شناسایی عامل توسط کارشناسان  بنابراین(. 15شکلمشابه هستند) هابا برخی از عالئم بیماری

 گیرد.خبره و گاهی درآزمایشگاه صورت می
 

  
 است ویروسی بیماریو سمت چپ مربوط به  و پتاسیمعالمت تغییر رنگ سمت راست ناشی از کمبود آهن  -95شکل

 
از مسائل بسیار جدی است که وس ویژه آسپرژیلبه)ها واسطه مصرف گیاهان آلوده به کپک ابتال به انواع سرطان به  بیندیشید

 شود.در برخی کشورها می اهشدن مصرف آن ( موجب ممنوعppbمیلیارد) آلودگی در حد یک در
 

    

 

 

 های باکتریایی: یک روش صحرایی برای تشخیص بیماری

 ساقه را بریده و در ظرف آب ،توانید از قسمت پاییناگر مشکوک به بیماری باکتریایی در یک گیاه بودید می
توانید مطمئن صورت یک توده غلیظ خارج شد میهشود از آن بحال اگر ترشحاتی که اوز نامیده می .قرار دهید

 باکتری است. ،شوید که عامل بیماری
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 زای گیاهیعوامل بیماری

شود، امروزه ثابت شده خودی ایجاد می هب کرد که بیماری به صورت خودها بشر تصور میهر چند برای مدت
 شود.ود عامل بیماریزا نامیده میششود. آنچه موجب بیماری میخودی ایجاد نمی هب بیماری خوداست که 

 
 آید؟میبه وجود نخود  خودی بهتوان با ترتیب دادن آزمایشی ثابت کرد که بیماری چگونه می  بیندیشید

 
 

 در کشاورزی انواع عوامل بیماریزا

 شوند. ل زنده و عوامل غیرزنده تقسیم میعوامشامل  عوامل بیماریزای گیاهی به دو گروه بزرگ

 عوامل بیماریزای زنده 

 ترین اغلب موجودات میکروسکوپی هستند. مهم شود،زنده که به آنها پاتوژن گفته می عوامل بیماریزای
 های گیاهی بر اساس اهمیت در کشاورزی، عبارتند از:پاتوژن

 ها:قارچ
 ای میکروسکوپیای یا پر یاختهها موجوداتی تک یاختهقارچ

 ،برای هضم و جذب مواد غذاییهای قوی هستند. آنزیم
سه نام ریهایی بهها از رشته. پیکره بیشتر قارچمصرف دارند
 ها، میسلیوم گفتهاست. به مجموعه این ریسهتشکیل شده

و دارای اندامی به نام مکینه هستند که  .(16)شکل شود می
 کنند.از طریق این اندام، مواد را جذب می

 
 پراکنده )میسیلیوم( قارچهای باریک و رشته-96 شکل

ها در چرخه زندگی، تولید اندام مقاومی به نام اغلب قارچ
ها در تحمل شرایط نامساعد و نمایند. اسپوراسپور می

 ثر دارند.ها، نقش بسیار مؤگسترش قارچ
(، بیماریزا و یا مفید هستند. 17)شکل روها، گندانواع قارچ

بوته  و برخی از سیاهک، سفیدک های زنگ،انواع بیماری
 قارچی هستند. ها،میری

 
 

 های قارچ در حالت گسترش وسیعریسه -97شکل
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 رسته به ونگیاهان  .تواند ایجاد شودها میژمردگی و سبز خشکی و خوردگی ریشهپ ،طی بروز بیماری قارچی
 (.19شکلکنند)و کشاورز را مجبور به واکاری می ترندهای قارچی حساسبیماری

 

   
 نمونه هایی از بیماری قارچی در مرحله توسعه یافته یا خسارت شدید - 91شکل

 

ها تا حد بسیار زیادی به وجود آب آزاد وابسته است. بنابراین کنترل رطوبت محیط در کنترل آنها رشد قارچ
 بسیار کمک کننده است.

 هاویروس
ه فقط رند کتنها ریخته ارثی داه و غیر زنده هستند و موجوداتی حدواسط بین زند ؛ بلکهها سلول نیستندویروس

ر یو طی تکثشوند انگل اجباری وارد سلول میزبان میتوانند فعالیت کنند و به صورت در بدن موجود زنده می
 گردند.در آن، موجب بیماری میزبان می

)مثل ویروس  هابرگ ، کوتولگی، موزاییکی شدن رنگهای ویروسی به صورت اختالل در رشدعالئم بیماری
 .(20شکل) باشد)بدشکلی( می قاعدهشد بیر، موزاییک خیار(

 

  

  
 ها در گیاهانهای ویروسعالئم ناشی از بیماری برخی از - 11شکل  

 



 111 

 هاباکتری
ای با دیواره سلولی محکم هستند. برخی از آنها دارای کپسول ها موجودات میکروسکوپی تک یاختهباکتری

ت وبکند. گرما و رطرا بیشتر می آنهاکند و قابلیت بیماریزایی ها را از شرایط نامناسب حفاظت میهستند که آن
رگی گال ه بشانکر، پژمردگی، بالیت، لکشامل تریایی های باکشود. عالئم بیماریموجب انتشار آنها می ،باالی هوا

 وارد شود. هاها یا روزنهباید از زخمبرای ورود به گیاه باکتری . (21شکلو لهیدگی نرم است)
 

 
 

 های باکتریایی در گیاهانبیماری عالئمنمونه هایی از  -19 شکل
 

در سایر دماها رشد و  شدهگراد تکثیر درجه سانتی 25تا  21های عامل بیماری گیاهی اغلب در دمای بیولوژیک باکتری  بیشتر بدانید
 های کنترلی است.در برنامهشود. این نکته مهمی آنها کنترل می

 
 

  توانند مفید هم باشند؟ها میآیا باکتری  پژوهش 
 

 

 

 نماتدها 
و جانور هستند، بدنی شفاف دارند و  شوندهای حقیقی محسوب نمیاما جزء کرمکرم مانند هستند نماتدها 

هستند و از ریشه شوند. اغلب آنها خاکزی بیماری تلقی می عاملعنوان به اندازه آنها نانو تا میکرومتری است،
ند منجر تواند وارد گیاه شوند. ورود آنها میتوانمیبه نام استایلت دهانی  هبا قطعنماتدها کنند. گیاهان تغذیه می

 (.22شکل) شودمیمشخص  خر فصل رشد خسارت آنهابه ایجاد گال و کیست شود. اغلب در آ

 ارت آنها روی گیاهشده( و عالئم خسد، شکل ظاهری )بسیار بزرگ نمات - 11شکل  
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 کار با میکروسکوپ

