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 ا٥ٕٞت التػبد٢ ٌٙذْ

٥ٌبٜ ثٝ ػّت  ثبضذ. ا٤ٗ ( Triticum٣ٔ( ٚ اص جٙس تش٤ت٥ىْٛ )Gramineaeا٢ اص خب٘ٛادٜ ٌشا٥ٔٙٝ ) ٌٙذْ ٥ٌب٣ٞ ته ِپٝ

ضٛد. تبوٖٙٛ ٥ٞچ ٥ٌب٣ٞ دس ت٥ٟٝ ٘بٖ  داضتٗ ٘طبستٝ، پشٚتئ٥ٗ ٚ خٛاظ ٘ب٘ٛائ٣ خٛة وطت آٖ ثش سب٤ش غالت تشج٥ح دادٜ ٣ٔ

جٟت تغز٤ٝ ا٘سبٖ ٘تٛا٘ستٝ ثب ٌٙذْ سلبثت وٙذ. ػّت آٖ ٘بض٣ اص پشٚتئ٣ٙ٥ ٔخػٛظ ثٝ ٘بْ ٌّٛتٗ است وٝ ثبػث اصد٤بد حجٓ ٚ 

 ٚسآٔذٖ خ٥ٕش ٣ٔ ضٛد.   

 

 ت٥ٟٝ ثستش ثزس

اص ث٥ٗ ثشدٖ ص٤ش خبن وشدٖ وبٜ ٚ وّص، حفظ سطٛثت ٔٛجٛد، افضا٤ص ٘فٛر پز٤ش٢ خبن، ٞذف اص ت١٥ٟ ثستش ثزس ػجبست است 

ثشا٢ ا٤ٗ ٔٙظٛس اص ادٚات ٔختّف٣ ٘ظ٥ش ٌبٚآٞٗ . استلبثُ دستشس ٥ٌبٜ ٞب ٚ ت١٥ٟ ٔٛاد غزا٣٤  ٞب٢ ٞشص، خشد وشدٖ وّٛخٝ ػّف

ح ٔضسػٝ اص ٘ظش آث٥بس٢ ٥سطثؼالٜٚ تضٛد.  استفبدٜ ٣ٔ …ا٘ٛاع آٖ  ، ٌبٚ آٞٗ ٔؼ٣ِٕٛ، د٤سه ٚداس ا٥ٖٕ٘ٝ ثشٌشدٚ ثشٌشداٖ 

٣ دس ٥ٔضاٖ آة ٔػشف٣ اص ا٥ٕٞت ثٝ ٤ٞب٢ د٤ٍش ٚ غشفٝ جٛ ٣ ثٝ لسٕت٤٤ىٙٛاخت، ج٥ٌّٛش٢ اص ضستطٛ ٚ ا٘تمبَ ٔٛاد غزا

  ٣ ثشخٛسداس است.٤سضا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

وٝ ٌٙذْ ٚجٛد داسد ت٥ٟٝ ص٥ٔٗ ٞب٢ ٔتفبٚت٣ ثشا٢  صساػ٣ لجُ چٝ ٘ٛع ٥ٌب٣ٞ وطت ضذٜ است سٚشثستٝ ثٝ ا٤ٙىٝ دس سبَ 

 ضٛ٘ذ. پ٥طٟٙبد ٣ٔخبغ٣ ٔٛاسد ٞب  سٚشاص ثشا٢ ٞش وذاْ 

 

 ت١٥ٟ ص٥ٔٗ ٌٙذْ ثؼذ اص آ٤ص

بن صساػ٣ آٟ٘ب وٓ ص٘ٙذ. دس اساض٣ وٝ ػٕك خ ٔتش( ٣ٔ سب٘ت٣ 30–٥40ض ضخٓ ػ٥ٕك )٤ٞب٢ پب لجُ اص ثبس٘ذ٣ٌ ،دس سبَ اَٚ آ٤ص

است ا٤ٗ ٘ٛع ضخٓ ثٝ ػّت ثبال آٔذٖ خبن ص٤ش٤ٗ ٕٔىٗ است سجت تضؼ٥ف صساػت ٌشدد، وٝ دس چ٥ٙٗ ٔٛاسد٢ ثب٤ذ ضخٓ سا 

ٞب٢ ٞشص ٚ  دس ثٟبس ٍٞٙبْ سجض ضذٖ ػّف وٙذ. ٚ ثٟبس ثخٛث٣ دس خبن ٘فٛر ٣ٔ ٥ض٤٘ضٚالت آسٕب٣٘ پبپس اص ضخٓ، صد.  ٣سطح

ٚ سّٝ سفتٝ ٞب٢ ٞشص اص ث٥ٗ  سب٘ت٣ ٔتش( ػّف 7تب  5ٞٛا ٔسبػذ ثٛد ثب د٤سه )ثٝ ػٕك  سّٝ ثستٗ سطح خبن ٞش ٚلت وٝ

٣ ثشا٢ تم٤ٛت ص٥ٔٗ استفبدٜ ضٛد ثٟتش است لجُ اص اجشا٢ ػ٥ّٕبت ٤ضٛد. دس غٛست٣ وٝ اص وٛدٞب٢ دا٣ٔ ٚ ض٥ٕ٥ب ٣ٔضى٣ٙ 

ثؼذ اص پب٤بٖ ثبس٘ذ٣ٌ ثٝ ٥ٞچ ٚجٝ ٥ٌش٘ذ.  ضخٓ دس ص٥ٔٗ پخص ٕ٘ٛد تب دس ٔٛلغ ا٘جبْ ػ٥ّٕبت دس ػٕك ٔٙبسج٣ اص خبن لشاس

٘جب٤ذ ص٥ٔٗ سا ضخٓ ٚ ٤ب سّٝ ضى٣ٙ ٕ٘ٛد، چٖٛ ثب ثٝ ٞٓ خٛسدٖ خبن ٔمذاس ص٤بد٢ اص سطٛثت رخ٥شٜ ضذٜ تجخ٥ش خٛاٞذ ضذ. 

خطش ٣ وٝ ٤ٞب ص٥ٔٗٚ  ٞب آٟ٘ب سا اص ث٥ٗ ثشد ٞب٢ ٞشص پ٥ذا ضٛد ثٟتش است ثب استفبدٜ اص ػّف وص چٙب٘چٝ دس ا٤ٗ ٍٞٙبْ ػّف

 وطت ضٛد. ٞب٢ ٤ىسبِٝ  فشسب٤ص دس آٖ ٚجٛد داسد دس سبَ آ٤ص ٤ٛ٘جٝ

 



 ت٥ٟٝ ص٥ٔٗ ٌٙذْ ثؼذ اص چغٙذسلٙذ

ٚ  آٚس٘ذ، دس ا٤ٗ حبِت ص٥ٔٗ ضخٓ خٛسدٜ پس اص ٌبٚسٚ ضذٖ ص٥ٔٗ چغٙذسٞب سا دس ٣ٔضٛد  ٜ ٣ٔوٝ ثٝ چغٙذسلٙذ داد ٣آخش٤ٗ آث

الذاْ ثٝ وبضت ٚ تسط٥ح ٔبِٝ ثب ٚ صدٜ ؼذ اص ثشداضت چغٙذس د٤سه ثضٛ٘ذ.  ثشداضت ٣ٔآٔبد٠ ثزسپبض٣ است ٚ ٞٓ چغٙذسٞب 

وٙٙذ. ثٝ  ٥ٞشْ وبس٢ وطت ٣ٔغٛست آٚس٘ذ ٚ ٞٓ ٌٙذْ سا ثٝ  ثٙبثشا٤ٗ ثب ٤ه آث٥بس٢ ٞٓ چغٙذسٞب سا ث٥شٖٚ ٣ٔوٙٙذ.  ٌٙذْ ٣ٔ

ت ضٛد، اص ثمب٤ب٢ وٛد ٔػشف٣ است اٌش ثؼذ اص آٖ ٌٙذْ وطثٛدٜ ٚ ٔحػَٛ وٛد پز٤ش٢ ٣ٙ ٥ػّت ا٤ٙىٝ چغٙذسلٙذ اص ٘جبتبت ٚحج

ا٢ وٝ دس صساػت ٌٙذْ پس اص چغٙذسلٙذ ثب٤ست٣  چغٙذسلٙذ استفبدٜ وشدٜ ٚ ٔحػَٛ ث٥طتش٢ ػب٤ذ وطبٚسص خٛاٞذ ضذ. تٟٙب ٘ىتٝ

وٙذ ثٙبثشا٤ٗ دس  غٙذسلٙذ ٘سجت ثٝ ثس٥بس٢ اص ٘جبتبت صساػ٣ دس فػُ پبئ٥ض ص٥ٔٗ سا د٤ش تشن ٣ٔچٔذ ٘ظش لشاس داد ا٤ٗ است وٝ 

 ٌٙذْ ضٛد. س٢ٚ دٞذ تب ٔب٘غ وشپٝ ضذٖ ٘جب٤ست٣ ٥ٞچ ٌٛ٘ٝ تأخ٥ش٢  آٖاضت ثشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثؼذ اص رستٌٙذْ ت٥ٟٝ ص٥ٔٗ 

ثٟتش است ٔضسػٝ ثٝ چشا٢ ٌبٚ ٚ ثٙبثشا٤ٗ  ٔب٘ذ ٞب٢ ٞشص ٚ ثمب٤ب٢ ٥ٌبٜ رست دس ٔضسػٝ ثبل٣ ٣ٔ پس اص ثشداضت رست، ا٘ٛاع ػّف

ضسػٝ ٔٞب ٔٛجت تم٤ٛت  ٚ ٞٓ ٔذفٛع داْسفتٝ ٞب٢ ٞشص ٔضسػٝ اص ث٥ٗ  تغز٤ٝ آٟ٘ب ٞٓ ػّفاختػبظ دادٜ ضٛد تب ثش اثش  ٌٛسفٙذ

د٘ذا٘ٝ دس غٛست ٥٘بص ثٝ وٕه وٙٙذ.  ٣ٔد٤سه ثمب٤ب٢ ٥ٌبٜ سا ص٤ش خبن ط ٛستالذاْ ثٝ ضخٓ ص٥ٔٗ وشدٜ ٚ پس اص چشا ذ. ٘ضٛ

٥ض٠ ٌٙذْ آٔبدٜ ٣٤ غبف ٚ ثشا٢ وطت پبسپس ثٛس١ّ٥ ادٚات ضخٓ تى٥ّٕضٛد  ٣ٔٞب٢ ٞشص ٚ رست جٕغ آٚس٢  ثمب٤ب٢ ػّف

 ضٛد.  ٣ٔ

 

 : اص ٤ٛ٘جٝ ٚ اسپشسٌٙذْ ثؼذ ت١٥ٟ ص٥ٔٗ 

ٔب٘ذ٠  ثبل٣ ،تٛسط د٘ذا٘ٝپس اص آٖ   دس ثٟبس پس اص ثشداضت چ٥ٗ اَٚ، ص٥ٔٗ سا ضخٓ ٚ د٤سه صدٜ تب خبن وبٔالً خشد ضٛد،

ج٥ٌّٛش٢ اص سجض ضذٖ ثٝ ٔٙظٛس ضٛد. ثٟتش است  ٣ٔثشا٢ ٌٙذْ پبض٣  جٕغ آٚس٢ آٔبد٠ ثزسٔضسػٝ ٞب٢ ٞشص اص  ٤ٛ٘چٝ ٚ ػّف

ثمب٤ب٢ ٞب٢ ٞشص ٚ  تب ثزس ػّفٔضسػٝ سا آث٥بس٢ سطح٣ وشدٜ ٞب٢ ٞشص ٚ ٤ٛ٘جٝ ٤ه ٔبٜ ثؼذ اص د٤سه صدٖ  دٚثبس٠ ثؼض٣ اص ػّف

ذ. ص٥ٔٗ ٘شٚثث٥ٗ  ٞب٢ ٞشص ٚ ٤ٛ٘جٝ اص ٍ٘بٜ د٤سه ٔجذد صدٜ ٚ ثؼذ دٚثبسٜ د٘ذا٘ٝ وط٥ذٜ تب ثم١٥ ػّفآسجض ضٛ٘ذ، دٚثبسٜ ٤ٛ٘جٝ 

 استفبدٜ ضٛد وٝ ٘سجت ثٝ خٛاث٥ذ٣ٌ ٔمبْٚ ثبضٙذ. اسلبْ ٌٙذ٣ٔ ت١٥ٟ ضذٜ ثس٥بس حبغُ خ٥ض ثٛدٜ ٚ ثب٤ذ اص 

 

 

 

 

 

 

بزداشت چغندرقند كه پس اس آن  تناوب گندم چغندر قند

 خىاهد شد.گندم كشت 

تهيه بستز بذر پس اس نباتات 

 اي علىفه



 ثؼذ اص وّضاٌٙذْ ت٥ٟٝ ص٥ٔٗ 

 الذاْ ثٝ ضخٓ ٚ د٤سهس٤ضش وشدٜ س ٚسطح٣ وشدٜ ٚ پس اص سجض ضذٖ ثزٔضسػٝ سا آث٥بس٢ دس اٚاخش ثٟبس پس اص ثشداضت وّضا 

٥ضٜ ٌٙذْ  ٥  وطت پبضخٓ، ٔضسػٝ ثشا٢ ثٝ وٕه ادٚات تى٣ّ٥ٕ ٢ ٚ جٕغ آٚسد٘ذا٘ٝ دس غٛست ٥٘بص ثمب٤ب٢ وّضا ثٝ وٕه . وٙٙذ ٣ٔ

لشاس ص٤ش خبن ثمب٤ب٢ ٥ٌب٣ٞ دس ٔذ ٘ظش لشاس داد ا٤ٗ است وٝ اٌش ٘ٛع صساػت ثب٤ست٣ ا٢ وٝ دس ا٤ٗ  تٟٙب ٘ىتٝ ضٛد. آٔبدٜ ٣ٔ

ثٝ و٥ٌّٛشْ دسٞىتبس وٛد اصتٝ  100تب  50ثب٤ست٣ ٞب ثٝ ٞٛٔٛس خبن  جٟت تجذ٤ُ آٖٞب  تش٢ثٝ ٔٙظٛس فؼب٥ِت ثبو٥ٌشد  ٣ٔ

 است. ٥٘تشٚطٖ ،ٞب جٟت فؼب٥ِت ثبوتش٢ص٤شا تٟٙب ٔٙجغ ا٘شط٢ ٔضسػٝ اضبفٝ ٕ٘ٛد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔٛاسد٢ سا وٝ دس ا٘تخبة ثزس ثب٤ست٣ ٔذ ٘ظش لشاس داد  

 استمبدٜ ضٛد جٟت وطت ٔشوض تحم٥مبت وطبٚسص٢ ٚ ٔٙبثغ طج٥ؼ٣ س٢ٛ ٣ ضذٜ اص س اغالح ضذٜ ٚ ٔؼشفٚاص ثز٘ٛع ثزس:  -1

ا٘جبس ٚ سطٛثت ص٤بد دس ل٠ٛ ٘ب٥ٔٝ آٖ ٘مػبٖ داس٢ دس  ٍ٘ٝس٢ وٝ ثٝ ػّت ضشا٤ط ٘بٔسبػذ ٚثز :ثبال ثٛدٖ ل٠ٛ ٘ب٥ٔٝ ٚ ٤ٍٚٛس ثزس -2

ٔمذاس آٖ ٗ ثزس٢ ثٝ ٘سجت و٣ٕ ل٠ٛ ٘ب٥ٔٝ ضٛد. دس غٛست اججبس ثٝ وبضت چ٥ٙ اجتٙبةاص وطت آٖ  ست٣ضٛد ثب٤ ٔطبٞذٜ ٣ٔ

  ضٛد  ٣ٔاضبفٝ ثزس 

تٛاٖ دس ٞش ضشا٤ط٣ وطت  ٞش سل٣ٕ سا ٣ٕ٘ .ٔتحُٕ ثٛدٖ ثٝ سشٔب: ثستٝ ثٝ ٔٙبطك ٔختّف استبٖ سلٓ ٔٙبست ا٘تخبة ضٛد -3

 ٣ ٔتفبٚت٣ داسد  ٤)٥ٔب٘ذٚآة( تٙص دٔباستبٖ ضٕبَ استبٖ ٘ظ٥ش چبِذاساٖ ٘سجت ثٝ جٙٛة  ٕ٘ٛد.

اص ض٥ٕ٥ب٣٤ ٔختّف ثب٤ذ ثزس سا لجُ اص وبضت ثب سْٕٛ ٘ظ٥ش س٥بٞه پٟٙبٖ ٞب٢ لبسچ٣  ػف٣٘ٛ ثزس: ثٝ ػّت ٚجٛد ث٥ٕبس٢ ضذ -4

 ثبضذ.  تٗ ثزس ٣ٔٞش و٥ٌّٛشْ ثشا٢  5/1ٔمذاس سٓ ضذػف٣٘ٛ ٕ٘ٛد. لج٥ُ سشصاٖ، تش٤ت٥ضاٖ، ٤ٚتبٚاوس 

داسا٢ اختالالت٣ ثب ثزس سب٤ش غالت ٘ظ٥ش جٛ، چبٚداس، ٛال ٔؼٕس زٚث .س ثٛجبس٢ ضذٜ استفبدٜ ضٛدٚدسج١ خّٛظ ثزس: اص ثز -5

  استخبن ٚ ّص، سًٙ س٤ضٜ ووبٜ، اص لج٥ُ ٞب٢ ٞشص ٚ ٔٛاد ٘بخبِع د٤ٍش  ٤ٛالف ٚ ٤ب ػّف

تحُٕ ثٝ تٙص ضٛس٢: حبض٥ٝ دس٤بچٝ اس٥ٔٚٝ ٚ ثشخ٣ اص ٔٙبطك ضٟشستبٖ ٥ٔب٘ذٚآة داسا٢ اساض٣ ضٛس ثٛدٜ وٝ دس چ٥ٙٗ  -6

 .ص اسلبْ ٔتحُٕ ثٝ تٙص ضٛس٢ استفبدٜ ضٛدٔٙبطم٣ جٟت وطت ا

ٞب٢ دأپشٚس٢ آ٥ٔختٝ ضذٜ است ثٝ ٔٙظٛس ا٤ٙىٝ وطبٚسصاٖ ثتٛا٘ذ اص  ت٥ِٛذ وّص ثبال: دس ٔٙبطم٣ وٝ وطبٚسص٢ ثب فؼب٥ِت -7

      ٤ٙذٕ٘بوٝ ٔبدٜ خطه ث٥طتش٢ ت٥ِٛذ وطت ٕ٘ٛد ٞب استفبدٜ ٕ٘ب٤ٙذ ثب٤ست٣ اسلبْ ٌٙذ٣ٔ  وّص حبغُ اص ٌٙذْ جٟت تغز٤ٝ داْ
 

 

 

 

 

 تسطيح مشرعه به كمك ماله جهت كشت گندم



  ٔمذاس ثزس دس ٞىتبس  تشاوٓ وبضت ٤ب 

ثشاسبس ٘تب٤ج آصٔب٤طبت ا٘جبْ ٤بفتٝ ثشس٢ٚ اثشات ٥ٔضاٖ ثزس ثشػّٕىشد اسلبْ ٔختّف ٌٙذْ دس ا٤ٗ استبٖ ، ٥ٔضاٖ ثزس ٔػشف٣ 

وطت ثب دست و٥ٌّٛشْ دس ٞىتبس ثب سد٤ف وبس ٣ٔ ثبضذ ٚ دس غٛست 180تب  160 ذس ضشا٤ط وطت ثٝ ٔٛلغ ث٥ٗاسلبْ ٔختّف

% ثٝ ا٤ٗ ٔمذاس افضٚدٜ ضٛد ٚ 10سٚص تبخ٥ش  10% ثٝ ا٤ٗ ٔمذاس افضٚدٜ ضٛد. اٌش وطت ثب تبخ٥ش ا٘جبْ ضٛد ثٝ اصا٢ ٞش  10حذٚد 

 % ثٝ ا٤ٗ ٔمذاس افضٚدٜ ضٛد .  5-10 ٥٘ض دس غٛست وطت ثب ثزسافطبٖ

 

 تبس٤خ وبضت

شفتٝ ٚ ثب فشاٞٓ ثٛدٖ سطٛثت وبف٣ ٚ دٔب٢ الصْ جٛا٘ٝ صدٜ ٚ تب تبس٤خ وبضت ٌٙذْ صٔب٣٘ است وٝ ثزس دس ثستش ثزس لشاس ٌ    

ص٣٘ ثبضذ. ثش ا٤ٗ اسبس، تبس٤خ وبضت ٌٙذْ دس ٤ه ٔحذٚدٜ صٔب٣٘ تبثؼ٣ اص  لجُ اص ضشٚع ا٥ِٚٗ ٤خجٙذاٖ ٔٙطمٝ دس ٔشحّٝ پٙجٝ

حسبس٥ت ثٝ ث٥ٕبس٢ ٚ ثشداضت صساػ٣، فشا٣ٕٞ سطٛثت خبن، ا٥ِٚٗ ٤خجٙذاٖ ٔٙطمٝ، ت٥پ سلٓ، خبن صساػ٣، استفبع ثٛتٝ،  ٘ظبْ

. ثب افضا٤ص تشاوٓ ثزس ٥ٍٔشددسجت وبٞص ػّٕىشد دا٘ٝ  بتتبس٤خ وبضت تبخ٥ش٢ ثب تٛجٝ ثٝ ٘تب٤ج آصٔب٤ط٥ٌبٜ لجُ اص آٖ است. 

 ٞب٢ وبٞص داد. ثب تٛجٝ ثٝ ٘تب٤ج ثٝ دست آٔذٜ ثشا٢ تبس٤خ وبضت٥ٔتٛاٖ تٛاٖ افت ػّٕىشد ٘بض٣ اص تبس٤خ وبضت تبخ٥ش٢ سا  ٣ٔ

ٔبٜ تبخ٥ش داضتٝ  ضٛد. اٌش تبس٤خ وبضت تب آثبٖ و٥ٌّٛشْ دس ٞىتبس تٛغ٥ٝ ٣ٔ 180ثزس دس ٔتشٔشثغ ٤ب  450ٟٔشٔبٜ تشاوٓ  15ٚ25

ضٛد ص٤شا ثب تشاوٓ  و٥ٌّٛشْ دس ٞىتبستٛغ٥ٝ ٣ٔ 200ثزس دس ٔتشٔشثغ ٤ب 550ٔبٜ تشاوٓ  آثبٖ 20ٔبٜ تب  ثبضذ ثشا٢ وبضت اص اَٚ آثبٖ

 650ٔبٜ ا٘جبْ ضٛد تشاوٓ  ٔبٜ تب آخش آرس آثبٖ 25داس٢ ٘ذاضت ٣ِٚ اٌش تبس٤خ وبضت اص  بٚت ػّٕىشد ٔؼ٣ٙثزس دس ٔتشٔشثغ تف 650

و٥ٌّٛشْ دس ٞىتبس  500ثزس دس ٔتشٔشثغ ث٥ص اص  550ضٛد ص٤شا ٘سجت ثٝ تشاوٓ  و٥ٌّٛشْ تٛغ٥ٝ ٣ٔ 240ثزس دس ٔتشٔشثغ ٤ب 

   افضا٤ص ػّٕىشد داضت.

 
 صدٖ ٚ اثتذا٢ سبلٝ سفتٗ  وطت صٚدٍٞٙبْ ٌٙذْ دس پب٥٤ض، تشن خٛسدٖ سبلٝ ٚ خسبست سشٔب٢ صٔستبٖ دس ٔشحّٝ پٙجٝ

 

 



 
 ٞب٢ ٔختّف ٌٙذْ   اص وطت ٌٙذْ دس صٔبٖ ٕ٘ب٣٤ 

 

 ٞشص ٞب٢ ٔٛلغ ٚ ػّف وطت ثٝ

ص٣٘ ٚ  ٔٛلغ ٥ٌبٜ ٌٙذْ اص جٛا٘ٝ ٔٛلغ ٌٙذْ است. دس وطت ثٝ ٞشص، وطت ثٝ ٞب٢ تش٤ٗ اغَٛ صساػ٣ ٔجبصسٜ ثب ػّف ٤ى٣ اص ٟٔٓ

ا٘ذاص٢ ٚ سلبثت  استمشاس خٛث٣ ثشحٛسداس است ٚ ثب ت٥ِٛذ تؼذاد پٙجٝ ٔٙبست پٛضص سطح سجض خٛة خٛاٞذ داضت ٚ ثب سب٤ٝ

د٥ُِ  ٞب٢ تأخ٥ش٢ ثٝ أب دس وطت وص ٘خٛاٞذ داضت. ٌشدد ٚ حت٣ ٥٘بص ثٝ ٔجبسصٜ ثب ػّف ٞب٢ ٞشص ٣ٔ ٔٙبست ٔب٘غ اص سضذ ػّف

ٞشص سا ٘ذاسد،  ٞب٢ ٞشص ص٤بد ضذٜ ٚ ٥ٌبٜ ٌٙذْ تٛاٖ سلبثت ثب ػّف ٞب٢ ٞب دس ثٟبس، سضذ ػّف ثٛدٖ ٔضسػٝ ٚ استفبع  وٓ ثٛتٝ تٙه

 ٌشدد. دس٘ت٥جٝ ٔٛجت وبٞص ث٥طتش ػّٕىشد دا٘ٝ ٣ٔ

 

  
 لغ)سٕت چپ( ٚ تأخ٥ش دس وبضت)سٕت ساست( ٔٛ ٞشص دس وبضت ثٝ ٞب٢ ٔشحّٝ سضذ، استفبع ثٛتٝ ٚ جٕؼ٥ت ػّف 

 

 وطت ا٘تظبس٢ ٚ ٔٙبطك ثس٥بس سشد

ٞب٣٤ اص تشٌٛس ٚ ٔشٌٛس اس٥ٔٚٝ ٚ ٔٙبطك ٔطبثٝ آٟ٘ب وٝ  ٞب٢ تىبة، چبِذساٖ، ثخص ٔؼٕٛالً دس ٔٙبطم٣ اص استبٖ ٔب٘ٙذ ضٟشستبٖ   

ٔٛق ثبضذ ٚ ٥ٌبٜ  ص ثشف ثبضذ، اٌش وطت پب٥٤ضٜ ثٝتش ٚ احتٕبالً ٔذت٣ ٞٓ ثذٖٚ پٛض سسذ ٚ دٚسٜ سشٔب طٛال٣٘ فػُ سشٔب صٚد ٣ٔ

سٚد. دس چ٥ٙٗ  دسغذ ٔضسػٝ اص ث٥ٗ ٣ٔ 80ضٛد ٚ ثؼضبً تب  حت٣ ثٝ پٙجٝ ٞٓ سس٥ذٜ ثبضذ، دچبس خسبست سشٔب٢ ضذ٤ذ ٣ٔ

 ضٛد ثب تٛجٝ ثٝ ا٤ٙىٝ ٌٙذْ لٛت اغ٣ّ ٔشدْ است ٚ ٥ٌبٜ اغ٣ّ دس تٙبٚة صساػ٣، ثٟت ضشا٤ط٣ تٛغ٥ٝ ٣ٔ

ضٛد ٚ فشغت اٚاخش اسفٙذ ٚ اٚا٤ُ ثٟبس سا ثشا٢  ٞب٢ ٔٙطمٝ الذاْ ثٝ وطت ٕ٘ب٤ٙذ ٚ ٥ٌبٜ سجض ٣ٕ٘ شٚع ٤خجٙذاٖس است لجُ اص ض

ضٛد ٣ِٚ  ٞب٢ تأخ٥ش٢ ٔحسٛة ٣ٔ ٕ٘ب٤ذ ٚ ػ٥ّشغٓ ا٤ٙىٝ جضٚ وطت دٞٙذ ٚ ٥ٌبٜ ضشٚع ثٝ سجض ضذٖ ٣ٔ ت٥ٟٝ ص٥ٔٗ اصدست ٣ٕ٘

دسغذ ث٥طتش دس٘ظش ٌشفتٝ  20-25دس ا٤ٗ ٔٙبطك ٔمذاس ثزس ٔػشف٣ حذٚد  ضٛد تٛا٘ذ ػّٕىشد ٔٙبست ت٥ِٛذ ٕ٘ب٤ذ. تٛغ٥ٝ ٣ٔ ٣ٔ

 ضٛد.

ماه آبان 52 مهر 52   

آذرماه 52  

آذرماه 52  



 ػٕك وبضت ثزس 

ٍٞٙبْ وبضت ٔؼٕٛالً ثب تٛجٝ ثٝ  ٥ٌش٘ذ ٚ ثٝ ثشاثش لطش ثضسي دا٘ٝ دس ٘ظش ٣ٔ 3-5ٔؼٕٛالً ٔمذاس ػٕك وبضت سا ثشا٢ ٌٙذْ      

تش وبضتٝ ضٛد احتٕبالً دس ٔؼشؼ خطى٣  ٙب٘چٝ ثزس سطح٣ٔتش ثشا٢ وبضت ٌٙذْ ٔٙبست است. چ سب٘ت٣ 2-3ا٘ذاصٜ دا٘ٝ ػٕك 

ص٣٘ ٚ استمشاس  تش وطت ضٛد، ثزس ا٘شط٢ ث٥طتش٢ ثشا٢ جٛا٘ٝ ٞٛا ٚ ٤ب ٘ٛسب٘بت ص٤بد دٔب دس صٔستبٖ لشاس ٥ٌشد. چٙب٘چٝ ثزس ػ٥ٕك

٤ٗ ٔٛضٛع حػٛغبً دس الصْ داسد ٚ ثب٤ست٣ اص ثزٚص دسضت استفبدٜ ٕ٘ٛد، ٕٞچ٥ٙٗ صٔبٖ ث٥طتش٢ ثشا٢ سجض ضذٖ الصْ است، ا

ص٣٘ د٤شتش ثٝ ثزس  ٞب٢ تأخ٥ش٢ ٚ دس وطبٚسص٢ حفبظت٣ ثذ٥ُِ ٚجٛد ثمب٤ب٢ ٥ٌب٣ٞ دس سطح خبن، حشاست الصْ ثشا٢ جٛا٘ٝ وطت

ٞب٢ ضؼ٥ف ضٛد ٚ ثب خطش سشٔب٢ صٔستب٘ٝ ٔٛاجٟٝ ٌشدد. ِزا  سسذ ٚ د٤شتش سجض خٛاٞذ وشد ٚ احتٕبالً ٔٙجش ثٝ ت٥ِٛذ ٥ٌبٞچٝ ٣ٔ

د٥ُِ ضذت سشٔب ٚ  ضت سا ثب تٛجٝ ثٝ ٘ٛع وطت ٚ صٔبٖ وبست تٙظ٥ٓ ٕ٘ٛد. اص طشف د٤ٍش دس ثشخ٣ اص ٔٙبطك ثٝثب٤ست٣ ػٕك وب

صد٣ٌ طٛلٝ ٚ اصث٥ٗ سفتٗ ثٛتٝ ٚجٛد داسد وٝ دس آٖ ضشا٤ط ثب٤ست٣ دس ضشا٤ط  صد٣ٌ خبن دس صٔستبٖ احتٕبَ ٤خ ػٕك ٤خ

ٔٛلغ سجض ٕ٘ب٤ذ، استمشاس ٤بثذ ٚ  ض ضذٖ ٚجٛد داضتٝ ثبضذ تب ثٛتٝ ثٝتش ثزس، صٚدتش الذاْ ثٝ وطت ٕ٘ٛد ٚ آة وبف٣ ثشا٢ سج ػ٥ٕك

 صدٖ سس٥ذٜ ثبضذ. لجُ اص سشٔب٢ صٔستب٘ٝ ثٝ ٔشحّٝ پٙجٝ

 

 

 
 ص٣٘)اص چپ ثٝ ساست ػٕك وبضت افضا٤ص ٤بفتٝ است( ساثطٝ ػٕك وبضت ثزس ٚ ت٥ِٛذ ػٕك ٌشٜ پٙجٝ -9ضىُ

 

 
ٔختّف)ثتشت٥ت اص چپ ثٝ ساست، ثٛتٝ سبِٓ ٚ ٘شٔبَ، ثٛتٝ غ٥ش٘شٔبَ  ٞب٢ ٔختّف ثب ضشا٤ط وبضت ت٥ِٛذ ٥ٌبٞچٝ -10ضىُ

د٥ُِ ػٕك وٓ  د٥ُِ ػٕك وبضت ص٤بد ٚ ثٛتٝ ضؼ٥ف ثٝ د٥ُِ تأخ٥ش دس وبضت، ثٛتٝ ضؼ٥ف ثٝ ثب سضذ ص٤بد، ثٛتٝ ضؼ٥ف ثٝ

 وبضت(.

 



 

 اسلبْ ٌٙذْ آث٣ 

ٞب٢ اخ٥ش تٛسط ٔشوض  ثٛدٜ ٚ دس سبَث٥ٙبث٥ٗ  ٚ سضذ صٔستب٘ٝ ٞب٢ داسا٢ ت٥پضٛ٘ذ  وطت ٣ٔاستبٖ آث٣ وٝ دس ذْ ٙاسلبْ ٌ

  ا٘ذ ػجبستٙذاص: صس٤ٗ، اسْٚ، صساع، ٥ٟٔٗ ٚ پ٥طٍبْ تحم٥مبت وطبٚسص٢ ٚ ٔٙبثغ طج٥ؼ٣ استبٖ ٔؼشف٣ ضذٜ

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 مشخصات گندم رقم پیشگام
 رشد: زهستاًِ هتر    تیپ ساًتی 59ارتفاع بَتِ: 

 ٍاکٌش بِ بیواریْا : هقاٍم بِ زًگ زرد ٍ قَُْ ای

 گرم 04ٍرس : هقاٍم          ٍزى ّسار داًِ : هقاٍهت بِ  

 رًگ داًِ : زرد کْربایی          کیفیت ًاًَایی : خَب 

تي در ّکتار )در شرایط کن   9هیاًگیي عولکردداًِ: بیش از  

 آبیاری(

ًیاز آبی : آبیاری ٌّگام کاشت در فصل پاییس ٍ در بْار تا هرحلِ  

 دّی سٌبلِ

 ق سرد با شرایط کن آبیاریهٌاطق ٍیژُ کاشت : هٌاط 

 تاریخ رسیدى : ًسبتاً زٍدرس 

 
 

زارعمشخصات گندم رقم   
 رشد: زهستاًِ هتر    تیپ ساًتی 59ارتفاع بَتِ: 

 قَُْ ای ٍ ًیوِ هقاٍم ٍاکٌش بِ بیواریْا : هقاٍم بِ زًگ زرد ٍ

 گرم 04هقاٍهت بِ ٍرس : هقاٍم          ٍزى ّسار داًِ :  

 ربایی          کیفیت ًاًَایی : خَبرًگ داًِ : زرد کْ 

تي ٍ در شرایط  944/7در شرایط آبیاری هیاًگیي عولکردداًِ:  

 تي در ّکتار 944/0خشکی 

ًیاز آبی : آبیاری ٌّگام کاشت در فصل پاییس ٍ در بْار تا هرحلِ  

 دّی سٌبلِ

 هٌاطق ٍیژُ کاشت : هٌاطق سرد با شرایط کن آبیاری 

 زٍدرس تاریخ رسیدى : ًسبتاً 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میهنمشخصات گندم رقم   
 رشد: زهستاًِ هتر    تیپ ساًتی 59ارتفاع بَتِ: 

 ای قَُْ حساس تا ًیوِ ، هقاٍمزرد ٍاکٌش بِ بیواریْا: هقاٍم بِ زًگ

 گرم 04هقاٍهت بِ ٍرس : هقاٍم          ٍزى ّسار داًِ :  

 رًگ داًِ : زرد کْربایی          کیفیت ًاًَایی : خَب 

تي ٍ در شرایط  944/7در شرایط آبیاری ي عولکردداًِ: هیاًگی 

 تي در ّکتار 544/9خشکی 

ًیاز آبی : آبیاری ٌّگام کاشت در فصل پاییس ٍ در بْار تا هرحلِ  

 دّی سٌبلِ

 هٌاطق ٍیژُ کاشت : هٌاطق سرد با شرایط کن آبیاری 

 تاریخ رسیدى : ًسبتاً زٍدرس 

حیدریمشخصات گندم رقم   
 بیٌابیيرشد:  هتر    تیپ ساًتی 98 ارتفاع بَتِ:

 ای قَُْ حساس تا ًیوِ ، هقاٍمزرد ٍاکٌش بِ بیواریْا: هقاٍم بِ زًگ

 گرم 04هقاٍهت بِ ٍرس : هقاٍم          ٍزى ّسار داًِ :  

 رًگ داًِ : زرد کْربایی          کیفیت ًاًَایی : خَب 

شرایط  تي ٍ در 494/7در شرایط آبیاری هیاًگیي عولکردداًِ:  

 خش
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بسم اهلل الرحمن  
 الرحیم



طشػ افضایؼ ضشیت خٛد ارکبئی گٕذَ                    

 

:ػٕٛاْ دٚسٖ                                      

 

آِبدٖ عبصی صِیٓ ٚ کبؽذ گٕذَ آثی ٚ دیُ              

 

:رٙیٗ ٚرٕظیُ                                    

 

عیذسضب ِیشصایی کبسؽٕبط اسؽذ صساػذ عبصِبْ          







اِشٚصٖ ثٗ دٌیً افضايؼ ثي سٚيٗ عّؼیذ ٚ ثٙشثشداسي 
غیش اصٌٛي اصخبن ٚ ِٕبثغ، ِؾىالد ػذيذٖ صيغذ 

ِؾیطي ثشاي أغبْ ثٗ ٚعٛدآِذٖ وٗ ِٛعت ثٗ 
.خطش افزبدْ إِیذ غزايي ؽذٖ اعذ  

ِیٍیْٛ ٘ىزبس اص اساضي  350دس ؽبي ؽبضش ؽذٚد    
عٙبْ دس اصشاعشاي ػٍّیبد خبن ٚسصي ؽذيذ ٚ 
.ٔبِٕبعت دچبس فشعبيؼ ٚرخشيت گشديذٖ اعذ  

ِیٍیبسد  26ِیضاْ وً فشعبيؼ خبن دس عشاعش دٔیب   
رٓ دس عبي رخّیٓ صدٖ ِي ؽٛد وٗ عُٙ ايشاْ اص 

.ِیٍیبسدرٓ ثشآٚسد ِي گشدد 2ايٓ ِیضاْ دس ؽذٚد   



وب٘ؼ ِبدٖ آٌي ثذٔجبي ِغئٍٗ فشعبيؼ، 
ٔیض ثٗ ػٕٛاْ چبٌؾي ديگش دس خبن 

.وؾبٚسصي ِطشػ ِي ثبؽذ  

ِبدٖ آٌي خبن دس اوضش ٔٛاؽي وؾٛس ِیضاْ 
ِي ثبؽذ وٗ ايٓ اِش ِي صيش يه دسصذ

رٛأذ پیبِذ٘بي ِٕفي صيبدي ثشاي 
.وؾبٚسصي پبيذاس ثٗ ثبس آٚسد  

ٚ گبٚآ٘ٓ ثشگشداْ داس ؽخُ ثب اعزفبدٖ اص 
ٔمؼ صيبدي دس عٛصأذْ ثمبيبي گیب٘ي 
وب٘ؼ ِبدٖ آٌي ٚ رخشيت خبوٙبي صساػي 

.داسدخبن   



ثب رٛعٗ ثٗ فمش ؽذيذ ِٛاد آٌي دس خبوٙبي وؾٛس 
فبصٍٗ ثغیبس  -ٚؽفع ثمبيبي %( 1وّزش اص )ِب 

گیب٘ي ثٗ (دسصذ1-5) صيبد آْ ثب ؽشايظ ِطٍٛة 
ِٕظٛس افضايؼ ِٛاد آٌي ٚ ثذٔجبي آْ افضايؼ 

يه ضشٚسد أىبس ٔبپزيش ثٛدٖ ٚ ؽبصٍخیضي خبن 
الذاِي اعذ وٗ ساٖ سعیذْ ثٗ رٛعؼٗ پبيذاس سا 

.ّ٘ٛاس ِي ّٔبيذ  

رٕبٚة گیب٘ي ِٕبعت ٚ ٌزا ػٍّیبري چْٛ 
عٙذ  عٍٛگیشي اص عٛصأیذْ ثمبيبي گیب٘ي

ثبصعبصي ٚ ؽبصٍخیضي خبن، فؼبٌیذ ِّٙي 
.اعذ وٗ ِي رٛأذ دس ايٓ ساعزب صٛسد گیشد  



دس اٗايو دٕٔ ٕفتاد ٍيالدي مؾاٗسصاُ آٍشيناي 
ؽَاىي ٗجْ٘تي حزف خاك ٗسصي ٍناّيني ٗ 

ت٘عط )جايگضيْي آُ تاخاك ٗسصي تي٘ى٘ژيني 
سا ٍ٘سد اسصياتي قشادادّذ ( جاّذاساُ دسُٗ خاك

مٔ تجشتيات تغياسٍ٘فقي سا تٔ َٕشآ داؽتٔ 
.اعت  



•  حفاظت اص خاك ٗ آب

حفع تاسٗسي ٗ حافيخيضي خاك•   

مإؼ تش ٌٕ صدُ خاك•   

تٖث٘د ّف٘ر پزيشي آب تٔ دسُٗ • 

 خاك

استقاء ٍادٓ آىي خاك•   

پؾتيثاّي اص حيات دسُٗ خاك•   



سٗػ ت٘ىيذ ٍحق٘الت مؾاٗسصي تا - 1
حزف يا حذاقو اعتفادٓ اص خام٘سصي 

 اٗىئ ٗ ثاّ٘ئ

سٗػ ٍذيشيت تقاياي گيإي تا - 2 
ٕذف استقاء ساّذٍاُ ماؽت، تشداؽت 

 ٗ ٍذيشيت آفات ٍحق٘الت مؾاٗسصي

سػايت تْاٗب صساػي ٍْاعة- 3  



 ت٘ىيذ گيآ صساػي تا حذاقو تش ٌٕ صدُ خاك

دس ٍْاطق پش تاساُ، تي خاك ٗسصي تٔ آعاّي 
اٍناُ پزيشت٘دٓ ٗىي دس ٍْاطق خؾل الاقو 

دس اٗايو تغييش ّظاً صساػي اص ٍتؼاسف 
تٔ حفاظتي، سٗػ ٕاي حذاقو ( ٍشعً٘)

.خاك ٗسصي پيؾْٖاد ٍي ؽّ٘ذ  

دس ط٘ه دٕٔ ٕاي گزؽتٔ سٗػ ٕاي عاصگاس 
تضساػي ٗ خاك، ٍختـ اقييٌ ٕاي ٍختيف 

اتؼاد ٍضسػٔ، ّ٘ع گيآ ّ٘ع . ٍؼشفي ؽذٓ اّذ
گيآ صساػي ٗ خاك، ٍختـ اقييٌ ٕاي 

.ٍختيف ٍؼشفي ؽذٓ اّذ  



 مؾاٗسصي حفاظتي

 حفاظتيعٔ افو تْياديِ مؾاٗسصي 
 

 خاكمَتشيِ ٍقذاس جاتجايي 
 

حفع خاك تا ٍاىچ تقايا ٗ گيإاُ 
 پ٘ؽؾي

 
 تْاٗب صساػي



يل ٍاؽيِ خاؿ ّيغت                  

 

يل عيغتٌ اعت                   

 

مٔ اص ٍذيشيت تشداؽت ٍحق٘ه قثيي 
 ؽشٗع ٍيؾ٘د



عْتي يا ٍتذاٗه يا )خاك ٗسصي ٍشعً٘ ( اىف
(ٍتؼاسف  

خاك ٗسصي اٗىئ -1  

خاك ٗسصي ثاّ٘ئ -2  

 

(ّ٘يِ)خاك ٗسصي حفاظتي  (ب  

تي خاك ٗسصي -1  

خاك ٗسصي حذاقو-2  



دس ايٓ ٔٛع خبن ٚسصي رؼذاد ػٍّیبري وٗ 
ثشاي رٙیٗ ثغزش ثزس أغبَ ِي ؽٛد 

ؽذد صيبدرشي ِي ثبؽذ ٚ خبن ثب  ِزؼذد
.صيش ٚ سٚ ؽذٖ ٚثٗ ُ٘ ِي خٛسد  

دس خبن ٚسصي ِشعَٛ ايٓ ػٍّیبد ؽبًِ دٚ 
.ِشؽٍٗ ِي ثبؽذ  

خبن ٚسصي اٌٚیٗ -1  

خبن ٚسصي صبٔٛيٗ -2  



ٚ( ثشگشدأذاس)گبٚآ٘ٓ ٘بي عٛوي ايٓ ِشؽٍٗ اص خبن ٚسصي ثیؾزش ثب أٛاع   

.أغبَ ِي ؽٛدگبٚآ٘ٓ ٘بي ثؾمبثي   

اص چیضي، ديغه ٘بي دٚ طشفٗ عٕگیٓ، ديغه ٘بي آفغذ،اٌجزٗ اعزفبدٖ   

عبخزٗ ؽذٖ ثشاي ؽشايظ عخذ ٔیض دس صٛسري صيشؽىٓ ٘ب ٚ ریٍش٘بي دٚاس 
صٛسد عطؾي ِٛسد اعزفبدٖ لشاس ٔگیشٔذ عضء ادٚاد خبن ٚسصي اٌٚیٗ  وٗ ثٗ

.ِي ؽٛٔذ ِؾغٛة  

 ثٗ طٛس وٍي اگش ػّك دعزىبسي خبن رٛعظ ادٚاد خبن ٚسصي ِٛسد اعزفبدٖ

ثبؽذ، ايٓ ٔٛع ادٚاد عضء ادٚاد خبن ٚسصي اٌٚیٗعبٔزي ِزش  15ؽذ الً   

.ِؾغٛة ِي ؽٛٔذ  

 ثٕبثشايٓ ثیؾزشيٓ ػّك وبس دس عیغزُ ٘بي خبن ٚسصي، ِزؼٍك ثٗ خبن ٚسصي

.اٌٚیٗ ِي ثبؽذ  

ِي ثبؽذ عغذ وشدْ خبن ٚ ؽخُ ػّیك ، ٘ذف اصٍي خبن ٚسصي اٌٚیٗ
. ٔیض رٛعظ آْ أغبَ ِي ؽٛدوٕزشي ِىبٔیىي ػٍفٙبي ٘شص   



 خاك ٗسصي ٍشعً٘

ِؼّٛال دس خبن ٚسصي ِشعَٛ، ٘یچگٛٔٗ اعزشارژي 
ِذيشيذ ثمبيبي گیب٘ي ٚعٛد ٔذاسد ِؾخصي ثشاي 

ٚ گب٘بً ٚعٛد ثمبيب سا ػبًِ ِضاؽّي ػٍیٗ ثىبسگیشي 
عٛصأذْ ادٚاد ؽخُ رٍمي وشدٖ ٚ ِّىٓ اعذ ثب 

ب، ؽشايطي سا ثشاي ػٍّیبد خبن يب ؽزف ايٓ ثمبي
رّیض ٚ ِطٍٛة  ٚسصي ايغبد وٕذ وٗ داساي ظب٘شي
ِي ثبؽذ ٚ دس وٛربٖ ِذد ػٍّیبد خبن ٚسصي ثب 

.عٌٙٛذ ثیؾزشي أغبَ ؽٛد  

:  ٚيژگي ٘بي ُِٙ خبن ٚسصي ِشعَٛ ػجبسرٕذ اص
ؽخُ ػّیك، صيش ٚ سٚؽذْ خبن، عبثغبيي ٚ ثُٙ 

صدْ صيبد خبن، رشدد صيبد ادٚاد ٚ ِبؽیٕٙبي 
وؾبٚسصي دس صِیٓ، ِصشف صيبد أشژي ٚ ارالف صِبْ 

.ثشاي رٙیٗ ثغزش ثزسصيبد   



 أغبَ أٛاع ٘شط ٘ب ايٓ ِشؽٍٗ اص خبن ٚسصي ِؼّٛالً ثب 
.ِي ؽٛد  

 چْٛ دس خبن ٚسصي اٌٚیٗ اغٍت عطؼ خبن ثصٛسد 
خبن ٚسصي صبٔٛيٗ ِىًّ خبن ٔبّ٘ٛاس س٘ب ِي ؽٛد،

اٌٚیٗ ثٛدٖ ٚ ویفیذ رٙیٗ ثغزش ثزس سااص ٔظش ٚسصي 
ثبلیّبٔذٖ خبوذأٗ ٚ رغطیؼ صِیٓ ثٙجٛد ثخؾیذٖ ٚ 

سا ثٗػٍفٙبي ٘شص  صٛسد ِىبٔیىي وٕزشي ِي وٕذ اِب  
.لبدس ٔیغذ ػّك ؽخُ سا افضايؼ د٘ذ  

 ػّك وبس ادٚاري وٗ ثشاي خبن ٚسصي صبٔٛيٗ ِٛسد 
 اعزفبدٖ لشاس ِي گیشٔذ

 .اعذعبٔزیّزش  15وّزش اص   
 ديغه اص ادٚاد ٚ خبن ٚسص٘بي صبٔٛيٗ ِزذاٚي ػجبسرٕذ 
٘بي عجه ِٚزٛعظ، غٍطه ٘ب، ٘شط دٔذأٗ ِیخي، 
٘شط دٔذأٗ فٕشي، وٌٛزیٛارٛس٘ب،ریٍش٘بي دٚاس، عٛي ٚ 

....پؾزٗ عبص٘ب، چٕگٗ ٘بي وؾؾي ٚ  



 خبن طجك رؼشيف ِشوض اطالػبد خبن ٚسصي ؽفبظزي ايبالد ِزؾذح آِشيىب،
عطؼ خبن%  30ٚسصي ؽفبظزي يه عیغزُ صساػي اعذ وٗ ثیؾزش اص   

 .ثبؽذپظ اص وبؽذ رٛعظ ثمبيبي گیب٘ي پٛؽبٔذٖ ؽذٖ   

 سٚؽي اص وؾبٚسصي وٗ ثٗ ِٕظٛس: اصخبن ٚسصي ؽفبظزي ػجبسد اعذ   

  وّیٕٗ وشدْ ػٍّیبد وؾبٚسصي ٚ وب٘ؼ أشژي ِٛسد ٔیبص، طشاؽي ؽذٖ

 .اعذ  

  دس ٚالغ خبن ٚسصي ؽفبظزي ثٗ سٚؽٙبيي اص وؾبٚسصي گفزٗ ِي ؽٛد وٗ

 ؽفبظذ اص آة ٚ افضايؼ ویفیذ ٚ ٔفٛر پزيشي خبن، ِمذاس وبفيثٗ ِٕظٛس   

 داؽزٗ ِي ؽٛد وٗ پٛؽؼ گیب٘ي يب ثمبيبي گیب٘ي دس عطؼ خبن ٔگٗ 
.ِٕغشثٗ وب٘ؼ ٔیشٚي وبسگشي، أشژي ِصشفي ٚ ٘ضيٕٗ رٌٛیذ ِي گشدد  

 :ثٗ دٚ گشٖٚ رمغیُ ِي گشدد( ٔٛيٓ)خبن ٚسصي ؽفبظزي   

 خبن ٚسصي ؽذالً -2ثي خبن ٚسصي  -1  



تي خاك ٗسصي 

 تط٘س ػَذٓ ٍْاعة ٍْاطق ٍشط٘ب ت٘دٓ ٗ 
دسفذ تقاياي گيإي سا دس  100ٍي ت٘اُ تا

.عطح خاك حفع َّ٘د  

مٌ خاك ٗسصي 

 تط٘س ػَذٓ ٍْاعة ٍْاطق ّئَ خؾل اعت 
ٗ پظ اصماؽت تزس گيآ صساػي، ٕشگض ّثايذ 

 30ٍيضاُ تقاياي گيإي عطح خاك مَتش اص 
 دسفذ تاؽذ



 يؼٕي وبؽزٓ ثزس دس داخً خبن ثي خبن ٚسصي 
ؽخُ ٔخٛسدٖ اص طشيك ايغبد يه ؽىبف ثبسيه، ٔٛاس 

يب ِشص ثب ػشض ٚ ػّك وبفي عٙذ پٛؽؼ ِٕبعت 
.ثزس ثذْٚ ٘شگٛٔٗ خبن ٚسصي ديگش  

 ثي خبن ٚسصي ثبيذ دائّي ٚ ِّزذ ثبؽذ ٔٗ ايٕىٗ يه 
فصً وبؽذ ثصٛسد ثي خبن ٚسصي ٚ فصً ديگش ثٗ 

.صٛسد ؽخُ أغبَ ؽٛد  

 پٛؽؼ ثبيذ ثب وبٖ ٚ وٍؼ يب وٛد عجض ثصٛسد 
.دائّي ثبؽذ  



 ثمبيبي گیب٘ي دس غالد وٗ ثیؾزشيٓ عطؼ صيش وؾذ دٔیب سا ثٗ 
خٛد اخزصبؿ ِیذ٘ذ ثٗ پظ ِبٔذٖ ٘بي ظشيف ٚ رٛخبٌي گٕذَ ٚ 

دسصذ وً  70-50عٛ يب وبٖ ٚ وٍؼ ٚ عبلٗ ٘بي خؾٓ ٚ رٛ پش
)  75رسد اطالق ِي گشدد وٗ ؽذٚد  -ثیِٛبط غالد رٌٛیذ ؽذٖ سا 

(1382اِبَ ، )رؾىیً ِیذٕ٘ذ   

 %  70دس ثیٓ أٛاع وٛد٘بي ِٛسد ٔیبص خبن ثب عُٙ ثمبيبي گیب٘ي 
ِٛاد آٌي ٚ ؽبصٍخیضي ٚ ثٙشٖ ِّٙزشيٓ ٚ ثیؾزشيٓ ٔمؼ سا دس رٌٛیذ 

.ثٗ ػٙذٖ داسد ٚسي خبن  

 اِشٚصٖ خبوٙبي ِٕبطك خؾه ٚ ٔیّٗ خؾه ايشاْ ثب ِؾىً عذي 
(1372ؽك پشعذ، )آٌي ِٛاعٗ اعذ ) وّجٛد ِٛاد  

 ِمذاس ِٛاد آٌي ِٛعٛد دس خبوٙبي وؾٛس ثٗ عض ِٕبطك ِؾذٚدي دس 
/ ؽّبي، اصدسصذ ثشخٛسداس ِي ثبؽذ وٗ اص داليً ػّذٖ آْ ِي رٛاْ 

ثٗ خؾىي ٘ٛا ٚ وّي ثبسٔذگي، دسصذ5ِیضاْ ِبدٖ آٌي وّزش اص 
ؽشاسد ثبال ٚ سطٛثذ وُ، وؾذ ٚ وبس غیش اصٌٛي،ػذَ اعزفبدٖ اص 

وٛد ٘بي ؽیٛأي ٚ عجض، ػذَ سػبيذ آيؼ ٚ رٕبٚة، چشاي ثي سٚيٗ 
(1385ضیبػي، )اؽبسٖ وشد ٚ آرؼ صدْ ثمبيبي گیب٘ي،   



 ثب وّي رأًِ ثش اصشاد ثبلي گزاسدْ ثمبيب سٚي عطؼ 
خبن ِي رٛاْ ايٓ فشايٕذ سا اصٌؾبظ صيغذ ِؾیطي دس 

.رمغیُ ّٔٛدعٙبٔي، ِٕطمٗ اي ٚ ِضسػٗ اي عٗ ؽٛصٖ   

 ، ٚعٛد ثمبيبي گیب٘ي سٚي عطؼ دس ِمیبط عٙبٔي
ؽفبظزي ِي رٛأذ ثب  خبن دس عیغزُ ٘بي وؾبٚسصي

2عزة گبص  CO  ثیبٔغبِذ٘ٛا ثشوب٘ؼ آٌٛدگي ٘ٛا .  

 ثب عٍٛگیشي اص سٚاْ آة ٚ ٔیض دس ِمیبط ِٕطمٗ اي 
عٌٙٛذ أزمبي آة عطؾي ثٗ اليٗ ٘بي پبيیٓ رش خبن 

.وّه ِي ّٔبيذثٗ افضايؼ رخبيش آثٙبي صيش صِیٕي   

 ٚ دس ِمیبط ِضسػٗ اي ٔیض عیغزُ ٘بي وؾبٚسصي 
ٔىٛئي ٚ دصفٌٛي، )ؽفبظزي ِضايبي لبثً رٛعٙي داسٔذ

:وٗ ػجبسرٕذ اص(  1383؛ د٘پٛس،  1386  



 عٙذ أغبَ ػٍّیبد صساػي ثٗ خصٛؿ ػٍّیبد خبنوب٘ؼ أشژي ِصشف ؽذٖ -1  

 .ٚسصي ثٗ ػٕٛاْ ثضسگزشيٓ ِصشف وٕٕذٖ أشژي دس ثیٓ عبيش ػٍّیبد وؾبٚسصي  

 ثٗ دٌیً ٚعٛد پٛؽؼ ثمبيبي گیب٘ي سٚيوب٘ؼ ِیضاْ رجخیش آة اص عطؼ خبن -2  

 عطؼ خبن ِضسػٗ، وٗ ايٓ ِغبٌٗ ِي رٛأذ ثٗ ِشارت اصش ِّٙي دس ؽشايظ صساػي 
وؾٛسثٗ خصٛؿ اعزبٔٙبيي وٗ آة ِغبٌٗ ِخبطشٖ أگیض پبيذاسي دس عیغزُ ٘بي 

.وؾبٚسصي اعذ، داؽزٗ ثبؽذ  

 ثٗ دٌیً وب٘ؼ رشدد ٚ رشافیه ادٚاد ٚوب٘ؼ فؾشدگي اليٗ ٘بي ِخزٍف خبن -3  

 .ِبؽیٓ ٘بي وؾبٚسصي ٚ رؼذاد ػٍّیبد صساػي  

 .دس خبنافضايؼ ِیضاْ آة لبثً عزة گیبٖ  -4  

  وب٘ؼ 

 CO -5 2، ثٗ خصٛؿ وٗ ثب افضٚدْ ِمذاس افضايؼ ویفیذ ٘ٛاي خبن  CO 

 آْ اص عشػذ فشايٕذ ٘بيي چْٛ ِؼذٔي ؽذْ وشثٓ خبن دس ؽشايظ گشَ ٚ O2وب٘ؼ 

.خؾه وؾٛس ِي وب٘ذ  

 .ٚ اصالػ خٛاؿ رجبدي يٛٔي خبکخبن .افضايؼ ِیضاْ ِبدٖ آٌي خبن -6  

  pH -7   اصالػ خٛاؿ رجبدي يٛٔي خبکخبن وب٘ؼ ٚ.  



  حفع سط٘تت خاك تش اعاط ٍيضاُ تقايا

 (دسفذ 50تا  30) مإؼ تثخيش عطحي خاك   

مإؼ فشعايؼ خاك 

 مإؼ آتذٗي عطحي ٗ آب خاسج ؽذٓ اص 
 ٍضسػٔ

تؼذيو دسجٔ حشاست خاك 

 افضايؼ تذسيجي حافيخيضي خاك تش اعاط 
 ٍيضاُ ٍٗذت صٍاُ ٍذيشيت تقايا



 ٍاىچ تقاياي گيإي
 تيِ سديف ٕاي

 ماؽت ػالٗٓ تش حفع
 اصسط٘تت خاك، 

 ج٘أّ صّي تزس ػيف
 ٕاي ٕشص جي٘گيشي

 َّ٘دٓ ٗ ّيض ػيف ٕاي
 ٍغتقش سا اصٕشص ج٘اُ 

 تيِ ٍي تشد









 فشفٔ ج٘يي دس ٍقشف ع٘خت فغييي   

  حفاظت خاك اص فشعايؼ ت٘عط آب ٗ تاد

  فشفٔ ج٘يي دس ٗقت

  مإؼ اتنا تٔ ّيشٗي اّغاّي

 اعتٖالك مَتش ٍاؽيِ ٕاي مؾاٗسصي   

 ماؽت تٔ ٍ٘قغ ٍحق٘الت صساػي   

  مإؼ آتذٗي عطحي

 افضايؼ سط٘تت خاك   

  افضايؼ ٍادٓ آىي خاك

 حثظ مشتِ   

 تٖث٘د صيغتگآ جاّذاساُ ٍفيذ   



 تيفيق سٗػ ٕاي ٍٖاس ػيف ٕاي ٕشص

 ؽاٍو سٗػ ٕاي ؽيَيايي، ٍناّيني ٗ

(گيآ پ٘ؽؾي ٗ تْاٗب صساػي)صساػي   



 غالد دأٗ سيض ؽذالً ثبيذ ٔىزٗ لبثً رٛعٗ آٔىٗ دس 
ثمبيبي يىٕٛاخذ ثٗ صٛسد رشویجي اص ویٍٛگشَ  1100

 30ؽٛدرب ثمبيبي ايغزبدٖ ٚ خٛاثیذٖ دس صِیٓ ؽفع 
.ؽبصً ؽٛدپٛؽؼ صِیٓ پظ اص وبؽذ %   

 دس خبن ٚسصي ِشعَٛ پٛؽؼ صِیٓ ثب ثمبيب پظ اص 
رب  15، دسوُ خبن ٚسصي ؽذٚد % 15وبؽذ ؽذٚد 

.ِي ثبؽذ%  30ٚ ثي خبن ٚسصي ثیؼ اص %  30  

 %  100رٓ ثمبيبي گٕذَ دس ٘ىزبس لبدس اعذ  3/5
.صِیٓ سا پٛؽؼ د٘ذ  



 :اصٛي وؾبٚسصي ؽفبظزي  

 وبؽذ ِغزمیُ ثزس گیب٘بْ صساػي   

 پٛؽؼ اسگبٔیه وبفي خبن ثٗ طٛس دائُ   

 رٕبٚة صساػي   

 (  1385) رؾمیك ؽؼ عبٌٗ ؽمیمذ ٔیب ٚ دعزفبي 
غالد دأٗ ٔؾبْ داد وٗ لشاس دادْ گیب٘بٔي ِبٕٔذ 

ثب سيؾٗ ػّیك ) پٕجٗ، (ثب سيؾٗ ٔبصن ٚ افؾبْ)سيض 
ثب سيؾٗ ػّیك ٚ ّ٘ضيغذ ثب )ؽجذس ، (ٚضخیُ

دس ( ثب سيؾٗ ػّیك ٚ ضخیُ)وٍضا ٚ ( ثبوزشي ٘ب
رٕبٚة صساػي ِٕغش ثٗ رٌٛیذ پبيذاسرش گٕذَ ِي 

.ؽٛٔذ  



اثش مؾاٗسصي حفاظتي تش رخيشٓ عاصي ٗ ( 1
:مإؼ ٍيضاُ ٍقشف آب  

 ثب ِطبٌؼٗ اصشعیغزُ (  2002) ِه گشي ٚ ّ٘ىبساْ 
ثي خبن ٚسصي ثش ِیضاْ رخیشٖ آة دس خبن ثٗ ايٓ 
ٔزیغٗ سعیذٔذ وٗ دس صٛسد اعزفبدٖ اص سٚػ ثي 
خبن ٚسصي، فؼبٌیذ ِٛعٛداد صٔذٖ خبوي اص لجیً 
وشِٙبي خبوي صيبد ِي ؽٛد وٗ ثبػش افضايؼ 

٘ذايذ ٘یذسٌٚیىي ٚ ضشيت عزة آة دس خبن ِي 
 ؽٛد



 دس وؾبٚسصي ؽفبظزي ٚعٛد ثمبيبي گیب٘ي دس 
.عطؼ خبن ثبػش رؼذيً دِبي خبن ِي گشدد  

 وب٘ؼ دِبي )رؼذيً سطٛثذ خبن دس فصً گشَ 
ِبٔغ اص ثیٓ سفزٓ ِبدٖ آٌي خبن ٚ ثبػش ( خبن

وب٘ؼ رجخیش اص عطؼ خبن ٚ دس ٔزیغٗ ؽفع سطٛثذ 
.خبن ِي ؽٛد  

 ّ٘چٕیٓ افضايؼ دِبي خبن دس فصً عشد ثبػش 
 صٔذٖ ِبٔذْ ٚ سؽذ ثٙزش گیبٖ ِي ؽٛد



 ىي اص اصشاد ُِٙ وؾبٚسصي ؽفبظزي، ؽفع ثمبيبي ی
.گیب٘ي دس عطؼ ِضسػٗ ِي ثبؽذ  

 ايٓ ثمبيب ثب عٍٛگیشي اص ربثؼ ِغزمیُ ٔٛس خٛسؽیذ 
ثٗ عطؼ خبن، عطؼ خبن ساخٕه ٔگٗ داؽزٗ ٚ 

ثٕبثشايٓ ثب ؽفع . ِبٔغ رجخیش اص عطؼ خبن ِي گشدد
سطٛثذ خبن ثشاي ِذد طٛالٔي رش، ثبػش افضايؼ 

دٚس آثیبسي ؽذٖ ٚ ِصشف آة سا دس طٛي فصً سؽذ 
.گیبٖ وب٘ؼ ِي د٘ذ  

 افضايؼ لذسد ؽفع ٚ ٔگٙذاسي آة رٛعظ خبن دس 
.رؾمیمبد ِخزٍف ثٗ اصجبد سعیذٖ اعذ  



 وؾبٚسصي ؽفبظزي ثب ؽفع ثمبيبي گیب٘ي دس عطؼ خبن 
ِبٔغ ايغبد سٚأبة دس ِضسػٗ ؽذٖ ٚ دس ٔزیغٗ فشعبيؼ آثي 

.خبن سا وب٘ؼ ِي د٘ذ  

 ّ٘چٕیٓ ٚعٛد ثمبيبي گیب٘ي ِبٔغ ثشخٛسد ؽذيذ لطشاد 
.ثبساْ ثب خبن ٚ ؽغزؾٛي عطؼ خبن ِي ؽٛد  

 اص طشف ديگش، دس وؾبٚسصي ؽفبظزي خبن ِضسػٗ وّزش خشد ٚ 
عبثغب ِي ؽٛد ِٚیضاْ پٛدس ؽذْ خبن دس ِمبيغٗ 

ثبوؾبٚسصي ِشعَٛ وّزش اعذ ٚ دس ٔزیغٗ خبن وّزش دس 
.ِؼشض فشعبيؼ آثي ٚ ثبدي لشاس ِي گیشد  

 ّ٘چٕیٓ ثب افضايؼ ِبدٖ آٌي ٚ ثٙجٛد عبخزّبْ خبن دس 
وؾبٚسصي ؽفبظزي، ٔفٛرپزيشي خبن، افضايؼ يبفزٗ ٚ ِبٔغ 

 عبسي ؽذْ آة دس عطؼ خبن ٚ فشعبيؼ آثي

   .خبن ِي گشدد

 يىي ديگش اص ِضايبي عیغزُ وؾبٚسصي ؽفبظزي ايٓ اعذ 
وٗ ثبػش ثٙجٛد عبخزّبْ خبن ؽذٖ ٚ خبصیذ اعفٕغي 

 خبن سا افضايؼ ِي د٘ذ

 



 یىي اص ِٛاسد ػّذٖ ِصشف أشژي دس وؾبٚسصي، 
اعزفبدٖ اص ِبؽیٓ ٘بي وؾبٚسصي دسِشاؽً 

ِخزٍف رٌٛیذ ِؾصٛالد وؾبٚسصي ٚ ثٗ ٚيژٖ دس 
رؼذاد دفؼبد ِشؽٍٗ خبن ٚسصي اعذ ٚ٘ش چٗ 

ِیضاْ ِصشف ثبؽذ، اعزفبدٖ اص ِبؽیٓ ثیؾزش 
.ِي يبثذأشژي ٔیض افضايؼ   

 ثب وب٘ؼ رؼذاد ػٍّیبد وؾبٚسصي ؽفبظزي 
ِبؽیٕي دس ِشؽٍٗ رٙیٗ صِیٓ وٗ أشژي ثشرشيٓ 

أشژي ِشؽٍٗ رٌٛیذ ِؾصٛالد وؾبٚسصي اعذ، 
ِصشفي دس رٌٛیذ ِؾصٛالد وؾبٚسصي سا ثٗ ِیضاْ 

.ِي د٘ذ لبثً ِالؽظٗ اي وب٘ؼ  



 يىي ديگش اص ِضايبي ُِٙ وؾبٚسصي ؽفبظزي، 
ِي ثبؽذ وٗ ثبرٛعٗ ثٗ وب٘ؼ ِصشف عٛخذ 

افضايؼ سٚص افضْٚ لیّذ عٛخزٙبي فغیٍي، اصش 
لبثٍؼ ِالؽظٗ اي دس وب٘ؼ ٘ضيٕٗ ٘بي رٌٛیذ 

.ِؾصٛالد وؾبٚسصي خٛا٘ذ داؽذ  

 دٌیً وب٘ؼ ِصشف عٛخذ دس وؾبٚسصي ؽفبظزي 
ٔیض ثٗ وب٘ؼ رؼذاد ػٍّیبد ِبؽیٕي دس وؾبٚسصي 

ٔزبيظ ٔؾبْ داد سٚػ خبن . ؽفبظزي ثش ِي گشدد
ٌیزش 98ٚسصي ؽفبظزي عجت رخیشٖ   

 دسصذ وب٘ؼ  20عٛخذ ديضي دس ٘ىزبس ٚ ٔضديه ثٗ 
.ِزٛعظ آة آثیبسي ؽذٖ اعذ  

 .ّ٘چٕیٓ ِیضاْ ػٍفٙبي ٘شص ثغیبس وّزش ؽذ  

 



 ِؾذٚد ثٛدْ صِبٔي وٗ وؾبٚسص عٙذ رٙیٗ صِیٓ ٚ 
وبؽذ دس اخزیبس داسد اص عٍّٗ ػٛاٍِي اعذ وٗ ػٍّىشد 

 ِؾصٛي سا رؾذ رأصیش لشاس ِي د٘ذ ثٗ ٚيژٖ دس رٌٛیذ

 ِؾصٛالري وٗ ؽغبعیذ ثیؾزشي ثٗ ربسيخ وبؽذ 
.داسٔذ  

 ثٗ خصٛؿ دس ِٕبطمي وٗ ؽشايظ الٍیّي اعبصٖ دٚ 
وؾذ دس عبي سا ِي د٘ذ، اّ٘یذ ِؾذٚديذ صِبْ 

.ثیؾزش ّٔبيبْ ِي ؽٛد  

 وؾبٚسصي ؽفبظزي ثب ؽزف ػٍّیبد رٙیٗ صِیٓ ٚ يب 
أغبَ رّبَ ػٍّیبد رٙیٗ صِیٓ دسيه ِشؽٍٗ، صِبْ ِٛسد 

ٔیبص ثشاي رٙیٗ صِیٓ سا يب ثٗ صفش ِي سعبٔذ ٚ يب ايٓ 
 صِبْ سا ثٗ طٛس چؾّگیشي وب٘ؼ ِي د٘ذ



 ٘ش چٕذ دس وؾبٚسصي ؽفبظزي أزظبس افضايؼ 
چؾّگیش ػٍّىشد ثٗ خصٛؿ دس عبٌٙبي اٌٚیٗ اعشا 

ٚعٛد ٔذاسد اِب ٔزبيظ رؾمیمبد صيبدي افضايؼ 
.ػٍّىشد دس وؾبٚسصي ؽفبظزي سا رأيیذ وشدٖ أذ  

 (  2007) ثش اعبط ٔزبيظ رؾمیمبد دٚيزب ٚ ّ٘ىبساْ 
دس ايزبٌیب ػٍّىشد گٕذَ دس سٚػ وؾذ ِغزمیُ 
ثیؾزش اص ػٍّىشد آْ دس وؾبٚسصي ِشعَٛ ِي 

رٓ دس 2/9دسکؾذ ِغزمیُ دسِمبیغٗ ثب 4/6)ثبؽذ
(.٘ىزبس دس وؾذ ِشعَٛ  



 ثشخٛسد لطشاد ثبساْ ثش عطؼ خبن ٚ ايغبد سٚأبة، 
ِٛعت عذا ؽذْ خبوذأٗ ٘ب ٚرساد خبن ٚ ؽشوذ 
آٔٙب ثّٙشاٖ آة ؽذٖ ٚ ٔزیغخ آْ فشعبيؼ عطؼ 

.خبن سا ثٗ ّ٘شاٖ داسد  

 اثش مؾاٗسصي حفاظتي دس مإؼ ( 10 
:فشعايؼ تادي  

 رّبَ خبوٙبيي وٗ عطؼ آٔٙب ثٛعیٍخ ِٛاد ِمبَٚ دس 
( ِیٍیّزش14رساد داساي لطشثضسگزش اص )ثشاثش فشعبيؼ 

ؽفبظذ ٔؾذٖ ثبؽٕذ، اعزؼذاد فشعبيؼ ثبدي سا 
.داسٔذ  

 

















 ٌ تا گاٗإِٓ ع٘مي  يا قيَي ( تشگشداّذاس)ؽخ
(ينثاس)  

 (تيؼ اص دٗ تاس)ديغل•   

 (حذاقو ينثاس)ٕشط•   

 (دٗ تاس)ٍقشف ػيف مؼ ٗ م٘د •   

 (تيؼ اص دٗ تاس( )ى٘ىش)تغطيح •   

 (ينثاس)ماؽت تزس •   

 (ينثاس)تشداؽت•   

 (ينثاس)ٍ٘س ٗ تييش •   





تشدد ادٗات مؾاٗسصي دس صساػت گْذً آتي 

دس ّظاً حفاظتي 

 خشد مشدُ ٗ پخؼ ينْ٘اخت تقاياي ٍحق٘ه • 

 قثيي دس عطح خاك

 ٍقشف ػيف مؼ•   

 ماؽت ت٘أً تزس ٗ م٘د پائ•   

 ٍٖاس ػيف ٕشص•   

 م٘ددٕي عشك•   

 تشداؽت•   



 خشد مشدُ ٗ پخؼ ينْ٘اخت تقاياي ٍحق٘ه 
 قثيي دس عطح خاك

 ٍقشف ػيف مؼ•   

 ماؽت ت٘أً تزس ٗ م٘د پائ•   

 ٍٖاس ػيف ٕشص•   

 م٘ددٕي عشك•   

 تشداؽت•   





Strip Tillage Ridge Tillage 





 

 ٍاؽيْٖای خاک ٗسصی



ِبؽیٕٙبي خبوٛسصي 

 ِبؽیٕٙبي وبؽذ   

 ِبؽیٕٙبي داؽذ   

 ِبؽیٕٙبي ثشداؽذ   

 ِبؽیٕٙبي : ِبٕٔذ)ِبؽیٕٙبي پظ اص ثشداؽذ  
(ثٛعبسي  



 (ِبٌجٕذي)وؾؾي   

  عٛاس ؽٛٔذٖ

  ٔیّٗ عٛاس

 خٛدسٚ   



 آْ دعزٗ ػٍّیبري اعذ وٗ ثشاي : خبوٛسصي
ؽىغزٓ ٚ ثُٙ صدْ خبن ثٗ ِٕظٛس پشٚسػ گیب٘بْ 

.صساػي يب ثبغي أغبَ ِي ؽٛد  



  خشدوشدْ ٚ ؽىغزٓ خبن اص ؽبٌذ پیٛعزگي

 رٙیٗ يه ثغزش ثزس ِٕبعت ٚ ايذٖ آي ثشاي سؽذ ثزس ٚ سيؾٗ گیب٘بْ 
 صساػي

  وٕزشي ػٍفٙبي ٘شص

  وٕزشي فشعبيؼ خبن صساػي ثخصٛؿ دس اساضي ؽیجذاس

 ايغبد خًٍ ٚ فشط دس داخً خبن ثّٕظٛس ٘ٛاد٘ي ٚ رٙٛيٗ ِٕبعت 
 خبن اطشاف سيؾٗ

 ٔشَ وشدْ خبن ثشاي ٔگٙذاسي ٚ عزة سطٛثذ ٚ عٍٛگیشي اص ٚعٛد 
 عیالة دس عطؼ خبن

 اص ثیٓ ثشدْ ؽؾشاد ِضش دس داخً خبن   

 ايغبد ص٘ىؼ ِٕبعت دس داخً خبن   

  ؽىغزٓ اليٗ ٘بي عخذ خبن

 ِخٍٛط وشدْ وٛد٘بي ؽیّیبيي ٚ ؽیٛأي ثب خبن   

 ِذفْٛ وشدْ ثمبيبي گیب٘ي   

 ِذفْٛ وشدْ ثزس ػٍفٙبي ٘شص   



 :اص ٔظش ػّك، ؽخُ سا ِیزٛاْ ثٗ رشریت صيش دسعٗ ثٕذي وشد  

 ايٓ ؽخُ ثّٕظٛس ٔشَ وشدْ . عبٔزیّزش اعذ 35وٗ ػّك آْ ثیؾزش اص : ؽخُ خیٍي ػّیك  
.خبن دس ػّك صيبد ٚ اؽذاس ثبغبد ِیٖٛ أغبَ ِیؾٛد  

 ايٓ ؽخُ ثشاي وبؽذ ٔجبربد . عبٔزیّزش اعذ 35رب  25وٗ ػّك آْ ثیٓ : ؽخُ ػّیك
.سيؾٙبي ِضً چغٕذسلٕذ ٚ عیت صِیٕي دس فصً پبيیض صدٖ ِیؾٛد  

 ثشاي وبؽذ اغٍت. عبٔزیّزش اعذ 25رب  12وٗ ػّك آْ : ؽخُ ِزٛعظ  

 .صِبْ آْ اٚاخش صِغزبْ يب اٚايً ثٙبس اعذ. ِؾصٛالد وؾبٚسصي صدٖ ِیؾٛد  

 دس ِٕبطك خؾه ٚ وُ آة ثشاي ؽفع . عبٔزیّزش اعذ 12رب  8وٗ ػّك آْ : ؽخُ عطؾي
)سطٛثذ خبن ٚ عٍٛگیشي اص رجخیش ثشاي وبؽذ ِؾصٛالد وؾبٚسصي،ؽیبس ؽذٖ ٚ  Top Soil) 

ثشاي ِجبسصٖ . ؽخُ عطؾي صدٖ ِیؾٛد طٛسي وٗ فمظ خبن سٚيي دعذ ٔخٛسدٖ ثبلي ِیّبٔذ(
. ثب ػٍفٙبي ٘شص گب٘ي ؽخُ عطؾي صدٖ ِیؾٛد  

  رزوش ُِٙ

  ثبيذ رٛعٗ داؽذ وٗ وٍیٗ ػٍّیبري وٗ دس ِضسػٗ ثش سٚي خبن أغبَ ِیؾٛد، ثبيذ دس

 .أغبَ ؽٛد( ثٗ اصطالػ ؽبٌذ گبٚ سٚ)سطٛثذ ِٕبعت   

 عجه،: ثب رٛعٗ ثٗ ثبفذ خبن آْ ِٕطمٗ)٘ش ِٕطمٗ ( ؽبٌذ گبٚ سٚ)سطٛثذ ِٕبعت   

 ثبيذ اص طشيك آصِبيؼ خبن ثٗ دعذ آيذ( ِزٛعظ ٚ عٕگیٓ  
 



 :ِبؽیٕٙبي خبن ٚسصي  

 ِبؽیٕٙبي ؽخُ )ِبؽیٕٙبي خبن ٚسصي اٌٚیٗ 
.ؽىغزٓ ثٍٛوٙبي ثُٙ پیٛعزٗ خبن (:صٔي  

 

 ِبؽیٕٙبي رٙیٗ ثغزش )ِبؽیٕٙبي خبن ٚسصي صبٔٛيٗ 
ٔشِغبصي خبن ٚ رغطیؼ ثغزش ثزس ِٕبعت(: ثزس  



ٓ٘گبٚآ 

 (يىطشفٗ ٚ دٚ طشفٗ)گبٚآ٘ٓ ثشگشداْ داس  1-  

 (يىطشفٗ ٚ دٚ طشفٗ)گبٚآ٘ٓ ثؾمبثي  2-  

 گبٚآ٘ٓ لٍّي 3-  

 (سریٛارٛس)گبٚآ٘ٓ دٚاس  4-  

  صيشؽىٓ يب دي وبِپىزٛس

 (ؽیبس عبص)ٔٙشوٓ   

 (پؾزٗ عبص)ِشصثٕذ    

ٓگٛداي و 























































 ٘شط   

 (:ديغه)٘شط ثؾمبثي -1  

 (دٚ ِؾٛسٖ يب يه ػٍّٗ)ديغه دٚ ؽبخٗ  -اٌف  

 (چٙبس ِؾٛسٖ يب ربٔذَ يب دٚ ػٍّٗ)ديغه چٙبس ؽبخٗ  -ة  

 ديغه آفغذ -ط  

 دٔذأٗ ساعذ ٚ دٔذأٗ (: دٔذأٗ ِیخي)٘شط عبدٖ  -2
 خّیذٖ

 ٘شط دٔذأٗ فٕشي -3  

 ٘شط صٔغیشي -4  

 غٍطه ثب عذاسٖ صبف، ؽیبسداس ٚ صائذٖ داس: غٍطه-2  

 ِبٌٗ يب ٌٌٛش-3  

 ٚ ( وٍٛخٗ خشد وٓ)ِبٕٔذ عیىٍٛ ریٍش : ِبؽیٕٙبي ِشوت-4
 خبن ٚسص ِشوت



 با سپاس فراوان



In the Name of God In the Name of God 



 نمونه برداری خاک ، گیاه و آب



 روشهاي تشخيص لمبىد و سيادي عناصز مىرد هياس گياهان 

 سراعي و باغي

 بزگ همىهه بزداري 
 محصىى 

(ميىه،داهه)  
 مطمىميت لمبىد

 همىهه بزداري 

 تجشيه گياه آسمىن خاك
 عالئم ظاهزي 

 تفطير



 چيطت؟ خاك آسمايش

 مصزف مناضب ميزان آوردن دضت به و  خاك در  مىجىد غذايي عناصز  ميزان به بزدن پي بزاي مبنايي

   .باشذ مي لىد

 خاك؟ آسمايش چزا

 بذضت را لىد و  غذايي عناصز  به مشرعه هياس  و  مناضب سراعت مىرد در  را السم اطالعات عمل اين با

 (خالها در  فطفز  شذن اهباشته =آسمايش بذون  لىددهي) آوريم مي



ههات مهم درهمىهه بزداري اس خالهاي 

 سراعي و باغي



 .هباشذ گياهي بقاياي و  لىدها به آغشته باغ يا مشرعه خاك ضطح1.