ا با یعنی تنه باشند.میها موجوداتی میکروسکوپی روارگانیسم هستند. میکروارگانیسمها، میکاغلب پاتوژن
سلح مبا چشم غیرصورت معمولی یا همیکروسکوپ قابل مشاهده و شناسایی دقیق هستند. بنابراین، آنها را ب

گیرد. این نوع تشخیص خیلی دقیق صورت می شده ایجادتوان دید. تفکیک آنها از طریق مشاهده عالئم نمی
های ماکروسکوپی )مشاهده عالئم ظاهری بیماری( و زا نیاز به بررسینیست. برای تشخیص دقیق عوامل بیماری

اشد. بو تطبیق آن با کلید شناسایی ( میمیکروسکوپی )مشاهده خصوصیات شکل شناسی میکروارگانیسم 
 

 آشنایی با ساختمان و کار میکروسکوپ  فعالیت 
 میکروسکوپ د و امکانات مورد نیاز:امو ،ابزار، وسایل

 حل انجام کار:امر
 همراه هنرآموز خود به آزمایشگاه وارد شوید. -1
 لباس مناسب آزمایشگاه را بپوشید. -2
تگاه دس فردی یا دو تایی پشت یکصورت هبرحسب شرایط، ب -3

  .میکروسکوپ بنشینید
ی میکروسکوپ بازیابی کرده را رو 23اجزای نامبرده در شکل -4

 یید هنرآموز برسانید.و به تأ
 شپس از شنیدن توضیحات هنرآموز پیرامون چگونگی خامو -5

ها، اقدام به تکرار عملیات و روشن کردن میکروسکوپ و تنظیم
 مربوطه کنید.

 

 

 اجزای مختلف نوعی میکروسکوپ -13 شکل

 (.24با الم، المل، جعبه تشریح و سایر لوازم اولیه در تهیه نمونه آشنا شوید)شکل  -6

   

 تهیه نمونه برای مشاهده زیر میکروسکوپ -14 شکل
 آماده نمایید. ساقه یا برگ آلوده به میسلیوم قارچه یک نمونه ساد -7
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شاهدات خود را رسم کرده یا با میکروسکوپ کار کنید و م -8
 (. 25شکلها عکس بگیرید)از آن

 

 

 

 

 

را نامگذاری 26شکلنشان داده شده در های بخشبیشتر تمرین کنید: -9
 کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نگاه کنید. آیا قارچ های مفید هم وجود دارند؟ 27 شکلبه   بیندیشید

 

 

 

 

 

 

 

 
 های سمی: راه تشخیص صحرایی قارچ  بیشتر بدانیم

معلوم است که سمی  1و اگر شیر را برید ، جوشاندشیر حاوی قارچی که مشکوک به وجود سم است را در ظرفی توانمی
 است.

 

 

 

                                                      
 باشد.در الیه چربی در سطح ظرف میمنظور از بریدن شیر، ایجاد شکاف  - 1

 ساختمان یک نوع میکروسکوپ نوری -16شکل

 های یک نوع قارچیک نمونه میکروسکوپی از رشته - 15شکل

 

 17 -شکل
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 عوامل بیماریزای غیر زنده 

ب نامناسشوند. برای مثال دمای زای غیرزنده شناخته میبه عنوان عوامل بیماری عوامل و شرایط نامساعد محیطی
 تواند موجب سرمازدگی یا گرمازدگی شود.برای مرحله رشدی گیاه می

 برد. می گیاهی را از بینهای ی برای گیاه مشکل ساز است و بافتخصوص درحالت یخ زدگهزدگی بسرما
 

 
 سرمازدگی چغندر -18شکل

 
 فرنگیگرمازدگی گوجه-11شکل

 

 انواع عوامل غیرزنده بیماریزا عبارتند از:

 صورت آب آزاد و رطوبت(آب )به 
 و حضور عناصر سمی( خاک)اسیدیته، کمبود یا بیشبود عناصر مورد نیاز گیاه 
  )نور )شدت، دوره نور یا تاریکی( و دما )سرما یا گرما 
 )هوا )اکسیژن و دی اکسیدکربن و سایر عناصر، ذرات گرد و غبار 

 هاکلکسیون بیماریتهیه آوری و روش جمع

 برای شناسایی آنها، شناسایی نمود. را به خوبی هاگردند، باید آننحوی شایسته مهارها بهبرای اینکه بیماری
ها آوری و نگهداری بیماریهای علمی، ضروری است. روش جمعآوری آنها در عرصه کشاورزی با روشجمع

به صورت هرباریوم نمودن گیاهان میزبان همراه با عالئم بیماری است. از این هرباریوم افزون بر استفاده  معموالً
 وان استفاده کرد.تعوامل بیماریزا نیز میبیماری، برای مطالعه روی  عالئمدر شناسایی 
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 های گیاهیآوری بیماریهای جمعروش
 

 هاهای گیاهی مبتال به انواع بیماریآوری نمونهجمع  فعالیت 
 لباس مناسب کار، کیسه پالستیکی، چاقو، قیچی. وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز:

 مراحل انجام کار: 
 لباس مناسب کار بپوشید -1
واحد اطراف مزارع واحد آموزشی یا  ههای علف هرز، همراه هنرآموز خود در سطح مزرعآوری نمونههمانند جمع -2

 وارد شوید. آموزشی 
 خود نشان دهید.  با مشاهده گیاه کامل آن اندام مشکوک به بیماری، را به هنرآموز -3
 کنید.  آوریتشخیص داد، آن را با احتیاط جمع چنانچه هنرآموز، مورد مشاهده شده را بیماری - 4
 وری شده را با قرار دادن در کیسه همراه به آزمایشگاه منتقل نمایید.آهای جمعنمونه -5

 

 
 بیماری عالئم دارای هایخشک کردن نمونه  فعالیت 

مقوا، چسب  لباس مناسب کار در آزمایشگاه، تجهیزات ایمنی فردی،وسایل، مواد و امکانات مورد نیاز:  ابزار،
های پنس، ورقهسی سی(،  500م لیتری )ای دهان گشاد نیشش)کاور(، وزنه یا پرس، ظرف شیشهروزنامه، پومخصوص، 

 هرباریوم.
 مراحل انجام کار:

 بپوشید.را لباس مناسب کار در آزمایشگاه  -1
 آوری شده در آزمایشگاه وارد شوید.داری گیاهان بیمار جمعه محل نگههمراه هنرآموز خود ب -2
ت که هدف از این هرباریوم به نمایش گذاشتن عالئم دن گیاهان عمل کنید. با این تفاوعملیات هرباریوم نمو شبیه -3

نحوی بین روزنامه تحت فشار قرار دهید که عالئم بیماری پس از خشک گیاه است. بنابراین گیاهان را بهبیماری در 
 مشخص باشد. ؛شدن