 .باشذ باغ يا مشرعه خاك اس  واقعي همىدار  بايطتي شذه بزداشته همىهه2.

 يننىاخت قطمت چنذ به را آن (عمق رهگ، جنظ، بلنذي، پطتي حاصلخيزي،) خاك در  غيريننىاختي وجىد صىرت در 3.
 .لنيم مي تهيه همىهه و  تبذيل

 .لنيم مي تهيه جذا همىهه قطمت آن اس  شذه داده لىد سمين اس  بخش ي به اگز 4.

 .باشذ مي بهار  اوائل يا سمطتان اواخز  درباغات و  گاورو  حالت سراعي سمينهاي در  بزداري  همىهه سمان بهترين5.

 .باشذ مي 60-90و 30-60، 0-30 عمق اسضه باغات ودر  ضاهتيمتر 25-30درمشارع بزداري  همىهه عمق6.

 قطمت دو  به آن اس  بيشتر  در  و  تهيه مزلب همىهه يو هنتاري  چهار  باغ يا هکتاری  15 سمين هز  اس  يننىاخت حالت در 7.
 ...... تقطيم مطاوي 

 .اضت اي مته اوگز  و  تىخالي اوگز  بيلچه، و  بيل شامل بزداري  همىهه وضايل8.

 همىهه محل همىهه، شماره باغ، يا مشرعه صاحب آدرص بزدار، همىهه هام مشخصات بايطتي بزداري  همىهه اتمام اس  بعذ9.
 داخل در  يهي و  ثبت ماغذ دو  روي در  قطعات تعذاد و  مشرعه مطاحت بزداري، همىهه عمق بزداري، همىهه تاريخ بزداري،

 .گزدد هصب بزچطب بصىرت آن خارج در  ديگزي  و  همىهه

 



 پارامترهاي مورد اندازه گيري در آزمون خاك

 (SP)%()درصد اشباع  -1

 (ds/m()EC)دايت الكتريكيه-2

3-pH 

 (% )شونده خنثي درصدمواد-4

 (%) آلي كربن-5

 (mg/kg) استفاده قابل فسفر-6

 (  mg/kg)پتاسيم قابل استفاده-7

 )%(،شن و سيلترس-8

 (mg/kg)روي قابل استفاده-9

 (mg/kg)آهن قابل استفاده-10 

 (mg/kg)منگنس قابل استفاده-11 

 (mg/kg)مس قابل استفاده-12 

 بافت-13 



حذ مطلىب غلظت عناصز غذايي قابل اضتفاده در خاك 

 بزاي لشت محصىالت سراعي

 لزبن آلي فطفز پتاضيم آهن روي منگنز مظ بىر 

 درصذ ميلي گزم در ليلىگزم

1 1 8-5 1 10-7 300-250 15-10 2> 



حذ مطلىب غلظت عناصز غذايي قابل اضتفاده در خاك 

 بزاي محصىالت باغي

 لزبن آلي فطفز پتاضيم آهن روي منگنز مظ بىر 

 درصذ ميلي گزم در ليلىگزم

1 1 8 1 10 300-250 10-7 2> 



 :آسمىن بزگ

 همىهه بزداري بزگ

 جىان کامل بزگهاي اس  سراعي گياهان در 

 .گزدد مي تهيه همىهه

 وضط در  مىجىد بزگهاي اس  ها همىهه باغات در 
 .گزدد مي تهيه جاري  ضاى هاي شاخه

 به ها خىشه روبزوي بزگهاي  اهگىر  درباغات

   .دمبرگ همزاه

 . مينزو  و  مالزو  عناصز  مليه و  ملزوفيل شامل :بزگ تجشيه در  السم پارامترهاي



 ضيب در  بزگ بزداري  همىهه

اهگىر  در  بزگ بزداري  همىهه  



 آب آبياري 



-2-2- ومُوً بشداسي اص آبٍاي سطحي َ سَان: 

 وظش بً ايىكً كيفيت َ ميضان امالح ايه گُوً مىابع آب دس

فصُل مختهف سال بستً بً ميضان َ پشاكىش باسوذگي َ 

تغييشات فيضيكي مىطمً لابم تغييش مي باشذ نزا ومُوً بشداسي 

اص چىيه مىبعي چىذيه باس دس طُل سال َ مكاوٍاي مختهف 

ايه ومُوً بشداسي دس اعماق متُسط آب َ . بعمم خُاٌذ آمذ

دس لسمت َسط مسيشآب َ دس طُل ساعات مختهف سَص 

 .صُست مي گيشد 



-2-2-  ومُوً بشداسي اص آبٍاي صيش صميىي: 

 ايه مىابع بيشتش بصُست چاٌٍاي عميك َ يا ويمً عميك ٌستىذ كً با

بشاي ومُوً بشداسي . استفادي اص پمپ آب آوٍا بً خاسج ٌذايت مي شُد

اص آب چاٌٍايي كً تاصي دايش مي شُوذ ومُوً گيشي مُلعي صُست مي 

ساعت كاس كشدي باشذ ومُوً بشداري اص  24گيشد كً مُتُس چاي حذالم 

چاٌٍاي دايش ٌىگامي بايذ صُست گيشد كً مُتُس حذالم يك ساعت 

 .كاسكشدي باشذ





   
 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

 
   در شرایط شور   تغذیه گندم

 

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



 مقدمه

 و تعرق و تبخير مقدار بودن باال دليل به ما، كشور مناطق عمده قسمت

  طبقه خشك نيمه و خشك مناطق جزو جوي نزوالت ميزان بودن پايين

 بر .مي باشد خاكها شوري مناطق، اين مشكالت از يكي .مي شود بندي

 میلیون 44 حدود ايران در شور خاكهاي كل سطح موجود، آمار طبق

 و دشتها مساحت در صد 30 حدود كه مي شود زده تخمين هكتار

 .است کشور آبی کشت تحت اراضی در صد 50 از متجاوز

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



 مقدمه

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 

  اين در .هستند آبياري تحت كه مي شود مشاهده اراضي در شوري بيشترين و
 شود مي تأمين آبياري طريق از عمدتاً كشاورزي محصوالت نياز مورد آب مناطق

 تا مي گردد باعث كشاورزي، براي خوب، كيفيت داراي آب منابع كمبود و
  استفاده شور آبهای جمله از نامطلوب کیفیت با آبهاي از ناچار، به زارعين
 كننده محدود عوامل از يكي آب، منابع و خاكها شوري ترتيب بدين .نمايند
   .است كشور خشك نيمه و خشك مناطق در زراعي محصوالت توليد



 pH ESP(%) (Ec (dS.m-1 نوع خاک

 4از  کمتر 15از  کمتر 8.5از  کمتر شور

 4از  کمتر 15از  بیش  8.5بیش از سدیمی

 4بیش از  15از  بیش  8.5از  کمتر سدیمی شور و

 4از  کمتر 15از  کمتر 8.5از  کمتر غیر شور

 طبقهبنديخاكهايمتاثرازامالحبراساس

 

PH, ESP ,EC 

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



 عناصر غذایی ضروری 

  خصوصیات دارای که است ضروری گیاه برای عنصری کلی طور به

  :باشد زیر

کامل را خود زندگی چرخة نباشد قادر گیاه عنصر این حضور بدون 

 کند؛

آن جایگزین نتواند دیگری وعنصر باشد یگانه گیاه در عنصر نقش  

   شود؛

باشد داشته شرکت گیاه ساز و سوخت در مستقیم طور به عنصر. 
 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

 بخش تحقیقات خاک و آب 



 است ضروری گیاه برای زیر عنصر 20 حداکثر طبیعت در موجود عنصر 92 از

 عناصركمياب عناصركممصرف عناصرپرمصرف
CZnSe
HFeCo
OCuNi
NMnV
PB
KCl
SMo

Mg
Caمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین 

 بخش تحقیقات خاک و آب 



Soil pH and NutrientSoil pH and Nutrient

AvailabilityAvailability
Nitrogen

 Phosphorus

Potassium

Sulphur

Calcium

Magnesium

Iron

Manganese

 Boron

Copper/Zinc

Molybdenum

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0





 (3)بدون تحرك (2)تحرك متغیر (1)متحرك 
 کلسیم مس نیتروژن

 منگنز روی فسفر
 گوگرد پتاسیم

 مولیبدن
 منیزیم

 بور
 آهن

ازانتقال-2شرايطي،هرتحتگياهجوانبخشهايبهپيربرگهايازانتقال-1
بهپيربرگهايازانتقال-3شرايط،برخيتحتتنهاگياهجوانبخشهايبهپيربرگهاي
 .نداردوجودشرايطيهيچتحتگياهجوانبخشهاي

  تحرك عناصر غذایی در گیاهان

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



  Znروی 

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



نقشعناصرميکرودرگياه

Zn 
  

 برگها قبيل از گياه فعال قسمتهاي در معموالً كه است ضروري عناصر از روي
 . است متمركز گل و برگ هاي جوانه و جوان هاي شاخه و
 

 دهيدروژناز، الكل آنهيذراز، كربنيك) آنزيم 4 ساختمان در روي
 .دارد دخالت (مراز پلي RNA و دسموتاز Cu_Zn سوپراكسيد

 
 ايندول شدن ساخته براي پروتئين سنتز كاهش معني به گياه در روي كاهش
 روي كاهش بنابراين است ضروري تريپتوفان از(رشدي ماده) اسيد استيك

 .است همراه هم رشد كاهش با گياه در

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



نقشعناصرميکرودرگياه

Zn 
  

Zn 2+ 

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 
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 كمبود روي



عالئمكمبودرويدرگندم

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



     Bبور

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



نقشعناصرميکرودرگياه

B 
  

 دانه تشكيل در
 مصرف محل به فتوسنتزي مواد انتقال

 دانه ريزش از جلوگيري
 آوندي بافتهاي ترميم و تشكيل 
 هيدروكربنه مواد و قند متابوليسم 

  پتاسيم به كلسيم نسبت تنظيم و گياه در كلسيم انتقال
  ....و سلول در آن هدايت و آب مقدار تنظيم

 جذب در تحريك سبب و گرده لوله رشد در اي ويژه نقش بور
 شود مي گرده دانه در قند جذب و اكسيژن

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



B 
  

BO3 
3- 

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



عالئمكمبودبوردرگندم

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



عالئمكمبودبوردرگندم

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



 Fe               آهن

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



نقشعناصرميکرودرگياه

Fe 
  

 سيستم در تواند مي خود ظرفيت درتغيير توانايي علت به آهن
 نمايد تسهيل را الكترونها انتقال احياء، و اكسيد

 الكترون كننده منتقل آنزيمهاي در كوآنزيم عنوان به
 دارد دخالت كلروفيل سنتز ماده پيش كه آنزيمهايي تركيب در

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



Fe Fe 2+ 

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



عالئمكمبودآهندرگندم

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 

 در .هستند هم شبيه گياهان اكثر در منيزيم و آهن كمبود عاليم
  قرار كمبود تاثير تحت ابتدا جوان هاي برگ آهن و منيزيم كمبود
  برگ سبز رنگ بين تفاوت آهن كمبود در .شوند مي زرد و گرفته

  نسبتاً عناصر ساير از تر مشخص جوان هاي برگ زردي و پير هاي
 صورت به آهن كمبود از ناشي زردي حالت .است غيرمتحرک

 امتداد در متناوب زرد و سبز نوارهاي مشاهده و نواري كلروز
 و منيزيم كمبود به نسبت نوارها اين .شود مي ايجاد اصلي رگبرگ

  جوان هاي برگ آهن، شديد كمبود حالت در .هستند تر منظم منگنز
 كامالً گياهان آهن، كمبود شرايط در .شوند مي سفيد و رنگ كم زرد

 و افتاده حالت گياهان منگنز كمبود در كه حالي در هستند ايستاده
 آهكي هاي خاک در غالباً آهن كمبود مزرعه در .دارند تاخورده
  .شود مي مشاهده
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 كمبود آهن 



  Mn منگنز 

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



Mn 

  

 دارد گياه در بيوشيميايي فرايند چندين در مهمي نقش منگنز
 

 فتوسنتز فرايند در اكسيژن سنتز و ثانوي هاي متابوليت سنتز
 

  سيتريك اسيد چرخه در ها آنزيم كننده فعال
 

 گياهي هورمونهاي مقادير تنظيم
 

 آمينه اسيد سنتز
 ريشه پوسيدگي ، زنگ پاخوره، به را گندم مقاومت منگنز

 .دهد مي افزايش
 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

 بخش تحقیقات خاک و آب 



نقشعناصرميکرودرگياه

Mn Mn 2+ 
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عالئمكمبودمنگنزدرگندم
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عالئمكمبودمنگنزدرگندم
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  Cu مس 
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Cu 
  

 انتقال احياء، و اكسيد سيستم در آنزيمي هاي فعاليت در
 الكترونها

 دارد الي مواد با تركيب به شديد تمايل
 به و آلي مواد با كمپلكس صورت به گياه در درصد 99 تا 98

 شود مي ديده ها آمينواسيد ويژه
 تثبيت و احياء كربوهيدراتها، توزيع تنفس، فتوسنتز، فرايند در

 نيتروژن همزيستي
 كلروفيل تشكيل در

 سلولي ديواره و ها پروتئين متابوليسم
 اكسيداز سيتوكروم جمله از مهم آنزيم چندين از بخشي
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نقشعناصرميکرودرگياه

Cu Cu 2+ 
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عالئمكمبودمسدرگندم
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 *حد بهینه عناصر کم مصرف در گیاه گندم

 
 مقدار  عنصر

 (گرم در کیلوگرم میلی)
 18-70 روي

 30-200 آهن

 25-150 منگنز

 5-20 مس
 3-20 بور

 
زني تا  مقدار عنصر در كل اندام هوايي در مراحل پنجه *

 باشد ظهور برگ پرچم مي
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  میزان برداشت عناصر غذایی در یک هکتار گندم
(Kg/ha) 

Wheat Yield N P2O5 K2O Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 

Grain 5000 100 50 30 3 15 6 0.08 0.06 0.50 0.17 0.25 

Straw 6000 50 12 150 11 15 17 0.03 0.03 2.00 0.30 0.10 
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 شوری و گندم



 اثراتشوريبرگياهان

 كمتر خاک در موجود آب كه مي شود باعث خاک در نمك وجود -1 
 .گردد مشكل دچار آب جذب براي گياه و بگيرد قرار گياه دسترس در
 را خود نياز مورد آب حداقل بتواند اينكه براي گياه صورت اين در

 .نمايد صرف بيشتري انرژي بايد كند جذب
 مسموميت گياه براي است ممكن سديم و بر كلر، مانند يونها برخي -2

 براي و است باال عناصر اين غلظت شوري شرايط در معموال .كنند ايجاد
 .مي كند ايجاد مشكل گياهان برخي

 غذايي عناصر برخي جذب در اختالل باعث است ممكن شوري -3
   .گردد گياه توسط
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 اثراتشوريبرجوانهزني

 سرعت و در صد كاهش و زني جوانه در تاخير باعث عموما شوري
  كمي تحمل بذر جوانه زني مرحله در جو و گندم .مي گردد زني جوانه
  افزايش رشد بعدي مراحل در آنها تحمل اما دارند شوري به نسبت

   .مي يابد
 -3 ) گياهچه خروج از شور شرايط در گندم رشد مرحله ترين حساس

  اين گياه رشد افزايش با .باشد مي (روز 30) بوته استقرار تا (روز 7
   .يابد مي كاهش حساسيت
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 حساس نیمه حساس نیمه متحمل متحمل

 لوبیا ذرت گندم جو

 برنج یونجه نخود چغندر قند

 پیاز آفتابگردان سویا پنبه

 طبقه بندی برخی از گیاهان زراعی مهم از نظر تحمل به شوری
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 حد تحمل گندم به شوری خاك

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
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معموال گياهان مي توانند شوري خاک را تا حد معينيي تحميل كننيد بطيوري     
 آستتانه یتا حتد تحمتل شتوری     كه عملكرد آنها كاهش نيابد، كيه بيه آن   

بعد از آن آستانه يا حد تحمل، به ازاي هر واحد افزايش شيوري آب  . مي گويند
حد تحمل به . يا خاک، مقداري از رشد و عملكرد گياه كاهش خواهد يافيت 

در عصياره  )  دسی زیمنس بتر متتر استت    6شوری خاک برای گندم 
دسي زيمنس بير   13، و در صورتي كه هدايت الكتريكي خاک به (اشباع خاک

 .درصد كاهش عملكرد گندم مي شود 50متر برسد، باعث 
نكته مهم اينكه حد تحمل شوري، بيه عواميل مختليي ديگيري نييز بسيتگي         

تحمل شوري .  دارد، به عنوان مثال اقليم منطقه و بافت خاک از آن جمله هستند
گنيدم دوروم جيزو گياهيان نسيبتا      .در بين ارقام مختلي گندم نيز متفاوت اسيت 

دسي زيمينس بير    7/5متحمل به شوري طبقه بندي شده و حد تحمل شوري آن  
  .متر گزارش شده است

 



بدون حد تحمل شوری 
 کاهش عملکرد

dS/m 

 در صد 10

 
 کاهش عملکرد 

 در صد   25

 
 عملکردکاهش 

 در صد 50

 
 کاهش عملکرد 

عصاره )خاک  
 (اشباع

6 7.4 9.5 13 

 8.7 6.4 4.9 4 آب

 حد تحمل گندم به شوری خاك
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توصیه آب مورد نیاز شستشوی خاك با توجه به 
 شوری برای کشت گندم
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مقدار شوری خاک 
 (دسی زیمنس بر متر)

 شرح اصالح خاک

 نياز به آبشويي ندارد 6كمتر از 

 آبياري اول سنگين انجام شود 6-7.5

 آبياري اول و دوم سنگين انجام شود 7.6-9.5

يك نوبت آبياري قبل كشت و آبياري اول و دوم سنگين  9.6-13
 انجام شود

يك نوبت آبياري بسيار سنگين قبل كشت و آبياري اول و   13.1-20
 دوم سنگين انجام شود

با دردست داشتن نتيجه آزمايش آب با كارشناس مربوط   20بيشتر از 
 مذاكره گردد
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انواع کودهای حاوی 
 عناصر کم مصرف



كودهايشيميايي
 سولفات روی خشک

 درصد روی    34

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
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كودهايشيميايي
 سولفات آهن 

 درصد آهن 18-20
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كودهايشيميايي
 سولفات مس 

 درصد مس   24
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كودهايشيميايي
 سولفات منگنز

 درصد منگنز  28
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كودهايشيميايي

 (پایه و محلولپاشی)کود کامل میكرو 

 درصد سولفات آهن،   5درصد سولفات روی،  5کود کامل میكرو 
 
 

 درصد اسید بوریک     2درصد سولفات مس،  2درصد سولفات منگنز،  4
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مقدار، زمان و نحوه کاربرد کودهای 
 حاوی عناصر کم مصرف در شرایط شور  
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 بخش تحقیقات خاک و آب 

گروه بندی غلظت عناصر غذایی کم مصرف بر اساس 

 آزمون خاك
عملكرد نسبی با  گروه

مصرف عنصر 
 (درصد)غذایی 

میلی گرم بر  )عنصر غذایی قابل استفاده  
 (کیلوگرم

 مس منگنز آهن روی

 - 3كمتر از  2.5كمتر از  0.5كمتر از  50كمتر از  خیلی کم
 0.25كمتر از  6-3 5-2.5 0.25-0.5 75-50 کم

 0.25-0.5 10-6 7.5-5 1-0.5 100-75 متوسط

 0.5بيش از  10بيش از  7.5بيش از  1بيش از  بدون پاسخ زیاد

  كود مصرف با اينكه احتمال باشد، تر پايين خاک در غذايي عنصر غلظت هرچه
   بود خواهد بيشتر يابد، افزايش گندم عملكرد



 شور شرایط در ها مغذی ریز مصرف زمان و میزان
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 (پایه)میزان مصرف  نام کود 
 کیلوگرم در هكتار

میزان مصرف 
 (محلول پاشی)

 مالحظات  زمان مصرف 

سولفات 
 روی 

پنجه زنی کامل،  در هزار 5-7 30
 اوایل ساقه رفتن

سولفات 
 آهن

پنجه زنی کامل،  در هزار 5-7 150
 اوایل ساقه رفتن

 آهنکالت 
Fe- EDDHA  

 کیلوگرم درهكتار  2-3
سولفات 

 منگنز

پنجه زنی کامل،  در هزار  5 25-40
 اوایل ساقه رفتن

پنجه زنی کامل،  در هزار 5 30-20 سولفات مس 
 اوایل ساقه رفتن

  خاك آزمون انجام با



 روی در شرایط شور  
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 روی در شرایط شور 

  با استفاده قابل روي ميزان كه است داده نشان مطالعات برخي
 Znجايگزيني موضوع اين دليل .مي شود زياد شوري افزايش

  سديك، و شور خاكهاي در .است شده اعالم Na با تبادل قابل
 كم فوق العاده Mn, Cu, Fe, Zn مصرف كم عناصر حلّاليت

 در آن كمبود موجب عناصر، اين حلّاليت در كاهش و بوده
 .مي شود گياهان
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 روی در شرایط شور 

 ريشه حجم و يافته افزايش ريشه به هوايي اندام نسبت شوري، افزايش با
 در را مصرف كم عناصر جذب كاهش اين، بر عالوه .مي يابد كاهش
 .دانسته اند Ca,Na,Mg چون عناصري بيشتر جذب از ناشي شور، شرايط
 كوچكتري قطر با و كمتر آوندي دسته هاي شوري، تنش تحت گياهان
 .هستند بيشتري پارانشيمي سلولهاي داراي مقابل در ولي دارند،

 مي تواند باال غلظتهاي در روي مصرف كه شده داده نشان اساس اين بر 
 بخشيده بهبود شور شرايط در (آن جذب سطح افزايش واسطة به) را ريشه

 .كند زياد روي مصرف بدون گياهان با مقايسه در را چوبي آوند تشكيل و
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 روی در شرایط شور 

 واسطة به جذب سطح افزايش در مهمي نقش  Znباالتر غلظتهاي
 در غذايي عناصر و آب انتقال تسهيل همچنين و ريشه شدن طويل

   .داشت خواهد آوندها تعداد و قطر افزايش دليل به گياه
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 پتاسیم وروی در شرایط شور 

 و پراكنش شور، شرايط در روی و پتاسیم غلظت افزايش با
 عناصر جذب سطح آن، نتيجة در كه مي شود زياد ريشه ها طول

 اين در روي سولفات مصرف همچنين .مي يابد افزايش غذايي
 شوري تنش تحت گياهان در را چوبي آوندهاي تشكيل شرايط

 تخريب از و داده بهبود آن مصرف بدون گياهان با مقايسه در
 .مي كند جلوگيري آن

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
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 پتاسیم وروی در شرایط شور 

 جذب خاک، نیترات با رقابت در کلر كه جايي آن از
 پتاسيم، مصرف با ديگر سوي از و مي نمايد مختل را نيتروژن
 افزايش ازاء به كه طوري به مي يابد، افزايش نيتروژن بازيافت

  25 حدود (گندم كاهش آستانه از بيش) شوري واحد هر
 کیلوگرم 5 و پتاسيم سولفات كيلوگرم 20 و اوره كيلوگرم
 شده توصيه كود مقدار از بيش هكتار هر در روی سولفات

  .مي شود پيشنهاد شور غير شرايط در
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تاثیر کاربرد روی بر عملکرد و درصد پروتئین در شرایط شور  
 در گندم  

 
 خالصروی 

(Kg/ha) 

 عملكرد دانه

 (Kg/ha) 

تعداد خوشه 
 در متر مربع 

وزن 
 gهزاردانه 

پروتئین 
% 

غلظت روی در 
 mg/kg   دانه 

18   4200 326 38.5 12.8 22 

 16 12 37 319 3850 صفر
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تاثیر کاربرد آهن بر عملکرد و درصد پروتئین در شرایط شور  
 در گندم  

 
 خالصآهن 

(Kg/ha) 

   دانه در آهن غلظت  %پروتئین 

mg/kg 

18   12.7 135 

 12.3 صفر

 

108 
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تاثیر کاربرد کودهای 
بیولوژیک در شرایط  

 شور در گندم 
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بيه   PGPR  باكتري هاي افزاينده رشد گياه ييا اصيطالحا    
گروه وسيعي از باكتري هاي مفيد خاكزي  اطالق مي شيوند  
كه وقتي در كنار گياه به عنوان ميزبان رشيد ميي كننيد رشيد     

 گياه را تحريك نمايند

PGPR 
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PGPR 

Azotobacter 
Azospirillum 
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PGPR 

Bacillus 
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 مكانیسم عمل
 

 قرار تاثير تحت را گياه رشد ريشه، مورفولوژي بر اثر طريق از 
 هاي هورمون توليد واسطه به عمدتا تأثيرات اين .دهند مي

 حل تواناي هوا، مولكولي  نيتروژن  تثبيت رشد، محرک
 اكسايش سيدروفور، توليد ، نامحلول هاي فسفات كنندگي

 عناصري آزادسازي و ها سيليكات تجزيه گوگرد، بيولوژيك
 باشد مي روي و آهن پتاسيم، همچون

PGPR 
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 مكانیسم عمل
 ميكروبي هاي متابوليت انواع توليد با همچنين ها باكتري اين

 رشد به كمك با و غيره و سيتوكنين جيبرلين، اكسين، مانند
 بيشتر جذب باعث كشنده تارهاي ويژه به و ريشه توسعه و

 جذب ميزان نتيجه در شده، گياه توسط غذايي عناصر و آب
   .هندد مي تغيير را غذايي مواد و آب

  

PGPR 
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 عنوان به  (رشد محرک باكتري) PGPR باكتري از استفاده
 كودهاي براي خوبي جايگزين تواند مي بيولوژيك كود

 درصد و نرخ ها باكتري اين .شود ها كش آفت و شيميايي
 گياه خشك وزن و ساقه و ريشه رشد بذر، ناميه قوه زني، جوانه

 شوري تنش از ناشي زيانبار اثرات تعديل باعث و برد مي باال را
  .گردد مي ها گياهچه رشد در
 

PGPR 
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 كاهشنيازآبيگياهچهوافزايشتحملبهشوري

 در كندي و تاخير اسمزي هاي تنش اوليه تاثير كه آنجا از
 است حياتي زني جوانه فرايند براي كه است آب جذب
  افزايش و بذور زني جوانه افزايش در ها باكتري نقش

 در ها آن احتمالي تاثير به توان مي را ها گياهچه بيوماس
 آب جذب افزايش همچنين و ها گياهچه نيازآبي كاهش

 .داد ربط ها گياهچه رشد و زني جوانه طي در
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  آبیاری آب کیفیت
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 كه  مسيري  از ها چاه آب  يا و زيرزميني  منابع  آب 
 وجود خاک  بافت  در كه  موادي  با شوند مي  رد

 از بعضي  و كنند مي  حل  را آنها شده  مواجه  دارد
 خاصيت  آب  به  شوند مي  حل  آب  در كه  نمكها
 :دارد وجود سختي  نوع  دو .دهند مي  سختي 
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 موقت سختی  ت الف 
  مي  ناشي  کربناتها بی  وجود از كه  است  سختي  نوعي 

 به  جوشاندن  .باشند مي  رفع  قابل آب  جوشاندن  با و شود
 اضافه  با و نشده  استفاده  صنايع  در نبودن   بصرفه  مقرون علت 

  .گردد مي  رفع  آب  سختي  سوخته  آهك  كردن 
 دائم سختی  ـ ب :   
  وجود از موقت  سختي  برعكس  كه  است  سختي  نوعي  

 دائم  سختي  .شود مي ناشي  سولفات  و كلرور منيزيم  ، كلسيم
  . نيست رفع  قابل  باجوشاندن 

  کل  سختی  را دائم  سختي  و موقت  سختي  مجموع 
(Total Hardness)  با و ناميده TH  دهند مي  نشان.   
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 CaCO3معادل  درجه سختی

(Mg/lit) 

 سبک
 

50-0 
 

 نسبتاً سبک
 

100-50 
 

 کمی  سخت
 

150-100 
 

 سختی  متوسط
 

250-150 
 

 250-350 سخت
 

 350 > خیلی  سخت 
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 PH 
PH  شود مي  بيان  هيدروژن  يون  غلظت  منفي  لگاريتم  عنوان  به. 
 +PH = - Log H  هيدروژن  مقدار اگر بنابراين (H) برابر me/lit   10-5 

 را آب  بودن  قليايي  يا اسيدي  ،PH .بود خواهد 5 برابر PH صورت  اين  در باشد
 در و باشد مي 7 برابر PH مقدار خنثي  درحالت  كه  است  بديهي  .دهد مي  نشان 

 با PH مقدار .بود خواهد 7 از كمتر اسيدي  محيط  در و بيشتر قليايي  محيط 
 اندازه  الكتريكي  هدايت  و Colorimetric كالريمتريك  روشهاي   از استفاده
 و بوده  حساس   خيلي  دوم روش  و رنگهاست  مقايسه  اول  روش  .شود مي  گيري 

 .دارد نياز گرانقيمت  ابزارآالت  به 
اپتيمم  مقدار PH شيميايي  و فيزيكي  خواص  ، گياه نوع  به  آبياري  آبهاي  در   

 .دارد بستگي  خاک
 با آبهاي  از استفاده  دارند   قليايي  خاكهاي كه  مناطقي  در PH  مطلوب  پائين 

 راي آبياري ب باشد مي  8/5 الي6 بين  آنها PH مقدار كه  آبهائي  كلي  بطور و است 
  .هستند مناسب 
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 بي  ، كربنات :عبارتنداز دارند وجود طبيعي  آب  در محلول  بصورت  كه  موادي •
  نيترات  ، پتاسيم ، سديم ، منيزيم ، ًكلسيم احتماال و فسفات  ، سولفات كلر، ، كربنات

 .باشد مي  غيره  و منگنز ، آهن كم  خيلي  و
 در آب  آبياري  با هدايت  الكتريكي   درجة  شوري  و يا ميزان  مواد جامد محلول •

 . بيان  مي  شود

هدايت  الكتريكي  متناسب  با غلظت  يونهاي  موجود در آب  است  و به  عنوان روش  •
 .  سريع  و آسان  توسعه  يافته  است

 : هدايت  مخصوص  الكتريكي  عبارتست  از•

درجه  سانتي  گراد  25هدايت  الكتريكي  يك  سانتيمتر مكعب  آب  در دماي   •
 .  و يا در درجه  حرارتي  مشخص  و معين

 

  Electrical Coductivity ))هدایت الکتریکی
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و در ( mho/m)واحد هدايت  الكتريكي  در سيستم  متريك  •
 mho. مي  باشد( S/m) (Siemens/meter)سيستم  بين  المللي  

 .  مي  باشد (ohm/1)عكس واحد مقاومت  يعني  
 :  واحدهاي  معمولي  هدايت  الكتريكي  عبارتنداز•

     mho/cmمو بر سانتيمتر •

       mille mho/cmميلي  مو بر سانتيمتر•

      micro mho/cmميكرو مو بر سانتيمتر•

نيز      EC, EC x 10-3 , EC x 10-6واحدهاي  فوق  را به  ترتيب  با عالئم•
 .نشان  مي  دهند
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 :کاتیونها

 
 جرم  اتمی  نام عالمت  شیمیایی 

 Ca 40.1++ كلسيم
 Mg 24.3++ منيزيم
 Na 23.0+ سديم
 K 39.1+ پتاسيم

 نام عالمت  شیمیایی  آنیونها
 

 جرم  اتمی 
 

 Cl 35.5 كلر

 CO3 60.1 كربنات
 HCO3 61.1 بي كربنات

 SO4 96.1 سولفات 
 NO3 62.01 نيترات
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    خصوصيات با شيميایی   نظر از آبياري  آب  كيفيت •
   :گيرد می  قرار بررسی  مورد ذیل 

 غلظت  كل  نمكهاي  محلول  در آب  یاشوري   -1•

ا غلظت  سدیم  موجود در ی(  سدیك  بودن)قليایي  بودن   -2•
 آب  نسبت  به  سایر كاتيونها

 تركيبات  آنيوني  آب  بویژه  غلظت  كربناتها و بي  كربناتها -3•

غلظت  بر یا دیگر عناصر كم مصرف كه  ممكن  است   -4•
 .سمي  باشد
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 : تأثير امالح  محلول  در آب  آبياري•
 : اثر شوري -1•
 آب  شوري  عنوان  به  آبياري  آب  در محلول  نمكهاي  كل  مقدار •

  از  یكي  آبياري هاي  شبكه  تأسيس  در .گيرد مي  قرار مطالعه  مورد
  در موجود نمكهاي  مقدار شود گرفته  نظر در باید كه  مهم  مسائل 
  خواص  .مي باشد آبياري  شبكه  در استفاده  مورد آبياري  آب  و خاكها

  بدیهي  .دارد ارتباط  خاكها شيميایي  وضعيت  با بيشتر خاكها فيزیكي 
  سایر و تخلخل  ، به آب نسبت  نفوذپذیري  و خاك  بافت  است 

 وضعيت  .كند مي  تغيير آن  شيميایي  وضعيت  با خاك  خصوصيات 
   .دارد است  تماس  در كه  تركيب آبي  به  بستگي  نيز خاك  شيميایي 
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 تبخير با .هستند  محلول  موادي داراي  بيش  و كم  آبياري  آبهاي  همه  
  در نمك  غلظت  ها ریشه  آب توسط  جذب  و خاك  سطح  از آب 

 آب  غلظت  برابر 2-5  به  آن مقدار و یافته  افزایش  خاك  محلول 
  خاك  آب  اسمزي  پتانسيل  عمل  این  نتيجه  در .رسد مي  آبياري 
  گياه  براي  كه  برسد حدي  به  ممكن است  یونها غلظت  و یافته  كاهش 
  مكش خاك  نيروي  از گياه  هاي  ریشه  مكش  نيروي  اگر .باشد سمي 
  از را خود نياز مورد آب  تواند نمي  گياه  صورت  این  در باشد كمتر
  اثر مشابه  ریشه گياه  اسمزي  پتانسيل  اثر همچنين  .كند جذب  خاك 

  پتانسيل  كاهش  با ، است آن  مكمل  و بوده  خاك  ماتریك  پتانسيل 
  .كند مي  پيدا تقليل  ریشه  توسط  آب  جذب  خاك  محلول  اسمزي
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2 اثر سدیم ـ 

 تنهايي  به  نمكها غلظت  مواقع  بعضي  آبياري  آب  كيفيت  ارزشيابي  در 
 ديگر كاتيونهاي  به   نسبت  سديم مقدار تعيين  به  لذا .كنند نمي  بيان  را چيزي 

  اين  ولي  شد مي  محاسبه  درصد حسب  بر سديم  مقدار قبالً .شود مي  داده  اهميت 
 مقدار از كه  ضرري  آبياري  آب  كيفيت  نظر از .نبود مطلوبي  درحد هم  محاسبه 

 بستگي  آمد بارخواهد به  آن  از مكرر استفاده  اثر در آبياري  آب  در موجود سديم 
  بودن  بيشتر صورت  در .دارد آن  در موجود كاتيونهاي  نسبي  و مطلق  غلظت  به 

 در و بيشتر سديم  ضرر ، منيزيم و كلسيم  كاتيونهاي  به غلظت  نسبت  سديم  غلظت 
 به   نسبت  منيزيم و كلسيم  مقدار اگر .بود خواهد كمتر ضرر اين  ، عكس صورت 

  عمليات  نظر از هم  و ساختمان  نظر از هم  خاک  باشند مناسبي  حد در سديم 
  باشد، زياد سديم  مقدار اگر .بود مناسبي خواهد وضعيت  در ( زدن شخم ) زراعي 

 مي  كاهش  خاک  پذيري  نفوذ نتيجه  در و يافته  كاهش  خاک  موئين  شكافهاي 
   .يابد
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 ت اثر بی  کربناتها3•

 غليظتر صورت  در باشد بيشتري  كربنات  بي  غلظت  داراي  آبياري  آب  اگر •
 صورت  اين  در .شوند مي  نشين  ته  منيزيم  و كلسيم  يونهاي  خاک  محلول  شدن 

 مي  افزايش  سديم  نتيجه  در و شده  كمتر خاک  محلول  منيزيم  و كلسيم  غلظت 
 برتر حالت  به  سديم  يون  محيط  از منيزيم  و كلسيم  يونهاي  شدن  جدا با لذا .يابد

(dominant) مي گردد آن  شدن  مضر باعث  و آمده  در.  

 اثر بر -4•

 غلظتهاي  به  طبيعي  آبهاي  تمام  در تقريباً كه  است  موادي  جمله  از بر •
 در ولي  شود مي   مشاهده  آن از اثري  فقط  آبها از بعضي  در .دارد وجود گوناگون 

 براي  عنصر اين  .برسد PPM چندين  به  است  ممكن  آن  غلظت  ديگر بعضي 
 تجاوز كم  مقدار به  حتي  معيني  حد از آن  غلظت  اگر ولي  است  الزامي  گياه  رشد
  . داشت خواهد دنبال  به  سمي  اثرات كند
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 :   روشهای  طبقه  بندی  آبهای  آبیاری•

 زماني  ترتيب  به  نسبت  بنديها طبقه  آبياري  آب  كيفيت  تعيين  در •
(Cronologic)  نظر در بدون   بنديها طبقه اين  اگر .شده اند تقسيم  روش  4 به 

  .شد نخواهد نزديك  واقعيت  به  گيرد انجام  گياه  و خاک  هوا، ، آب عوامل  گرفتن 
  :هستند زير صورت  به  ابداعي  روشهاي 

 Scofieldي روش    1•

 Wilcox and Magistadي روش    2•

 U.S.Aياروش  دياگرام  آزمايشگاه  شوري   Wilcoxي روش  دياگرام   3•

 ي روش  شوري  نسبي  و مطلق  4•

 آزمايشگاه  دياگرام  روش يا Wilcox روش  و Scofield روش  روشها، اين  از•
  .گرفت خواهد قرار مطالعه  مورد اينجا در و بوده  متداول   U.S.A شوري 
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 Scofieldروش  •

 از كه  بود روشي  اولين  آبياري  آبهاي  بندي  طبقه  در روش  اين  •
 به   نسبت  آبياري آب  روش  اين  در . است شده  ابداع  Scofield طرف 

  سديم  درصد و (EC25  و micromhos/cm)الكتريكي، هدايت 
 آنها سديم  درصد و طبقه  هر الكتريكي  هدايت  . است شده  بندي  طبقه 

 . است شده  داده  زير جدول  در

 Scofield روش اساس بر آبیاری آب بندی طبقه .3-3 جدول•
 هدایت  الكتریكی  درجه شوری 

(micromhos/cm) 
 درصدسدیم 

 20> 250> بسیار خوب 

 20 - 40 250 - 750 خوب 

 40 - 60 750 - 2000 قابل  قبول

 60 - 80 2000 - 3000 مشكوک 

 80< 3000< نامناسب 



  روش  دیاگرامWilcox   یا روش  دیاگرام  آزمایشگاه شوری
U.S.A 

  ديور آزمايشگاه  كارمندان  طرف  از 1954 سال  در روش  اين 
 آب  روش  اين  در . است گرديده  ابداع  آمريكا در كاليفرنيا سايد

  حسب  بر نمكها كل  غلظت  گرفتن  نظر در با آبياري 
(micromhos/cm)  نسبت  و شوري  ضرر احتمال  عنوان  تحت 

 كالس  16 در آن  بودن  قليايي  عنوان  تحت  (SAR)  سديم  جذب
  C عالمت  . است شده  بندي  طبقه  S4C4 تا S1C1 بصورت 
  .باشد مي SAR مقدار كننده  مشخص  S و EC   كننده مشخص
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تکنیک های مورد 
استفاده در بهره وری 

 از آب شور  
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 و گياهان  روي   بر امالح تاثير كاهش  و شوري  كنترل  براي •
 تكنيكهايي  و گيرد، انجام  الزم  اقدامات  سري  يك  بايد خاک 

 آبياري   آب  بعنوان شور آب  از تا شود گرفته  كار به  موقع  به 
 كشاورزي  استفاده  مورد شور زمينهاي  بدينوسيله  و شده  استفاده 

   .گيرد قرار
 آب  از استفاده  هنگام  به  كه  تكنيكهايي  و اقدامات  جمله  از  •

 كاهش  ، زمينه در بخصوص  شوند، واقع  مفيد توانند مي  شور
 افزايش  بويژه ) خاک  فيزيكي  خواص  بهبود و شوري  ياكنترل 
   :عبارتنداز ( خاک در آب  پذيري  نفوذ قابليت 
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  : اراضي تسطيح  و زهكشي  -1•
 سيستم  بدون  كشاورزي  اراضي  در آبياري  شبكة  يك  تأسيس  •

 بطور زهكشي  سيستم  .شود مي  اراضي  شدن  كويري  باعث  زهكشي 
  اين  وجود عدم  صورت  در .كند مي دور اراضي  از را اضافي  آب  كلي 

 در و آيد مي  باال آب زيرزميني  سطح  آبياري  شبكة  يك  در سيستم 
  زيادتر زمين  سطحي  قسمتهاي  در امالح  تجمع  ، آب زياد تبخير نتيجه 

  مانع  آن  بودن  خيس  يا زمين  در زياد وجودآب  اين  بر عالوه  .شود مي 
 دور با زهكشي  سيستم  .شود مي  آبياري  آب  توسط  امالح  شستشوي  از

 زمين  از آب  خروج  براي  راه  شدن  باز و زمين  اضافي  آب  كردن 
 همچنين  و سازد مي  پذير امكان  آبياري  طريق  از را امالح  شستشوي 
  .گردد مي  خاک  مجدد شدن  كوير يا شور از مانع  زهكشي 
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 آب  بوسيلة  خاک  در را امالح  شستشوي  امكان  طرف  يك  از زيرا•
 مي  فراهم  است  رسيده  زمين  به  كه  اضافي  سطحي  آبهاي  يا آبياري 

 و شود جمع  خاک  در آبياري  آب  امالح  دهد نمي  اجازه  و كند
 آمدن  باال از مانع  ديگر طرف  از و گردد حد از بيش  شوري  موجب 

  .گردد زمين  سطحي  قسمتهاي  در نمك  تجمع  و زميني  زير شور آب 
 محل  كه  آنها گود قسمتهاي  يا چاله  بردن  بين  از و اراضي  تسطيح 
 نمودن  خارج   براي  زهكشي سيستم  ايجاد از قبل  ، است آب  تجمع 
 وجود .باشد مي  مؤثر و مفيد بسيار ، مزرعه سطح  اضافي  آبهاي 

 شبكة  ايجاد مانع  زمين   سطح  بودن ناهموار يا و بلند و پست  قسمتهاي 
 .شود مي  زمين  در منظم  زهكشي 
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 :( عميق شخم ) زراعي  عمليات  -2•
 افزايش  زمين  در را آب  و هوا نفوذ قابليت  زدن  شخم  كلي  بطور •

 كاملتر و  بهتر آبياري آب  بوسيلة  امالح  شستشوي  نتيجه  در و دهد مي 
 شخم  كشاورزي  زمينهاي  در سخت  هاي  اليه  وجود .گيرد مي  صورت 

  گياه  ريشة  با آب  اين صورت  غير در و كرده  ضروري  و واجب  را زدن 
 .كند نفوذ آن  در تواند نمي 

  : شوري به  مقاوم  گياهان  انتخاب  -3 •
 را شوري  به  مقاوم  گياهان  بايد شور آب  و خاک  از استفاده  در •

 برداشت  را بخشي  رضايت  محصول  بتوان  تا كرد انتخاب 
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  : مناسب آبياري  و كشت  روش  انتخاب  -•
 مختلي  اشكال  به  متفاوت  شرايط  در مختلي  محصوالت  معموالً •

 يا و كويري  مناطق  در .شوند مي  آبياري  مختلي  روشهاي  با و كشت 
 انتخاب  با تا شود توجه  آبياري  روش  به  بايد شور آب  از استفاده  هنگام 
 گياه  به  آن  زيانبخش  اثر و خاک  شدن  شور از آبياري  صحيح  روش 
   .آيد عمل  به  گيري  جلو  االمكان  حتي 

 در . است سطحي  آبياري  روش  ترين  قديمي  كرتي  آبياري  روش  •
  كنترل  نظر از پوشاند مي  را زمين  سطح  تمام  آب  اينكه  بعلت  روش  اين 

 است  خوبي  بسيار روش  يكنواخت  بطور نمك  شستشوي  و شوري 
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مسطح  ضرورت  :عبارتنداز دارد وجود روش  اين  در كه  مسائلي  اما  
 و كشت  قابل  ،  خاک نفوذپذيري قابليت  نسبي  بودن  باال ، زمين بودن 

 قابل  غير و سفت  ، روش اين  با محصوالت  از بسياري  نبودن  آبياري 
 فاصلة  در زمين  سطح  در نمك  تجمع  ، زمان گذشت  با زمين  شدن  نفوذ
 .آبياريها بين 
بر و گيرد مي  قرار آب  زير در زمين  از قسمتي  شياري  آبياري  روش  در 

 گيرد مي   صورت  عمودي و افقي  جهت  دو در نمك  توزيع  اساس  اين 
 جمع  قسمتها اين  در بيشتر  نمك  گيرند نمي  آب  كه  ها پشته  روي  و

 يك  به  پشته  روي   قسمتهاي  تمام در نمك  شدن  انباشته  البته  .شود مي
 معموالً مسطح  هاي  پشته  در .دارد شيار شكل  به  بستگي  و نيست  اندازه 
  مي  جمع  شود مي  كاشته  نشاء يا بذر كه   نقطه اي  همان در بيشتر امالح 
  بايد شيار شكل  به  نسبت  شياري  روش  در بذر محل  انتخاب  البته  .گردد
 .باشد  مناسبي  محل
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وسط  در بذر بستر ، صاف پشته  روي  رديفه  يك  كشت  ، طرف دو از آبياري  ـ الف 
 . نزده است جوانه  ( نمك تجمع  محل ) پشته

وسط  در بذر بستر ، صاف پشته  روي  رديفه  يك  كشت  ، طرف يك از آبياري  ي ب 
 . زده است جوانه  بذر باشد مي نمك  تجمع  محل  از خارج كه پشته 

صاف پشته  روي  رديفه  يك  كشت  بيشتر، مقدار با ولي طرف  دو از آبياري  ي ج ،  
 . زده است جوانه  بذر نمكها، تجمع  از باالتر نقطه اي  در بذر بستر

محل  از دور بذرها بستر صاف  پشته  روي  رديفه  دو كشت  ، طرف دو از آبياري  ي د 
 .زده اند جوانه  بذرها نمكها، تجمع 

از دور بذر بستر صاف، پشته  روي  رديفه  يك كشت  ، طرف يك از آبياري  ي ه 
  . است زده  جوانه  بذر و نمكها تجمع  محل 

صاف پشته  روي  رديفه  دو  كشت  بيشتر، مقدار با ولي طرف  دو از آبياري  ي و ،  
 . زده است جوانه  بذرها نمكها، تجمع  از دورتر نقطه اي  در بذرها بستر
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 انتخاب  محل  مناسب  بذر در روش  آبياري  شياري •

 بستر ، شيبدار پشته  روي  رديفه  يك كشت  ، طرف يك  از آبياري  ي ح•
 . است نزده  جوانه  بذر و نمكها تجمع   محل  از دور بذر

 بذر شيبدار،بستر پشته  روي  رديفه  دو كشت  ، طرف دو از آبياري  ي خ•
 . است زده  جوانه  بذر و نمكها تجمع  محل  از دور
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 معرفی ارقام گندم مقاوم
 به شوری
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 کرمان، خراسان، یزد، های استان :شامل خاک و آب شوری با مناطق :کشت مناسب مناطق
 بلوچستان و وسیستان اصفهان

 قالب در 1369-70 سال در ” Bank”s”/Vee”s شجره با و (CIMMYT) سيميت منشأ با سيستان گندم
 اقاليم شور كمي و شور مناطق در كشت جهت رقم اين .گرفت قرار بررسي تحت كرج در المللي بين آزمايشات

 و فارس جنوب كرمان، جنوبي، خراسان بلوچستان، و سيستان هاي استان شامل كشور گرم  معتدل و گرم
 شوري تنش تحت اراضي در هكتار در كيلوگرم 4323 سيستان رقم عملكرد متوسط .شود مي توصيه خوزستان

 هكتار در كيلوگرم 6667 رقم اين توليد ركورد و است متر بر زيمنس دسي 10-12 معادل ک خا و آب EC با
 .است كهربايي زرد رقم اين دانه رنگ .است شده گزارش يزد ايستگاه از
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رقم گندم متحمل به شوری و مناسب کشت در مناطق با تنش شوری خاک و 
 آب در اقلیم معتدل کشور

 1388تابستان : سال معرفی
مناطق دارای تنش شوری آب یا خاک شور در اقلیم  : مناطق مناسب کشت

بخش هایی از استان های یزد، خراسان جنوبی، خراسان : معتدل کشور شامل
استان  ) ، قم، اصفهان، کرمان، سمنان، تهران و گرمسار (فیض آباد)رضوی 
 (سمنان
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  معتدل مناطق در خوب سازگاری و باال عملكرد بر عالوه رقم این بارز صفات از
  باال کیفیت و دانه ریزش و خوابیدگی به مقاومت شور، خاک و آب دارای

  مهم های بیماری به نسبت و بوده کهربایی زرد رقم این دانه رنگ .است
 .است داده نشان حساسیت نیمه واکنش
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 بهاره عادات رشدی

 کیلوگرم در هكتار 4529 میانگین عملكرد دانه

 سانتی متر 100-90 ارتفاع بوته

 حساس نیمه زرد واکنش به بیماری زنگ

 مقاوم واکنش به شوری

 گرم 38 میانگین وزن هزار دانه

 11/6 میانگین درصد پروتئین دانه
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 آب و خاک شوری تنش با معتدل اقلیم در کشت برای مناسب نان گندم قم
 1385 :معرفی سال

 خراسان های استان شامل معتدل اقلیم شور لب و شور مناطق :کشت مناسب مناطق
 اصفهان و یزد ،(بیرجند و نیشابور)

  تنش تحت اراضي در هكتار در كيلوگرم 4529 نيشابور نان گندم رقم عملكرد
  توليد ركورد .بود متر بر زيمنس دسي 10-12 معادل خاک و آب EC با شوري

  جهت رقم اين .شد گزارش نيشابور ايستگاه از هكتار بر كيلوگرم 5789 رقم اين
  و نيشابور) خراسان هاي استان شامل معتدل اقليم شور لب و شور مناطق در كشت

 .شود مي توصيه اصفهان و يزد ،(بيرجند
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رقم گندم نان مناسب برای کشت در اقلیم معتدل تحت تنش 
 شوری آب و خاک

 1385: سال معرفی
مناطق معتدل دارای تنش شوری شامل : مناطق مناسب کشت

 کرج، یزد، نیشابور، اصفهان، بیرجند، گناباد، زابل وکرمان  
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  تنش تحت اراضی در کیلوگرم 6584 بم رقم گندم عملكرد متوسط
  و است متر بر زیمنس دسی 01-21 معادل خاک و آب CE با شوری
  این .شد گزارش نیشابور ایستگاه از کیلوگم 3376 رقم این تولید رکورد

  یزد، کرج، مانند شوری تنش دارای معتدل مناطق در کشت جهت رقم
 .شود می توصیه کرمان و زابل گناباد، بیرجند، اصفهان، نیشابور،

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 بخش تحقیقات خاک و آب 



  رقم .هستند شوری به مقاوم ارقام از را نارین و هانا دروم های رقم
  نیاز معمولی های گندم با مقایسه در که است گندم نوعی نارین

  .است کمتر هكتار در مكعب متر 1200 حدود آن آبی
  خوابیدگی برابر در باال مقاومت باال، نانوایی کیفیت دارابودن

 نوع این های ویژگی از آب مصرف وری بهره افزایش گندم،
 .است گندم جدید

 
 تواند می و دارد مصرف ماکارونی صنایع در هانا دروم رقم 

   .شود بازده کم اراضی در گندم جایگزین
  و بودن زودرس پائین، حاصلخیزی با زمینهای در باال مقاومت
   .است گندم این مزایای از آفات برابر در باال مقاومت
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 است، الزم زمان خاک متر سانتی 10 تشكیل برای سال  2000
   .رود می بین از سال یک در آن تن بیلیون (6.4) ولی
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 سپاسگزاريم



 ثٝ ٘بْ خذا



 آفبت ٟٔٓ ٌٙذْ
 

 دس اػتبٖ آرسثب٤جبٖ غشث٣ 
 
 

 ٔش٤ٓ فشٚصاٖ



  ْػٗ ٌٙذEurygaster integriceps 
Put.(Het.: Scutelleridae)  ٚ ْاص آفبت ٟٔٓ ٌٙذ

جٛ دس ا٤شاٖ ٣ٔ ثبؿذ دس ع٣ دٚ دٞٝ اخ٥ش عغ٥بٖ ػٗ 
ٌٙذْ ٕٞٝ ػبِٝ ثٛدٜ ٚ ِزا ثغٛس ٚػ٥ؼ٣ ػ٥ّٝ ا٤ٗ آفت 

 .ٔجبسصٜ ؿ٥ٕ٥ب٣٤ صٛست ٣ٔ ٥ٌشد
   ،ٓحطشٙ تل ٕسَي تا دياپ٘ص اجثاسي، مٚ سش تاسش تاتستا

سا دس پٖاٛياٙ ٛاي ( ّاٙ اص ساً 9حذٗد )پاييض ٗ صّستآ
صّستإٚ ٗ تاتستإٚ دس استفاػات صيش ت٘تٚ ٛاي ى٘ٓ ٗ 
دسّٖٚ تٚ سش ّي تشد ٗ دس اٗايٌ تٜاس ٖٛياّينٚ دّاي 

دسجٚ سإتي ىشاد سسيذ اص ّخفي ىاٙ  10ٛ٘ا حذٗد 
صّستإٚ تيشٗٓ آّذٙ ٗ تٚ ّضاسع حَْٚ ّي مٖذ ٗ اص 

تشىٜا ٗ ج٘إٚ إتٜايي تغزيٚ ٗ تاػث خساست تٚ تشه،  
خطل ضذٓ ج٘إٚ ّشمضي، سفيذ ضذٓ ٗ خطل ضذٓ 

  .سٖثَٚ ٛا ّي ض٘د







 ِتؼذ اص تغزيٚ سٔ ّادس دسپطت تشىٜا تخِ سيضي مشدٙ، تخ
سيضي تقشيثا تالفاصَٚ تؼذ اص جفتييشي خ٘اٛذ ت٘د، دس ٛش تاس 

ػذد تخِ غاٍثا دس دٗ سديف ٛفت ػذدي ّ٘اصي ٗ   14تخِ سيضي 
دسجٚ  20ّْاس تاِٛ ىزاضتٚ ّي ض٘د تفشيخ تخِ دس دّاي 

سٗص طً٘ ّي مطذ تذٕثاً آٓ پ٘سٙ  9-10سإتي ىشاد حذٗد 
  .سٔ پ٘سىي است 5خاسج ضذٙ ٗ داساي 





  ٗ خساست سٔ دس ّشحَٚ سٔ ّادس مْي ٍٗي دس ّشحَٚ پ٘سىي
پ٘سٙ ٛا ٕيض تا . حطشٙ ماٌّ ٕسٌ جذيذ مْي ٗ ميفي است

ّنيذٓ ضيشٙ دإٚ ايجاد خساست ّي مٖذ دإٚ ىٖذُ تخشية ضذٙ 
ٗ ميفيت آٓ چٚ اص ٕظش ٕإ٘ايي ٗ چٚ اص ٕظش طؼِ ٗ ت٘ي حاصٌ  

آفت ٛش چٚ تٚ سٖئ . تشاي تغزيٚ ٗ سالّت إسآ تغييش ّي مٖذ
آخش پ٘سىي ٕضديل تش ّي ض٘د تش ّيضآ ٗ ضذت خساست پ٘سٙ  

 افضٗدٙ ّي ض٘د ٗ حطشٙ ماٌّ ٕسٌ جذيذ خطشٕامتشئ
  ّشحَٚ اص ٕظش خساست ٗاسدٙ تٚ دإٚ است سٔ ٕسٌ جذيذ اص

ىٖذُ خطل تغزيٚ مشدٙ ٗ آب ّ٘سد ٕياص خ٘د سا تٚ ص٘ست آب 
  .آصاد يا اص طشيق ضيشٙ ىياٛي تاّئ ّي مٖذ









 تؼذ اص تشداضت ىٖذُ سٔ ٛاي ٕسٌ جذيذ ّضسػٚ سا
تشك مشدٙ ٗ تٚ ٕ٘احي تاتستآ ىزسآ دس استفاػات 

ّٜاجشت ّي مٖٖذ ٗ دس ٗاقغ رخايش چشتي تؼيئ ّي 
مٖذ چٚ ّسافتي سا حطشٙ ّي ت٘إذ تٚ ٕ٘احي صّستآ 

ىزسآ ّٜاجشت مشدٙ ٗ يا چٚ ّذت دس إٓجا صٕذٙ 
   .تْإذ



 دػت ا٘ذسوبساٖ ٔجبسصٜ ثب ػٗ ٌٙذْ دس جؼتج٢ٛ وبٞؾ
ثبؿٙذ،  جٕؼ٥ت ػٗ ٌٙذْ ثٝ ػغٛح پب٥٤ٗ دس ٤ه صٔبٖ ٔؼ٥ٗ ٣ٔ

تٛا٘ذ ٔتفبٚت ثبؿذ،  اِجتٝ دس ا٤ٗ اػتشاتظ٢ سٚؿٟب٢ ٔجبسصٜ ٣ٔ
أب سٚؿ٣ وٝ دس وـٛس ٔب غبِت اػت ، سٚؽ ؿ٥ٕ٥ب٣٤ ثب اػتفبدٜ 

 .ثبؿذ وـٟب٢ فؼفشٜ ثب ع٥ف ٚػ٥غ ٤ب پ٥شتش٥٤ٚذٞب ٣ٔ اص حـشٜ

 



ُّشاحٌ ّثاسصٙ تا سٔ ىٖذ  : 
ِّثاسصٙ تا سٔ ّادس ٗ پ٘سٙ سٔ : دٗ ّشحَٚ ّثاسصٙ داسي

دٗ، ٕشُ ّثاسصٙ ٕيض دس ّضاسع آتي ٗ ديِ ّتفاٗت ت٘دٙ ٗ 
 :تش اساس جذًٗ صيش ص٘ست ّي ىيشد

نرم مبارزه با پوره  (تعداد در متر مربع)نرم مبارزه با سن مادر  شرايط مزرعه

 (تعداد در متر مربع)
 عملكرد نوع كشت

 4 1 تن2كمتر از  ديم

 5 2 تن 2بيش از 

 5 3 تن 3كمتر از  آبي

 6 4 تن 3بيش از 



ًپيطييشي ٗ مٖتش  : 
  تٜتشئ سٗش تشاي مٖتشً آفت سٗضي است مٚ تت٘إذ تش

ّثٖاي ّحاسثات اقتصادي قاتٌ دٗاُ ٗ تي خطش تشاي 
 .  ّحيط صيست تاضذ

مٖتشً صساػي: 
 ُتشداضت سشيغ ٗ تٚ ّ٘قغ ّحصً٘ ، استفادٙ اص اسقا

،ٗجئ مشدٓ ماٌّ  صٗدسس ٗ ّقاُٗ تٚ سٔ ىٖذُ
ػَفٜاي ٛشص دس تْاُ طً٘ فصٌ ٗ تٖاٗب تا ّحص٘التي 

 غيش اص غالت



 2)مٖتشً ضيْيايي: 
             ٙقثال سٔ ىٖذُ آفت ػّْ٘ي ت٘دٙ ٗ تْاُ ػَْيات ّثاسص

ت٘سط دٍٗت إجاُ ّي ىشفت ، مطاٗسصآ  ٛيچ  دخاٍتي ٕذاضتٚ 
سٗش   1378دس ساً . ٗ ػْذٙ ّثاسصٙ تٚ ص٘ست ٛ٘ايي ت٘د

ّثاسصٙ تا سٔ تغييش مشد ٗ سٔ اص آفت ػّْ٘ي تثذيٌ تٚ آفت 
ْٛيإي ضذ ٗ سٗش ّثاسصٙ ٛ٘ايي جٜت افضايص ّطاسمت  

 مطاٗسصآ حزف ضذٙ ٗ ّثاسصٙ صّيٖي جاييضئ آٓ ىشديذ 
 ٍٓيتش دس ٛنتاس ٗ دسيس  1اّشٗصٙ اص سُْ٘ فٖيتشٗتي٘ٓ تٚ ّيضا

 .سي سي دس ٛنتاس استفادٙ ّي ض٘د300



 دس اػت ٕٔىٗ وٝ) ٌٙذْ ػٗ ٔؼئّٝ آؿىبس تٛػؼٝ ٚ ٌؼتشؽ ثذ٥ُِ

  ٚ ٘بٔغّٛة تبث٥شات ،(ثبؿذ ؿ٥ٕ٥ب٣٤ ٔجبسصٜ ٚػ٥غ وبسثشد اثش

  ٔٙبثغ ،آِٛد٣ٌ ص٤ؼت ٔح٥ظ دس ؿ٥ٕ٥ب٣٤ ٔجبسصٜ جب٘ج٣ ػٛاسض

  أش دس وٝ التصبد٢ ٔؼبئُ ٚ عج٥ؼ٣ دؿٕٙبٖ سفتٗ ث٥ٗ اص آة،

 دس تغ٥٥ش سػذ ٣ٔ ٘ظش ثٝ داسد، ٚجٛد ٚػ٥غ ؿ٥ٕ٥ب٣٤ ٔجبسصٜ

 ثبؿذ ٘بپز٤ش اجتٙبة أش٢ ٌٙذْ ػٗ ثب ٔجبسصٜ ٍ٘شؽ

 



اػت الصْ پب٤ذاس وـبٚسص٢ جٟت دس ثشداؿتٗ ٌبْ ٔٙظٛس ثٝ ِزا 

 اص ٌشٜٚ ا٤ٗ وٙتشَ ثشا٢ تش اختصبص٣ ٚ خغش وٓ سٚؿٟب٢ اص

 اص ٤ى٣ پبساص٤ت٥٤ٛذ ص٘جٛسٞب٢ اص اػتفبدٜ .ثشد ثٟشٜ آفبت

 .ثبؿذ تٛا٘ذ ٣ٔ ٌٙذْ ػٗ ثب ٔجبسصٜ ثشا٢ ٔٙبػت ساٞىبسٞب٢

 ؿ٥ٕ٥ب٣٤ ٔجبسصٜ وبٔال ٚ ػش٤ؼب وٝ ٘ذاسد ٚجٛد ا٘تظبس ا٤ٗ اٌشچٝ

 ٔجبسصٜ، ٔختّف سٚؿٟب٢ تٛػؼٝ أب ؿٛد حزف ٌٙذْ ػٗ ػ٥ّٝ

 صساػ٣ ٚ ؿ٥ٕ٥ب٣٤ ٔجبسصٜ ثب آٖ وبسثشد ٚ ث٥ِٛٛط٤ه وٙتشَ ث٤ٛظٜ

 وبٞؾ ػجت ٌٙذْ ػٗ ثشا٢ تّف٥م٣ ٔذ٤ش٤ت ثش٘بٔٝ ٤ه دس

 .ؿذ خٛاٞذ ٞب وؾ حـشٜ ثٝ ٚاثؼت٣ٍ



ػجت وٝ ٥ٌشد ٣ٔ لشاس ٔتؼذد٢ ص٘ذٜ ػٛأُ حّٕٝ ٔٛسد ٌٙذْ ػٗ جٕؼ٥ت 

 ٟٕٔتش٤ٗ اص ٤ى٣ .ٌشد٘ذ ٣ٔ آفت ا٤ٗ جٕؼ٥ت ٤ش ثبال٣٤ عج٥ؼ٣ ٥ٔش ٚ ٔشي

  پبساص٤ت٥٤ٛذ ص٘جٛسٞب٢ ؿٛد، ٣ٔ ٌٙذْ ػٗ فشاٚا٣٘ تغ٥٥ش ػجت وٝ ػٛا٣ّٔ

-40 ػبِٟب٢ دس وٝ ثبؿٙذ ٣ٔ Scelionidae خب٘ٛادٜ ثٝ ٔتؼّك تخٓ

  ثشدٜ ثىبس ٚسا٥ٔٗ ٚ اصفٟبٖ دس آفت ا٤ٗ ثب ث٥ِٛٛط٤ه ٔجبسصٜ جٟت 1328

  دس اػبػ٣ ٔغبِؼبت ػٛأُ ا٤ٗ وبسثشد ثٛدٖ ٘بٔٛفك د٥ُِ ثٝ أب .ؿذ٘ذ

   .ٌشد٤ذ ٔتٛلف ص٥ٔٙٝ ا٤ٗ















ىٖذُ تشيپس 

Haplothrips tritici 

(Thysanoptera ; Phalaeothripidae) 

 



 ثؼ٥بس٢ دس ٌٙذْ ٟٔٓ ٔىٙذٜ آفبت اص ٤ى٣ تش٤پغ

 خؼبست اص آٖ خؼبست وٝ اػت وـٛس ٘مبط اص

 ثٟبس فصُ دس.٥٘ؼت تفى٥ه لبثُ ٌٙذْ ػٗ

 ػجض ٞب٢ دا٘ٝ الثال٢ دس س٣ٍ٘ لشٔض س٤ض حـشات

 پٛسٜ ٚالغ دس وٝ ؿٛ٘ذ ٣ٔ د٤ذٜ ٌٙذْ خٛؿٝ

 .ٞؼتٙذ ٌٙذْ تش٤پغ ٞب٢











ٗ٤ٛالف ، چبٚداس ، جٛ ثٝ ٌٙذْ ثش ػالٜٚ افت ا٤ ٚ  
 اص.وٙذ ٣ٔ حّٕٝ ٥٘ض ٌٙذ٥ٔبٖ ٞشص ٞب٢ ػّف ثشخ٣
 آٖ تغز٤ٝ ٔحُ دس ٚ ٔى٥ذٜ خٛؿٝ ٚ ٌُ ، ثشي ؿ٥شٜ
  ٣ٔ ثٛجٛد سٚؿٗ صسد ٤ب ا٢ ٘مشٜ ٞب٢ ِىٝ ثشي س٢ٚ
 .آ٤ذ

 
ٔحُ ثشي، غالف الثال٢ دس ث٥ـتش سا ٌٙذْ تش٤پغ 

  تٛاٖ ٣ٔ ٞب خٛؿٝ الثال٢ ٤ب ٚ ػبلٝ ثٝ ثشي اتصبَ
 جٕؼ٥ت ٌٙذْ ٞب٢ خٛؿٝ تـى٥ُ ثب .ٕ٘ٛد ٔـبٞذٜ

 دا٘ٝ اص تغز٤ٝ ثب ٚ ٤بفتٝ افضا٤ؾ ٥٘ض اٟ٘ب س٢ٚ دس تش٤پغ
  ٣ٔ آٟ٘ب سؿذ تٛلف ٚ چشٚو٥ذ٣ٌ ٔٛجت ٘شْ ٞب٢
 .ؿٛد

 
ٓا٤جبد ٚ پ٥چ٥ذ٣ٌ صٛست ثٝ ثشي س٢ٚ خؼبست ػال٤ 

 ٞب٢ خٛؿٝ عَٛ.ؿٛد ٣ٔ ظبٞش ا٢ ٘مشٜ ٞب٢ ِىٝ
 تب خٛؿٝ ٘ٛن ٚ ؿذٜ وج آٟ٘ب ؿىُ ٚ وٛتبٜ آِٛدٜ

 ػال٤ٓ ثٝ ؿج٥ٝ حذٚد٢ تب ٚ ػف٥ذ آٖ اص لؼٕت٣
 اػت ػشٔبصد٣ٌ



ٗ5 ػٕك دس 2 ػٗ پٛسٜ صٛست ثٝ سا تبثؼتبٖ حـشٜ ا٤ 

 ٔتش٢ ػب٘ت٣ 20 ػٕك دس سا صٔؼتبٖ ٚ ٔتش٢ ػب٘ت٣

 ػپش٢ لجُ ػبَ ٞب٢ ٌٙذْ عٛلٝ ٚ س٤ـٝ اعشاف خبن

 .وٙذ ٣ٔ

صٔؼتبٖ ٞب٢ السٚ ثٟبس اٚا٤ُ ٚ صٔؼتبٖ اٚاخش دس 

 دس حضٛس ٔذت٣ اص پغ ٚ أذٜ خبن ػغح ثٝ ٌزساٖ

 ٞب٢ ػّف س٢ٚ ، ٔضسػٝ ػغح دس ٔٛجٛد وّؾ ٚ وبٜ

 سا خٛد ص٘ذ٣ٌ ػ٥ىُ ٚ سفتٝ ٔضسػٝ داخُ ٌشا٥ٔٙٝ ٞشص

 ع٣ سا ؿف٥ش٣ٌ پ٥ؾ ٔشاحُ ٤ؼ٣ٙ ٕ٘ب٤ذ ٣ٔ وبُٔ

 .ؿٛد ٣ٔ تجذ٤ُ ثبِغ حـشٜ ثٝ ٚ وشدٜ

 



  ٛحـشات ثبِغ پغ اص اػتمشاس ثٛتٝ ٞب ثٝ س٢ٚ ٌٙذْ ٚ ج
ٔٙتمُ ؿذٜ ٚ تغز٤ٝ ٚ تخٕش٤ض٢ خٛد سا ا٘جبْ ٣ٔ دٞٙذ 

ٚ تخٓ ٞب٢ خٛد سا ثغٛس ا٘فشاد٢ ٤ب دػتٝ ٞب٢ چٙذتب٣٤  
دس دسٖٚ ثبفت ثشي ، خٛؿٝ ٤ب س٢ٚ ػبلٝ ٌٙذْ لشاس 

   . ٣ٔ دٞٙذ
 ْدس اٚاخش ثٟبس ٚ اٚائُ تبثؼتبٖ ثب ثشداؿت ٔحصَٛ ٌٙذ

، السٚ ٞب٢ ػٗ دْٚ حبصّٝ اص ا٤ٗ تخٍٕزاس٢ ثٝ داخُ 
وبٜ ٚ وّؾ ٔٛجٛد دس ٔضسػٝ سفتٝ ٚ تب فشا سػ٥ذٖ ػشٔب  

دس آ٘جب ثبل٣ ٔب٘ذٜ ٚ ػپغ دس پب٥٤ض ٚاسد خبن ٣ٔ 
حـشات وبُٔ ٍٞٙبْ صجح وٝ دٔب٢ ٔح٥ظ پب٥٤ٗ . ؿٛ٘ذ

اػت دس جبٞب٢ ٔحفٛػ ثؼش ٣ٔ ثش٘ذ ٚ دس ٔٛالؼ٣ وٝ 
دٔب٢ ٔح٥ظ ثبال ثبؿذ آٟ٘ب س٢ٚ ثشي سفتٝ ٚ فؼب٥ِت 

 .خٛد سا ؿشٚع ٣ٔ وٙٙذ







 صٛست ٝ ػال٤ٓ خؼبست تش٤پغ س٢ٚ ثشي ث
ٜ ا٢ ظبٞش ٣ٔ ؿٛد ٝ ٞب٢ ٘مش . پ٥چ٥ذ٣ٌ ٚ ا٤جبد ِى

ٞب٢  ا٢ ثٝ ػّت خب٣ِ ؿذٖ ػَّٛ سً٘ ٘مشٜ
 ٝتغز٤. ثبؿذ پبسا٘ـ٣ٕ٥ تٛػظ ػُٕ ٔى٥ذٖ ٣ٔ

ٞب  ا٤ٗ آفت ثبػث وٛتبٜ ٔب٘ذٖ ٚ پ٥چ٥ذ٣ٌ ػٙجّٝ
اص . ٞب ٥٘ض ٣ٔ ؿٛد ٚ وج ٚ ٔؼٛج ؿذٖ س٤ـه

آ٘جب٣٤ وٝ ظٟٛس حـشات وبُٔ ٚ ػپغ السٚٞب 
ٓ صٔبٖ ثب ثش٘بٔٝ ٔجبسصٜ ثب  اػت،   ػٗ ٌٙذْٞ

ػٕپبؿ٣ ٔضاسع ػ٥ّٝ ػٗ ٌٙذْ س٢ٚ تش٤پغ ٥٘ض 
دس ٔٙبعم٣ وٝ ػ٥ّٝ ػٗ ٌٙذْ . ٔٛثش خٛاٞذ ثٛد

ػٕپبؿ٣ ٣ٕ٘ ؿٛد، خؼبست تش٤پغ چـ٥ٍٕش 
 .اػت



کنترل 

 تش٤پؼٟب سا وٝ دس % 90ؿخٓ ػ٥ٕك تب : صساػ٣
داخُ خبن ٚ ٔضسػٝ صٔؼتبٖ ٌزسا٣٘ ٣ٔ 

 وٙٙذ سا اص ث٥ٗ ٣ٔ ثشد
 

 

 اص آ٘حب٣٤ وٝ ظٟٛس حـشات وبُٔ : ؿ٥ٕ٥ب٣٤ 
ٚ ػپغ السٚٞب ثب ثش٘بٔٝ ٔجبسصٜ ثب ػٗ ٌٙذْ 
ٔصبدف اػت دس ٘ت٥جٝ ػٕپبؿ٣ ٔضاسع ػ٥ّٝ 

 ضٔ سٗي تشيپس ٕيض ّ٘ثش ٗاقغ ّي ض٘د



 ص٘جٛس ػبلٝ خٛاس غالت

Cephus pygmaeus 

Cephidae,Hymenoptera 



اين زنبور را تقريباً در همه نواحی گندم خيزکشور می توان يافت 

الرو اين زنبور به ساقه گندم، جو و چاودار و دور از چشم و توجه زارع حمله 

  .کرده و تنها در مرحله آخر است که صدمه و خسارت آن جلب نظر می نمايد

زنبور کوچک و  رنگ عمومی سیاهخوار غالت به  حشره کامل زنبور ساقه

براق است به استثنای لبه ران، ساق و پنجه که به 21باریکی است که طول آن

قطعات دهان  .است سر حشره بزرگ و عریضتر از سینه .رنگ زرد می باشد

شکم  .بند تشکیل شده است 12 زرد رنگ و شاخک ها سیاه و بلند و از

  .زنبور سیاه ودارای نوارهای عرضی زرد رنگ می باشد





 السٚ ا٤ٗ ص٘جٛسvermiform 23ثذٖٚ پب، و٣ٕ خ٥ٕذٜ، ػف٥ذ 

 ػش آٖ ٌشد ٚ صسد سً٘ اػت .٥ّ٥ٕٔتش عَٛ داسد

 

  خؼبست ا٤ٗ ص٘جٛس ٔشثٛط ثٝ السٚ آٖ اػت وٝ پغ اص خشٚج
اصتخٓ داخُ ػبلٝ ٌٙذْ ٤ب جٛ ؿذٜ ٚ اص ثبفت داخ٣ّ ػبلٝ تغز٤ٝ 

ٌٙذْ ٣ٔ سػٙذ، عٛلٝ  السٚٞب ٚلت٣ وٝ ثٝ ٘بح٥ٝ عٛلٝ .٣ٔ وٙذ
سا ج٤ٛذٜ ٚ ٔب٘غ سػ٥ذٖ ؿ٥شٜ ٥ٌبٜ ثٝ خٛؿٝ ؿذٜ ٚ ٔٛجت ٣ٔ  
ؿٛ٘ذ وٝ ػبلٝ ٚخٛؿٝ ٌٙذْ خـه ٌشد٘ذ ٚ ٌب٣ٞ خٛؿٝ ٞب٢ 

ٚ ػجه ٣ٔ   صذٔٝ د٤ذٜ ػف٥ذ سً٘ ٚ خـه ؿٛ٘ذ ٚ دا٘ٝ ٞب پٛن
 ٌشد٘ذ

 

  ٔٛلؼ٣ وٝ السٚ اص داخُ ػبلٝ تغز٤ٝ ٣ٔ ٕ٘ب٤ذ ٚ آ٘شا پٛن ٣ٔ
وٙذ، ثٛتٝ ٌٙذْ ثبٚصؽ ٔال٤ٓ تش٤ٗ ثبد٢ س٢ٚ ص٥ٔٗ ٣ٔ خٛاثذ ٚ 

 دس ٚالغ دس ٔضسػٝ ٤ه ٘ٛع ٚسع ٔـبٞذٜ ٣ٔ ؿٛد







 َؿخٓ ػ٥ٕك ٤ب ػغح٣ ٚ ص٤ش ٚ سٚ وشدٖ وّـٟب٢ آِٛدٜ  :وٙتش. 

 ػٛصا٘ذٖ ثمب٤ب٢ ٥ٌب٣ٞ. 

  ثشلشاس ٕ٘ٛدٖ تٙبٚة صساػ٣ ٚ ػذْ وبؿت ٌٙذْ ٚ جٛ ٚ چبٚداس
 .حذالُ ثشا٢ ٔذت دٚ ػبَ 

  ٚ ٝ٘تغ٥٥ش تبس٤خ وـت چٖٛ ا٤ٗ حـشٜ ث٥ـتش ٌٙذٟٔب٢ صٔؼتب
  .صٚدسع سا ٔٛسد حّٕٝ لشاس ٣ٔ دٞذ

 وـت اسلبْ د٤شسع ٣ٔ تٛاٖ اص ٥ٔضاٖ خؼبست آفت وبػت. 

سلٓ ٌٙذْ آصاد٢ ٘ؼجت ثٝ ا٤ٗ آفت تب حذٚد٢ ٔمبٚٔٙذ. 