 ها مرطوب شده بودند، آنها را عوض کنید.وزنامهها سر بزنید و اگر رهر روز به نمونه -4
ها باید مراقب عالئم بیماری باشید، چون بافت گیاه در آن نواحی شکننده است و ممکن است طی تعویض روزنامه -5

 نمونه شما از بین برود.
وقتی گیاهان خشک شدند آنها را بر روی یک  -6

مقوا در ابعاد مناسب با چسب کاغذی مستقر 
 د.نمایی

 در پایان برچسب اطالعات را کامل نمایید -7
 (.30شکل)
هر کارت نمونه را در یک کاور پالستیکی قرار  -8

 دهید.
ها را در کمد نگهداری به صورت طبقه نمونه -9

 (.31 شکلبندی شده با نظر هنرآموز قرار دهید)
 

نمونه عالئم  -31شکل       

 بیماری خشک شده

 
تصویری از یک  -39شکل

 های گیاهیعالئم بیماریکلکسیون 
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 .شود گیاه خشککشد تا روز طول می هفتالی  گیاه دوبر حسب نوع   بیشتر بدانید

 
 

 ید.ئنما آوریجمعهای گیاهان زراعی منطقه را نمونه بیماری  فعالیت 
 قرار دهید.  ؛هوا به درون آن نباشدآوری شده را در جعبه مناسب که امکان ورود های جمعنمونه -1
 .ات مربوطه دسته بندی و نگهداری کنیدهمراه با اطالع (... ها را برحسب عامل آنها)قارچ، باکتری ونمونه -2
 ها را انجام دهید...( به نمونه. یا خسارت محیطی)دما، رطوبت نسبی و زدگیقدامات الزم برای پیشگیری از آفتا -3

  

 

 
 های گیاهان زراعی منطقه خود را کامل کنید.مجموعه یا کلکسیون بیماری  فعالیت 

 نامه، مقوا، چسب، جعبه نگهدارنده.چاقوی تیز، کیسه پالستیکی، روزابزار،وسایل، مواد و امکانات مورد نیاز:
 مراحل انجام کار:

 نفر تقسیم شوید. 2های کاری به گروه -1
 زراعی منطقه را به عهده بگیرد.هر گروه یک یا دو گیاه  -2
 نگه داری را تحویل بگیرید یا بسازید.، وریآل و امکانات مورد نیاز برای جمعوسای -3
 عالئم های مختلفآوری، خشک کردن و نگهداری نمونهو در طول سال زراعی اقدام به جمعخارج از ساعات آموزش  -4

 بیماری نمایید.
 ه نمایید.کرده و گزارش پیشرفت خود را ارائ با هنرآموز خود مشاوره در هر مورد و به طور پیوسته -5
نام  با، یید بیمار بودن آنهنرآموز خود نشان داده و پس از تأماده شده را با فاصله زمانی مشخص به های آنمونه -6

 های گیاه زراعی منطقه خود قرار دهید.معرفی شده، در جعبه کلکسیون بیماری
 .روی آن الصاق نماییدد شناسه تعیین کرده جعبه خو برای -7

 
ر تا د دراختیار هنرآموز قرار دهید را گروه خودهای گیاه خاص بیماری در پایان زمان تعیین شده، جعبه کلکسیون -8

 آزمایشگاه هنرستان نگهداری گردد. 
 

 

 
یک اندام گیاهی را چگونه برای  موجود در عالئمنمونه گیاه بیمار یا    پژوهش

 دهند؟میارسال به کلینیک گیاهپزشکی آماده سازی و تحویل 

  

 

 

آوری و غیره، ها یا ترفندهای خاص برای جمعبه تدریج در مورد زمان مناسب، روش 

 کسب تجربه خواهید کرد، در این مورد با دوستان خود تبادل اطالعات نمایید.
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 ایارزشیابی مرحله

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،
نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد ممکن نتایج

1 

شناسایی 

های بیماری

 گیاهی

آزمایشگاه، چاقوی تیز، کیسه 

پالستیکی، روزنامه، مقوا، 

چسب، جعبه نگهدارنده، لباس 

مناسب کار در آزمایشگاه، 

تجهیزات ایمنی فردی، 

پوشش)کاور(، وزنه یا پرس، 

ای دهان گشاد ظرف شیشه

سی سی( و  500نیم لیتری )

 های هرباریوم.پنس، ورقه

باالتر از حد 

 انتظار

گیاهان دارای عالئم بیماری را جمع آوری 

، کرده و آماده نگهداری نماید)کلکسیون(

های گیاهی را دسته بندی کند انواع بیماری

آوری های جمعو عالئم خسارت انواع بیماری

 شده در منطقه خود را تجزیه و تحلیل نماید.

3 

 انتظار حددر 

گیاهان دارای عالئم بیماری را جمع آوری 

، کرده و آماده نگهداری نماید)کلکسیون(

 های گیاهی را دسته بندی کندانواع بیماری
2 

تر از پایین

 حد انتظار

های آوری یا دسته بندی بیماریعدم جمع

 1 گیاهی

 

 هازایی بیماریمکانیسم خسارت

زایی عوامل بیماریزای گیاهی، به زنده یا غیر زنده بودن آنها مرتبط است. اگر عامل بیماریزا چگونگی خسارت
شوند. برای مثال بروز گرما یا سرمای هوا ت ناگهانی و شدید، موجب خسارت میغیرزنده باشد. با وجود تغییرا

 شود.می ناگهانیی یا سرمازدگی به صورت وز گرمازدگبه یکباره باعث بر
زا موجود زنده است و قابلیت تکثیر دارد، های انگلی) پاتوژنیک(، به خاطر آن که عامل بیماریخسارت بیماری

تدریج با فراهم شدن شرایط های پاتوژنیک مسری هستند؛ بهشود. به عبارت بهتر بیماریبه تدریج زیاد می
بزرگ و در مزرعه  ،های آلودگیلکه در این صورت کنند.گیاهان سالم سرایت می یافته بهمناسب گسترش 

 زنند.های اصلی زیر به گیاه خسارت میبطورکلی عوامل بیماریزا به یکی از روش شوند.تر میبزرگ
 های گیاهیرسانی مستقیم به سلولآسیب 
 شد گیاه یا به نحوی مؤثر بر سوخت و ساز گیاهکننده رموادی با اثر تنظیم، توکسین)مواد سمی( تولید
 ،موادغذایی و آب در گیاهآب و یا اختالل در جذب و مصرف  استفاده از مواد غذایی 
 

 توان موجب عدم سرایت بیماری در مزرعه شد؟چگونه می  بیندیشید
 برد؟ی گیاهی پیبیماریزاتوان قبل از کشت به وجود عوامل چگونه می
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 چگونگی ورود یا نفوذ عوامل بیماریزا به گیاه 

کنند و آن را بیمار عوامل بیماریزای زنده گیاهی به منظور تغذیه و تکمیل چرخه زندگی به گیاه حمله می
 آنها اثر مستقیم دارد. و عالئم بیماری زایی ونگی نفوذ آنها، بر مکانیسم خسارتند. بنابراین چگکمی

 های متفاوتی در نفوذ دارند:زنده روشزاییانواع عوامل بیمار
اندام مکینه که در داخل سلول گیاهی  د و از طریقنکنصورت فعال نفوذ میهها از طریق تندش اسپور بقارچ -1

 (32د.)شکلنکنمواد غذایی را جذب می شودمی وارد
 (32)شکلشوند.ها وارد گیاه میمانند روزنهق زخم و یا منافذ طبیعی یها: از طرباکتری -2
وارد  و باد و آبکشاورزی ای، جانوری، ادوات و یا انتقال از طریق ناقلین حشرهها با وجود زخم ویروس -3

 شوند.می انگیاه
 

 
 ی زنده به داخل بافت گیاهیبیماریزاچگونگی ورود برخی از عوامل  -31شکل 

 

 بندی عوامل بیماریزا بر اساس وابستگی به میزبانتقسیم

که از گیاه به عنوان میزبان برای تغذیه و انگل گیاهان هستند. به این معنی ی زنده،بیماریزایا عوامل  هاپاتوژن
 کنند.استفاده می تکمیل چرخه زندگی خود،

 :شونداجباری و انگل اختیاری تقسیم می عوامل بیماریزای زنده بر اساس اجبار آنها به انگل شدن به انگل
برای آنکه بتواند چرخه زندگی خود را کامل کند و تکثیر نماید به میزبان وابستگی کامل دارد.  :انگل اجباری

ی های اجبارانگل از جملهها و نماتدها تواند تکثیر شود. ویروستواند میزبان مناسب را بیابد نمییعنی اگر ن
ه ی بدون میزبان اختصاصی هم ادامکه نوع غیراجبارادر به تکثیر نیستند. در صورتیهستند که بدون میزبان ق

 حیات خواهد داشت.
ص خود، به دلیل گرسنگی از بین بعد از مدتی با نبود میزان خاکه انگل اجباری هستند، این علتبه نماتدها 

 تواند زنده بماند. های طوالنی میروند. هر چند تخم آنها مدتمی
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توژن به میزبان جدید نقل پا برود،اگر گیاه کامال از بین 
 باشد، پاتوژنکند. همچنین اگر گیاه یکساله مکان می

 د. گذرانی نمایآید تا بتواند زمستانبه شکل مقاوم در می
تمام عوامل زنده بیماریزا، چرخه بیماری دارند. چرخه 
بیماری انواع عوامل بیماریزا با هم متفاوت است. 

از محل زنده مانی، چگونگی اس آگاهی بر اس کارشناسان
اری (برای کنترل بیم1)جدول  نفوذ، کار و ساز پراکنش
 .کنندریزی میگیری و برنامهتصمیم

 
 

 
 چگونگی پراکنش و سازوکار نفوذ -محل زنده مانی -9جدول 

 هاقارچ هاباکتری هاویروس نماتدها
 بیماریامل ع      

 هاویژگی

 بقایای گیاهی
 خاک

 های دیگرزبانمی
شامل حشرات، ناقلین )

 ها (ها، بذور، قلمهرچقا

 بقایای گیاهی
 خاک

 های دیگرمیزبان
 های حشره ایناقل

 بقایای گیاهی
 خاک

 های دیگرمیزبان
 زنده مانی

-تجهیزات خاک
 ورزی

 هاآبروان
 حشرات

 باد
 آب و جریان باران

 حشرات

 باد
 آبو جریان باران

 حشرات
 انتشار

 مستقیم
 

 تغذیه حشره
 زخم

 تغذیه حشره

 مستقیم
 زخم

 تغذیه حشره
 نفوذ

 

 
های خاکزی منجر به بوته میری( و برخی برخی از عوامل بیماریزا یک چرخه بیماریزایی در فصل رشد دارند)مثل قارچ  پژوهش 

 ترند؟ چرا؟(. کدامیک خطرناکپودریسطحی یا چندین چرخه بیماریزایی دارند)مثل سفیدک 
  

 

 بیماری در مرحله انتشار سریع در مزرعه -35شکل
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 عوامل مؤثر در ایجاد بیماری یا مثلث بیماری
 شود و هر بیماری عامل دارد، ایجاد و گسترش بیماریخودی ایجاد نمی هب ه هیچ بیماری خودافزون بر این ک

ن هر کدام از این سه رکباشد. اگر  عدی دارد. برای ایجاد بیماری سه رکن باید وجود داشتههم شرایط و قوا
 عبارتند از: شود. این سه رکنحاضر نباشند، بیماری ایجاد نمی

که میزبان حساس  (: الزمه بیماری آن استو بیمار شود ) یعنی گیاهی که عامل بیماریزا را بپذیردمیزبان -9
بیماری اجازه  عامل ،نمصوباشد. در گیاهان  در مرحله حساس رشدی خود قرار داشتهگیاه یا  وجود داشته باشد

زا برای کامل نمودن چرخه بیماری یابد و در گیاهان مقاوم، سدهایی در مقابل عامل بیماریورود و آلودگی نمی
 وجود دارد.

و برخی چند میزبانه)مانند فیتوفترا  )مانند نماتد گندم( زا همانند آفات، برخی یک میزبانهالبته عوامل بیماری
 (هستند.گیاهان جالیزی مل بوته میری برایعا
 

  کننده مقاومت در مقابل بیماری در گیاهان مقاوم کدامند؟سدها یا موانع ایجاد  پژوهش 
 

 
 
و قادر باشد که میزبان را بیابد. برای مثال در خاک مزرعه از سال قبل وجود  موجودمحیط در  :عامل بیماریزا -1

نند ناقل عوامل بیماریزا توابه مزرعه آورده شود. حشرات هم میداشته باشد یا همراه با بذر و ادوات کشاورزی 
 باشند.