  ٚ وٛد ٚ تم٤ٛت ٌٙذْ ثبػث دٚاْ ٚ ا٤ؼتبد٣ٌ ػبلٝ ٣ٔ ؿٛد
 .ص٤بد ٣ٔ وٙذ  لذست تحُٕ ٌٙذْ سا دس ٔمبثُ آفت



  شته روسی گندم

 Diuraphis noxia 

 Homoptera,Aphididae 



ٌٙذْ ٚجٛ حـشٜ ا٢ اػت ػجض سً٘ ٚ ٔبت   ؿتٝ سٚػ٣
٥ّ٥ٕٔتش ثب ؿبخىٟب٣٤ وٛتبٜ وٝ ثٝ ٔضاسع  2ثٝ عَٛ 

غالت ثٝ ٤ٚظٜ دس ٔٙبعك ٌشْ ٚ خـه خؼبست ص٤بد٢ 
 تذٓ اص پ٘دس ّّ٘ي سفيذ  .ٚاسد ٣ٔ وٙذ 

 ّيَيْتش است 2.3تا  1.4پ٘ضيذٙ ضذٙ ٗ طً٘ آٓ   
 ػالئٓ خؼبست آٖ ػجبستٙذ اص: 
·       ْپ٥چ٥ذ٣ٌ ثشٌٟب٢ ا٘تٟب٣٤ ٌٙذ 
·       ا٤جبد ٘ٛاسٞب٢ اسغٛا٣٘ ٚ ػف٥ذ سً٘ دس ثشي 
·       ْوٛتبٜ ٔب٘ذٖ ثٛتٝ ٞب٢ ٌٙذ 
·       خـه ؿذٖ وبُٔ ثٛتٝ دس آِٛد٣ٌ ٞب٢ ؿذ٤ذ 



 داخٌ قسْت ٛاي ٍٍ٘ٚ ضذٙ تشه ىٖذُ تشٕو صسد تا 
..سثض ّايٌ تخامستشي ٛستٖذ  



 ا٤ٗ حـشٜ ضٕٗ تغز٤ٝ اص لؼٕت ػٕم٣ ثبفت ثشي ٚ 
ٔى٥ذٖ ؿ٥شٜ ٥ٌب٣ٞ ثشي ٞب سا ثٝ صٛست ِِٛٝ ا٢ دس 

٣ٔ آٚسد، ثٝ ٕٞشاٜ ثضاق خٛد تٛوؼ٥ت٣ ثٝ داخُ ٥ٌبٜ 
تضس٤ك ٣ٔ وٙذ وٝ ٔٛجت وبٞؾ ظشف٥ت فتٛػٙتض ٚ دس 

.٘ت٥جٝ آػ٥ت غـب٢ وّشٚپالػت ٞب ٣ٔ ؿٛد  
 

 ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ ٔجبسصٜ ثب ا٤ٗ ؿتٝ ثٝ ٚػ٥ّٝ ػْٕٛ تٕبػ٣،  
٣ِٚ ػْٕٛ ػ٥ؼت٥ٕه . دس ػُٕ ثب ٔـىُ ٔٛاجٝ ٣ٔ ؿٛد

دؿٕٙبٖ عج٥ؼ٣ ا٤ٗ آفت لبدس ثٝ ٤بفتٗ . ٔؤثش ٞؼتٙذ
ؿتٝ ٞب دس داخُ ثشي ٞب٢ ِِٛٝ ؿذٜ ٥٘ؼتٙذ ثٙبثشا٤ٗ 

٤ى٣ اص ثٟتش٤ٗ ساٜ ٞب٢ وٙتشَ ا٤ٗ آفت اػتفبدٜ اص 
.اسلبْ ٔمبْٚ اػت  





َسٚؿٟب٢ وٙتش: 
1.       ٝثؼض٣ اصحـشات ٔف٥ذ ٔب٘ٙذ وفـذٚصن ٞب ٚ ثبِتٛس٢ ؿت

خٛاس ػجت وبٞؾ جٕؼ٥ت ؿتٝ ٞب ؿذٜ ٚ ثب افضا٤ؾ دٔب ثش جٕؼ٥ت 
ثٙبثشا٤ٗ تٛص٥ٝ ٣ٔ ؿٛد ٔجبسصٜ ؿ٥ٕ٥ب٣٤ ثب . آٟ٘ب افضٚدٜ ٣ٔ ؿٛد 

دس ٘ظش ٌشفتٗ جٕؼ٥ت ا٤ٗ حـشات ٚ ثب اػتفبدٜ اص ػ٣ٕٔٛ صٛست 
٥ٌشد وٝ وٕتش٤ٗ اثش ٔٙف٣ سا ثش س٢ٚ ا٤ٗ حـشات ٔف٥ذ داؿتٝ ثبؿذ 

. 
2.       دٔب٢ صفش ٚ ص٤ش صفش ثشا٢ ٔذت چٙذ ؿجب٘ٝ سٚص ٚ ٥٘ض دٔب٢

دسصذ جٕؼ٥ت ؿتٝ ٞب ٣ٔ   50دسجٝ ػجت تّفبت ث٥ؾ اص  37ثبال٢ 
 .ؿٛد 

3.       ثبس٘ذ٣ٌ ٞب٢ ؿذ٤ذ ٚ ػ٥ٍٙٗ ثبػث ؿؼتٝ ؿذٖ ؿتٝ ٞب اص
 .س٢ٚ ثشٌٟب ٚ وبٞؾ جٕؼ٥ت آٟ٘ب ٣ٔ ؿٛد 

4.       سعٛثت ص٤بد ٞٛا ػجت وبٞؾ جٕؼ٥ت ؿتٝ ٞب٢ سٚػ٣ ٣ٔ
 ؿٛد 



.    5.    ٚ دس ٔضاسػ٣ وٝ اص ِحبػ تشاوٓ ثٛتٝ ، ٥ٔضاٖ وٛد
آث٥بس٢ دس ؿشا٤ظ ٔٙبػج٣ لشاس داس٘ذ ،جٕؼ٥ت ٚ خؼبست ؿتٝ 

 .٣ٔ ؿٛد  ٞب وٕتش
6.        ٔضاسع د٤ش وبؿت وٕتش دچبس آِٛد٣ٌ ثٝ ؿتٝ سٚػ٣

 .٣ٔ ؿٛ٘ذ
7.       ٖحذالُ ٤ه ٘ٛثت ٔصشف وٛد اصتٝ ٚ آث٥بس٢ ثؼذ اص آ

ػجت وبٞؾ خؼبست ؿتٝ ٚ افضا٤ؾ ( لجُ اص فبص صا٤ـ٣)
 .ػّٕىشد ٣ٔ ؿٛد

8.       دس صٛست ضشٚست، ٔجبسصٜ ؿ٥ٕ٥ب٣٤ ثب٤ذ صٛست ٥ٌشد .
دسصذ آِٛد٣ٌ ثٛتٝ ٞب دس ٔضسػٝ تب پب٤بٖ پٙجٝ  20ثب ٔـبٞذٜ 

دسصذ آِٛد٣ٌ دس ٔضسػٝ ثؼذ اص ٔشحّٝ پٙجٝ  10ص٣٘ ٚ حذٚد 
ص٣٘ ، ثب٤ذ ػٕپبؿ٣ ثب ػ٣ٕٔٛ ٔب٘ٙذ پش٤ٕٛس، ٔبالت٥ٖٛ، 

 ٔتبػ٥ؼتٛوغ ٚ ٤ب د٤ٕتٛات صٛست ٥ٌشد







  سوسک قهوه ای گندم

 Anisoplia leucaspis 

 Scarabeidae,Coleoptera 



میلی متر  14-10حشره کامل به رنگ قهوه ای مایل به سیاه به طول 
.بوده و تمام بدن پوشیده از کرک های زرد رنگ می باشد  

 



السٚ حـشٜ اص ٘ٛع اػىبساثئ٣ فشْ ،خ٥ٕذٜ ٚ داسا٢ ػٝ جفت پب دس ػ٥ٙٝ ٣ٔ  
 ثبؿذ 



 حـشٜ وبُٔ دس سٚصٞب٢ آفتبث٣ ٚ ٌشْ اص دا٘ٝ ٞب٢
ٌٙذْ ٚ السٚٞب٢ حـشٜ دس ص٤ش خبن اص س٤ـٝ تغز٤ٝ 

 .٣ٔ وٙٙذ
 حـشات وبُٔ اٚاخش خشداد ظبٞش ٣ٔ ؿٛ٘ذ سٚصٞب

 تغز٤ٝ وشدٜ ؿجٟب جٟت اػتشاحت دس خبن فشٚ ٥ٔشٚ٘ذ
 حـش٠ وبُٔ آٟ٘ب دس خشداد اص ػٙجّٝ ٞب٢ ٌٙذْ دس

 .ٔشاحُ خ٥ٕش٢ ؿذٖ تغز١٤ ٣ٔ وٙٙذ
  ٝخؼبست اص٣ّ آٖ ٔشثٛط ثٝ السٚٞب٢ آٖ اػت وٝ ث

ٌٙذْ پبئ٥ضٜ تبصٜ جٛا٘ٝ صدٜ حّٕٝ وشدٜ ٚ ثبػث لغغ 
 ؿذٖ س٤ـٝ ٚ عٛل١ آٟ٘ب ٣ٔ ٌشدد



ٗص٤ش ػبِٝ دٚ ٤ب ػبِٝ ٤ه السٚ صٛست ثٝ سا صٔؼتبٖ آفت ا٤ 
 ؿذٜ ؿف٥شٜ ثٝ تجذ٤ُ ػبِٝ دٚ السٚ ثٟبس دس .ثشد ٣ٔ ػش ثٝ خبن

 .ؿٛد ٣ٔ ظبٞش آفت وبُٔ حـشات سٚص چٙذ اص پغ ٚ
ٌٗٙذ٥ٔبٖ خب٘ٛادٜ ٞشص ٞب٢ ػّف اص سا اَٚ سٚصٞب٢ حـشات ا٤ 

 فؼب٥ِت .وٙٙذ ٣ٔ حّٕٝ جٛ ٚ ٌٙذْ ٔضاسع ثٝ ػپغ وشدٜ تغز٤ٝ
 دا٘ٝ اص ٚ ثشدٜ خٛؿٝ دسٖٚ سا خٛد ػش ثٛدٜ سٚصا٘ٝ ػٛػه ا٤ٗ

 آٔذٜ فشٚد ٞب خٛؿٝ اص غشٚة ٍٞٙبْ ٚ وٙٙذ ٣ٔ تغز٤ٝ آٖ ٞب٢
    .ؿٛ٘ذ ٣ٔ ٔخف٣ ٞب وّٛخٝ ٚ ص٥ٔٗ ص٤ش ٚ
خبن دس  س٤ض٢ تخٓ آٖ ثذ٘جبَ ٚ جفت٥ٍش٢ سٚص چٙذ اص پغ  
السٚٞب٢ ٚ ؿذٜ تفش٤خ ٔبٜ ٤ه اص پغ ٞب تخٓ.٥ٌشد ٣ٔ صٛست 

  جٛ ٚ ٌٙذْ س٤ـٝ اص ػپغ ٚ ٥ٌب٣ٞ پٛػ٥ذٜ ٔٛاد اص اثتذا جٛاٖ
 . وٙٙذ ٣ٔ تغز٤ٝ



 :وٙتشَ  
 دس ٔٙبعم٣ وٝ ػٛػه لٟٜٛ ا٢ ٕٞشاٜ ثب ػٗ ٌٙذْ ؿ٥ٛع داسد 

 ٔجبسصٜ ؿ٥ٕ٥ب٣٤ وٝ ػ٥ّٝ پٛسٜ ػٗ صٛست ٣ٔ ٥ٌشد ٣ٔ تٛا٘ذ 
  ػ٥ّٝ ػٛػىٟب٢ لٟٜٛ ا٢ ٥٘ض ٔٛثش ٚالغ ؿٛد

 
 چٖٛ السٚٞب٢ آفت دس خبن ثٝ ػش ٣ٔ ثش٘ذ ثٙبثشا٤ٗ ؿخٓ ػ٥ٕك 

ص٥ٔٗ ثالفبصّٝ پغ اص ثشداؿت ٔحصَٛ ٔخصٛصب ٕٞشاٜ ثب 
. پبؿ٥ذٖ حـشٜ وؾ ٔٙبػت ٔٛجت ٔشي السٚٞب خٛاٞذ ؿذ  

 
 وبؿت اسلبْ صٚد سع ٌٙذْ ٥٘ض اص ؿذت خؼبست آفت ج٥ٌّٛش٢ 

.ثؼُٕ ٣ٔ آٚسد  



 شپشک ریشه گندم

Porphyrophora tritici 

Hom.:Margarodidae 



.عالوه بر گندم و جو، برخی ازعلف های هرز گندمیان نیز به عنوان میزبان این شپشک معرفی شده اند  

 

 شپشک ریشة گندم روی ریشه و طوقة بوته های گندم مستقر شده و از شیرة گیاهی تغذیه می 

.کند و فعالیت آن ضعیف شدن و کوتاه ماندن بوته ها را به همراه دارد  

بوته های مورد حمله نسبت به بوته های سالم از قدرت رویش فوق العاده کمتری برخوردارند به صورت 

به نحوی که بوته های آلوده به سهولت در مزرعه . علفی درآمده و رنگ آنها بتدریج به زردی می گراید

اغلب بوته های آلوده به مرحله باروری و خوشه دهی نمی رسند در صورت .قابل تشخیص هستند 

 رسیدن طول آنها بسیار کمتر از بوته های سالم بوده و پنجه زنی آنها 

. بمراتب کمتر از بوته های سالم است  

 

دورة جنینی تخم ها . حشرة ماده این شپشک در اواسط تا اواخر خرداد در خاک تخم ریزی می کند

روی ریشة  1در اوایل مهر ماه به تدریج تفریخ می شوند و پوره های سن(. ماه 4حدود )طوالنی است 

خرطوم بسیار نازک و درازی دارد که توسط آن از شیره گیاه تغذیه می  1پوره سن . گندمیان می روند

در روی بوته ها ویا در خاک است  در  1کند  زمستان گذرانی شپشک ریشة گندم به صورت پوره سن 

مرحله پوره سن دو بدن متورم شده و بصورت سیست در می آید که پا و شاخک را از دست می دهد این 

 40-30سیست ها تنها با خرطوم بسیار بلندشان با گیاه میزبان در ارتباطند  سیست های ماده پس از 

روز تغذیه به حشره کامل ماده تبدیل شده ولی شپشک نر پس از سیست یکبار هم پوست اندازی و به 

.تبدیل می شود و یک نسل در سال دارد 3پوره سن   

 

 

 



 پوره های سن یک که در قسمت طوقه در زیر خاک قرار 

می گیرد پس از خروج از تخم بر روی ریشه مستقر شده 

و با تغذیه از شیره گیاهی موجب تضعیف بوته ها، مانع از 

اکثر بوته های . پنجه زنی و رشد طبیعی بوته ها می شود

آلوده پنجه های خود را از دست می دهند قدرت رویشی 

بوته های آلوده بسیار کم و بصورت علفی و کوتاه در می 

آیند رنگ بوته های آلوده بتدریج به زردی گراییده و به 

  مرحله باروری و خوشه دهی نمی رسند



یکی از دالیل افزایش جمعیت این آفت را در کردستان، ریزش دانه های گندم به هنگام 

برداشت و فراهم شدن امکان تغذیة آفت روی تک بوته های گندم در اراضی آیش بوده 

.است  

 

 

در این شرایط پوره هایی که در اوایل مهر ماه از تخم خارج می شوند روی ریشة گندم 

.های جوانه زده می روند و قادرند با تغذیه از آنها از سالی به سال دیگر منتقل شوند  

 

 مدیریت تلفیقی شپشک ریشة گندم

 

جلوگیری از ریزش محصول به هنگام برداشت، شخم پس از برداشت محصول و رعایت 

.تناوب زراعی از بهترین روش های کنترل این آفت است  

 





 سوسک سیاه گندم

Zabrus tenebrioides 

:مرفولوژی حشره کامل  

رنگ عمومی آن قهوه ای متمایل به سیاه و .میلیمتر عرض دارد 6میلی متر طول و  15حدوداً 

بتدی  11سر سیاه و شاخک .رنگ سطح پشتی سیاه براق و سطح شکمی قهوه ای تیره است 

 نخی شکل به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز



الروها کامپودئی فرم و آخرین مفصل شکمی مجهز به یک جفت زائده انتهایی است رنگ 

عمومی بدن سفید سر و قفسه سینه خرمایی و روی هر یک از حلقه های آن یک لکه قهوه 

.میلیمتر می باشد 30-25طول الرو پس از رشد کامل . ای کشیده شده است   



:خسارت  

تغذیه الروها از جوانه ها وبرگهای جوان گندم سبب خشک شدن برگها شده و خسارت بصورت 

لکه ای در مزرعه دیده می شود الرو ها شب فعال شده و بیشتر از بافت پارانشیمی برگ تغذیه می 

کنند و مجموعه برگها فقط رگبرگ باقی می ماند و برگ حالت رشته ای به خود می گیرد و غالبا 

در کنار بوته ایجاد فرو رفتگی کرده و برگها را به داخل آن می کشند و سپس از آنها تغذیه می 

.کنند  

حشرات کامل اواخر خرداد از دانه های گندم که در مرحله شیری هستند شروع به تغذیه نموده و 

 اوایل تابستان از دانه های سفت شده غالت تغذیه می نمایند



:زيست شناسی  

الروها در اوایل . سپری می کند 3و گاهی سن 2یا1این حشره زمستان را بصورت الرو سن 

بهار با گرم شدن هوا شروع به فعالیت می کنند و از عالیم آن ایجاد گودالی در کنار بوته ها 

الروها در طول روز در داخل گودال استراحت می کنند و شب ها شروع به فعالیت . می باشد

در اوایل تا اواسط خرداد الروها تبدیل به شفیره می شوند شفیره ها نیز در داخل . می کنند 

. حشرات کامل در اواخر بهار تا اوایل تابستان ظاهر می شوند. خاک تشکیل می شوند

حشرات کامل روزها در زیر کلوخه ها و علف های هزر مخفی می شوند ولی شبها از 

برگهای گیاهان گرامینه و دانه های نرم گندم تغذیه می کنند و سپس جفتگیری کرده و 

تای انجام  5-3تخمگذاری ممکن است به صورت انفرادی یا دستجات . تخمریزی می کنند   

.عدد تخم می گذارد 80تا40هر حشره ماده در طول عمر خود . گیرد  



:کنترل زراعی  

 

.تناوب زراعی-1  

انجام شخم و دیسک پس از برداشت-2  

 

:کنترل شيميايی  

کلرپیریفوس و دیازینون , فوزالن, کارباریل   

 



از مورچه ها به عنوان یکی از شکارگرهای مهم تخم و الروهای ریز این (1373)حسینی

نیز شکارگر الروهای درشت وشفیره  Carabidaeسوسکی از خانوادة . آفت نام می برد

های آن بوده و کالغ ها و دیگر پرندگان نیز به هنگام شخم زدن خاک از الروها وسوسک 

 .  های باقیمانده در زمین تغذیه می کنند

 

تناوب زراعی با استفاده از گیاهان وجینی،جمع آوری کاه و کلش و بقایای محصول در  -

 .اراضی آلوده و شخم زدن زمین پس از برداشت، ازروش های مناسب کنترل آن است

 



 با تشکر



 بسم الو ارحمن الرحیم

 بیواریْای گٌذم•
زوتط ضٚاّ٘ٛ؛ ػضٛ ٞیبت ػّٕی ؾبظٔبت تحمیمبت  : استاد•

 وكبٚضظی ٚ ٔسضؼ زا٘كٍبٜ

 aravanlou@gmail.com: تواس•

 کاًال تلگزاهی گیاّپششکاى     •
_A1klkOA6gx6Z5Yg_q-t.me/joinchat/BnA://https 

  1396آباى هاُ 

 

 



 ٌیبٞبٖ ٟٔٓ ظضاػی زض آشضثبیجبٖ غطثی

 گندم و جو1.

 چغندرقند2.

 آفتابگردان3.

 ....(گوجه فرنگی، فلفل، سیب زمینی، کلم و) سبزیجات4.

 ذرت5.

 یونجه6.

 کلزا7.

 کدو 8.

 

 



 بیمارىای ميم گندم

 سیاّک ّا1.

 سًگ ّا2.

 سپتَریَس بزگ ٍ خَش3ِ.

 سفیذک سطحی4.

 سفیذک درٍغی5.

 بالیت باکتزیایی بزگ6.

 عَاهل پَسیذگی ریشِ  ٍ طَق7ِ.

 بیواریْای ٍیزٍسی گٌذم8.



 ؾیبٞىٟب

  Tilletiaو  Tilletia carries:  عوَهی یا پٌْاى  سیاّک1.

foetida 

 Ustilago triticiسیاّک آشکار      2.

   Tilletia contraversa سیاّک کَتَل3ِ.

   Tilletia indica سیاّک ٌّذی4.

 



 تاکسونومی سیاىکيا

1. Ustilaginaceae 

2. Tilletiaceae 

 



 



 



 



 سیاّکْای عوَهی یا پٌْاى



 



هعوَلیسیاّک پٌْاى   

 ٌٝ٘ٛ ٚلبضچثیٕبضی ؾیبٞه پٟٙبٖ ٔؼِٕٛی تٛؾط ز 

  Tilletia laevis (syn. T.  foetida)   ٚTilletia caries (syn. T. tritici)  
 .ٔیكٛزایجبز 
 پبئیٗ زضایٗ ثیٕبضی تّیٛؾپٛضٞبی ٔٛجٛز زض ذبن یب ضٚی ثصض زض زٔبی

ٞیفٟبی آِٛزٜ وٙٙسٜ ضا ایجبز ٔی وٙس وٝ  ظزٜ  ٚ  جٛا٘ٝ زضجٝ   5-15
 .  ؾبظز ٔیاظ ذبن آِٛزٜ اظ ذطٚج وّئٛپتیُ ٌٙسْ ضا لجُ 

 ٌٗؿتطـ  ٕٞطاٜ ثب ضقس ٌٙسْ لبضچ ٘یع ثطٛض ؾیؿتٕیه زض ٌیبٜ ثٙبثطای
 .ٚ ػالئٓ ثیٕبضی پؽ اظ ثٝ ذٛقٟطفتٗ ٔحهَٛ ظبٞط ٔی ٌطززیبفتٝ 



 هذیزیت بیواری  

 اظ ثصٚض ضسػفٛ٘ی قسٜ ثب ؾْٕٛ ٘یٕٝ ؾیؿتٕیهاؾتفبزٜ •

 آِٛزٜاؾتفبزٜ اظ ثصض غیط •



 



 آشکارسیاّک 



Loose Smut   آشکارسیاّک  

Ustilago tritici (syn. Ustilago nuda var. tritici)  
 ٝٔیعثبٖ انّی ایٗ لبضچ ٌٙسْ اؾت أب تطیتیىبِٝ ٚ چبٚزاض ٘یع اٌطچ

 .تٛؾط آٖ آِٛزٜ ٔی قٛ٘س
 ٖٚآِٛزٜ  جٙیٗ زا٘ة ٌٙسْ لبضچ ٔصوٛض ثهٛضت ٔیؿّیْٛ غیطفؼبَ زض

ٔیؿّیْٛ ٘یع فؼبِیت ذٛز ضا جٛا٘ٝ ٔیع٘س ٚجٛز زاقتٝ ٚ ٍٞٙبٔیىٝ ثصض 
 .  آغبظ ٔی وٙس

 تٛؾط اؾپٛضٞبی  ایٗ ثیٕبضی تٕبٔی ذٛقٝ ثٝ غیط اظ ٔحٛض آٖ زض
ؾیبٞطً٘ لبضچ فطاٌطفتٝ قسٜ وٝ تٛؾط ثبز ٚ ثبضاٖ پطاوٙسٜ ٔی قٛ٘س ٚ 

 .ٔی ٔب٘س  ثبلیتٟٙب ٔحٛض ذٛقٝ 

 



Loose Smut   آشکارسیاّک  

ایٗ اؾپٛضٞب ثط ضٚی ٌّچٝ ٞبی ٌٙسْ زض قطایط ضطٛثی ٚٞٛای ؾطز تب 
 جٛا٘ٝ ٔیع٘ٙس زضجٝ ؾب٘تیٍطاز  فطٚز آٔسٜ ٚ 22-15ٔؼتسَ 

ِٓا٘س ثبلی   ثهٛضت ٔیؿّیْٛ غیط فؼبَ زض جٙیٗ زا٘ٝ ٞبیی وٝ ثٝ ظبٞط ؾب
 ٔی ٔب٘ٙس

 ثصض فؼبِیت ذٛز ضا آغبظ ٕ٘بیٙسجٛا٘ٝ ظ٘ی اظ وبقت ٍٕٞبْ ثب پؽ. 

 ترٕساٖ ٘ؿجت ثٝ ٞفتٝ پؽ اظٌّسٞی یه اظتٛجٝ ایٙىٝ ٘ىتٝ جبِت ،
 .آِٛزٌی ٔمبْٚ ذٛاٞس قس



 استفادُ اس بذر غیز آلَد1ُ.

 اس بذٍر ضذعفًَی شذُ با سوَم سیستویکاستفادُ 2.

 زض ٔطحّٝ ٌّسٞی زض نٛضت ثبال ثٛزٖ قیٛع ثیٕبضیؾٕپبقی 3.

 آِٛزٜاظ ثیٗ ثطزٖ ذٛقٝ ٞبی 4.

 آشکارسیاّک 



 



 پاکَتاُسیاّک 
Dwarf Bunt 

 

Tilletia contraversa 

هٌاطق سزد ٍ کَّستاًی 



 :سیاّک پاکَتاُ



 سیاّک پاکَتاُ
Dwarf Bunt 

 



 



 هذیزیت سیاّک پاکَتاُ



کارًال باًت -سیاّک ٌّذی  

• Tilletia indica 



کارًال باًت -سیاّک ٌّذی  

Tilletia indica (syn. Neovossia indica) 

وبض٘بَ ایبِت اظ 1931 ؾبَ زض ثبض اِٚیٗ ثطای ٘بلم ؾیبٞه ٌعاضـ  
   ٞٙسٚؾتبٖ

داًِ کیفی ذؿبضت 

ّستٌذ خاکشی تلیَسپَرّای آلَدگی اصلی هٌابع  
 اؾپٛضیسیٟبی ٚ ظزٜ جٛا٘ٝ آٖ ٘عزیىی یب ذبن ضٚی ثط تلیَسپَرّا ایي 

  ٍٞٙبْ ٚ قسٜ پطاوٙسٜ ثبز تٛؾط وٝ وٙٙس ٔی تِٛیس ضا ثب٘ٛیٟبی ٚ اِٚیٝ
   .ٔیؿبظ٘س آِٛزٜ ضا آ٘بٖ ٌٙسْ، ٞبی ذٛقٝ قسٖ ظبٞط

 



 کارًال باًت -سیاّک ٌّذی

 ٟ٘بیت زض ٚ یبفتٝ تٛؾؼٝ آِٛزٌی ؾطز ٚ ضطٛثی قطایط زض•
 تٛؾط ذٛقٝ یه اظ زا٘ٝ چٙس ا٘سٚؾپطْ اظ ثركٟبیی

 .قٛ٘س ٔی جبیٍعیٗ لبضچ ؾیبٞطً٘ تّیٛؾپٛضٞبی
  ٘یؿت، تكریم لبثُ ضاحتی ثٝ ثطزاقت اظ لجُ تب ثیٕبضی ایٗ•

 تكریم لبثُ آِٛزٜ ٞبی زا٘ٝ ثطضؾی وٕی ثب ثطزاقت اظ پؽ
 .(ٔیكٛز پبضٜ آِٛزٜ ثصٚض پطیىبضح) ا٘س

 ٚ وطزٜ حفظ ضا ذٛز ظ٘ی جٛا٘ٝ لبثّیت غبِجبً آِٛزٜ ٞبی زا٘ٝ•
 .وٙٙس تِٛیس ضا ؾبِٕی ٌیبٞبٖ لبزض٘س

 تجبضت زض ٚ اؾت ای لط٘طیٙٝ ثیٕبضیٟبی جعٚ ٔصوٛض ثیٕبضی•
 .اؾت ٟٔٓ ٌٙسْ



 رٍشْای کٌتزل ٍ هبارسُ
 ٜاظ ثصٚض ٔمبْٚ ٚ ٔتحُٕاؾتفبز 
 ٝاؾتفبزٜ ثٟیٙٝ اظ وٛزٞبی اظت 
 ٝٙاظ ثیٗ ثطزٖ ػّفٟبی ٞطظ ٌطأی 
 اؾتفبزٜ اظ ثصٚض ؾبِٓ ٚ ػبضی اظ ثیٕبضی 

 ْٕٛٔجبضظٜ قیٕیبئی ثب اؾتفبزٜ اظ ؾ 

 

 کارًال باًت -سیاّک ٌّذی



سهاى آلَدگی 
 خَشِ

 سیاّک ًام عالین بیواری اًتقال رخٌِ هحل

  -ٌیبٞچٝ وّئٛپتیُ
 ؾیؿتٕیه

 پٌْاى ثبفتٟبی زضٖٚ ثصض ضٚی ثصض

  -زضٖٚ ثصض ثبفتٟبی ذبن /ضٚی ثصض
 پىٛتبٞی ثٛتٝ آِٛزٜ

 پاکَتاُ

جٙیٗ ٚ  زضٖٚ
  -ٕٞطاٜ جٛا٘ٝ ظ٘ی 

 ؾیؿتٕیه

 

 زضٖٚ جٙیٗ

 

تٕبْ ذٛقٝ غیط اظ 
 ٔحٛض آٖ

 

 آشکار

 ٌّذی لؿتی اظ ثصض ذبن/ ضٚی ثصض ضٚی ذٛقٝ -ٞٛاظاز



 عوامل زنگيا

ظٍٟ٘ب تٛؾط ػٛأُ لبضچی ٔرتّفی ایجبز ٔیكٛ٘س وٝ ٟٕٔتطیٗ آٟ٘ب قبُٔ   
 جٙؿٟبی  

• Puccinia (زٚ حجطٜ ای) 

• Uromyces ( ایته حجطٜ  ) 

• Phragmidium ( ایچٙس حجطٜ  ) 

• Gymnosporangium  (زٚ حجطٜ ای) 

 

 



 سًگْا

ترهم ثؿیبض اجباری اًگل ّای ظً٘، ِٔٛس لبضچ ٞبی اظ ثؿیبضی  
ٝ ای ٝ ٞبی اظ ثؼضی تٟٙب یب ٚ جٙؽ ٞب اظ تؼسازی تٟٙب ٚ ٞؿتٙس یبفت  ٚاضیت
 .ٔی وٙٙس آِٛزٜ ضا ٌیبٞبٖ

ثبقٙس (پبیٝ زٚ ) زٚٔیعثب٘ٝ یب ٚ (پبیٝ ته) ٔیعثب٘ٝ یه ٔیتٛا٘ٙس ظٍٟ٘ب. 

 



 سًگْا

 قبُٔ وٝ ٔیجبقس ٔطحّٝ 5 زاضای (ٔبوطٚؾیىّیه ) وبُٔ ظً٘ یه•
 ٔطاحُ

0:  اؾپطٔبٌٛ٘ی 
I: ایؿیٛٔی 
II: اٚضزیٛٔی 
III: تّیٛٔی 
IV: ثبظیسیٛٔی     

 



   (Wheat Rusts)سًگ ّای گٌذم 

 (ظضز) ٘ٛاضی ٚ (لٟٜٛ ای) ثطٌی ظً٘ ،(ؾیبٜ) ؾبلٝ ظً٘ ؾٝ تٛؾط ٌٙسْ
ً ٞب ایٗ .ٔی قٛز آِٛزٜ  إٞیت ٚ زاض٘س ٚجٛز ٌٙسْ وكت ٘ٛاحی تٕبْ زض ظ٘
  ٚ آة قطایط ثٝ ثؿتٍی ٚ ثٛزٜ ٔتفبٚت زیٍط ٔٙطمٝ ثٝ ٔٙطمٝ یه اظ آٟ٘ب

 .زاضز قسٜ وكت اضلبْ ٔمبٚٔت زضجٝ ٚ ٞٛایی
 ظضز یب ٘ٛاضیظً٘ 1.
 ظً٘ لٟٜٛ ای2.
 ظً٘ ؾیب3ٜ.

 



 زنگ زرد یا نواری

 



 زنگ زرد یا نواری

   Puccinia striiformis :سرد سًگ بیواری عاهل•
 ا٘ٛاع اظ جٙؽ ٞجسٜ اظ ثیف ٚ چبٚزاض جٛ، ٌٙسْ، اظ ثغیط اؾت لبزض•

 .ؾبظز آِٛزٜ ٘یع ضا ٌطاؾٟب
  اظ ثبز تٛؾط وٝ یٛضیسؾپٛضٞبیی ططیك اظ اِٚیٝ آِٛزٌی ثیٕبضی زضایٗ•

 ٌیطز ٔی نٛضت زاض٘س ٔحّی ٔٙكب یب ٚ  ا٘س قسٜ آٚضزٜ زٚضزؾت ٔٙبطك

  زض زاضزٚ ٘یبظ پبئیٙتطی زٔبی ثٝ ؾیبٜ ٚ لٟٛٞبی ظٍٟ٘بی ثب ٔمبیؿٝ زض•
 یبثس ٔی تٛؾؼٝ ذٙه ثٟبض ٚ پبییٗ زٔبٞبی

   .ٔیجبقس ایطاٖ زض جٙؿی ٔطحّٝ فبلس•

 .ٔیكٛز تىٕیُ اٚضزیٛؾپٛض تِٛیس چطذٝ ضٚظ 7 ٞط زض ٔتٛؾط طٛض ثٝ•

 



 سًگ سرد یا ًَاری

زٔب تِٛیس یٛضیسؾپٛضٞب وبٞف یبفتٝ ٔتٛلف ٔی ٌطزز افعایف  ثب•
 .قٛ٘سٔی  ظبٞطٚ تّیٛؾپٛضٞبی ؾیبٞطً٘ لبضچ 

زض آِٛزٌیٟبی قسیس افت ػّٕىطز اظ ططیك وبٞف ٚظٖ ٞعاض    •
 .زٞسٔی  ضخزا٘ٝ ٚ تؼساز زا٘ٝ زض ؾٙجّٝ 



 (سًگ بزگ)سًگ قَُْ ای 

• Puccinia recondita f.sp. Tritici 

 

ثب ظً٘ ظضز ثطای ضقس ٚ تٛؾؼٝ ثٝ زٔبی ثبالتطی احتیبج زاضز  زض ٔمبیؿٝ •
 .  ذٛاٞس زاقتثیكتطی  إٞیتزض ٌٙسٟٔبی زیطوبقت 

 آٚضزٜایٗ ثیٕبضی آِٛزٌی اِٚیٝ تٛؾط یٛضیسؾپٛضٞبیی وٝ تٛؾط ثبز زض •
 ا٘س ایجبز  قسٜ

زضجٝ ؾب٘تیٍطاز قسیسا   15-22زٔبی زض نٛضت ٚجٛز ضطٛثت وبفی زض  •
 .تٛؾؼٝ ٔی یبثس



 (سًگ بزگ)سًگ قَُْ ای 

جٛقٟبی زایطٞبی تب وٕی ثیضی قىُ ٘بض٘جی تب لٟٛٞبی ضٍ٘ی وٝ اظ •
ٔٙفطز زض ؾطح فٛلب٘ی ثطي ٚ ثهٛضت  وٛچىتط٘سجٛقٟبی ظً٘ ؾبلٝ 

 .  غالف ثطي ظبٞط ٔی ٌطزز
وبٞف ٚظٖ ٞعاضزا٘ٝ ٚ تؼساز  اظططیك آِٛزٌیٟبی قسیس افت ػّٕىطز زض •

 .زٞسزا٘ٝ زض ؾٙجّٝ ضخ ٔی 



 سًگ قَُْ ای یا بزگ
 .ٛؾؼٝ ٔییبثست (C 35-26)زض آة  ٚ ٞبی ٘ؿجتب ٔؼتسَ ٚ ٌطْ •
 ٘ػاز ٞبی ظیبزی زض ٔست ظٔبٖ وٛتبٜ تِٛیس ٔیىٙس•
 ضٚظ چطذٝ تِٛیس اٚضزیٛؾپٛض تىٕیُ ٔیكٛز 10ثٝ طٛض ٔتٛؾط زض ٞط •

 
 



   (Black or stem rust)سًگ ساقِ 

ً ٞبی ذؿبضتعا تطیٗ اظ ظً٘ ایٗ• ْ ٞبی تٕبْ ٔی تٛا٘س وٝ اؾت جٟبٖ زض ٌٙسْ ظ٘  ا٘سا
ٝ ٞب ٚ ضیكه غالف، ثطي، ؾبلٝ،) ٌیبٞبٖ ٞٛایی   ِٚی  زٞس، لطاض حّٕٝ ٔٛضز ضا (پٛق
 .ٔی قٛز آِٛزٜ قست ثٝ ؾبلٝ

 



   (Black or stem rust)سًگ ساقِ 

َ ٞبیی زض •  ٔیعاٖ اؾت، ٔٙبؾت اپیسٔی ٚلٛع ٚ ثیٕبضی تٛؾؼٝ ثطای قطایط وٝ ؾب
 اتفبق  ؾب٘تیٍطاز زضجٝ 25-34 ثبال زٔبی زض قیٛع .ٔی ثبقس ظیبز ثؿیبض ٚاضزٜ ذؿبضت

 .افتس ٔی
  ٚ آة ا٘تمبَ زض اذتالَ وٙٙسٜ، فتٛؾٙتع ٘ٛاحی ضفتٗ زؾت اظ زِیُ ثٝ ٚاضزٜ ذؿبضت•

ٝ ٞب ضؾیسٖ ثطای آة وٝ ظٔب٘ی زض ٌیبٜ اظ آة ظیبز ضفتٗ زؾت اظ غصایی، ٔٛاز  ثٝ زا٘
 ؾبلٝ قسٖ قىؿتٝ ٚ ذٛاثیسٖ ٚ ضیكٝ ضقس وبٞف اؾت، ٘یبظ ٔٛضز ظیبزی ٔمساض
   .اؾت



 





 سًگ  سیاُ یا ساقِ 



 سًگ  سیاُ یا ساقِ 

 



 سًگ  ساقِ

Puccinia graminis f. sp. tritici   
 
ٗاؾت پایِ دگز ٍ هاکزٍسیکلیک قارچ یه لبضچ ای. 



ساقِسًگ    

  ٔطاحُ قبُٔ وٝ ٔیجبقس ٔطحّٝ 5 زاضای وبُٔ ظً٘ یه•
 .ٔیجبقس ثبظیسیٛٔی ٚ تّیٛٔی ،یٛضیسیٛٔی ،اؾیٛٔی ،اؾپطٌٔٛٛ٘یٛٔی

 

ٝ ٞبی ضٚی اؾیٛٔی ٚ اؾپطٌٔٛٛ٘یٛٔی ٔطاحُ•  ٔبٞٛ٘یب ٚ ظضقه ٌٛ٘
 .ٔیكٛز تكىیُ

 تؼسازی ٚ تطیتیىبِٝ چبٚزاض، جٛ، ٌٙسْ، ضٚی تّیٛٔی ٚ یٛضیسیٛٔی ٔطاحُ•
   .ٔی قٛ٘س تكىیُ زیٍط ٌٙسٔیبٖ اظ

 



   (Black or stem rust)سًگ ساقِ 

 ذب٘ٛازٜ ٌیبٞبٖ اظ تؼسازی چبٚزاض، جٛ، ظضاػی اضلبْ ثٝ ٌٙسْ ثط ػالٜٚ ثیٕبضی ػبُٔ•
ٝ ٞبی ٚ (Hordeum jubatum) ٚحكی جٛ ٔب٘ٙس ٌٙسٔیبٖ ٌ٘ٛ Aegilops ٓٞ ّٕٝح  
   .ٔی وٙس

  ضٚی ضا ذٛز ظ٘سٌی چطذٝ اظ ثركی ٚ ثٛزٜ زٚپبیٝ ٔبوطٚؾیىّیه ثیٕبضی ػبُٔ لبضچ•
ٝ ٞبی) ٚاؾط ٔیعثبٖ ٌیبٜ  یب غاپٙی ظضقه .ٔی وٙس تىٕیُ (ٔبٞٛ٘یب ٚ ظضقه ٌٛ٘

Berberis thunbergii ٝاؾت ٔهٖٛ ثیٕبضی ایٗ ث 



ِ ّای بیواری: سًگ ساقِ  ًشاً

ـ ٞبی ضقسی، فهُ اٚایُ زض•  ٔحٛض زض قىُ زٚوی یب ٚ وكیسٜ قىُ ثیضی جٛ
ٝ ٞب ضٚی ٌبٞی ٚ غالف یب ثطي ؾبلٝ، طِٛی    .ٔی قٛ٘س زیسٜ ضیكه ٞب ٚ پٛق

 

ـ ٞبی جٛقٟب، ایٗ•  3 × 10 اثؼبز ثٝ ٚ قسٜ ا٘س ٘بٔیسٜ (uredium) یٛضیسیٛٔی جٛ
ـ ٞب ایٗ پٛقب٘ٙسٜ اپیسضْ .ٞؿتٙس ٔیّی ٔتط  لطٔع ٌطز ٚ قسٜ پبضٜ ٔستی اظ ثؼس جٛ

  زٚ ٞط زض جٛقٟب .ٞؿتٙس لبضچ یٛضیسیٛؾپٛض ٞبی وٝ ٔی وٙس آقىبض ضا ضٍ٘ی آجطی
   .ٞؿتٙس ثعضٌتط ثطي ظیطیٗ ؾطح جٛقٟبی ِٚی قسٜ تكىیُ ثطي ؾطح

 
ـ ٞب ٔیعثبٖ، ثّٛؽ ثب ٚ فهُ اٚاذط زض•  ٔی یبثٙس تغییط ؾیبٜ یب تیطٜ لٟٜٛ ای ضً٘ ثٝ جٛ

ْ ٞب .ٞؿتٙس لبضچ تّیٛؾپٛض ٞبی حبٚی ٚ ٔی قٛ٘س ٘بٔیسٜ (telium) تّیْٛ وٝ  یب تّیٛ
ْ ٞب اظ جسا طٛض ثٝ ـ ٞبی جبیٍعیٗ یب ٚ ٔی قٛ٘س تكىیُ یٛضیسیٛ  یٛضیسیٛٔی جٛ

   .ٔی قٛ٘س

•. 