 
 ود.شهستند. به هر نوع خاص، سویه گفته می ترتر و برخی ضعیف. برخی قویدارندعوامل بیماریزا تنوع ژنتیکی   بیشتر بدانید

 
 

 
ییر تراکم، روش و با تغ :)بخصوص دما و رطوبت(شرایط محیطی -3

، سرعت هوای منطقه شرایط خاک، رطوبت نسبی کشی،دور آبیاری، زه
مزرعه تغییر کرده و به همان نسبت  محیطی... شرایط و  و جهت باد

 میزان بیماری تغییر خواهد نمود.
 . به این معنینقش اساسی دارد بیماری فرایند بدیهی است که زمان، در

 .(1)نمودار که بروز بیماری مستلزم زمان است 
 

 
 گسترشا و هثیری بر تنوع بیماریأچه ت)فقط یک گیاه در منطقه کشت شود( به نظر شما تک کشتی بودن یک منطقه   بیندیشید

 تواند داشته باشد؟آنها می
 

 
 

 رابطه زمان با شدت بیماری -9نمودار
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 روش ژنتیکی -1
طر های پر خویژه بیمارییماری بهگیاهانی که نسبت به یک یا چند ب، در فرایند اصالح و معرفی گیاهان زراعی

 و شوند. گاهی ارقام مقاوم با اصولسنجیده شده و معرفی می ،و ارزیابیدر منطقه مقاوم باشند با آلوده سازی 
های اصالحی، گیری یا سایر روش رگ هی نیز با دوشوند و گاو قانونی از کشورهای دیگر وارد میموازین علمی 

 گردند.ایجاد و معرفی می

 اقدامات پیشگیرانه -3
کشاورزی، و نظارت مداوم ها)بذر، خاک، کود، ادوات کشاورزی( به عرصه این راستا پیشگیری از ورود نهادهدر 

 شود.توصیه می
 های احتماالً های حاصل از کشت بافت به جای بذرهای گواهی شده و نیز جایگزینی بذر و نهالبذراستفاده از 

 زاد را هم باید یادآوری نمود. آلوده به بیماری بذر
 های فیزیکی روش-4

اما کشنده برای عامل بیماریزا است.  ،هاست که اساس آنها حرارت دهی در حد تحمل گیاهای از روشمجموعه
ای تکثیر هکردن خاک و اندام (استریلسترون)یم برای از بخار آب در دمای باال یا حرارت مستق منظور به این

پوسته سخت مانند پیاز استفاده شود. همچنین، از آب داغ برای استریل کردن بذور با شونده گیاهی استفاده می
 شود. می
 

 استفاده از آب داغ کنترل شده است؟ای از بیماری را نام ببرید که با نمونه  بیندیشید
 تواند روش کنترل فیزیکی محسوب شود؟دادن محصول در سردخانه میا قرارآی
  

 
 تواند در مواردیماورای بنفش، ایکس، گاما نیز می از جملهکننده  دهی پرتوهای نفوذ کنترل عوامل بیماریزا با اشعه  پژوهش 

 تحقیق کنید.قابل توصیه باشد. در این زمینه 
  

 

 های زراعیروش-5
برای ایجاد شرایط مناسب رشد گیاه یا محدود که ای از اقدامات بهزراعی است زراعی شامل مجموعه هایروش

 عبارتند از: هااین فعالیت از جملهگیرد. صورت می زابیماریکردن شرایط رشد عامل 
گیاهان میزبان و ناقلین )مثال حذف زرشک از اطراف کنی یا معدوم کردن با ریشه: حذف کانون آلودگی -

ی بزرگ اناقل دسته سیاه باقال به عنوان کنترل شته ه میزبان واسط زنگ سیاه گندم است و نیزمزارع گندم ک
 شود.ها( میسر میاز ویروس

 می ها، شاسی و مخازن و به طور کلی تماضدعفونی ادوات کشاورزی و نیز چرخ :اقدامات بهداشتی -
ا هس و کفشهای کشاورزی در بدو ورود آنها به عرصه کشاورزی نباید فراموش شود. مسلم است که لباماشین
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عنوان اقدامات بهداشتی یاد از این نکات به تواند باعث انتقال عامل پاتوژن باشد.و دستکش کشاورز هم می
 شود.می

وع میزبانی آنها محدود می باشد، کاربرد دارد. بخصوص در مورد عوامل بیماریزایی که تن :تناوب زراعی -
 ؛همچنین تناوب زراعی در مورد عوامل بیماریزایی که خاکزی هستند و قابلیت جابجایی و انتقال آنها کم است

 )برای مثال نماتد گندم( قابل توصیه است.
ر، دور، روش( وکوددهی، ری)مقدارعایت دقیق نظام آبیا از جملهایجاد شرایط مناسب  :تقویت یا توان گیاه -

 ثر باشد. ر مقابل عوامل بیماریزای گیاهی مؤتواند در افزایش مقاومت گیاه دمی
 ابیماریزخاک افزون بر این که بستر رشد گیاه است، زیستگاه بسیاری از عوامل  توجه به شرایط خاک: -

افزایش حاصلخیزی و مواد  .ریزوکتونیا، فیتوفترا(زاد فوزاریوم، خاک یبیماریزاعوامل  از جمله) باشد)خاکزاد( می
 ها، نقش اساسی دارد.ویژه زهکشی خاک در کنترل بیماریآلی خاک، اصالح ساختار فیزیکی به

 
 ها توجه به مصرف بهینه) نه زیاد از حد( کودهای ازته توصیه شده است. علت چیست؟در مدیریت بیماری  پژوهش کنید

 است تناوب زراعی نقش زیادی در کاهش آنها ندارد؟ خاکزادهایی که عامل آنها مدیریت بیماریچرا در ارتباط با 
  

 
ه یوم و مایکوریزا استفادتوان از کودهای زیستی چون ریزوباه و افزایش محصول میبه منظور افزایش قابلیت رشد گی  بیشتر بدانید

 نقش دارند.در افزایش عملکرد، افزایش توان سازگاری و مقاومت گیاه به عوامل بیماریزای که کرد 
  

 
 روش بیولوژیکی-6

 استفاده از عوامل کنترل کننده زنده با عنوان کنترل بیولوژیکی مطرح است.
 از مزایای کنترل بیولوژیکی هدفمندانه عمل نمودن این عوامل است. برخی از این عوامل عبارتند از: 

ر ای است که در آن یک انگل توسط انگل دیگهایپرپارازیتیسم رابطه :استفاده از فرایند هایپرپارازیتیسم -
را  گیاهی بیماریزاچرخه یک نوع باکتری  فاژ(،اکتریوخوار)ببرای مثال، یک نوع ویروس باکتری .شودآلوده می

 نماید. کنترل و متوقف می
ها صادق است. یعنی یک قارچ یا یک باکتری که خود ها و باکتریهایی از قارچدر گونه :اثرات آنتاگونیستی -

 م که ازهای مهیکی از قارچ ند.ک، عمل میبیماریزا، علیه قارچ یا باکتری برای گیاهان زراعی نیست بیماریزا
ای عهمجموباشد. قارچ تریکودرما با کنترل قارچ تریکودرما می ؛گرددهای بیماریزا محسوب میعوامل کنترل قارچ

کند و هم مانع از رشد گیاه کمک می به افزایش رشدهم ، پراکنش ریشهمیکروبی خاک در ناحیه  از عوامل
 د.شوی خاکزی میبیماریزا هایبسیاری از قارچ

اه ، گیشوند. برای مثالن بردن عوامل بیماریزای گیاهی میکه موجب جذب و از میا :از گیاهان تله استفاده -
آن وارد  یخ شده و الروهابه سرعت تفری شود تخم نوعی نماتدترشحاتی در خاک دارد که باعث می ریزیتاج

انگل اجباری هستند،  ،نماتدهاو  ریزی میزبان نماتد مربوطه نیستریزی شوند. اما از آنجا که تاجریشه تاج
 روند. الروهای نماتد از بین می
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 کنترل شیمیایی-7
به عنوان آخرین راهکار در کنترل عوامل بیماریزا کاربرد دارد. استفاده از مواد یا سموم شیمیایی تنها زمانی که 

 شود.میمطرح باشد، استفاده  ها جواب ندهند یا ضرورت فوری بر حسب نظر کارشناسسایر روش

 انواع کنترل شیمیایی

  تیمار بذر 
 ضدعفونی خاک 
 آالت کشاورزیضدعفونی ابزار و ماشین 
 های هوایی در مزرعهسمپاشی اندام 
 ضدعفونی انبار و محصوالت انباری 

 شناسایی روش کنترلی مناسب

یاه اساس، انتخاب گبراین  .استکه در مثلث بیماری ذکر شدهاست رکنی  سهها مبتنی بر اساس کنترل بیماری
 .دخطر، هدایت کنند و بیشرایط را به سمت کنترل هدفم دتوانمی ،مقاوم یا حتی انصراف از کاشت گیاه زراعی

ارچی قشود که بیماری اتفاق نیفتد. به عنوان مثال، بیماری د هر یک از این ارکان موجب میبدیهی است که نبو
توان با کاهش دور آبیاری و کاهش رطوبت نسبی دهد را میکه با وجود رطوبت باال رخ میسفیدک سطحی 

  نمود.کنترل 
که عامل  توان با عدم کشت میزبان موجب شدبیماریزا در محیط وجود دارد، می وقتی یک عامل ،از سوی دیگر

  کنترل شود.بمیرد و جمعیت آن  ،میزبان برای رشد و ادامه زندگی پیدا نکردنبیماریزا به دلیل 
 

 شناسایی روش کنترلی در منطقه  فعالیت 
 و ها، موسسات علمی و تحقیقاتیمانند کتابخانه دسترسی به منابع علمی ابزار، وسایل، مواد و امکانات مورد نیاز:

 مشاوران، فراهم کردن شرایط بررسی.
 مراحل اجرای کار:

 .نفره تقسیم شوید 2-3های کاری به گروه -1
 مهم یا رایج منطقه را در برنامه کاری خود قرار دهد. هایبیمارییید هنرآموز خود، یکی از أهر گروه با ت -2
 زایی..(، روش خسارتو . محل ن گذرانی )شکل،تعداد نسل، زمستاعامل بیماری، مورد بررسی) بیماری خصوصیات  -3

 د.یبرسان آوری و به تایید هنرآموز خودجمع از منابع معتبر، ..(و . و نیازهای محیطی
 مورد نظر گروه خود را تحقیق کنید. بیماریهای کنترلی رایج یا معمول روش-4

 
 موز خود، تجزیه و تحلیل کنید.آمورد بررسی در حضور هنر ی بیماریهارایج را با ویژگی هایروش-5
  آموز خود برسانید.یید هنرأبه ت و آنها را های معمول را مشخص کردهنقاط مثبت و منفی روش-6

 

 

 

برای یافتن روش کنترلی رایج، از کشاورزان خبره، کارشناسان ادارات کشاورزی و  

ی اهای گیاه پزشکی، منابع علمی و رسانهسایر فعاالن بخش کشاورزی، کلینیک

 استفاده کنید.
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 ترین روش کنترل بیماریانتخاب مناسب
ود ور جلوگیری از در این روش باید براییرانه است. پیشگهای های گیاهی، اولویت بر روشدر کنترل بیماری

 .رداستفاده کیا ارقام مقاوم و غیره  ی، فیزیکی، کاشت بذور عاری از آلودگیاهای قرنطینهروشیکی از از  ،پاتوژن
 های زراعی و بیولوژیکی برای پیشگیری از فعالیت و گسترش پاتوژن قرار دارد.در مرحله بعد کاربرد روش

های یادشده به هر دلیلی کنترل پاتوژن محقق نشد، کاربرد روش شیمیایی نهایت در صورتی که با اعمال روشدر 
 ضرورت یابد.ممکن است با نظر کارشناس 

 
 های منطقهتعیین روش کنترلی مناسب بیماری  فعالیت 

 وها، موسسات علمی و تحقیقاتی کتابخانهمانند دسترسی به منابع علمی ابزار، وسایل، مواد و امکانات مورد نیاز: 
 ای.کردن شرایط بررسی، بازدید مزرعه مشاوران، فراهم

 مراحل اجرای کار:
 نفره تقسیم شوید. 2-3های کاری به گروه-1
 های مهم یک گیاه زراعی رایج منطقه را در دستور کار خود قرار دهد.یید هنرآموز خود، یکی از بیماریأهر گروه با ت-2
 یید هنرآموز خود برسانید.أخسارت بیماری را در مزرعه واحد آموزشی یا مزارع مجاور، شناسایی و به ت عالئم-3
 میزان خسارت بیماری را بررسی کرده و برآورد کنید.-4

 برای برآورد خسارت به ترتیب زیر عمل کنید: دقت کنید:
هاو... باشید. به این ها، ساقهخوردگی برگ از جملهابتدا در مزرعه حرکت کنید و با دقت به دنبال عالئم خسارت  -1-4

 د مشخص نمایید. یتوانمیرا ای زای ناشناختهیب، هر شرایط خسارتترت
ی پایش، به چند بوته رکت براح هایشه یا کروکی در قالب یکی از مدلز روی نقدر حین حرکت و پایش مزرعه ا -2-4

تر توجه کنید و آثار خسارت را در آن از طریق مختلف )حاشیه و داخل مزرعه( دقیقبه صورت تصادفی در جاهای 
 (2به عدد تبدیل نموده و در جدول)همانند جدول شماره را  ... خسارت دیده از بیماری ها وساقه ها،شمارش برگ

 یادداشت کنید.
 ................. تاریخ ............ در مزرعه گیاهانبه وضعیت خسارت  اطالعات مربوط -1 جدول

 نوع بیماری تعداد آفات در صورت امکان تعداد برگ و ساقه درگیر  شماره نمونه گیاهی

    

    

    

ها را بیماریهر یک از  توانید خسارتو با کمک کارشناس یا هنرآموز می با توجه به داده ها)اطالعات جدول( -3-4
 برآورد نمایید. 