 عالئن: ساقِسًگ 

 ؾٙجّٝ ٞط زض وٕتطی ثصض ٞبی ٚ زاقتٝ وٕتطی پٙجٝ تؼساز ظً٘ ثٝ آِٛزٜ ٌیبٞبٖ•
  اضظـ ٚ زاقتٝ ضؼیفی آضزی ویفیت ثٛزٜ، چطٚویسٜ ٔؼٕٛال ثصض ٞب .ٔی وٙٙس تِٛیس

   .ثٕیط٘س اؾت ٕٔىٗ آِٛزٜ قسیسا ٌیبٞبٖ .زاض٘س پبییٙی غصایی
 

ٝ ٞب قسیس آِٛزٌی• ْ ٞبی زض ٌیبٞچ  ٕ٘ٛزٜ ضؼیف ضا ٌیبٞبٖ اؾت ٕٔىٗ ظٔؿتب٘ٝ ٌٙس
 ؾبلٝ قسیس آِٛزٌی ٔٛاضزی زض .وٙس حؿبؼ ظٔؿتب٘ٝ ؾطٔبی ثٝ ٘ؿجت ضا آٟ٘ب ٚ

 ٔی قٛز آِٛزٌی ٔحُ اظ آٖ قىؿتٗ ٚ ؾبلٝ تضؼیف ٔٛجت



 سًگ ساقِ بیَلَصی

 آِٛزٜ ثمبیبی زض تّیٛؾپٛض نٛضت ثٝ ؾطزؾیط ٘ٛاحی زض لبضچ ظٔؿتبٍ٘صضا٘ی•
 ظضقه، ظزٖ جٛا٘ٝ ثب ٕٞعٔبٖ ثٟبض اٚایُ زض .ٔی ٌیطز نٛضت ٌٙسْ

 .ٔی قٛ٘س تكىیُ ٞبپّٛئیس ثبظیسیٛؾپٛض ٞبی ٚ ٔی ظ٘ٙس جٛا٘ٝ ٞٓ تّیٛؾپٛض ٞب
 

  ٔٙتمُ ٔبٞٛ٘یب یب ظضقه ثطٌٟبی ضٚی ثبز جطیب٘بت تٛؾط ثبظیسیٛؾپٛض ٞب•
ٝ ظ٘ی ثب ٚ ٔی قٛ٘س   تِٛیس ٚ ،ٔی وٙٙس آِٛزٜ ٔؿتمیٓ طٛض ثٝ ضا آٟ٘ب حٛا٘

ْ ٞب   ٌیبٜ ؾطح اظ آٟ٘ب ضٚظ٘ٝ ٚ قىبفتٝ ضا اپیسضْ وٝ ٔی وٙٙس ضا اؾپطٌٔٛٛ٘یٛ
 .ٔی ظ٘س ثیطٖٚ

 
ٝ ٞبی •  .زاض٘س أتساز ثیطٖٚ ثٝ ٚ قسٜ ذبضج آٟ٘ب ضٚظ٘ٝ اظ پصیط٘سٜ ضیؿ

ٝ ٚض چؿجٙسٜ ٔبیغ یه زض وٝ اؾپطٔبؾی ٞب  زٞب٘ٝ اظ ٞؿتٙس غٛط
 جّت لططات ایٗ ثٝ حكطات .ٔی وٙٙس تطاٚـ ثیطٖٚ ثٝ اؾپطٌٔٛٛ٘یْٛ

 زیٍط ثٝ اؾپطٔبؾی ٞب ا٘تكبض ٔٛجت آٟ٘ب ثب تٕبؼ اظ ثؼس ٚ ٔی قٛ٘س
ٝ ٞبی   .ٔی قٛ٘س پصیط٘سٜ ضیؿ



سًگ ساقِ بیَلَصی  
ٝ ٞبی•  زیىبضیٛت یب ای ٞؿتٝ زٚ ٚ قسٜ تّمیح اپطٔبؾی ٞؿتٝ تٛؾط  پصیط٘سٜ ضقت

 .(اؾپطٔبتیعاؾیٖٛ) .س٘ٔیٍطز
ْ ٞبی• ٝ ای زٚ ٔیؿیّیٛ   ضا ٔیؿیّیٛٔی ضریٓ تٛزٜ ٚ ٕ٘ٛزٜ ضقس ثطي ثبفت زض ٞؿت

ْ ٞب .قس ذٛاٞٙس تجسیُ اسیَم ّا ثٝ وٝ ٔی زٞٙس تكىیُ  ظ٘جیط ٞبی تِٛیس اؾیٛ
 ٔٛجت ٚ قسٜ ٔٙتمُ غالت ثٝ حكطات ٚ ثبز تٛؾط وٝ ٔی وٙٙس ضا اسیَسپَری

   .ٔی قٛ٘س ٌٙسْ آِٛزٌی
 

 تِٛیس جٛقٟب ایٗ .كٛ٘سٔی تكىیُ ٌٙسْ ضٚی یَریذیَهی جَش ّای ٔستی اظ ثؼس•
 پبضٜ ٔٛجت اپیسضْ ثٝ فكبض ثب وٝ .ٔیىٙس یَریذیَسپَر  ٘بْ ثٝ تبثؿتب٘ٝ اؾپٛضٞبیی

   ٔی وٙٙس آقىبض ضا ظً٘ ضً٘ ثٝ یٛضیسیٛؾپٛض ٞبی ٚ قسٜ آٖ قسٖ
 .ٔی وٙٙس تىطاض ضا آِٛزٌی ٞب ٚ قسٜ پرف ثبز جطیب٘بت تٛؾط ضاحتی ثٝ اؾپٛضٞب ایٗ•

ْ ٞب) یٛضیسیٛؾپٛض ٞب     .وٙٙس طی ضا فبنّٝ ویّٛٔتط نس چٙس تب ٔی تٛا٘ٙس (وٙیسیٛ

 



سًگ ساقِ بیَلَصی  

  آِٛزٌی ٞبی زِیُ ثٝ ػّٕىطز وبٞف ٚ ٌٙسْ ثٝ ٚاضزٜ ذؿبضات اظ ثؿیبضی•
   .اؾت یٛضیسیٛؾپٛضی

 

  آٟ٘ب اظ ٔؿتمُ یب ٚ یٛضیسیٛؾپٛض ٞب جبی ثٝ تلیَسپَر ّا ٌیبٞبٖ، ثّٛؽ ثب•
 ضا لبضچ ثمب ٔطحّٝ ٚ ٕ٘ی ظ٘ٙس جٛا٘ٝ ثالفبنّٝ تّیٛؾپٛض ٞب .ٔی قٛ٘س تكىیُ
  قسٖ قىؿتٝ ثطای ظٔؿتبٖ طی زض قسٖ شٚة ٚ ظزٖ ید) .ٔی زٞٙس تكىیُ

 .(اؾت الظْ تّیٛؾپٛض زٚضٔب٘ؿی زٚضٜ

 

 ططیك اظ اؾت ٕٔىٗ ٔی زٞس، ضٚی تّیٛؾپٛض زض وبضیٌٛبٔی ایٙىٝ ثٝ تٛجٝ ثب •
 .آیٙس ثٛجٛز پبتٛغٖ اظ جسیسی ٘ػاز ٞبی غ٘تیىی ٘ٛتطویجی ٞبی



 



سًگرٍشْای کٌتزل ٍ هبارسُ با بیواری   

 ٔمبْٚ، ٔتحُٕ یب ٘یٕٝ ٔمبْٚٚاضیتٝ ٞبی اظ اؾتفبزٜ •
اؾتفبزٜ اظ ٔمبزیط وٕتط ثصض زض ٚاحس  حتی االٔىبٖ )تطاوٓ ٔٙبؾت ثٛتٝ  •

 (ؾطح
 اظ وٛز ؾطن ثٝ ٔمساض ٔٙبؾت ٚ فمط یه ٘ٛثتاؾتفبزٜ •
 اؾتفبزٜ اظ وٛزپتبؼ •

 قیٕیبیی ثب اؾتفبزٜ اظ ؾْٕٛٔجبضظٜ •



 



 سفیذک سطحی 



 ؾفیسوی ؾطحی ٌٙسْ

 .ٔیجبقس Blumeria graminis f.sp. triticiػبُٔ ثیٕبضی لبضچ •
ػالئٓ ایٗ ثیٕبضی ثط ضٚی ٌٙسْ ٚ ؾبیط غالت ٔكبثٝ اؾت أب لبضچ ػبُٔ  •

 .ثؿیبضاذتهبنی ػُٕ ٔی وٙس( ٌٙسْ)٘ؿجت ثٝ ٔیعثبٖ ذٛز  ثیٕبضی
 ایٗ لبضچ لبزض اؾت ٕٞٝ ثركٟبی ٞٛایی ٌیبٜ ضا آِٛزٜ ؾبظز   •
ٔؼٕٛالً وّٙیٟبی ٔیؿّیٛٔی ؾفیس یب ذبوؿتطی ضٚقٗ آٖ ثط ضٚی ؾطٛح  •

ایٗ وّٙیٟب ؾطحی ثٛزٜ ٚثب )فٛلب٘ی ثطٌٟبی پبئیٙی ٔكبٞسٜ ٔی قٛ٘س 
 (.ٔبِیسٖ اٍ٘كت پبن ٔی قٛ٘س

 



 سفیذکی سطحی گٌذم

 (ابزی ٍ هزطَب سزد، َّای) ٔحیطی قطایط ثٛزٖ ٔؿبػس نٛضت زض•

  آِٛزٜ آ٘طا ذبن اظ ٌیبٞچٝ قسٖ ذبضج اظ پؽ ظٔبٖ ٞط زض اؾت لبزض لبضچ

   ؾبظز

  ٔكبٞسٜ ٔٙظٛض ثٝ ٔعاضع اظ ثبظزیس ظٔؿتبٖ ؾطٔبی آغبظ اظ لجُ ثٙبثطایٗ•

 ٚ وٛچه ضً٘ ؾفیس پٛقف یب ٞب ِىٝ نٛضت ثٝ وٝ آِٛزٌی اِٚیٝ ػالئٓ

 ضٚئیتٙس لبثُ ثطٌٟب ؾطح زض لبضچ ٔیؿّیٛٔی وّٙیٟبی اظ حبنُ پطاوٙسٜ

   .ثٛز ذٛاٞس ٔفیس



 سفیذکی سطحی گٌذم

 .  ٔیعاٖ وبٞف ػّٕىطز ثٝ قست آِٛزٌی ثؿتٍی زاضز•
زض قطایط حبز پٙجٝ ٞبی جٛا٘تط ٕٔىٗ اؾت لبزض ثٝ تِٛیس ذٛقٝ  •

 .٘جبقٙس یب تؼساز ذٛقٝ تِٛیس قسٜ ٚ ٚظٖ، ا٘ساظٜ ٚ تؼساز زا٘ٝ وبٞف یبثس



 ؾفیسوی ؾطحی ٌٙسْ
 هبارسُرٍشْای کٌتزل ٍ 

 اؾتفبزٜ اظ اضلبْ ٔمبْٚ•

اظ ثیٗ ثطزٖ ثمبیبی ٌیبٞی ٔیعثبٖ،ٌٙسٟٔبی ذٛزضٚی حبنُ اظ ضیعـ •

 وٕجبیٗ ٚ ػّفٟبی ٞطظٌطأیٙٝ

 ٔجبضظٜ قیٕیبیی ثب اؾتفبزٜ اظ ؾْٕٛ•



 



 بیواریْای سپتَریایی

 ٌٛ٘ٝ لبضچی قبُٔ 3

 ،  Septoria triticiػبُٔ ؾپتٛضیٛظ ثطي •
 Septoria avenae  ٚStagonospora: ػبُٔ ؾپتٛضیٛظ ذٛقٝ •

nodorum   
 .ػبُٔ ثیٕبضی ؾپتٛضیٛظ ٔیجبقس

 
شٌاسائی ایي سِ گًَِ در هشرعِ هشکل است ٍ اًجام آسهایشات  •

 .هیکزٍسکَپی در ایي سهیٌِ ضزٍری است



 بیواریْای سپتَریایی

  ػالئٓ ٔیؿبظ٘س، آِٛزٜ ضا ٌیبٜ َّایی بخشْای تواهی ثیٕبضیٟب ایٗ•
 وكیسٞبی ٚ زضاظ تب ٔطغی ترٓ وّطٚتیه ٞبی ِىٝ اِٚیٝ آِٛزٌیٟبی

  قسٜ ضً٘ وبٞی ٚ وٕطً٘ آ٘بٖ ٔطاوع یبثٙس تٛؾؼٝ چٙب٘چٝ وٝ ٞؿتٙس
  ٍ کَچک پیکٌیذیَهْای ٔطحّٝ ایٗ زض .ٌطزز ٔی ٘ىطٚتیه

 .ضٚئیتٙس لبثُ ظذٕٟب ضٚی ثط لبضچ سیاّزًگ

 ٍ  nodorum.S  سخوْای ٚ خطی tritici.S اس حاصل سخوْای•

avenae.S  اؾت شکل عذسی. 



 بیواریْای سپتَریایی

   ٔیكٛز ٔكبٞسٜ پبئیٙی ثطٌٟبی ضٚی ثط اِٚیٝ آِٛزٌیٟبی•

 ٞٛای ٚ ٔست طٛال٘ی ضطٛثت) ٔحیطی قطایط ثٛزٖ ٔؿبػس نٛضت زض•

 ٚ ثبالتط ثطٌٟبی ضٚی ثط ػالئٓ (ؾب٘تیٍطاز زضجٝ 15-10 زٔبی ٚ اثطی

 .ٌطزز ٔی ظبٞط ٘یع ذٛقٝ



 سپتَریَس بزگ

 



Stagonospora nodorum 



 ؾپتٛضیٛظ ذٛقٝ

 



 ؾپتٛضیٛظ ذٛقٝ



پیکنیدیوم -اندام باردىی  



 بزگ ٍ خَشِ گٌذم( بالچ)سپتَریَس 

 ظٔؿتبٖ ٌصضا٘ی ٔیىٙسباقیواًذُ ّای گیاّی ػبُٔ ثیٕبضی زض 

 (ؾبَ 2ٔؼٕٛال تب . )ٔٙتمُ قٛزبذر آلَدُ ػبُٔ ثیٕبضی ٔی تٛا٘س ثب 

 آثیبضی ٌؿتطـ ٔییبثسزض ٔعضػٝ تٛؾط پبقف آة ثبضاٖ ٚ یب . 

پرف ثیٕبضی اظ ثطٌٟبی پبییٗ ثٝ ثبالؾت. 

ٚ ؾیبٜ قسٌی ٌّْٛ   ثب ثیٕبضی ٞبی ِىٝ ٘ٛاضی ثبوتطیبیی، ِىٝ لٟٜٛ ای

(bacterial streak, tan spot, black chaff)   ٜلبثُ اقتجب

 .اؾت



 
 ( Septoria tritici)سپتَریَس بزگی    

 رٍشْای کٌتزل ٍ هبارسُ
 

 اؾتفبزٜ اظ اضلبْ ٔتحُٕ•

 ( یىؿبَ)ؾبِٝ، آیف  2-3ضػبیت تٙبٚة •

 اظ ثیٗ ثطزٖ ثمبیبی ٔحهَٛ•

 ذٛززاضی اظ وكت اضلبْ ظٚزضؼ•

 اؾتفبزٜ اظ قرٓ ػٕیك ٚ ثٝ ٔٛلغ•

حتی االٔىبٖ لجُ ( آِطت)وبضثٙساظیٓ + اؾتفبزٜ اظ ؾْٕٛ تطیبظَٚ ٚ فّٛظیساظَٚ •

 اظ تكىیُ پیىٙیسیٟٛٔبی لبضچ ػبُٔ ثیٕبضی



 
 (Stagonospora nodorum)سپتَریَس خَشِ   

 رٍشْای کٌتزل ٍ هبارسُ
 

جٌّٛیطی اظ ا٘تمبَ وّیٝ ثصٚض ٚ وبٜ ٚ وّف ٌٙسْ اظ ٔعاضع آِٛزٜ ثٝ ؾبیط  •
 ٔٙبطك

 اظ ثیٗ ثطزٖ ثمبیبی ٌیبٞی پؽ اظ ثطزاقت•
قرٓ ػٕیك یب ٘یٕٝ ػٕیك ظزٜ  پؽ اظ ثطزاقت ٌٙسْ ثٕٙظٛض وبٞف  •

 ایٙٛوِْٛٛ اِٚیٝ
 ضػبیت تٙبٚة ثب ٌیبٞبٖ غیطٔیعثبٖ•
 ٔهطف وٛزٞبی قیٕیبیی ثطاؾبؼ تٛنیٝ آظٔبیكٍبٜ ذبن ٚ آة ٔٙطمٝ•
ضسػفٛ٘ی وّیٝ ثصٚض لجُ اظ وبقت ثب اؾتفبزٜ اظ لبضچىف زیٛیس٘س ثٝ •

 ٘ؿجت یه زض ٞعاض
ثب اؾتفبزٜ اظ پٙجٝ ظ٘ی ؾٕپبقی ٔعاضع ذهٛنبً ٔعاضع ثصضی زض ٔطحّٝ •

 لبضچىف تیّت



 پَسیذگیْای ریشِ ٍ طَقِ گٌذم

 پَسیذگیْای فَساریَهی1.

 پَسیذگیْای ّلویٌتَسپَریَهی2.

 پَسیذگیْای پیتیَهی3.

 پَسیذگی پاخَرُ گٌذم4.



 پَسیذگی فَساریَهی ریشِ ٍ طَقِ



 پاخَرُ گٌذم

 :عالئن بیواری
 ضؼف ثٛتٝ•
 وبٞف پٙجٝ•
 ظضزی ظٚزتط اظ ٔٛػس ذٛقٝ ٞب•

 (white head)ؾطؾفیسی ثٛتٝ ٞبی •
 وٙسٜ قسٖ ثٛتٝ ٞب ثٝ ضاحتی اظ ظٔیٗ•

 پٛؾیسٌی ضیكٝ ٚ ؾیبٜ قسٌی پبی ثٛتٝ•



 پاخَرُ گٌذم



 پاخوره گندم



 پاخوره گندم



 پاخوره گندم

 :ػبُٔ ثیٕبضی•
Gaeumannomyces graminis var. tritici 

ثمبئ لبضچ زض ثبلیٕب٘سٜ ٞبی آِٛزٜ ٌیبٞی نٛضت  •
 .ٔیٍیطز

 .آِٛزٌی زض اٚاذط پبییع اتفبق ٔی افتس•
 



 پاخَرُ گٌذم

 :هذیزیت بیواری
 ؾبِٝ ثب غیط ٌطأیٙٝ ٞب 3-2تٙبٚة ظضاػی •
 ٔجبضظٜ ثب ػّفٟبی ٞطظ ٌطأیٙٝ زض تٙبٚة•
 (ثٝ ٚیػٜ پتبؾیٓ)تغصیٝ وٛزی ٔٙبؾت •
 ظٞىكی ٔٙبؾت زض ذبن•
 قرٓ وّف ثالفبنّٝ ثؼس اظ ثطزاقت ٌٙسْ•

 



 بیواریْای ٍیزٍسی

اظ ؾبیط ػالیٓ  ٚ ٔتٕبیع ٚیطٚؾٟب ثٝ طٛض وّی ؾجت ایجبز ػالیٓ ٚاضح •

 .ثیٕبضیٟب ٔی قٛ٘س

شذى  ، ًَاری سًی سیاد، پٌجِ کَتَلگیٔؼِٕٛی تطیٗ ػالیٓ قبُٔ •

 .ػالیٕی وٝ قٙبؾبیی آٟ٘ب ٔكىُ اؾتٚ زیٍط  ، هَسائیکبزگ ّا

اٌطچٝ قیٛع ثیٕبضیٟبی ٚیطٚؾی زض ٌٙسْ ٚ ؾبیط غالت ثٝ طٛض غیط •

ٕٔىٗ اؾت ثبػث ، ِٚی ٔكرم زض ثؿیبضی اظ ؾبِٟب اتفبق ٔی افتس

 .ذؿبضتٟبی التهبزی ٘یع قٛ٘س



 بیواریْای ٍیزٍسی

ٞبی ثیٕبضی زض ثطذی اظ ثیٕبضیٟبی ٚیطٚؾی پٟٙبٖ اؾت ٚ یب فمط  ٘كب٘ٝ •

  .زض ثطذی اظ قطایط آة ٚ ٞٛایی ثبػث ایجبز اپیسٔی ٔی قٛز

، سًجزُ شتِ ّاٞب تٛؾط ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔرتّفی اظ حكطات اظ جّٕٝ  ٚیطٚؼ•

ّا ،کٌِ ّا ٍ گاّی اس طزیق قارچْا یا بذرّای آلَدُ ًٍیشبِ طزیق 

 .ٔٙتمُ ٔی قٛ٘س هکاًیکی

ثطای قٙبؾبیی نحیح ٚیطٚؼ ٞب تٛنیٝ ٔی قٛز اظ ضٚـ ٞبی  •

ٚ ٔیىطٚؾىٛح  ضٚـ ٞبی ؾطِٚٛغیىی آظٔبیكٍبٞی پیكطفتٝ، قبُٔ 

 .اِىتطٚ٘ی اؾتفبزٜ قٛز

 



 ٍیزٍس هَسائیک سرد گٌذم
              Yellow Mosaic Virus Wheat 

 ٘ٛاض زٚوی ٌٙسْٔٛظائیه  :زیٍط٘بْ 
 :هشخصات 

ٞبی ثیٕبضی ثیكتط ضٚی ثطي ٘كب٘ٝ . جع ٚیطٚؾٟبی ذبوعاز ٌٙسْ ٔحؿٛة ٔی قٛز•
نٛضت ثبال ضفتٗ زٔب،ػالیٓ ثیٕبضی پٟٙبٖ ٔی زض .  ٞبی پبییٙی زض اٚایُ ثٟبض ٔكٟٛز اؾت

 2000تب  200٘ب٘ٛٔتط لطط ٚ  18تب  15ٔیّٝ ایؿت ٚثٝ طٛض ٔؼَٕٛ ٚیطٚؾی . ٌطزز
 .٘ب٘ٛٔتط طَٛ زاضز

زاذُ ضیكٝ ٌٙسْ ٚاضز  ثٝ   Polymyxa graminisلبضچ زض پبییع ایٗ ٚیطٚؼ اظ ططیك •
 .ٔی قٛز

زض  ٚیطٚؼ . پبییعٜ ذطط٘بن اؾت ِٚی آِٛزٌیٟبی ثٟبضٜ چٙساٖ ٟٔٓ ٘یؿتآِٛزٌیٟبی  
غیبة ٌٙسْ زض ذبن ثٝ ؾط ٔی ثطز ٚ لبزض اؾت ٔست ظیبزی ضا ٕٞطاٜ لبضچ ٘بلُ زض ذبن  

 .ؾپطی وٙس



 ٍیزٍس هَسائیک سرد گٌذم
              Yellow Mosaic Virus Wheat 

 :عالین
زض   .قٛزٞبی ثیٕبضی ثٝ نٛضت ضٌٝ ٞبی ظضز ٔبیُ ثٝ ؾجع زض اٚایُ ثٟبض ظبٞط ٔی ٘كب٘ٝ 

زض  .قٛ٘س٘ٛن ثطي ٘یع ٘ٛاض ٞبی ٔبیُ ثٝ لطٔع ایجبز ٔی قٛ٘س وٝ ثٝ ٔطٚض ٘ىطٚظٜ ٔی 
ذٛقٝ ٚ زا٘ٝ وبٞف تِٛیس  .ٌیبٞبٖ آِٛزٜ پٙجٝ ظ٘ی ضؼیف ثٛزٜ ٚ وٛتٍِٛی زیسٜ ٔی قٛز

 .ٔی یبثس أب ٚظٖ زا٘ٝ ٞب تغییطی ٕ٘ی وٙس
 :کٌتزل
 زض وكت پبییعٜتبذیط 
 وكتتٙبٚة 

 اظ وٛز ٘یتطٚغٖ ٚوٛز حیٛا٘یاؾتفبزٜ 
 اظ اضلبْ ٔمبْٚاؾتفبزٜ 

 



 ٍیزٍس هَسائیک سرد گٌذم
              Yellow Mosaic Virus Wheat 



BYDV: Barley Yellow Dwarf Virus 



 کَتَلگی سرد جَ

وٝ ثٝ ٌیبٞب٘ی  .ثیٕبضی ٚؾیغ اال٘تكبض ٚظیبٖ آٚضتطیٗ ثیٕبضی ٚیطٚؾی غالت ٔی ثبقسایٗ 
زضنس 25اوثط ٔٙبطك وبٞف ٔحهَٛ تب زض .  زا٘ٝ تِٛیس ٕ٘ی وٙٙساغّت قست آِٛزٜ ا٘س 

 .٘یع ٔی ضؾس

 :عالئن  
قسٖ ثطٌٟب ثٝ ذهٛل اظ ٘ٛن ثطي، ظضز، لطٔع ٚ اضغٛا٘ی ٚؾبیٝ ضٚقٗ ثٛزٖ پیچیسٌی 

ٌیبٞچٝ ثبػث ، آِٛزٌی (اظ ػالیٓ ثبضظ ثیٕبضی)ٚؾط ثٝ ؾٕت لبػسٜ ٚاظ حبقیٝ ثٝ ؾٕت 
اضلبْ زض اثط آِٛزٌی وٛتبٜ ٔی ٔب٘ٙس ِٚی  ثؼضی . ٔطي ٌیبٞچٝ یب وٙس ضقسی آٖ ٔیكٛز

.  ٞبی آِٛزٜ زاضای ثطٌٟبیی ثب ا٘ؼطبف پصیطی وٕتطا٘سثٛتٝ . پیچیسٌی ٘ساضز  ثطٌٟبی آٟ٘ب
ٚ  آٚ٘س آثىكی زض تٕبٔی ا٘سأٟبی آِٛزٜ،تیطٜ ضً٘ ثبفت . ضیكٝ ٞب وٓ اؾت ضقس 

 .ٔی ثبقس٘ىطٚتیه 



 کَتَلگی سرد جَ

 :کٌتزل
 ضلٓ ٔمبْٚا٘تربة 
 ثب قتٝ ٞبی ٔعاضع ٌٙسْ ثب اؾتفبزٜ اظ حكطٜ وفٔجبضظٜ 

 اظ ثصضوبضی زض اٚاذط تبثؿتبٖ یب اٚایُ پبییعذٛززاضی 
ثصضوبضی ٔٙبؾت اٚاذط پبییع ٚاٚایُ ثٟبض اؾت ظیطا زض ٔطحّٝ حؿبؼ  ظٔبٖ 

 .فطاٚا٘ی پطٚاظ قتٝ ٞب وبؾتٝ ٔی قٛزاظ  (ٌیبٞچٝ)ثیٕبضی 



Wheat streak mosaic virus 

 



 گٌذمای  رگِهَسائیک 

 



 

 به نام خداوند جان و خرد

:سرفصل   
 تربیت سیب



 مزایاي استفاده از پایه هاي رویشي

یكنواختي درختان پیوند شده بر روي این پایه ها -1  

تكثیر رویشي آسان با استفاده از قلمه و خوابانیدن -2  

زودباردهي ارقام پیوندي بر روي این پایه ها-3  

امكان كشت متراكم درختان با استفاده از آنها-4  

عملكرد باالي درختان در واحد هكتار-5  

كیفیت مناسب میوه به دلیل آفتاب گیري مناسب تاج-6  

مدیریت كاراتر باغ به دلیل رشد محدود درختان-7  

خاك، بازار ،اقلیم )انتخاب نوع پایه باتوجه به شرایط مختلف تولید-8

...(و  



 معایب استفاده از پایه هاي رویشي

عدم تطابق با تمام اقلیم ها و شرایط نا مناسب تولید -1  

مدیریت دقیق و زمان بر باغات احداثي با استفاده از  -2

 آنها

هزینه اولیه باال جهت احداث باغات متراكم-3  

فراهم نمودن شرایط ایده ال جهت تكثیر -4  



 عوامل محدودكننده در استفاده از این پایه ها

ژنتیك گیاه،  زهكشي ناقص،الیه هاي سخت وآهكي، باال بودن آبهاي زیر ) عمق ریشه دواني-1
(زمیني  

درجه 28درجه وباالتر از3دماي خاك پایینتر از)دماي خاك-2
.رشد پایه را متوقف میكند( سانتیگراد  

رطوبت زیاد در خاك عالوه بر مشكالت تنفسي ریشه مشكالت -3
.ثانویه اي مثل بیماریها را به دنبال دارد  

این پایه ها از نظر تغذیه اي باید مورد توجه مداوم )مواد مغذي خاك-4
(.قرار داشته باشند  

شته )حساسیت هاي ویژه به بعضي از آفات و بیماریها-5
(مومي،پوسیدگي طوقه، آتشك  



 استقرار پایه ها در خاك و عمق كاشت

.استقرار درختان پیوندي بستگي به نوع پایه دارد-1   

 (M27,B9,M9). شكنندگي ریشه در پایه ، باعث استقرار ضعیف میشود-2

كاشت خیلي عمیق مشكالت ثانویه اي شامل: عمق كاشت -3  

.را به دنبال دارد(ریشه دهي شاخه پیوندك، رشد زیاد درخت، پوسیدگي طوقه)  

.جهت نگهداري درختان پاكوتاه باید از سیستم هاي نگهدارنده استفاده نمود-4  



تعدادي از پایه هاي رویشي سیبخصوصیات   

 M9پایه رویشي  -1

 .در فرانسه انتخاب شد1879به صورت تصادفي در سال•

 .بیشترین سطح زیر كشت در دنیا را به خود اختصاص داده است•

 .درختان بر روي پایه بذري است% 35تا%25اندازه درختان پیوندي بر روي آن•

با استفاده از خوابانیدن كپه اي به راحتي تكثیر میشود اما قلمه هاي خشبي به سختي ریشه تولید •

 .مي كنند

 .حساس به آتشك است•

 .ریشه هاي شكننده داشته و نیاز به قیم دارد•

 .درختان پیوندي بر روي آن زودبارده و پر محصولند•

 .در یك رقم خاص میوه تولید شده بر روي این پایه بزرگتر از سایر پایه هاست•





 M26پایه رویشي 

از نظر اندازه درختان پیوندي بر روي آن حدواسط •

M9وMM106مي باشند. 

معرفي 1959به دست آمده ودرسال M16باM9از تالقي•

 .شد

 .درختان پیوند شده بر روي آن پر بار و زودبارده هستند•

 .در بین پایه هاي مالینگ مقاوم ترین به سرما مي باشد•

 .حساس به آتشك و پوسیدگي طوقه است•

 





 M7پایه رویشي 

پایه %60اندازه درختان پیوندي بر روي این پایه به حدود•

 .بذري مي رسد

متحمل به اكثر بیماریها و سازگارترین پایه به دامنه وسیعي •

 .ازخاكها و آب و هواست

 .در خزانه به راحتي تكثیر میشود•

 .اما پاجوش زیادي تولید مي كند•



 M27پایه رویشي

بوجود 1929درسال M12وM13از تالقي بین پایه هاي•

 .آمد

خیلي پاكوتاه كننده است ودرختان پیوندي بر روي آن •

 .مي شوندM9كوچك تر ازپایه 

 .خیلي زودبارده بوده ونیاز به قیم دارد•

 .در خزانه به راحتي تكثیر مي شود•

 .براي ایجاد باغات خیلي متراكم  كاربرد دارد•





 MM))پایه هاي سري مالینگ مرتون

باهمكاري ایست مالینگ و موسسه جون 1920طي سالهاي•
اینس وانجام تالقي بین پایه هاي مالینگ وسیب رقم نورثرن 

اسپاي سري پایه هاي مقاوم به شته مومي تحت عنوان 
معرفي 1952تا1932مالینگ مرتون به دست آمدند ودرسال

 .شدند

این پایه ها معموال نیمه پاكوتاه بوده و در خزانه به راحتي •
 .قابل تكثیرند

مقاوم به شته مومي بوده واین مقاومت را از والد نورثرن •
 .اسپاي به ارث برده اند



 MM106پایه رویشي 

 .ونورثرن اسپاي به دست آمدM1از تالقي بین پایه•

 .نیمه پاكوتاه كننده و سهل ریشه زاست•

 .استقرار مناسبي در خاك داشته و نیاز به قیم ندارد•

 .پاجوش كمي تولید میكند•

حساس به آتشك و پوسیدگي طوقه بوده ودرختان پیوندي بر •
روي این پایه پاییز دیرتر خزان نموده وحساسیت آنها را به 

 .داراي گره هاي پوستي است.سرما و آتشك زیاد میكند







 MM111پایه رویشي

 .به دست امدMI-793از تالقي نورثرن اسپاي وهیبرید•

پایه اي نیمه قوي و درختان پیوندي بر روي آن به اندازه •

 .پایه هاي بذري مي رسد90%

 .در خزانه به راحتي تكثیر میشود•

 .بیشترین مقاومت به خشكي دارد•

درختان پیوندي بر روي این پایه زودبارده نبوده اما •

 .پربارند



 (P1-P22)پایه هاي لهستاني 

جهت تولید پایه هاي مقاوم یه سرماي 1954در سال•

زمستانه در كشور لهستان از تالقي بین پایه هاي مالینگ 

 .وسیب رقم بومي آنتونوكا این پایه ها به دست آمدند

از نظر اندازه دامنه وسیعي از پاكوتاه تا نیمه پاكوتاه كننده •

 .را در برمیگیرند

همگي مقاوم به سرما بوده وقابلیت تكثیر رویشي مناسب •

 .دارند

 



 B))پایه هاي سري بوداگوسكي

•B9 پایه اي پاكوتاه كننده با برگ و میوه قرمز رنگ كه از
 .ورقم رد استاندارد به دست آمده استM8تالقي

بوده وحساس به آتشك  و شته M9از نظر پاكوتاه كنندگي شبیه •
 .مومي است

 .استM9به سرما و پوسیدگي طوقه مقاومتر از •

 .مشكل تر استM9تكثیر این پایه نسبت به•

•B490از نظر اندازه شبیهMM106 ومقاوم به سرما، پوسیدگي طوقه
 .وسهل ریشه زاست

•B491 درختان پیوندي بر روي این پایه كوچكتر ازM9 بوده و
 .مقاوم به سرما هستند





 سایر پایه هاي سیب

 (سري كلوني–سري هیبرید )سري پایه هاي اوتاوا شامل•

جهت دستیابي به پایه هاي مقاوم به سرما در ایستگاه •
 .تحقیقات اوتاوا واقع در كانادا به دست آمده اند

از بذور .(MAC)سیب میشیگان كلوني سري پایه هاي•
حاصل از گرده افشاني آزادپایه هاي 

 .بوجود آمده اند5وروبوستا2مالینگ،آلنارپ

جهت تولید پایه هاي (CG)جنوا-سري پایه هاي كرنل•
سازگار در آمریكا برنامه اصالحي پایه هاي سیب در 

 .شروع شد1953سال



 پایه هاي رویشي سیب ایراني



(یتیمي)پایه رویشي آزایش اصفهان  

 .استM9پاكوتاه كنندگي این پایه مشابه•

درختان پیوندي بر روي این پایه خیلي زودبارده و پر محصول •
 .است

 .پایه با ارقام تجارتي سازگاري خوبي نشان داده است•

 .مقاوم به بیماري پوسیدگي طوقه است•

تكثیر پایه با استفاده از روش خوابانیدن كپه اي آسان بوده اما قدرت •
 .باززایي پاییني دارد

این پایه نر عقیم بوده و توانایي تولید میوه هاي پارتنوكارپ در آن •
 .فوق العاده است

در تالقي با سایر پایه ها مي بایستي بعنوان والد پدري در نظر •
 .گرفته شود







 پایه رویشي گمي آلماسي

این پایه بومي آذربایجان بوده و از نظر بیشتر صفات شبیه •

M9 مي باشد. 

 .پاكوتاه كننده و سازگار با بیشتر ارقام سیب است•

 قابلیت تكثیر رویشي با استفاده از روش خوابانیدن كپه اي •

مقاوم به بیماري پوسیدگي طوقه بوده و استقرار نسبتا خوبي •

 .در خاك دارد

 قلمه هاي خشبي این پایه ریشه زایي خوبي ندارند•



 پایه رویشي مربایي مشهد

 .این پایه بومي خراسان و پاكوتاه كننده است•

 .مقاومت خیلي باالیي به بیماري آتشك دارد•

قابلیت تكثیر رویشي در این پایه  پایین بوده و به آساني •

 .ریشه دار نمي شود

 .مقاومت به آهك باال در خاك در این پایه جاي مطالعه دارد•

در انجام دورگ گیري با پایه هاي خارجي بسیار موفق •

 .عمل كرده و بذر زیادي تولید مي كند







 روشهاي تكثیر غیر جنسي

بعضي سیب هاي )استفاده از بذور آپومیكسي•

 (آسیایي،مركبات و انگور

 (خشبي،نیمه خشبي وسبز)قلمه زدن•

 (كپه اي،شیاري،انتهایي وهوایي)خوابانیدن•

كشت مریستم، كشت ریز قلمه، كشت تخمك و )كشت بافت•

 .....(پرچم ،كشت جنین و

 (انواع پیوند شاخه و جوانه)پیوند شاخه و جوانه•

 





خوابانیدن كپه اي به عنوان روش مرسوم در تكثیر پایه هاي 

 رویشي

در این روش شاخه ها جهت ریشه زایي به گیاه مادري متصل مي •

 .باشند

پایه مادري مي بایستي یك فصل رشد در خزانه رشد كرده باشد تا •

 .داراي مواد غذایي كافي و شاخه هاي مناسب جهت خوابانیدن باشد

تهیه بستر ریشه زایي مناسب با قابلیت نگهداري رطوبت،نفوذپذیري •

 .كافي وممانعت از رسیدن نور به پایین شاخه 

 .زمان مناسب جهت پوشاندن شاخه هاي جوان با محیط ریشه زایي•

 فراهم نمودن رطوبت كافي در بسترهاي ریشه زایي•

 .تغذیه خزانه با استفاده از كودهاي خاكي و محلولپاشي•





















 تولید نهالهاي استاندارد در خزانه

 .تولید نهالهاي یكساله با استفاده از پیوند خواب•

 .تولید نهالهاي یكساله با استفاده از پیوند رومیزي•

 .تولید نهالهاي دوساله و داراي شاخه جانبي مناسب•

 .مزایاي نهالهاي دو ساله با شاخه هاي جانبي•

 



 چگونگي تولید نهال یكساله

در اواخر فصل زمستان شاخه هاي ریشه دار از كپه خارج •

وبا فاصله مناسب در خزانه كشت مي شوندسپس در اواسط 

تابستان با استفاده از روش پیوند خواب ارقام مورد نظر بر 

روي این پایه ها پیوند شده و در بهار سال بعد سربرداري 

 .میشوند

پیوندك در طول فصل رشد در خزانه نمو یافته ودر فصل •

زمستان از خاك در آورده میشوند وپساز درجه بندي از 

لحاظ طول و قطر نهال دسته بندي و انبار شده تا در فصل 

 .كاشت نهال فروخته شوند



 تولید نهال با استفاده از پیوند رومیزي

پایه ریشه دار شده در فصل پاییز از كپه ها خارج ودر طول 

فصل زمستان و در انبارهاي سرد نگداري وبا استفاده از 

محل .روش پیوند رومیزي با ارقام تجاري پیوند مي شوند

با شروع فصل رشد .پیوند را بااستفاده ازپارافین مي پوشانند

در این روش .پایه ها از انبار خارج ودر خزانه مي كارند 

شاخه پیوندك حامل یك جوانه بوده ونهال یك فصل رشد جلو 

این گونه نهالها معموال كوچك و انشعابات كمتري . مي افتد

 .دارند





 تولید نهال دوساله با انشعابات جانبي مناسب

گاهي نهالهاي پیوندي را یك فصل اضافه در خزانه باقي مي گذارند •
 .تا تولید انشعابات جانبي بیشتري نمایند

سانتیمتري سربرداري مي 75نهالها در زمستان سال دوم از ارتفاع•
شوند در طول فصل بهار سال بعد تعدادي شاخه جانبي برروي تنه 
 .اصلي تشكیل مي شوند كه عموما زاویه تنگي با محور اصلي دارند

براي تولید انشعابات با زاویه باز مي بایستي در طول فصل رشد •
سانتیمتر رسیدند  7/5هرگاه شاخه هاي جانبي بر روي تنه اصلي به

آنها را قطع نمود و بر روي شاخه فصل جاري انشعاباتي را انتخاب 
براي تولید این انشعابات ازبرگهاي انتهایي شاخه فصل جاري .نمود

 .و یا محلولپاشي با استفاده از پرو مالین كاربرد دارد





 روشهاي مختلف براي تولید شاخه جانبي

 15-20به(انتهایي)هرگاه طول شاخه فصل جاري•
هفته اي )سانتیمتر رسید برگهاي انتهایي را حذف نمایید

 .بار در طول فصل رشد 6تا 4ودر مجموع (یكبار 

محلولپاشي با پرومالین بر روي قسمت انتهایي شاخه •
 50تا25.)سانتیمتر رسید 20اصلي هر گاه طول آن به 

 (لیتر آب1میلي لیتر در

گرم در لیتر و 20بنزیل آدنین با غلظت BAاستفاده از •
 .لیتر آب100لیتر از محلول در  3تا5/1سپس 







 نگهداري نهال هاي تولیدي در سردخانه

پس از كندن نهال به انبارهاي سرد منتقل شده و بر اساس •

 .طول و قطر دسته بندي مي شوند

 درجه سانتیگراد با رطوبت نسبي باال1-2دماي سردخانه•

سانتیمتر و با اختالف 5/2میلیمتر تا9نهال بر اساس قطر از•

 .میلي متر طبقه بندي مي شوند3

 





 مدیریت باغات متراكم سیب



 مزایاي احداث باغات متراكم سیب

 عملكرد در واحد سطح باال مي رود•

 با تولید سریع ارقام جدید قدرت رقابت باال مي رود•

 كیفیت میوه به دلیل فتوسنتز مناسب باال میرود•

 .عملیات داشت و برداشت سریع و موثر واقع مي شود•

 .بازگشت سرمایه سریع انجام مي شود•

 



 معایب باغات متراكم

 .هزینه اولیه احداث در اینگونه باغات باال ست•

نیاز به داشتن دانش فني داشته و با مدیریت غلط زیان مي •

 .رساند

در صورت منطبق نبودن با شرایط محیطي نا مناسب زیان •

 .آن جبران ناپذیر است

 







 فرم دهي نهال وكارهاي تكمیلي

وادار كردن شاخه كور به تولید شاخه جانبي با استفاده از روشهاي •

 .زخم زني باالتر از جوانه ها، مارپیچي كردن محور اصلي

باز نمودن زاویه شاخه ها با استفاده از وزنه،ریسمان و گیره هاي •

 لباس

كوتاه نمودن شاخه در چرخه پایین شاخه ها پس از رسیدن به هم تا •

 محل چوب دوساله

كوتاه نمودن شاخه ها در قسمت باالیي تاج هرگاه قطر آنها •

 .قطر تنه اصلي رسیده باشد%50به

 .كوتاه نمودن محور انتهایي تا رسیدن به یك شاخه ضعیف جایگزین•













  غزبي تغذيه درختان سيب استان آذربايجان



كوي ٍكيفي در تاغات  يكي اس علل عودُ پائيي تَدى عولكزد•
تغذيِ ًاهطلَب ٍ تعثارت ديگز  عدم هصزف هتعادل كَدسية 

 .است  درختاى سية
تَاسى تا هصزف تي رٍيِ كَدّاي اٍرُ ٍ فسفات آهًَيَم ،  

 .خَردداّدر خاكْا تْن خَ ٍتعادل عٌاصز غذايي



خاك، آَل فسايان ي مصسف تٓ زئّ   pH تٍ دلٕل تاال تًدن•
مًدَاْ فسفاتٍ ، جرب عىاصس مم مصسف ماوىد آَه ، زيْ يمىگىص  

تا اشنال مًاجٍ شدٌ ي تحت چىٕه شسأطٓ ممثًد عىاصس فًق 
 .  الرمس دز امثس تاغات تسيش خًاَد مسد

 
تطًزٔنٍ ملسيش واشٓ اش ممثًد آَه ، مًچل ماودن تسگُا، ماَش  •

تشنٕل مًٌٕ ، مًٌٕ َاْ زٔص ، جازيئٓ شدن شاخٍ َا ي عازضٍ  
تٍ يفًز دز تاغُاْ سٕة استان   (Zn) مچلٓ دز اثس ممثًد زيْ

 قاتل مشاَدٌ است





 وتأج تجصٍٔ خاك ي آب تاغُاْ سٕة استان آذزتأجان غستٓ

فسفس دز خامُاْ تحت  آب وشان داد مٍ مقداز آَل ي وتأج تجصٍٔ فٕصٔنً شٕمٕأٓ خاك ي•
يلٓ مقداز مًاد آلٓ ي پتاسٕم دز حد پا ئٕىٓ قساز دازد ي مشنل  مشت سٕة مًزد مطالعٍ تاال

 .تاالتًدن مٕصان تٕنس تىات است  عمدٌ آتُا ْ آتٕازْ ،
 .ممثًد پتاسٕم ، زيْ ي آَه دز اغلة تاغُاْ مًِٕ سٕة استان يجًد دازد •

  .فسفس دز امثس تاغُا دز حد مفأت تا مسمًمٕت مٓ تاشد •



مشنل عمدٌ دز مًٌٕ َا پائٕه تًدن ملسٕم جرب شدٌ  -
دز مًٌٕ َا مٕثاشد مٍ پٕامدَاْ آن پائٕه تًدن عمس  

اوثازْ، سفتٓ تافت مًٌٕ ي يقًع واَىجازُٔاْ  
 فٕصًٔلًضٔنٓ است





 نحوه حفر چالكود



 نحوه حفر كانال كود



 نحوه حفر چالكود

 نحوه حفر كانال كود







  متشكرم



Apple 



High quality and apple fruit associated 

with good nutrition program  



Removing a leaf sample for analysis 

 



Nitrogen deficiency  

apple shoot (right): small, pale green leaves, little 

extension growth 

 



Nitrogen deficiency  

Apple Leaves Small; pronounced yellow and red tints. 