 زایی بیماری را بررسی کنید:ؤثر در خسارتبرای برآورد خسارت باید عوامل و شرایط م -5
صورت باید شد، جای نگرانی نیست. در غیر ایناگر رقم مورد کشت به بیماری مشاهده شده در مزرعه مقاوم با -1-5

 بررسی را ادامه دهید.
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مطابقت دهید. اگر مطابق یا همزمان  بیماری را با مرحله حساس گیاه به بیماری عالئمزمان مشاهده نمونه  -2-5  
 بود، باید روشی کنترلی که نتیجه آن سریع است، پیشنهاد دهید.

شرایط محیطی را بررسی و با شرایط مناسب محیطی برای توسعه بیماری، مطابقت دهید. چنانچه آن را  -3-5
و رطوبتی ال اگر هوا رو به گرمی و شرجیسریعا پیشنهاد دهید. مثرا کنترلی  وب عامل بیماری دیدید، روشمطل
اه بارندگی در ر کنند. اما اگر فصلشود و آنها خسارت بیشتری وارد میتر میها کوتاهرود، چرخه زندگی سفیدکمی

 شود.است از جمعیت آنها کم می
یا ند وجود داشتاگر بصورت طبیعی  بیماری، توجه کنید. ثر در کنترل جمعیت عاملبه عوامل بیولوژیکی مو -4-5

امل برای ع گیریبرای مثال قارچ تریکودراما، همانند نمونه، در پیشنهاد خود، لحاظ کنید)بودسازی آغشتهنیاز به 
 .گیری شود یا اینکه سابقه استفاده آن، پرسیده شود(بیماریزا بایستی نمونه

وددهی فت سقابلیت برداشت و حساسیت بازار را بررسی کنید. اگر محصول بدون آسیب به سالمتی جامعه و اُ -5-5
 پوشی کرده و اقدام به برداشت و فروش نمود.ش باشد، می توان از کنترل آن چشمقابل فرو شدید،

قبیل تعداد نیروی کاری، از  ترین روش، باید امکان اجرای روش با توجه به امکانات موجود،پس از انتخاب مناسب
 سرمایه در گردش و غیره را بررسی نمود. 

 پیشنهاد دهید. ها،با توجه تمامی بررسیهای کنترلی مناسب را روش یا روش-6
نظر هنرآموز خود را در مورد پیشنهاد خود، جویا شوید. بر حسب نظر هنرآموز پیشنهاد خود را اصالح و اجرا -7

 نمایید.
 های خود گزارش تهیه کرده و آماده ارایه نمایید.موز، مشاهدات و یافتههنرآ از توضیحات-8

 

 

 ایارزشیابی مرحله

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،

 نتایج

 ممکن
 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد

2 

تعیین روش 
کنترل 
بیماری 

 گیاهان زراعی

 لباس مناسب کار،مزرعه، 
 ذره بین، پاکت کاغذی

باالتر از 
 حد انتظار

زرعه پایش مزرعه را انجام و از گیاهان بیماردر م

ره با کارشناسان و نمونه گیری کند، در مشاو

های خسارت را شناسایی و خبرگان محلی روش

روش کنترلی بیماری را تعیین کند. در تعیین 

را براساس وابستگی زا روش کنترل عوامل بیماری

 به میزبان دسته بندی کند.

3 

در حد 
 انتظار

زرعه پایش مزرعه را انجام و از گیاهان بیماردر م

ره با کارشناسان و نمونه گیری کند، در مشاو

های خسارت را شناسایی و خبرگان محلی روش

 روش کنترلی بیماری را تعیین کند.

2 

 تر ازپایین
 حد انتظار

های گیاهان تعیین روش کنترل بیماریعدم 

 1 زراعی
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 هااهمیت رعایت زمان مناسب در کنترل بیماری

ای ههای گیاهی باید هر چه زودتر چاره اندیشی شود. از آنجایی که بسیاری از بیماریبرای کنترل عامل بیماری
همواره در دستور کار باشد. برای مواردی گیاهی درمان ندارند. در نتیجه اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی بایستی 

 هم که قابل درمان هستند، هرچه زودتر و قبل از انتشار وسیع باید، درمان شوند.
که کند. در حالیکنترل شیمیایی بسیار سریع عمل میهای مختلف کنترل، متفاوت است. زمان مناسب در روش

مان مناسب نقش بسیار مهم و د. در هر صورت رعایت زباشتدریجی می صورتهباثر کنترل زراعی و بیولوژیکی 
 ای در موفقیت روش دارد. کنندهتعیین

 عوامل مؤثر در انتخاب زمان مناسب:

 زایی آنفراوانی بیماری و سرعت خسارات -فال

و  رتباشد، زمان کنترل آن بایستی دقیقتر ر آنها سریعییزا بیشتر و سرعت رشد یا تکثتراکم عامل بیمار هرچه
-وجود یک عامل بوته ،برای مثال  است. تر باشد. در این شرایط، فرصت پیشگیری از خسارت، محدودسریع

با وجود آبیاری غرقابی یا جوی و پشته در ابتدای فصل رشد  مزرعه لوبیامیری خاکزاد مانند ورتیسلیوم در یک 
به آن معنی است که فرصت کوتاهی وجود دارد و اگر سریع کنترل نشود، افزون بر آنکه محصولی وجود نخواهد 

 بود. ها آلوده خواهدمزرعه نیز تا مدت داشت، خاک

 دامنه میزبانی و تعداد چرخه بیماری -ب

د. نزنی با سرعت و شدت بیشتری خسارت میروی محصول یا گیاه میزبان اختصاص های تک میزبانهبیماری
تلفی های مخآنها بیشتر و در نوبتدر سل بیشتری هستند، تداوم خسارت هایی که دارای تعداد نهمچنین پاتوژن

 باشد. لذا در تعیین زمان شروع اقدامات و تکرار آن باید دقت بیشتری نمود.می
 ح زیان اقتصادیآستانه و سط -پ

خسارت وارده هر عامل بیماریزا تا یک حدی قابل 
 ارد. اگرتحمل است و نیاز به اقدامات کنترلی ند

باید برای کنترل آن از آن حد فراتر رود، می
 ی( انجام گیرد. سمپاش اقدامی جدی)مثالً

آستانه زیان اقتصادی و سطح زیان از این رو 
اقتصادی در تعیین زمان اقدامات کنترلی عوامل 

در کنترل آفات گفته بیماریزا همانند آنچه که 
 (. 2باشد)نمودارشد، ضروری می

 و سطح زیانبرای تعیین آستانه زیان اقتصادی 
تر گفته شد، الزم است اقتصادی چنانچه پیش