Phosphorus Deficiency  

Apple Leaves :Typical bronzing.  

 

 

 

 



Phosphorus deficiency  

Apple Leaves  

Small; dull purple and bronze tints 



Potassium deficiency  
Apple Leaves Bluish green, with slight marginal and 

intervenal chlorosis, followed by marginal scorching, 

either brown or grayish brown color 



  

Potassium Deficiency 

 



Potassium deficiency 





Post Harvest Disorders 
Calcium-related Disorders 

• Bitter pit 
• Sunburn 

• Cork spot 

• Cracking 



Calcium deficiency 



Calcium deficiency 

Bitter pit 



Calcium deficiency 

Bitter pit 







Calcium deficiency 



Calcium deficiency 



Post Harvest Disorders 
Superficial Scald 

• Most important storage 

disorder in apples 

• Dark brown, slightly 

depressed 

• Caused by volatiles from 

the fruit 

• Control 

– Air circulation 

– Antioxidants in post 

harvest dip 

– Do not store susceptible 

varieties 



Calcium deficiency 



Post Harvest Disorders 
Water core 

• Translucent areas in the 

flesh 

• Can be induced by 

excessive heat 

• More common in over 

mature fruit 



Post Harvest Disorders 
Calcium-related Disorders 

• Bitter pit 

• Sunburn 
• Cork spot 

• Cracking 



Post Harvest Disorders 
Calcium-related Disorders 

• Bitter pit 

• Sunburn 

• Cork spot 
• Cracking 



Post Harvest Disorders 
Calcium-related Disorders 

• Bitter pit 

• Sunburn 

• Cork spot 

• Cracking 



Necrotic leaf margins can be caused by too high a 

concentration of calcium chloride or by applying 

calcium chloride at temperatures above 25°C. 

 



Magnesium Deficiency  

Apple Leaves (var. Cox Orange Pippin) :Central 

intervenal necrosis. Central intervenal necrosis 

 

 



Magnesium Deficiency  



Mg deficiency  
Foliar symptoms for on young apple tree 

 



Magnesium Deficiency 



Magnesium deficiency  

Apple Tree 

Severe defoliation of terminal shoots progressing 

from base to tip 



Magnesium Deficiency  

Apple Leaves (var. Lane's Prince Albert) Chlorosis and 

central intervenal necrosis.  

Intervenal chlorosis and necrosis 



Magnesium Deficiency  

Apple Leaves :Purpling and intervenal necrosis from 

marginal areas. Purple tinting and intervenal necrosis 

developing from marginal areas 





Iron deficiency 



Iron Deficiency  



Iron deficiency  
Apple ShootsTip leaves chlorotic; small veins show 

as fine network in early stages; margins develop 

brown patches 





Manganese deficiency  
Apple TreeVariety, Early Victoria. Leaves severe chlorosis 

over most of tree; young leaves of terminal shoots not as 

severely affected as older leaves 



Manganese Deficiency  
Apple Foliage (var. Cox Orange Pippin) Leaves marginal and 

intervenal chlorosis 



Manganese Deficiency 



Manganese Deficiency  
Apple FoliageLeaves severe chlorosis; intervenal pattern less 

pronounced than for Cox Orange Pippin 



Toxicity Manganese 



Zinc deficiency  
Center: healthy shoot from zinc deficient tree; Left and Right: shoots 

showing zinc deficiency symptoms; buds along shoots fail to develop, 

leaves small and narrow ("Little Leaf" condition) and tend to form rosettes 

at tips of shoots 



Zinc deficiency 



Zinc deficiency 





Boron Deficiency 



Boron Deficiency 













Symptoms of necrotic leaf blotch on Golden 

Delicious  



Fig. 4. Internal 

bark necrosis or 

apple measles is a 

sign of Mn toxicity 

on apple 



Fig. 5. Small leaf resulting from 

glyphosate herbicide injury on apple 



Fig. 6. Severe corking on Delicious 

apple indicate low calcium. 





 آبیاری باغات

 حیدزطبیفِ زضبیی

 عضَ ّیئت علوی هسکص تحقیقبت کطبٍزشی

  1395آذز 

 ثِ ًبم خبلق ّستی

 



 روشهای آبیاری مناسب باغات

oغسقبثی 

oًَازی 

o دزختبىضیبزی دز طسفیي زدیف 

oًَازی دز اهتداد زدیف دزختبى 

o (تطتکی)حلقَی 

oحلقَی ثب ثبثلس 

oقطسُ ای لَح 

oِقطسُ ای دٍ زدیف 

oِقطسُ ای تک زدیف 

oقطسُ ای شیس سطحی 



 .ّیچ دطتِ ثٌدی ٍجَد ًدازدo آبیاری غرقابی

oّیچ ضیت ثٌدی ّن دیدُ ًوی ضَد. 

oدثی خیلی شیبد. 

oزٍاًبة خسٍجی شیبد. 

oًِفَذ غیس یکسبى آة دز سطح هصزع. 

oًفَذ عوقی شیبد. 

o دزصد 50تب  20زاًدهبى آثیبزی اش. 

o دزصد 100ًیبش آثی خبلص. 

o سبل قجل 2000هٌبست ثسای. 



 .دازای دطتِ ثٌدی ٍ هسش ثٌدیo آبیاری نواری

o هتس 20تب  3عسض ًَازّب ثیي. 

o ُ3عسض ًَاز دز ثسخی ّستِ دازّب ٍ سیت دب کَتب 

 .هتس

o هتس 6عسض ًَاز دز سیت. 

o دز هیبًدٍآة ثِ خبطس ٍجَد یًَجِ ٍ ًیبش ثِ آى ثسای

 .هتس 20هعیطت تب 

o لیتس دز  80تب  6دثی ٍزٍدی ثِ ّس ًَاز هتفبٍت اش

 .ثبًیِ

o دزصد 80تب  30زاًدهبى آثیبزی. 

o دزصد 100ًیبش آثی خبلص ثساثس. 

 



 .دثی ٍزٍدی هوکي است ثبثت ثبضدo عوامل موثر در طراحی آبیاری نواری

oعسض ًَاز هوکي است ثبثت ثبضد. 

oضیت ًَازّب. 

oطَل ًَازّب. 

oًفَذ دریسی شهیي. 

oثبفت خبک. 

oدَضص گیبّی ثیي زدیفْبی دزختبى. 

o استفبدُ اش ًسم افصازwin srfr 

 



 آبیاری شیاری
 (دو شیار در طرفین ردیف درختان)

oدازای دطتِ ثٌدی ٍ هسش ثٌدی. 

oعسض ضیبزّب ًین تب یک هتس. 

o  یًَجِ ٍ ثقیِ هحصَالت ثیي دزختی حرف

 .ضدُ اًد

o 10تب  4دثی ٍزٍدی ثِ ّس ًَاز هتفبٍت اش  

 .لیتس دز ثبًیِ

o دزصد 80تب  50زاًدهبى آثیبزی. 

o دزصد 70ًیبش آثی خبلص ثساثس. 

 



 روشهای مختلف آبیاری

 :(حلقَی)تطتکی •



 .دازای دطتِ ثٌدی ٍ هسش ثٌدیo آبیاری نواری در امتذاد ردیف درختان

o هتس 2.5تب  1.5عسض ًَازّب. 

o  یًَجِ ٍ ثقیِ هحصَالت ثیي دزختی حرف

 .ضدُ اًد

o 15تب  4دثی ٍزٍدی ثِ ّس ًَاز هتفبٍت اش 

 .لیتس دز ثبًیِ

o دزصد 80تب  50زاًدهبى آثیبزی. 

o دزصد 70ًیبش آثی خبلص ثساثس. 

 



 .دازای دطتِ ثٌدی ٍ هسش ثٌدیo (تشتکی)آبیاری حلقوی 

oدایسُ ّبی هتحد الوسکص. 

oآة ثِ تٌِ دزخت ًوی خَزد. 

oٍسط ضیبز اصلی دز ٍصط سبیِ اًداش. 

o 15تب  4دثی ٍزٍدی ثِ ّس ًَاز هتفبٍت اش 

 .لیتس دز ثبًیِ

o دزصد 80تب  50زاًدهبى آثیبزی. 

o دزصد 70ًیبش آثی خبلص ثساثس. 

 



آبیاری حلقوی 
 (تشتکی)



آبیاری حلقوی 
 (تشتکی)



 روشهای مختلف آبیاری

 :(حلقَی)تطتکی •



 روشهای مختلف آبیاری

 :ثب دثی شیبد ٍ تطتکثبثلس آثیبزی •

 85دز ایي حبلت زاًدهبى داخل هصزعِ اش •

 .هی تَاًد ثبضد 95تب 

 .دزصد است 70ًیبش خبلص •



روشهای مختلف 
 آبیاری

 :ثبثلس ٍ تطتک•



روشهای مختلف 
 آبیاری

آثیبزی قطسُ ای زٍی  •

 :سطحی

دز ایي حبلت زاًدهبى داخل هصزعِ •

 .هی تَاًد ثبضد 95تب  90اش 

 .دزصد است 70ًیبش خبلص •



 روشهای مختلف آبیاری

 :شیس سطحیآثیبزی قطسُ ای •

دز ایي حبلت زاًدهبى داخل •

 .هی تَاًد ثبضد 95تب  90هصزعِ اش 

 .دزصد است 47ًیبش خبلص •



 ترنچر برای نصب لوله های قطره ای زیر سطحی



 مکانهای مورد بازدیذ

زٍش اٍل ثبشدید اثتدا اش هصزعِ گَجِ فسًگی دز هٌطقِ •

ثبشدید ثِ عول ( دبیلَت سبتیس)سبزٍّبًلی، ضْس هبًیسب 

 .  آهد

 .ّکتبز 4.4: هسبحت هصزعِ•

 2015: شهبى ضسٍع دسٍضُ•

 .تي دز ّکتبز 125ثیص اش : تٌبض هصزعِ•

دزصد ًسجت ثِ  52: هیصاى صسفِ جَیی دز هصسف آة•

 آثیبزی تیخ

 .دزصد 40: صسفِ جَیی دز هصسف اًسضی•

 تَسط دیتب الگس َّزتَ: ثسًبهِ زیصی آثیبزی•

 



انذازه گیری پارامترهای هواشناسی توسط دیتاالگر هورتو در مسرعه 
 گوجه فرنگی

 ّکتبز26 :  هسبحت کل ازاضی کطبٍزش •

 ّکتبز 21:   ازاضی ثب آثیبزی قطسُ ای سطحی •

ّکتبز دز دٍ قطعِ  5:   ازاضی ثب آثیبزی قطسُ ای شیس سطحی •

 ّکتبزی 2.5

 1394ازدیجْطت سبل :   شهبى ًصت قطسُ ای شیس سطحی •

 سبًتیوتس 30: عوق ًصت لَلِ ّب •

 سبًتیوتس 140 : فبصلِ ًصت لَلِ ّب •

 ثِ صَزت ًطبیی: ًحَُ کبضت •

دزصد افصایص سَد ًصجت ثِ آثیبزی قطسُ  57:  سَد حبصلِ •

 ای زٍی سطحی

 

 



مکانهای مورد 
 بازدیذ

زٍش اٍل، ثبشدید اش ثبغ اًگَز دز هٌطقِ •

 (دسٍضُ ثسًبش)عالضیْس، ضْس هبًیسب 

 .ّکتبز 3: هسبحت هصزعِ•

 2015: شهبى ضسٍع دسٍضُ•

 .تي دز ّکتبز 32: تٌبض هصزعِ•

 45: هیصاى صسفِ جَیی دز هصسف آة•

 دزصد ًسجت ثِ قطسُ ای زٍی سطحی

 .دزصد 40: صسفِ جَیی دز هصسف اًسضی•



زٍش اٍل، ثبشدید اش ثبغ  

 اًگَز

 سبًتیوتس 40: عوق•

 هتس 3:  فبصلِ زدیف ّبی دزختبى•

دز ٍسط :  هحل استقساز لَلِ ّب•

 زدیفْب 

سبًتی  60: فبصلِ قطسُ چکبًْب•

 .هتس

 هیلیوتس 20: قطس لَلِ ّب•

 لیتس دز سبعت 4: دثی زیصش•

 سبعت 3زٍش  3ّس : هداز آثیبزی•



 مکانهای مورد بازدیذ

 زٍش اٍل، ثبشدید اش ثبغ اًگَز•



 زٍش اٍل، ثبشدید اش ثبغ اًگَز

 ثبغ اًگَز ثب قطسُ ای شیس سطحی

 ثبغ اًگَز ثب قطسُ ای زٍی سطحی



 مکانهای مورد بازدیذ
زٍش اٍل، ثبشدید اش ثبغ اًگَز کیسگیص، ضْس •

 هبًیسب

 .ّکتبز 10: هسبحت هصزعِ•

 2011: شهبى ضسٍع دسٍضُ•

 .تي دز ّکتبز 24: تٌبض•

 دزصد  40: هیصاى صسفِ جَیی دز هصسف آة•

 سبًتیوتس 40: عوق ًصت•

 سبًتیوتس 50: فبصلِ قطسُ چکبًِ •

 زدیفْب ثیي: فبصلِ لَلِ ّب•

 لیتس دز سبعت 4: دثی زیصش•

 سبعت 3زٍش  3: هداز آثیبزی•



روز دوم، بازدیذ از باغ گردو، 

 دنیسلی، باغ کوزا
 .ّکتبز 22: هسبحت ثبغ•

 2015: شهبى ضسٍع دسٍضُ•

  50: هیصاى صسفِ جَیی دز هصسف آة•

 دزصد ًسجت ثِ قطسُ ای زٍی سطحی

 .دزصد 40: صسفِ جَیی دز هصسف اًسضی•

 یک هتس: فبصلِ لَلِ ّب اش دزخت•

 سبًتیوتس 50: عوق لَلِ ّب•

سبًتی   60: فبصلِ قطسُ چکبًْب زٍی لَلِ•

 .هتس

 لیتس دز سبعت 4: دثی زیصش•

 سبعت 5زٍش  4: هداز آثیبزی•

 تَسط سٌسَزّب: اعالم شهبى آثیبزی•

 

 

 

 

 

 



 روز دوم، بازدیذ از باغ گردو، شهر دنیسلی، سنسورها و دستگاه دیتا الگر

 

 

 

 

 



روز دوم، بازدیذ از باغ هلو در شهر  

 آیذین، کایایورت

 .ّکتبز 4.4: هسبحت ثبغ•

 2011: شهبى ضسٍع دسٍضُ•

 45: هیصاى صسفِ جَیی دز هصسف آة•

 دزصد ًسجت ثِ قطسُ ای زٍی سطحی

 .دزصد 40: صسفِ جَیی دز هصسف اًسضی•

 یک هتس: فبصلِ لَلِ ّب اش دزخت•

 سبًتیوتس 40: عوق لَلِ ّب•

سبًتی  50: فبصلِ قطسُ چکبًْب زٍی لَلِ•

 .هتس

 لیتس دز سبعت 4: دثی زیصش•

 سبعت 3زٍش 3: هداز آثیبزی•

 

 

 

 

 



روز دوم، بازدیذ از باغ تازه هلو در  

 شهر آیذین، ساکیر بیگ

 .ّکتبز 10: هسبحت ثبغ•

 2015: شهبى ضسٍع دسٍضُ•

 35: هیصاى صسفِ جَیی دز هصسف آة•

 دزصد ًسجت ثِ قطسُ ای زٍی سطحی

 .دزصد 40: صسفِ جَیی دز هصسف اًسضی•

 سبًتیوتس 90: فبصلِ لَلِ ّب اش دزخت•

 سبًتیوتس 40: عوق لَلِ ّب•

سبًتی  50: فبصلِ قطسُ چکبًْب زٍی لَلِ•

 .هتس

 لیتس دز سبعت 4: دثی زیصش•

 سبعت 3زٍش 3: هداز آثیبزی•

 

 

 

 

 



 مبانی آبیاری قطره ای زیر سطحی

 .سبًتیوتسی قساز هیگیسد 50تب  30لَلِ ّب دز عوق •

 .سطح شهیي تَسط لَلِ ّب اضغبل ًوی ضَد•

دز ثبغبت ثِ علت دز عوق قساز گسفتي لَلِ ّب، آة ثِ سطح شهیي ًوی زسد ٍ  •

 .هطکل علف ّسش اش ثیي هی زٍد

 .هجبزشُ ضیویبیی ثب علف ّسش ٍجَد ًدازد•

 .هجبزشُ هکبًیکی ثب علف ّسش ثِ حداقل هی زسد•

 .اهکبى هجبزشُ هکبًیکی ثب تساکتَز ٍ ادٍات آى ثِ زاحتی ٍجَد دازد•

 



 مبانی آبیاری قطره ای زیر سطحی



 آبیاری ریشه، نه مسرعه و هوا

 .آى ّن ایي است. دز تسکیِ االى یک ضعبز ٍجَد دازد•

 .ثِ جبی شهیي زیطِ زا آثیبزی کٌید•

 ثِ جبی شهیي ٍ َّا دز آثیبزی ثبزاًی،•

 .فقط زیطِ زا آثیبزی کٌید•

 

 

 



 فواصل لوله های دارای قطره چکان در حاالت مختلف

 محصول زراعی و باغی

تعداد رشته لوله 

برای هر ردیف 

 درخت

عمق کارگذاری 

ها لوله

 (سانتیمتر)

فاصله از ردیف 

درختان 

 (سانتیمتر)

ها فواصل لوله

در محصوالت 

زراعی 

 (سانتیمتر)

 درختان میوه

های درختان با ردیف

 متر 6یا  5فواصل 
 120تا  70 40 2

  

های درختان با ردیف

 متر 3فواصل 
 ها وسط ردیف 40 1

محصوالت 

 زراعی

 35   یونجه و گندم

  

60 

 30   گیاهان ردیفی نشایی
 120در  70

 30   گیاهان ردیفی بذری
100 



 پالن باغ با لوله های دارای قطره چکان



 متری 4در امتذاد فواصل  A- Aمقطع 



 متری 4در امتذاد فواصل  B- Bمقطع 
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 مقدمه:

ميوه ها داراي ويتامين هاي مفيد هستند كه براي بدن ما ضروري اند. اما ويتامين ها فقط يك قسمت كوچك از مواد مفيد ميوه ها 

حفاظت و بيماريها  ت غذايي در مقام وااليي قرار دارند و ما را در برابر بسياري از ناخوشي ها هستند. بسياري از ميوه ها از نظر كيفي

كه بطور  براى ميوه ها قائل است بيشتر از بسيارى از غذاها است در قرآن مجيد آيات زيادى است اهميتى كه اسالم د.مي كنن

 . بعضى آيات از ميوه مشخص نامبرده است گار قرار داده ، وعموم نام ميوه ها را برده ، و آنها را دليل بر عظمت آفريد

 . ها را برده اين آيه است از آياتى كه بطور عمومى و خصوصى نام ميوه

غیر معروشات، و النخل و الزرع مختلفا اکله و الزیتون و الرمان متشابها و  و هو الذى انشا جنات معروشات و

  متشابه کلوا من ثمره اذااثمر غیر

آفريد خرما و بذرهايى كه از جهت  آفريد باغهايى كه نيازمند به داربست است، و باغهايى كه نيازمند به آن نيست و نيز وندخدا

برخى شبيه به هم، و بعضى بى شباهت به يکديگرند، و هرگاه ميوه و ثمره آنها  خوراک متفاوتند، و بوجود آورده زيتون و انار كه

برنج ...( زيتون و انار نامبرده شده ، ضمنا بايد  در اين آيه، از خرما، دانه هاى زراعتى )گندم ، جو و.نيدآنها بهره بردارى ك رسيد از

 .نيستند آنها برده شده از نظر خاصيت غذايى با بعضى ديگر از ميوه ها قابل مقايسه هايى كه در قرآن نامدانست ميوه

  :رى زياد بوده كه درروايتى چنين آمده استاهميت ميوه ها در نظر پيشواى اسالم پيغمبر)ص( بقد

اذا اتى بفاکهة حدیثة قلبها و وضعها على عینیه و یقول : اللهم اریتنا اولها  کان رسول اهلل صل اهلل علیه و آله

  اخرها فارنا

ر خدايا. ابتداى آورند آنرا مى بوسيد و بر دو چشم خويش مى گذارد و مى فرمود: با وقتى ميوه تازه اى براى پيغمبر)ص( مى

 :روايت دو مطلب استفاده مى شود از اين. اين ميوه را به ما نشان دادى اواخر اين ميوه را نيز به ما نشان ده آمدن

خداوند در يك ميوه كامال نمايان است كه از چوب خشکى با گذشت چند ماه  احترام به نعمتهاى خداوند، زيرا قدرت و علم -1

 .خوش رنگ و معطر بوجود مى آورد طراوت، زيبا ميوه اى با

 ...خوراكى و غذايى و تاءثيرى كه در سالمت و حفظ جوانى انسانها دارد عظمت و اهميت ميوه از نظر مواد -2

 

 codling moth                 Cydia pomonela      Lep: Tortricidae  کرم سیب

آفت در تمام مناطق كشت سيب ديده مي شود. عالوه بر سيب به  اينكرم سيب )تخم خوار سيب( آفتي جهاني است. در ايران 

درختاني چون بــــــــــه، گالبي، زردآلو، خرمالو، گردو، گوجه، آلو، آلوبالو، بادام وانار حمله مي كند. كرم سيب در واقع تخم خوار 

 وليه رشد ميوه باعث ريزش آن ميشود. براي رسيدن به دانه از بافت ميوه نيز تغذيه مي كند. حمله آفت در مراحل ا است و

           
 بیولوژی:

تبديل به  الرو درون پيله، در بهار گذراند.رنگ ضخيم مي كرم سيب زمستان را به صورت الرو كامل در داخل پيله هاي سفيد

شوند. حشرات بالغ ظاهر ميحشرات  شود و همزمان با پايان يافتن دوره گلدهي دوران شفيرگي هم به اتمام ميرسد وشفيره مي
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تايي( تخم 3 تا2ها معموالً انفرادي)كنند. اين حشرات روي كاسبرگ، گلبرگ، نهنج و حتي سرشاخهبالغ از شهد گلها استفاده مي

 نسل كرم سيب به تعداد گذارند. الروهاي نسل اول از دم ميوه وارد ميشوند و الروهاي نسل بعد از هر جاي ديگر وارد ميشوند.مي

 نسل دارد. 3-2 وآذربايجانغربي دو عامل درجه حرارت و طول روشنايي روز بستگي دارد. در فارس

 کنــتــرل آفت کرم ســــیب:

 به سه روش: IPMنام تجاري فرمون كرم سيب در  Sexpheromon =Codlemon كاربرد 

 : Monitoring. پیش آگاهی 9

ها تعبيه مي شوند و شب پره هايي كه آماده جفت گيري هستند را شکار  در اين روش كپسولهاي حاوي فرمون مصنوعي در تله

يابد. بايد توجه برداري دقيق و مرتب نياز دارد. با كمك اين روش تعداد دفعات سمپاشي كاهش مي نمايد. اين شيوه به آمارمي

 تطبيق ميدهند.( ddداشت آمار تله ها را براي دقت عمل بيشتر با فنولوژي گياه و درجه حرارت موثر)

 :Mating disruption. اختالل در جفتگیری 2

بين نرفته و  دهند. در اين روش پروانه هاي نر ازدر اين روش سطح باغ را بوسيله فرمونهاي مصنوعي بصورت اشباعي پوشش مي

 مانند.تنها از جفت گيري باز مي

 : Mass trapping. شکار انبوه 3

)كاهش جفتگيري  شوندرود. بدين طريق تعداد زيادي از پروانه هاي نــــر گرفتار ميموني بکار ميدر اين روش تعداد زيادي تله فر

 و تخم گذاري(.

 & Granupomبا نام تجاري G.V زا مانند: ويروس گرانولوسيس كرم سيبهاي بيماريكاربرد ميکروارگانيسم

Carpovirusin  
 مانند :استفاده از زنبورهاي پارازيتوئيد تخم كرم سيب 

 Trichogramma cacoeciae و T. evanescens و T. embryophagum  
 ( پاک كردن و ازبين بردن پوسته هاي درخت )از بين بردن پناهگاه زمستاني آفت(4 

ها پناه مي  بين بردن الروهايي كه جهت شفيره شدن به اين محل از دور تنه درخت و بازديد مرتب آن و و كارتن  ( بستن گوني5

 آورند.

 از بين بردن ميوه هاي آلوده در سراسر سال  (6

 کنترل شیمیائی:

 در هزار 1.5و  EC35%فوزالن)زولون(  .1

 درهزار 2و  EC20%آزينفوس متيل)گوزاتيون(  .2

 درهزار 1و  EC60%ديازينون  .3

 درهزار1.5و  WP40%ديازينون  .5

 در هزار2و  WP20%آزينفوس متيل  .6

پيش از  اول الروهاي سن ظهور پيك پرواز وزمان بعد از هاي پيش آگاهي)معموالً در با آفت براساس اطالعيه توصيه: زمان مبارزه

 نفوذ به داخل ميوه( 

 Quince moth      Euzophera bigella                    (Lep.:pyralidae)   کرم به 
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زدگي  شناسي و مبارزه با كرم سيب معلوم گرديد كه كرم ستهاي دواچي و اسماعيلي در زمينه زي ضمن بررسي 1342در سال 

هاي آلوده الروهاي قرمز ارغواني رنگي  هاي سيب، گالبي و بخصوص به منحصر به كرم سيب نيست و گاهي در ميان ميوه ميوه

مالً قابل تفکيك شناسي كا شود كه اگرچه نحوه خسارت آنها به گونه كرم سيب شباهت نسبي دارد ولي از نظر شکل مشاهده مي

شويم در زير  تر مي باشند. همچنين مشاهده گرديد كه تعداد الروهاي ارغواني رنگ نسبت به كرم سيب هرچه به پاييز نزديك مي

شود. با تفکيك الروها بر حسب مشخصت ظاهري و قرار دادن آنها در انکوباتور  هاي تنه درختان سيب و گالبي بيشتر ميپوستك

هايي از اين حشرات براي تشخيص گونه به  ت آمد كه از نظر شکل ظاهري كامالً از كرم سيب متمايز بودند. نمونههايي بدس پره شب

تشخيص داده شد. الروهاي اين آفت اخيراً زير پوست  E. bigellaگونه  W. Sauterزوريخ ارسال گرديد و بوسيله سوتر 

 درختان انار مشاهده شده است.

 شناسی: زیست

برند. الروهاي زمستان گذران در  هاي خاكستري رنگ و كشيده به سر مي تان را به صورت الروهاي كامل در داخل پيلهكرم به زمس

هاي سيب به حشرات كامل  شوند. شفيره در اوايل فروردين و كمي قبل از باز شدن شکوفه اواخر اسفندماه به شفيره تبديل مي

خواري است. الروهاي چوبخوار فاقد دياپوز اجباري و الروهاي  ار چوبخواري و ميوهشوند. الرو اين حشره داراي دو رفت تبديل مي

شود. برخي از الروها تا آخر فصل  باشند. رفتار چوبخواري در اول فصل )نسل بهاره( مشاهده مي خوار داراي دياپوز اجباري مي ميوه

هاي  گيرد. پروانه خواري روي به و گردو انجام مي وران ميوهدهند. دوران چوبخواري روي سيب و گالبي و د اين رفتار را ادامه مي

گذارند و الروهاي حاصل از  ها مي هاي تنه و شاخه خارج شده از الروهاي زمستان گذران قسمت اعظم تخمهاي خود را در شکاف

ها  تخمها در طول بهار روي ميوهنمايد. محل تغذيه، عمق پوست و ناحيه كامبيوه است. البته تعدادي از  آنها شروع به چوبخواري مي

خواري از اوايل تابستان شروع  شوند كه الروهاي حاصل هيچگاه قادر به ادامه اين شيوه زندگي نيستند. ميوه نيز گذاشته مي

شود. حشرات  تايي در روي ميوه، شکاف تنه درخت گذاشته مي 6تا  2گردد. در اين زمان تخمها اغلب به صورت انفرادي وگاهي  مي

شوند، در  دهند، الروها بيشتر از فرو رفتگي محل اتصال دو ميوه وارد آن مي ماده محل تصال دم ميوه را به سطح آن ترجيح مي

شوند. يك الرو معموالً چند ميوه را مورد  ها نيز داخل مي هايي در سطح ميوه وجود داشته باشد از محل خراش صورتيکه خراش

نمايند.  ريزند. الروها از زير پريکارپ و پوشش دانه آندوكارپ و گاهي از دانه تغذيه مي و معموالً نميهاي گرد دهد. ميوه حمله قرار مي

نسل در سال دارد و تراكم آن در نسل  4تا  3الروها ممکن است در داخل ميوه تبديل به شفيره شوند. اين آفت در شرايط كرج 

در آخر تابستان و پاييز به خصوص روي سيب و گالهي و به خيلي شديد رسد. به همين دليل خسارت آن  آخر به حداكثر خود مي

 است.

 کنترل شیمیائی:

 در هزار 1.5و  EC35%. فوزالن)زولون( 1

 درهزار 2و  EC20%. آزينفوس متيل)گوزاتيون( 2

 درهزار 1و  EC60%. ديازينون 3
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 درهزار1.5و  WP40%. ديازينون 4

 در هزار1و  EC50%. اتريمفوس)اكامت( 5

 در هزار2و  WP20%. آزينفوس متيل 6

 

 Plum fruit moth           Cydia funebrana            کرم آلو 
Syn: Grapholitha funebrana              (Lep: Tortricidae) 

                
گوجه، هلو و گاهي زردآلو و گيالس، آلبالو و دار شامل انواع آلو،  در اكثر مناطق كشور انتشار دارد. از آفات مهم درختان ميوه هسته

ها را نيز مورد حمله قرار  زند، الروهاي اين آفت عالوه بر ميوه ممکن است جوانه باشد. به آلو سياه خسارت زيادي مي قيسي مي

الروه ميوه را ترک هاي كرم زده در صورتي كه  باشد. ميوه دهند. خسارت عمده آن شامل تغذيه الرو از گوشت يا پريکارپ ميوه مي

آيد كه يکي  العمل اپيدرم ميوه ضمغي از آن بيرون مي باشد. بر اثر عکس كرده باشند محتوي توده متراكم فضوالت سياه رنگ آن مي

 نمايند. ها اكثراً ريزش مي باشد. اين ميوه هاي آلوده مي از عالئم تشخيص ميوه

 شناسی زیست

برد.  اي به سر مي الت دياپوز در داخل يك پيله سفيد چركي نسبتاً ضخيم مايل به قهوهاين حشره زمستان را به صورت الرو به ح

كنند و حتي در داخل خاک ديده  هايي كه حشرات ديگر ايجاد مي ها در زير پوستکهاي تنه درخت، داخل شکافها و سوراخ اين پيله

شوند. بر اساس  ي درختان ميزبان حشرات كامل ظاهر ميها شوند. در بهار پس از طي دوره شفيرگي مصادف با باز شدن شکوفه مي

 شود. ولي در كرم سيب مشاهدات رجبي تخمهاي اين آفت تماماً روي ميوه گذاشته شده و روي برگها خيلي بندرت تخمي ديده مي

شوند  وز از تخم خارج مياي برخوردار است. الروها به فاصله يك هفته تا ده ر عداد تخمهاي گذاشته شده روي برگها از اهميت ويژهت

گردند. طرز زندگي اين آفت با مختصر جزئياتي شبيه طرز زندگي  خورند، باعث ريزش آنها مي هاي كوچك مي و چون از دانه ميوه

 باشد. نسل متفاوت مي 3تا  2باشد. تعداد نسلهاي اين آفت از  كرم سيب مي

 کنترل کرم آلو:

باشد. در نقاط گوجه و آلوكاري مهم كشور بايد طبق برنامه دقيقي كه در قالب  مياين حشره يك آفت كليدي روي گوجه و آلو 

پاشي بر عليه مهترين آفات آلو و گوجه را نيز بر اساس مبارزه با اين  توان سم گردد با آن مبارزه نموده مي ريزي مي آگاهي طرح پيش

ير حشرات مهم اين دو ميوه را زير پوشش سم برد. البته حشراتي حشره تنظيم نمود و به عبارت ديگر با مبارزه بر عليه اين آفت سا

توان  نظر زمان مبارزه مطابقت چنداني با اين حشره ندارد ولي در مقابل مي از Hoplocampa minutaنظير زنبور گوجه 

ي را با ها و حتي شته Tecaspis asiaticaشپشك آسيايي ،  Eulecanium coryliهاي نخودي  مبارزه بر عليه شپشك

 مبارزه با نسل اول اين آفت تلفيق نمود.

هاي  ريزي نمود. اكنون كه تله توان بر اساس تخمگذاري حشره و مشاهده اولين تفريخ تخمها پي زمان مبارزه با كرم آلو را مي

توان با استفاده  فرمول تجارتي كرم آلو( مي Fanemoneفروموني براي پيگيري و نوسان جمعيت اين حشره به بازار آمده است )

هاي آن و روشن شدن شروع و پايان نسلها و طبيعتاً با كمك گرفتن از شروع تخمگذاري حشره )با مشاهدات عيني( زمانهاي  از داده
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هاي موجود از جنس تريکوگراما را جهت كنترل نسبي اين  مبارزه را مشخص نمود. در زمينه استفاده از پارازيتوئيدها بايد گونه

 ت نمود. حشره حماي

 کنترل شیمیائی:

 در هزار 1.5و  EC35%. فوزالن)زولون( 1

 درهزار 2و  EC20%. آزينفوس متيل)گوزاتيون( 2

 درهزار 1و  EC60%. ديازينون 3

 درهزار1.5و  WP40%. ديازينون 4

 در هزار1و  EC50%. اتريمفوس)اكامت( 5

 در هزار2و  WP20%. آزينفوس متيل 6

 

 

 سرشاخه خوار هلو 

Peach twig borer      Anarsia lineatelia              (Lep: Gelechiidae)  

                 
باشد. همچنين به قيسي،  در اكثر استانهاي كشور انتشار داشته و از آفات مهم درختان هلو، بادام، زردآلو، آلو، سيب و خرمالو مي

باشد. الروها اين حشره در اول بهار غالباً داخل  جه اول روي انواع زردآلو ميزند. خسارت آن در در زالزالك و ازگيل نيز خسارت مي

گردند. در نسل بعد وارد ميوه هلو، بادام و آلو شده و همراه  هاي فرعي مي ها شده و باعث خشك شدن آنها و ايجاد سرشاخه سرشاخه

 گردند. با كرم سيب و كرم آلو موجب از بين رفتن آنها مي

 شناسی: زیست

ها  يا صورتي شدن غنچه Pinkگذارند. الروها در مرحله  هاي درختان مي در داخل جوانه 2اين حشره زمستان را به صورت الرو سن 

هاي جوان شده و  نمايند. بعد از ريزش گلبرگها وارد سرشاخه ها و سپس از گلها تغذيه مي از محلهاي زمستاني، خارج ابتدا از غنچه

هاي سخت و خشبي رسيدند آن را ترک نموده و  نمايند. الروها هنگامي كه به قسمت روع به تغذيه مياز باال به سمت پايين ش

دهند. سوراخ ورودي الروهاي  هاي نارس را مورد حمله قرار مي دهند. الروها سپس ميوه سرشاخه ديگري را مورد حمله قرار مي

گردد. الروها پس از رشد كامل از ميوه خارج  ها مي مر موجب ريزش ميوهمزبور اكثراً در محل اتصال دم به ميوه قرار دارد كه اين ا

العاده  الي علفهاي هرز زيرد رختان پس از تنيدن پيله فوق هاي سطح خاک، برگهاي پوسيده و البه شوند و در شکاف كلوخه مي

گردد. در شرايط دماوند ظهور  ل ميهاي قطور درختان تشکي شوند. گاهي شفيره در شکاف تنه و شاخه ظريف تبديل به شفيره مي

هاي خود را به صورت انفرادي و  گيري تخم ها پس از جفت گردد. پروانه حشرات كامل نسل زمستاني از اواخر خردادماه شروع مي

سمتهاي ها و بندرت روي ق هاي اين نسل تقريباً كليه تخمهاي خود را بر روي ميوه گذراند. پروانه هاي چندتايي مي بندرت در دسته

ها تخمريزي  گردند مجدداً روي سرشاخه گذراند. حشرات كاملي كه از اين نسل ايجاد مي هاي جوان و سلولزي مي انتهايي سرشاخه

 نسل دارد. 3تا  2نمايند. اين حشره در شرايط متفاوت  كنند و الروهاي حاصله زمستان گذراني مي مي
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 کنترل:

آلوده ريخته شده و معدوم كردن آنها چه در نسل زمستاني و چه در نسل اول تابستاني، هاي  آوري ميوه . مبارزه مکانيکي: جمع1

 همچنين هرس بهاره درختان قبل از كامل شدن دوران تغذيه الروهاي داخل شاخه در كاهش جمعيت آفت بسيار مهم است.

پاشي بسيار مفيد است.  خ دقيق سم( براي تعيين تاريAnamone. پيش آگاهي: استفاده از فرمون جنسي )با نام تجارتي 2

و مرحله ريزش گلبرگها)همراه با هرس( و در نسل دوم در اواسط تيرماه  Pinkپاشي براي نسل اول در مرحله  بهترين زمان سم

 اند.  هاي قيسي تازه شروع به تغيير رنگ نموده است كه در اين موقع ميوه

 استفاده مي كنيم.. كنترل شيميايي: ازسموم نفوذي مانند ديازينون 3

 Leucoptera scitella                (Lep: Lyontiidae)          مینوز لکه گرد

               
اين حشره تاكنون در استانهاي تهران، مركزي، گرگان، منطقه شاهرود، خراسان، آذربايجان و اصفهان ديده شده است ولي احتمال 

كشور نيز فعاليتي داشته باشد. فعاليت اين حشره تاكنون روي سيب، گالبي، به، گيالس، آلبالو، خيز  دارد در ساير نقاط مهم ميوه

 شود. گوجه، آلو، ازگيل و تمشك ديده مي

 شناسی زیست

متر داراي دو نسل و در نواحي مانند كرج چهار نسل  2222متر داراي سه نسل در ارتفاع  2222اين آفت در نقاطي با ارتفاع حدود 

هاي موجود روي  هاي قطور درختان و داخل شکاف ل دارد. زمستان را به صورت شفيره داخل پله زرد پوستکهاي تنه و شاخهدر سا

ها، روي برگهاي خشك ريخته شده درخت ميزبان و داخل شکافهاي موجود در خاک پاي  ها، داخل علف آنها، محل انشعاب شاخه

هاي شفيرگي آغاز و تخمريزي نيز به فاصله  قريباً بالفاصله بعد از خروج آنها از پيلهها ت گيري پروانه برد. جفت درختان به سر مي

 گيرد. كوتاهي صورت مي

عدد  54و متوسط  44و حداكثر  33ها حداقل  شوند. تعداد تخم ها به صورت انفرادي و در سطح زيرين برگها قرار داده مي تخم

روز و  15تا  12متر(  1552است. در نسلهاي تابستانه اين دوره در نقاط مرتفع )باشد. دوره جنيني در نسلهاي مختلف متفاوت  مي

 باشد. يمروزم  12تا  7در كرج 

خل پارانشيم شده و خود را به زير اپيدرم فوقاني برگها االروها از محل اتصال تخم به برگ اپيدرم تحتاني برگ را سوراخ كرده و د

اي و تيره دارند. فضوالت الروي در مسير حركت الرو درد اخل داالن  در گالبي رنگي قهوه ها گهگاه و مخصوصاً رسانند. داالن مي

شوند. الروها پس از رسيدن به نهايت رشد، پوسته داالن خود را در سطح روئي برگ پاره كرده و در خارج از آن در  ديده مي

توان تعداد زيادي از آنها را در حالتي آويزان از شاخ  يآيند. در اين زمان است كه م جستجوي محل مناسب براي شفيره شدن برمي

 باشند. هاي پاييني درختان و يا سطح خاک مي و برگ درختان ديد كه درصد رساند خود به قسمت

 کنترل:

 مينوزها داراي دشمنان طبيعي زيادي مي باشند بنابراين بايد از سمپاشي بي رويه خوداري كرد.