تحمل گیاه نسبت زا قابلیت تراکم عامل بیماری
 مشخص زا وشرایط محیطی،به عامل بیماری

 زا و عالئم آنبه این منظور از عامل بیماریشود. 
 شود. گیری دقیق میدر مزرعه نمونه

 ای از تغییرات در محدوده آستانه و سطح زیان اقتصادینمونه -1نمودار
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 قه،بر اساس اطالعات و سوابق منط شود. کارشناسانپزشکی فرستاده میای کارشناس در کلینیک گیاهها برنمونه
ن و روش کرده و ضمن لحاظ کردن شرایط در فصل رشد جاری، زماو سطح زیان اقتصادی را تعیین آستانه

 نمایند.مناسب کنترل را توصیه می

 ی گیاهان زراعیبیماریزاانواع مواد بیولوژیکی، بیوشیمیایی و شیمیایی، در مهار عوامل 
یاهی های گعامل بیولوژیکی در کنترل بیماری عنوانههرچند آنچه که امروز ب :امل یا مواد بیولوژیکیعو -الف

 وانتزای گیاهی متعددی را میثر بیولوژیک بر کنترل عوامل بیماریؤاست اما عوامل م رواج دارد، قارچ تریکودرما
 .نام برد مایکوریزا از جمله

 مواد بیوشیمیایی  -ب

 دارند. کشیکشی و باکتریگیاهی از جمله عصاره نعناع اثرات قارچهای عصاره

 مواد شیمیایی -پ

اده توان استف. از سمومی میی گیاهی وجود داردبیماریزاسموم شیمیایی متنوعی برای کنترل و مبارزه با عوامل 
 کرد که:

 .دوره کارنس آن طوالنی نباشد 
 - 50LD باشد تاحد ممکن باال سم. 
  .سموم تماسی بر نفوذی و سموم نفوذی بر سیستمیک ترجیح دارند 
 باشد.تهاثر باقیمانده سموم در محصوالت وجود نداش 
 باشد و بر موجودات غیرهدف از جمله انسان و سایر موجودات اثری اختصاصی بر عامل بیماریزا داشته ،سم

 باشد.اثر نداشته
ع و غلظت سم را تعیین پزشکی برحسب مورد نوشد، کارشناس گیاهاین اصول و سایر مواردی که گفته بر اساس

 نماید.و توصیه می
 ی، واسنجی دستگاه، اقدامات ایمنی و بهداشتی،..، به همانسمپاشها و تجهیزات محلول سمی، ماشینتهیه 
 های هرز بیان شده است.سموم آفات و علف پودمانی است که در اگونه

 
 سازی بذر با عوامل بیولوژیکی مشارکت در آغشته  فعالیت 

 ریشه...(، مشارکت در ضدعفونی انواع بذر جنسی و رویشی)غده

 عفونی خاک یا بستر کاشتمشارکت در ضد

 های فیزیکی و شیمیاییر ضدعفونی انبار و گلخانه به روشمشارکت د

 پاشی(های گیاهی) گردپاشی، محلولی علیه بیماریسمپاشمشارکت در 
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 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،
 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد ممکن نتایج

3 

عملیات 
پیشگیری 
کنترل 
بیماری 

 گیاهان زراعی

مزرعه، سمپاش، استوانه 
مدرج، ظرف دهانه تنگ 
یک لیتری، ترازو، قاشق، 

 سم

باالتر از حد 

 انتظار

 لی، فراوانیکارشناسان و خبرگان محبا مشاوره 
زایی، تعداد چرخه بیماری و سرعت خسارت

بیماری و سطح زیان اقتصادی را تعیین کرده و 
زمان کنترل بیماری را تعیین کند. مطابق 
توصیه کارشناسان اقدام به سمپاشی نماید. 

 بیولوژیکی های پیشگیرانه، زراعی وانواع روش
 را نیز تحلیل نماید.

3 

 انتظار حددر 

 لی، فراوانیبا مشاوره کارشناسان و خبرگان مح
زایی، تعداد چرخه بیماری و سرعت خسارت

بیماری و سطح زیان اقتصادی را تعیین کرده و 
زمان کنترل بیماری را تعیین کند. مطابق 

 توصیه کارشناسان اقدام به سمپاشی نماید

2 

تر از حد پایین

 انتظار
کنترل و سمپاشی مطابق با توصیه انجام نگرفته 

 است. 
1 
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 ی گیاهان زراعیهاکنترل بیماری شایستگیارزشیابی 

 شرح کار:
انتخاب روش کنترل بیماری  -3آوری نمونه گیاهان بیمار و جمعپایش مزرعه  -2های گیاهان زراعی شناسایی بیماری -1

  عملیات کنترل آفات -4گیاهان زراعی

 استاندارد عملکرد: 
های مناسب بدون آسیب و با روش شوندآشنا میزای آنها بیماری با عامل بیماری عالئمآوری و نگهداری برخی از ضمن جمع

 اید.نمهای رایج در منطقه میرساندن به خود گیاه اصلی و محیط زیست، اقدام به پیشگیری و کنترل برخی از بیماری

 ها:شاخص
 -کلکسیون(،تهیه آماده نگهداری نماید) آوری شده راگیاهان بیمار جمع –کند. را جمع آوری  دارای عالئم بیماریگیاهان  -1

 .را دسته بندی کند های گیاهیبیماریانواع 

با کارشناسان و خبرگان محلی مشاوره کرده و گیری کند، مزرعه نمونه گیاهان بیماردرپایش مزرعه را انجام و از  -2
روش کنترلی  -3زا را براساس وابستگی به میزبان دسته بندی کند. عوامل بیماری -کند.  های خسارت را شناساییروش

با مشاوره کارشناسان و خبرگان محلی، فراوانی بیماری و سرعت خسارت زایی، تعداد چرخه  -4را تعیین کند.  بیماری
 مطابق توصیه کارشناسان اقدام به -بیماری را تعیین کند.  زمان کنترل -بیماری و سطح زیان اقتصادی را تعیین کند.

 بیولوژیکی را نیز تحلیل نماید. های پیشگیرانه، زراعی وسمپاشی نماید. انواع روش

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 مزرعه  –شرایط جوی بدون نزوالت و بدون وزش باد  شرایط:

 مزرعه، سمپاش، استوانه مدرج، ظرف دهانه تنگ یک لیتری، ترازو، قاشق، سم ابزار و تجهیزات:

  معیار شایستگی:

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 های گیاهان زراعیشناسایی بیماری 1

  1 های گیاهان زراعیتعیین روش کنترل بیماری 2

  2 گیاهان زراعیهای عملیات پیشگیری وکنترل بیماری 3

های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی شایستگی

 حفظ محیط زیست -رعایت بهداشت فردی و نگرش: 

 
2  

 * میانگین نمرات
 

 می باشد. 2حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  *
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