 کنترل شیمیایی:

 /. در هزار به محض تفريخ تخمها5به نسبت  WP25%رون)ديميلين( ديفلوبنزو.1

 /. در هزار5به نسبت  EC2.5%دلتامترين)دسيس( .2
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 /. در هزار5به نسبت  EC25%پرمترين)آمبوش(  .3

 /. در هزار6به نسبت  EC10%فن پروپاترين)دانتيل(  .4

 /. در هزار5به نسبت  SP20%استامي پرايد)موسيپالن(  .5

 

 Lyonetia clerkella            (Lep: Lyonetiidae)              لکه مارپیچی برگمینوز 

                   
اين حشره در استانهاي تهران، مركزي، خراسان، آذربايجان، كردستان، باختران و اصفهان روي سيب، گالبي، به، گيالس، آلبالو، 

 گوجه، آلو، زالزالك و ازگيل ديده شده است.

 شناسي زيست

هاي تنه و  باشد. زمستان را به صورت حشره كامل در پناهگاههاي مختلف از جمله زير پوستك تعداد نسل آن مانند گونه قبل مي

الي برگهاي ريخته، زير بقاياي گياهي و داخل داالنهاي خالي حشرات چوبخوار و پناهگاههاي مختلف موجود در خاک  ها، البه شاخه

اند. به نظر  باشد. در اين زمان گلها هنوز نشکفته هاي برگ هم زمان مي حشرات كامل در بهار با باز شدن جوانهگذراند. خروج  مي

 كنند. گيري مي اي بنمايند، جفت رسد كه حشرات كامل به محض خروج بدون اينکه تغذيه مي

هاي  گذارد. اولين داالن ر زير اپيدرم ميشوند. حشره ماده تخم خود ا تخمها به صورت انفرادي در سطح زيرين برگ گذاشته مي

متر نيز  توان بالفاصله پس از گل ديد. داالن الروي باريك و بلند و مارپيچ است. طول اين داالنها گهگاه از ده سانتي الروي را مي

كامل در طول نمايد. خسارت ناشي از الروهاي اين نسل ناچيز است كه علت اصلي آن را بايد تلفات شديد حشرات  تجاوز مي

 زمستان دانست.

شفيره خارج از داالن الروي و داخل پيله سفيد رنگي به شکل گهواره كه در چهار گونه خود بوسيله تار به سطح برگ چسبيده 

 كند كه عاري از داالن الروي باشند. الروها معموالً به شود. الرو براي شفيره شدن معموالً برگهايي را انتخاب مي است، تشکيل مي

شوند. ولي در كل تعداد آنها در سطح زيرين  ها در هر دو سطح برگ ديده مي شوند. شفيره صورت گروهي در يك مکان شفيره مي

 برگها بيشتراز سطح روئي است.

 :کنترل

 مينوزها داراي دشمنان طبيعي زيادي مي باشند بنابراين بايد از سمپاشي بي رويه خوداري كرد.

 کنترل شیمیایی:

 /. در هزار به محض تفريخ تخمها5به نسبت  WP25%بنزورون)ديميلين( ديفلو .1

 /. در هزار5به نسبت  EC2.5%دلتامترين)دسيس(  .2

 /. در هزار5به نسبت  EC25%پرمترين)آمبوش(  .3

 /. در هزار6به نسبت  EC10%فن پروپاترين)دانتيل(  .4

 /. در هزار5به نسبت  SP20%استامي پرايد)موسيپالن(  .5

 ارزه تلفیقی با مینوزهامب
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هاي  پاشي اين آفت داراي دشمنان طبيعي متعددي است كه در برنامه مبارزه تلفيقي بايد به آنها توجه داشت و با جلوگيري از سم

 رويه نسبت به حفظ و حمايت آنها اقدام نمود. بي

متري( همه آنها دو  2222قاط بسيار مرتفع )تعداد نسل هر چهار گونه در نقاط مختلف مشابه يکديگر است به عبارت ديگر در ن

متر( همه آنها سه نسل و در مناقي شبيه كرج همه آنها چهار نسل در سال دارند. شروع و  2222نسل و در نقاط بينابيني )حدود 

 باشد. پايان نسلها در همه نقاط تحت بررسي تقريباً مشابه مي

توانيم مبارزه را بر اساس  در زمينه مبارزه شيميايي بر عليه اين مينوزها ميرسيم كه  با توجه به موارد فوق به اين نتيجه مي

ريزي نمود و همه را به عنوان يك گونه تلقي نماييم. اصوالً در مورد مينوزها و بر اساس تجارب  مهمترين آنها در منطقه برنامه

اي كه از اهميت  پاشي كافي خواهد بود. نکته ر دو سمار نسل حداكثهساليان اخير اگر مبارزه خوب انجام شود حتي در نقاطي با چ

توان با  پاشي را مي زيادي برخوردار نباشد بهتر است كه در صورت لزوم مبارزه را روي نسل دوم پياده كرد و در آن صورت اين سم

نداني از نظر زماني با زمان پاشي عليه نسل اول كرم سيب تلفيق نمود. در همين رابطه خوشبختانه مبارزه با نسل سوم تفاوت چ سم

توان در مورد كرم سيب و اين  مبارزه با نسل دوم كرم سيب نخواهد داشت. يك چنين تلفيقي را در نقاط دو و چهار نسلي نيز مي

را با  پاشي عليه آنها توان سم مينوزها انجام داد. ولي اگر در ارتفاعات مبارزه عليه نسل اول مينوزها الزامي باشد در آن صورت مي

عمليات شخم پاييزه پس از ريختن  ها كه در نقاط مرتفع تقريباً از جمعيتي قابل توجه برخوردارند تلفيق نمود. پاشي عليه ليسه سم

 تواند از تراكم آفت بکاهد. برگها نيز مي

 Yponomeuta malinelus               (Lep: Yponomeutidae)    لیسه سیب 

    
اي است مخصوص ارتفاعات و در اغلب استانهاي ايران فعاليت دارد. ميزبان اصلي آن  ت بوده، در نتيجه حشرهاين آفت سرما دوس

زند. برخي معتقدند در ايران اين آفت  دارها به آلو، بادام و گوجه خسارت مي زند. از هسته سيب و گاهي به گالبي نيز خسارت مي

 .نمايد مونوفاژ بوده و فقط روي سيب فعاليت مي

 شناسی زیست

برد. در اوايل بهار يکياز الروها پولك را سوراخ و از آن خارج  به سر مي)اووپالک( زمستان را به صورت الرونئونات در زير پولك

گردد. بقيه الروها به تريج از همان سوراخ خارج و سپس به حد فاصل بين دو غشاء تحتاني و فوقاني برگ رفته و از پارانشيم  مي

نمايند. پس از مدتي از برگها خارج و مستقيماً از برگهاي  عمل مي Leaf minerو به عبارتي مانند الروهاي مينوز يا  برگ تغذيه

تنند كه حالت تار عنکبوتي به درخت  گذارند. الروها در اين هنگام از خود تارهايي مي مجاور تغذيه و فقط رگبرگها را به جا مي

شود. در اواسط تابستان كه الروها به حداكثر رشد  الرو ديده مي 122و در هر النه گاهي تا  دهد. فعاليت الروها دسته جمعي مي

هفته و بتدريج حشرات كامل  5تا  3شوند. دوره شفيرگي  هاي سفيد رنگي تنيده و درون آنها به شفيره تبديل مي رسند پيله مي

ر بتدريج انجام گرفته و متعاقباً تخمريزي نيز به تدريج صورت ها از اوايل خرداد تا نيمه شهريو گردند. خروج پروانه ظاهر مي

 گيرد. مي
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گذارند. دوره نشو و نماي جنيني حدود دو هفته  تايي زير هر پولك مي 62تا  22هاي ماده تخمهاي خود را در دستجات  پروانه

همين حالت تا بهار سال آينده زير پولکها  آيند و به باشند زير پولکها بوجود مي سپس الروهاي ريز كه همان الروهاي نئونات مي

 مانند. بنابراين ليسه سيب در هر سال فقط يك نسل دارد. باقي مي

 کنترل لیسه:
Hym.: Ichneumonidae 

 Campoplex ensatorپارازيتوئيد شفيره 

 Itoplectic europeatorپارازيتوئيد شفيره 

 Pimpla turionellaeپارازيتوئيد شفيره 

 Hym.: Encyridae  
          : Encyrtus fuscicollis 

يابد. بدين معني كه اين زنبور بيش از يك تخم در داخل بدن ميزبان  باشد كه به شکل تقسيم جنيني تکثير مي پارازيتوئيد الرو مي

زنبور، بدن  هاي ديگري تقسيم شده به طوريکه در انتهاي فعاليت الروي اين گذارد ولي در اين تخم جنين به جنين خود نمي

 گردد. زنبور خارج مي 42تا  52(. از يك تخم Polyembrionyگردد ) ميزبان مملو از الروهاي آن مي

 کنترل شیمیایی:

 در هزار2و  EC57%. ماالتيون 1

 درهزار2و  EC20%. آزينفوس متيل)گوزاتيون( 2

 زمان مبارزه: پس از متورم شدن جوانه ها و درست قبل از باز شدن گلها

 Yponomeuta padellus              (Lep.: Yponomeutidae)                        میوه لیسه
درختان مورد حمله اين ليسه شامل سيب، گوجه، زردآلو، قيسي، زالزالك، گالبي، ازگيل، به، آلو، بادام و برخي درختان غير مثمر 

اند. طرز زندگي  رديف طولي قرار گرفته 3عدد است كه در  32ميوه  عدد ولي در ليسه 26تا  25باشد. تعداد خالهاي ليسه سيب  مي

 شود به شرح زير است: باشد ولي اختالفات عمده كه در زندگي ان ديده مي و طرز خسارت آن شبيه ليسه سيب مي

 كند. پروانه ليسه ميوه زودتر از ليسه سيب شروع به پرواز مي .1

شوند، بلکه در روي  مستانه كه بيرون آمدند به صورت مينوز داخل بافت پارانشيم برگ نميدر ليسه ميوه، الروها از زير پولك ز .2

 گردند. برگهاي جوان پراكنده شده، مشغول بستن تار و تغذيه مي

شوند و  هاي مختلف درخت به خصوص بين برگها در پيله سفيدرنگ به شفيره تبديل مي الروهاي ليسه ميوه تك تك در قسمت .3

 باشد(. برخالف ليسه سيب به طور متراكم در نزديکي هم قرار ندارد )مبارزه مانند ليسه سيب ميها  پيله

 کنترل شیمیایی:

 در هزار2و  EC57%. ماالتيون 1

 درهزار2و  EC20%. آزينفوس متيل)گوزاتيون( 2

 زمان مبارزه: پس از متورم شدن جوانه ها و درست قبل از باز شدن گلها

 Lepidosaphes malicola      (Hom.: Diaspididae)     سپردار واوی سیب
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كند. در روي درختان بيد، تبريزي، ياس و عده ديگري از  اين آفت به درختان سيب، هلو، گوجه، زردآلو و ندرتاً گالبي حمله مي

و به خصوص سيب گالب بيشترين آبادي، شميراني، مورو، الله  هاي شفيع درختان زينتي نيز مشاهده شده است. اين آفت به سيب

هاي هوايي  شود. سپردار واوي سيب به تمام قسمت هاي مشهدي و زرد و قرمز لبناني كمتر آلوده مي كند. سيب خسارت را وارد مي

هاي بدشکل  هاي كوچك و پريده رنگ، ميوه نمايد. درختان آلوده داراي برگ درخت سيب از قبيل تنه، شاخه، برگ و ميوه حمله مي

 .باشند هاي خشك مي ريز و سرشاخه و

 شناسی زیست

گذراند.  عدد در زير سپر ماده مي 122سپردار واوي سيب زمستان را به صورت تخمهاي سفيد رنگ شکري به تعدادي در حدود 

وي تنه درختان آيند و به خوبي ر ها در شرايط كرج در اواسط ارديبهشت ماه بيرون مي باشند. پوره ها داراي دياپوز اجباري مي تخم

دهند. پاها و  شوند. پس از پيدا كردن محل مناسب بالفاصله تغيير جلد مي كنند و به سهولت توسط باد جابجا مي ميزبان حركت مي

شود  هاي مجعد مومي شبيه به پنبه مشاهده مي شوند. در اين موقع در اطراف بدن حشره رشته ها را از دست داده و ثابت مي شاخك

روز تغذيه تغيير جلد  22تا  15پس از  2گيرد. پوره سن  اي اطراف بدن حشره را مي متراكم شده و به صورت هالهكه به مرور 

هاي نسل دوم  شود. پوره شود و كمي بعد حشره كامل بالدار زير سپر خارج مي دهد و در اين حالت حشره نر تبديل به شفيره مي مي

باشد. طبق نظر برخي محققين در نواحي  ند. سپردار واوي سيب داراي دو نسل ميشو اين آفت در اواسط مرداد ماه مشاهده مي

 .شود گرمسير اصفهان نسل سومي از اين حشره مشاهده مي

 :کنترل

Fiscus = (physcus) testaceus 
Aphlinidae 

ن را به صورت الرو در داخل زمستا Aphelinidae ها، زنبورهاي پرازيتوئيد فوق از خانواده عالوه بر تعداد زيادي از كفشدوزک

هاي سن  ها شروع به تعويض جلد كردند اين زنبورها خارج شده و در بدن پوره گذرانند و در بهار موقعي كه پوره بدن حشره ماده مي

 .كنند دوم شروع به تخمريزي مي

Hemisarcoptes malus (Acari: Hemisarcoptidae) 
كنند. زمستان به صورت ماده بالغ  هايش از تخم اين حشره تغذيه مي و خود و پوره كنه فوق پرداتور تخم شپشك واوي سيب بوده

 كنند هاي تخم در زير سپرهاي اين حشره سپري مي در بين توده

 :كنترل شيميايي

 .هاي از زير سپر خارج شده باشند % پوره75باشد و  Crawler مبارزه شيميايي بايد زماني باشد كه شپشك در مرحله

 در هزار2و  EC20% ) فوس متيل)گوزاتيونآزين. 1

 درهزار 1.5و  EC47% اتيون. 2

 در هزار1و  EC50% ) اتريمفوس)اكامت. 3

 درهزار 1 -1.5و EC40.8% ) كلرپيريفوس)دورسبان. 4
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  /. درصد5و  O 80% روغن امولسيون شونده. 5

س از سپري شدن اوج سرماي زمستان و قبل از پ Volk) پاشي )سموم روغني پاشي زمستانه اواخر زمستان به صورت روغن سم

 هاي زمستانه داراي هيدروكربن اشباع كمتري هستند شود )روغن بيداري درختان انجام مي

 Malacosoma neustria         (Lep: Lasiocampidae)         پروانه تخم انگشتری
زند و در اثر تغذيه  درختان جنگلي و غير مثمر خسارت مي اين آفت به سيب، گالبي، گوجه، به، گل سرخ، گوجه زينتي و گرهي از

 گردد. الرو درخت عاري از برگ مي

       
 شناسی زیست

ماه از سال حشره به صورت تخم بوده و در  5برد.  يك نسل در سال دارد. زمستان را به صورت دستجات تخم روي شاخه به سر مي

پردازند. الروها ضمن تغذيه به تنيدن تار پرداخته و حتي  ا به تغذيه از برگها مياواسط فروردين ماه تخم تفريخ شده و الروه

شوند. هر حشره ماده  ها از اوايل خردادماه ظاهر مي خورند. اولين شفيره در ارديبهشت ماه تشکيل شده و شب پره رگبرگها را نيز مي

 گذارد. عدد تخم مي 222تا  122گيري  پس از جفت

 کنترل:

 هايي كه روي آنها تخمگذاري شده است در انهدام آفت مؤثر است. خهـ هرس شا1

 ـ مبارزه شيميايي در بهار پس از ظهورالروهاي جوان با يکي از سموم تماسي گوارشي2

 ابریشم باف ناجور 

 (Gypsy moth)                      Lymantria dispar               (Lep: Lymantriidae) 

                    
آيد و به  مي نمايد. در ايران گاهي به حالت طغياني در گونه حمله مي 522اين حشره آفتي است پلي فاژ و در دنيا به بيش از 

 زند. خصوص در نواحي شمال روي درختان جنگلي پهن برگ و درختان ميوه خسارت مي

 شناسی زیست
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تا  45شوند. الروها  در اوايل بهار بتدريج تخمها تفريخ والروها خارج مي زمستان را به صورت تخم و در حالت دياپور سپري كرده و

هاي ابريشمي  دهد. انتقال الروهاي جوان يا الروسن اول بوسيله باد و بوسيله رشته روز فعاليت برگخواري شديد از خود نشان مي 72

بوسيله تارهاي ابريشمي به تنه درخت يا چيز ديگر  شود. شفيره باشد. الرو پس از تغذيه در محل مناسبي تبديل به شفيره مي مي

هاي ماده پس از خروج به علت سنگيني بدن خود  انجامد. پروانه روز به طول مي 14تا  12كند. مرحله شفيرگي  خود را متصل مي

هاي  به صورت تودهگيري، تخمهاي خود را  باشند و در همان حول و حوش محل خروج از شفيره پس از جفت قادر به پرواز دور نمي

هاي مختلف درخت  هاي جوان ميزبان و يا روي قسمت عدد در رويپوست صاف تنه و شاخه 2222تا  522بيضي شکل به تعداد 

اي گرد و كرم رنگ هستند. از اواسط تابستان تا بهار  دهند. تخمها تا اندازه هاي بريده شده درخت قرار مي روي سنگ و روي كنده

 گذارنند. ا به حالت تخم ميآينده نزدگي خود ر

 زهرمبا

 ـ دشمنان طبیعی9

 Brachymeria intermedia  =Hym.: Chalcididaeپارازيتوئيد شفيره 

 Exorista larvarum  =Dip.: Tachinidaeپارازيتوئيد الرو 

 Apanteles sp. = Hym.: Braconidaeپارازيتوئيد الرو 

 ـ کنترل شیمیایی2

 در هزار 3تا  2.5به نسبت  huringiensis B.t در هزار يا باكتري 2.3ديميلين( به نسبت استفاده از ديفلوبنزورون )

 سفیده رگ سیاه

(Black – Veined White)             Aporia crataegi                 (Lep: Pieridae) 

         
ميليمتر با شاخك سنجاقي است. در نرها مفصل آخر شاخك  22باشد. روز پرواز، به طول  اي سفيد رنگ با رگبالهاي تيره مي پروانه

ها چهار مفصل آخر سفيد رنگ است. در اكثر مناق كشور وجود دارد. الرو اين آفت از برگهاي درختان ميوه مانند سيب،  و در ماده

( در داخل 4و  3وهاي سنين نمايد. زمستان را به صورت الروهاي غير كامل )الر گالبي، گوجه، بادام، آلبالو و گيالس تغذيه مي

 هايي از تارهاي خود و برگ درختان تهيه نموده است به سر برده و يك نسل در سال دارد. النه

 :کنترل

هاي  كند. بريدن و سوزاندن النه الروهاي اين آفت را پارازيته مي Braconidaeاز  Apanteles glomeratusزنبور 

 اي در كاهش آفت خواهد داشت. عمدهزمستاني آفت، موقع هرس درختان نقش 

 Saturnia pyri               (Lep.: Saturnidae)پر طاووس گالبی 
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اي و روي هر بال لکه درشتي شبيه به چشم وجود دارد. الرو  ميليمتر، خاكستري مايل به قهوه 142حشره كامل با بالهاي باز حدود 

هاي آبي رنگ با موهاي بلند است.  هاي مختلف داراي غده رسد و روي حلقه ميليمتر مي 122د اندازه آن به سبز رنگ در حداكثر رش

نمايد. زمستان گذراني به صورت شفره و يك نسل در  زند. الرو از برگ تغذيه مي به گالبي، سيب، بادام و گاهي پسته خسارت مي

 سال دارد. 

 توان به روش مکانيکي با آن مبارزه نمود. آوري الروهاي درشت مي كنترل: با جمع

 

 پروانه فری یا کرم خراط 

(Leopard moth)      Zeuzera pyrina              (Lep: Cossidae) 

               
ت كند. از درختان مثمر سيب ميزبان اصلي آن در ايران اس هاي بسياري از درختان مثمر و غيرمثمر حمله مي اين حشره به گونه

توان به افرا، بيدمشك، بيد، نارون، بوط و زبان  ولي خسارت آن روي گالبي، به و گردو نيز ديده شده است. از گياهان غيرمثمر مي

آيد در  ميزبان براي آفت ذكر شده است. درخت سيب به اين آفت خيلي حساس و زود از پا درمي 152گنجشك اشاره نمود. در دنيا 

 اوم است.حاليکه گردو تا حدودي مق

 شناسی زیست

پروانه فري در ايران هر دو سال يك نسل دارد. زمستان را به صورت الروهاي سنين مختلف در درون شاخه درختان ميزبان 

ها به تدريج ظاهر  پره شوند و اواخر بهار شب گذراند. در اواسط بهار الروهايي كه رشدشان كامل شده تبديل به شفيره مي مي

گيري اغلب در  اي نداشته و به جهت سنگيني قادر به پرواز نيستند. پس از جفت اده اصوالً هيچ نوعي تغذيهشوند. حشرات م مي

گذارد. اين تخمها  كنند. هر حشره ماده نزديك به هزار تخم مي مدخل سوراخ خروجي، شکاف ته و حتي روي زمين تخمريزي مي

شوند. تغذيه اصلي  ها تفريخ شده و الروهاي كوچکي خارج مي و هفته تخمها هستند. به فاصله يك تا د خوراک مناسبي براي مورچه

الروها از چوب شاخه و تنه است. الروها ضمن تغذيه فضوالت نارنجي رنگ خود را از سوراخ ورودي كه در ضمن سوراخ خروجي 

شوند و اين  درختان مبتال جمع مي ريزند. اين فضوالت در پاي هاي كوچك و مدور بيرون مي آنها نيز خواهد بود به صورت گلوله
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باشد. كانالهايي كه در داخل چوب بوسيله الرو اين حشره بوجود  خود يکي از راههاي بسيار آسان تشخيص وجود پروانه فري مي

 سانتيمتر طول دارد و بستگي به گونه ميزبان دارد. 42تا  32آيد مستقيم و حدود  مي

شرات چوبخوار و مخصوصاً اسکوليت درختان ميوه و پروانه زنبور مانند را به دنبال خواهد حمله اين آفت روي سيب استقرار ساير ح

 داشت. چون دهانه خروجي داالنهاي الروي پروانه فري محل مناسبي براي تخمريزي و در نتيجه خسارت پروانه زنبور مانند است.

شوند. الروها پس از تغذيه كامل  اي به شاخه ديگر منتقل مي اخهسازد از ش الروها با تارهايي بسيار نارک كه با غدد دهاني خود مي

كشد. در كرج اين زمان به تدريج از اوايل ارديبهشت ماه شروع و تا  روز طول مي 42تا  22شوند. دوره شفيرگي  تبديل به شفيره مي

 شوند. همان سوراخ ورودي خارج ميهاي كامل پس از ظهور از  ماه اوليه ادامه دارد. پروانه 5اوايل شهريورماه نزديك به 

 :کنتـــــــرل

)عادت الروخواري(  Reduviidaeهاي  خواري( و سن هاي شکاري )عادت تخم توان به مورچه از دشمنان طبيعي اين آفت مي ـ1

 اشاره نمود.

 كاهد. هاي بعدي مي هاي خشك و آلوده از شدت خسارت ـ رعايت اصول به زراعي، هرس و سوزاندن شاخه2

توان با فرو بردن مفتولي در درون سوراخهاي ورودي، الروهاي آفت را از بين  در موردي كه تعداد درختان آلوده كم باشد مي -3

 برد.

 ـ استفاده از قرص و خميرهايي كه گازهاي سمي توليد مي كنند. 4

در قالب مبارزه تلفيقي عليه  Mating disruptionهاي جنسي به صورت تکنيك  ـ امروزه در اكثر كشورهاي جهان از فرمون 5

 شود. اين آفت استفاده مي

هاي جوان گياه كه همان رگبرگها و دمبرگها و  بهترين موقع مبارزه شيميايي زماني است كه الروهاي سن اول به قسمت -6

ا استفاده از سموم توان ب كنند در اين موقع چون عمق نفوذ الروها هنوز چندان زياد نيست مي هاي نازک است حمله مي شاخه

 نفوذي مؤثر براي از بين بردن آفت استفاده كرد.

 درهزار2و  EC20%آزينفوس متيل)گوزاتيون( 

 درهزار 1و  EC60%ديازينون 

 

 Cossus cossus        (Lep: ossidae) (Goat moth)            کرم جگری یا کرم نجار

              
باشد. بيشتر در نواحي معتدله سرد و مرطوب انتشار دارد. حشره كامل به  مانند پروانه فري مياين آفت از نظر خسارت كم و بيش ز

رسد. الروهاي جگري رنگ هستند بدين  ميليمتر مي 42اي مايل به خاكستري است و عرض آن با بالهاي باز گاهي به  رنگ قهوه

ميليمتر هم  122رسند. )الروهاي كامل طولشان به  به نظر مياي مايل به قرمز و در پهلو زرد پررنگ  ترتيب كه قسمت پشتي قهوه

 رسد(. مي

نمايد. در اين بين،  از نظر گياهان ميزبان اين آفت به سيب، گالبي، به، گوجه و بسياري از درختان غيرمثمر و جنگلي حمله مي

كند. رژيم غذايي اين  ن بيشتر حمله ميشود كه اين آفت به درختان مس گيرند. گفته مي درختان سيب بيشتر مورد حمله قرار مي
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كنند. اين گونه درختان كه از بين  آفت چوبخواري است الروها از منطقه پوستي، كامبيوم و چوب درختان ميزبان تغذيه مي

اين گردند. برخالف كرم خراط  گردند دچار ضعف بيشتري شده نهايتاً با حمله ساير حشرات چوبخوار نابود مي ها انتخاب مي ضعيف

 كنند. هاي جوان خسارت وارد مي الروها به ندرت به شاخه

 شناسی زیست

زمستان گذراني به صورت الرو در درون تنه درختان و بدون دياپوز اجباري است. هر دو سال يك نسل دارد. الرو پس از تکميل 

از ترشحات بزاقي خانه شفيرگي آميخته از  رساند. الرو با استفاده رشد خود براي شفيره شدن خود را به نزديکي سوراخ ورودي مي

كشد. ظهور  هفته طول مي 6هفته و حتي گاهي  4تا  3شود. دوره شفيرگي  خاک و ذرات چوب ساخته و تبديل به شفيره مي

هاي  گيري تخمهماي خود را به صورت دسته گيرد. حشره ماده پس از جفت حشرات كامل در اواخر بهار و اوايل تابستان صورت مي

عدد  1222متغير و به طور متوسط  1522تا  1422دهد. حداكثر تعداد تخم از  تايي در شکاف پوست تنه درخت قرار مي 52تا  15

هاي دروني تنه و شاخه تغذيه  شوند و از قسمت روز سپس الروهاي جوان خارج و وارد پوست مي 14است. دوره جنيني تخم 

 نمايند. مي

 مبارزه

ورودي الرو حشره يکي است از طريق مبارزه مکانيکي و با فرو بردن يك مفتول سيمي در دخل سوراخ  . چون سوراخ خروجي و1

 توان الرو را زخمي كرد يا كشت. مي

دهد رعايت اصول بهداشت بهترين راه پيشگيري از اين  . با توجه به اينکه حشره فقط درختان پير و ضعيف را مورد حمله قرار مي2

 باشد. آفت مي

ياري و تغذيه مناسب باعث حفظ فشارآوندي مناسب درگياه مي شود والرو آفت نمي تواند به راحتي به چنين گياهاني حمله . آب3

 .كند

 

 Synanthedon myopaeformis        (Lep: Sesiidae)    پروانه زنبورمانند درختان سیب 

 
باشد. الروهاي اين آفت در  ارد. از آفات مهم درختان سيب مياين گونه در مناطق وسيع از كشورهاي اروپايي و آسيايي انتشار د

هاي اصلي فعاليت دارند و گاهي باعث خشك شدن كامل درختان  منطقه كامبيوم در زير پوست تنه درختان، روي تنه و شاخه

 گردند. مي

 شناسی زیست

دار الرو در زير پوست  نهاي پيچ و خمزمستان گذراني اين حشره به صورت الروهاي سنين مختلف در محل تغذيه يعني داال

رسانند بلکه تغذيه آنها از پوست و كامبيوم است. الروهاي زمستان گذران در بهار  باشد. الروها براي تغذيه به چوب آسيبي نمي مي

رسد و  متر ميميلي 14تا  15سال بعد مجدداً شروع به فعاليت كرده و پس از تکميل دوران الروي در حالي كه طول آنها به حدود 

هاي  شوند. الروها قبل از شفيره شدن پيله آيند، در زير پوست تبديل به شفيره مي به رنگ زرد عسلي به يك خط تيره پشتي درمي



17 
 

شوند.  سازند و در داخل آن تبديل به شفيره مي اي رنگ مي هاي پوست و فضوالت قهوه مخصوص مركب از تارهاي ابريشمي و خورده

شوند. اين زمان در حدود اواسط خردادماه تا  ها ظاهر مي تا دو هفته و طي دوران شفيرگي كامل شده و پروانه الروها پس از يك

شود. ماده تخمهاي  گيري و تخمريزي در روز انجام مي هاي حياتي آنها شامل جفت ها و فعاليت باشد. پرواز پروانه اوايل تيرماه مي

گذراند. در  هاي قطور مي د در جوار يکديگر در شکافها و زخمهاي روي پوست تنه و شاخهخود را به صورت انفرادي و گهگاه چند عد

هاي سالم، حشره ماده حتي از  هاي قطور نيز تخم اين حشره ديده شده است. در روي تنه اين رابطه حتي در محل هرس شاخه

 نمايد. جهت تخمگذاري استفاده مي تركهاي بسيار خفيف ناشي از تغييرات اقليمي و عوامل فيزيولوژيك گياهي نيز

روز متغير است. الروها پس از خروج از راه شکاف و يا زخمي كه تخم در آن گذاشته شده  22تا  4دوره چنيني تخم متفاوت و از 

باشد.  نمايند. تغذيه هم از بافتهاي در حال فساد و هم از بافتهاي تازه مي است به داخل پوست نفوذ نموده و تغذيه را شروع مي

سازد.  اي رنگي بوده كه گهگاه از شکافها بيرون زده و محل فعاليت الروي را مشخص مي هاي ريز قهوه فضوالت الروي به صورت دانه

 گذرانند. بنابراين يك نسل در سال دارد. اين الروها تا بهال سال آينده در همين محلها زمستان را مي

 :کنترل

 باشد. و نکته بسيار مهم قابل بحث ميدر مورد درختان پذيراي اين آفت د

 بخشي ندارند. اند و يا از نظر كاشت وضعيتي رضايت شوند يا رها شده ـ بيشتر درختاني كه جهت تخمريزي انتخاب مي1

ها و  ها باعث جلب اين آفت براي تخمريزي خواهد گرديد. در اين رابطه حتي ترک ـ هر نوع شکاف، ترک . زخم روي تنه و شاخه2

خيز كوهستاني به فراوني روي درختان  هاي ناشي از عوامل بيماريزا مانند بيماري معروف قارچي خوره كه در نقاط ميوه ير شکلتغي

گردد. لذا مهمترين طريقه پيشگيري از حمله و خسارت اين آفت رعايت  سيب رايج است باعث جلب اين حشره براي تخمريزي مي

باشد.  ، هرس و پانسمان زخمهاي روي تنه با مواد ضدعفوني كننده و چسب پيوند مياصول صحيح باغداري، آبياري به موقع

هاي اصلي درخت يك هفته پس از ظهور حداكثر حشرات كامل در بهار، تراشيدن آن قسمت از پوست تنه كه  پاشي تنه و شاخه سم

 خشك و فاسد شده و پوشاندن محل زخم با چسب پيوند بسيار مؤثر است. 

 گردد. ودهاي ازته و حيواني و انجام آبياري كافي موجب رشد سريع پوست و خفته كردن آفت ميدادن ك -3

 درهزار 2-3سموم فسفره  -4

 اندوسولفان)تيودان( -5

 

 Polyphylla ollivieri    ((Col: Scarabaeidae     کرم سفید ریشه

       
ن مختلفي اين حشره در اكثر مناطق ايران وجود دارد و از ريشه گياها
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توان به گيالس، گالبي، سيب، به، هلو، گوجه، آلو، زردآلو، آلبالو، انار، مو، تاج خروس وحشي،  نمايد. از اين جهت مي تغذيه مي

زميني، ياس بنفش، برگ بو، برگ نو، گاليول، چمن، تبريزي،  ، خيار، بادمجان، لوبياسبز، كدو، سيبChenopodiumهاي  گونه

 مود.بيد و نارون اشاره ن

 شناسی زیست

تواند يك نسل را در طي دو سال  اي و خاک مي كند. در شريط مساعد تغذيه سال طي مي 3اين حشره طول يك نسل را در 

برد و در بهار سال سوم قبل از آنکه وارد مرحله شفيرگي شود يك محفظه گلي براي  بگذراند. زمستان را به صورت الرو به سر مي

 24تا  17شود(. دوره شفيرگي  شود )در برخي موارد خانه شفيرگي ساخته نمي آنجا تبديل به شفيره ميكند و در  خود درست مي

گردند. اوج خروج  باشد.حشرات كامل از دهه سوم خردادماه تا دهه سوم مردادماه بسته به شرايط محيطي منطقه ظاهر مي روز مي

شوند. سپس از برگ درختان مثمر و  وراخهايي ايجاد و خارج ميمعموالً در تيرماه است. حشرات كامل براي خروج در خاک س

 گيرد. گيري و تخمريزي در غروب و اوايل شب انجام مي هاي حياتي، تغذيه، جفت نمايند. تمام فعاليت غيرمثمر تغذيه مي

يري در اوايل شب و  فتبرند. ج الي شاخ و برگ درختان و جاهاي امن به سر مي در روز حشرات كامل بدون هيچ فعاليتي در البه

شود. حشره كامل  گيري انجام مي روز( بعد از جفت 4شود. تخمريزي معموالً چند روز )معموالً  ها انجام مي اغلب در روي شاخه

كند.  ريزي مي اي مناسب كه غذاي كافي براي الروسن اول وجود دارد تخم مادهبا پاهاي جلويي خود زير خاک رفته و در منطقه

شود. دوره جنيني يا  سانتيمتري خاک گذاشته مي 12هاي تا شش عددي در عمق صفر تا  صورت انفرادي يا دسته ها به تخم

Incobation period  سن الروي است. الرو سن اول از مواد  3روز است. حشره داراي  35تا  32در منطقه كرج و شهريار

كنند. الرو در خاكهاي مرطوب فعاليت بيشتري  درختان تغذيه مي هوموسي يا ريشه علفهاي هرز و سنين دو و سه الروي از ريشه

 اي است. دارد. فعاليت اين حشره در سطح باغ لکه

 مبارزه

 آوري حشرات كامل از اواخر بهار به بعد ـ جمع1

 آوري حشرات در صبح زود بوسيله تکاندن درختان ـ جمع الف

 آوري حشرات كامل با كمك نور چراغ ـ جمع ب

 هاي هرز يکساله و چند ساله چون منبع غذايي خوبي براي الروهاي سن اول است. هاي هرز سطح باغ از علف بردن علف ـ از بين2

 آوري الروها در اسفندماه ـ شخم زمستان و جمع3

پاشي پاي كيلو در هکتار به طريق محلول  12ليتر( و پودر وتابل ليندين  3.5تا  3ـ مبارزه شيميايي با استفاده از ديازينون )4

 درخت در اوايل بهار و اوايل تابستان. بهتر است بعد از ريختن محلول پاي درخت آبياري سبکي نيز انجام شود.

 Milkyكنند كه باعث بوجود آمدن بيماري شيري ) بر عليه اين آفت استفاده مي Bacillus popilliaeـ امروزه از باكتري 5

diseaseشود. ( در الروها مي 

 نيز روي الروها تأثير دارد. Metarrhizium anisopliaeـ قارچ 6
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 Adoretus persicus           (Col.: Scarabaeidae)       سوسك برگخوار درختان میوه

    
باشد. از  اين حشره در مناطق خراسان، تهران، مركزي، همدان، لرستان، باختران، كردستان، اصفهان، فارس، يزد و كرمان فعال مي

شود. حشره كامل از برگ درختان مثمر نظير گالبي، سيب، به، گيالس، گوجه، آلو، بادام،  درجه دوم باغات ميوه محسوب ميآفات 

نمايد و در تراكم باال فقط رگبرگ اصلي را به جا  زردآلو و هلو، همچنين از برگ درختان غير مثمر نظير بيد و صنوبر تغذيه مي

 گذارد. مي

 شناسی زیست

شوند. ظهور آنها بسته به شرايط آب و هوايي مخصوصا درجه  معموالً در اواخر خردادماه و اوايل تيرماه ظاهر مي حشرات كامل

هاي  شود از پناهگاه باشد. حشره بالغ شب پرواز بوده و موقعي كه هوا تاريك مي اي به منطقه ديگر متفاوت مي حرارت فصل از منطقه

ايد. اين حشره از نظر فعاليت و رژيم غذايي معموالً زندگي دسته جمعي دارد. حشرات بالغ به نم خود خارج شده و شروع به پرواز مي

كنند. تغذيه معموالً ابتدا از كناره برگ شروع شده و تا  تايي گاهي بيشتر در مجاورت هم زندگي مي 22تا  12صورت دستجات 

ست. در حمله شديد حتي رگبرگهاي فرعي را نيز خرده و فقط كند و مسير خورده شده كامالً مضرس ا رگبرگ اصلي ادامه پيدا مي

اي حشره در تمام مدت شب ادامه داشته و صبح در پاي همان درخت در زير خاک يا  گذارد. فعاليت تغذيه رگبرگ اصلي را باقي مي

 برند. شوند و يا در زير پوستك و شکاف تنه درختان به سر مي ها پنهان مي كلوخه

هاي كود دامي و مواد پوسيده گياهي  را در داخل توده دهاي خو گيري كرده و افراد ماده تخم مدتي تغذيه جفت اين حشرات پس از

كنند. در مرحله الروي به  شوند و الروها از مواد پوسيده گياهي تغذيه مي هفته باز مي 3تا  2ها به فاصله  دهند. اين تخم قرار مي

روها تا اواسط بهار سال بعد دوران تغذيه خود را پايان داده و در داخل خاک در ميان محفظه كنند. اين ال هيچ وجه زياني وارد نمي

 شود. شوند. يك نسل در سال دارد اما در برخي مواقع يك نسل در دو سال طي مي بيضي شکل گلي تبديل به شفيره مي

 :کنترل

 ـ مبارزه مکانيکي:1

 آوري نمود. هاي نوري و نظاير آن در شب آنها را جمع توان توسط تله ـ چون حشره نسبت به نور كشش مثبت دارد مي الف

آوري و معدوم نمود و در هنگام روز در مناطق آلوده از زير  توان حشرات كامل را شبها از روي برگها جمع ـ در حالت خاص مي ب

 هاي اطراف درختان آنها را جمع نموده و از بين برد. خاک و كلوخه

توان با كشت اين گياه به عنوان تله در  اهان تله: اين حشره تمايل زيادي به تغذيه از برگ درختان تبريزي دارد. ميـ استفاده از گي2

پاشي را روي همين درختان منحصر  اي از خسارت و صدمه آن به درختان ميوه جلوگيري نمود. به عالوه سم اطراف باغ تا اندازه

 كرده و از انبوهي آفت كاست.
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 درختان میوه:(Oxythyrea cinctellaو سیاه ) (Epicometis hirtaبور ) پلن خوار سوسك های

                
ميلي متر  12-4و  12-12 به ترتيب سياهو  بورسوسك پلن خوار رنگ سياه كه طول به   هايي هستندحشره كامل اين آفت سوسک

گل هاي درختان سيب، گالبي، به، گيالس، آلبالو، و هلو، وبادام حمله مي به  صورت دسته جمعيبه  در بهار هاباشد . اين سوسک يم

در صورتيکه جمعيت آفت كم باشد باعث تنك گل ها  وليكند در صورت باال بودن تراكم آفت سمپاشي درختان ضروري مي باشد 

 .باشد ميخسارت اصلي مزبوط به حشرات كامل  ودرنهايت درشتي ميوه ها مي گردد.

 الف( روش مبارزه مکانيکي وزراعي : 

وگل ياس ونسترن در حاشيه باغ كه هم زمان با  ل كلزاقبياز  كاشت گياهان تله ترجيحاً با گل آذين درشت ، سفيد و فراوان .1

 مي نشيند.   گلبه  درختان ميوه

 جهت الروهاي زمستان گذران يخ آب زمستانه .2

 كشت مخلوط درختان از  اجتناب .3

 يکي پراز آب در نقاط مختلف باغ جهت جلب حشرات كامل آفت كار گذاشتن تشتك هاي سفيد پالست .4

در مورد درختان جوان وكوچك در روزهاي آفتابي حدود ظهر درپاي درختان يك زير انداز انداخته وباتکان دادن آنها حشرات  .5

  .را جمع آوري ومنهدم نمود

محل مناسبي جهت تخم ريزي حشره مي باشد لذا در صورت وجود كود دامي در سطح باغ توصيه اينکه كود دامي به  با توجه .6

 سطح باغ خارج شود. از  كه حتماًبا خاک مخلوط شود ويا  مي شود

 استفاده از قارج ، باكتري و نماتدهاي پاتوژن .7

به  بعداز سپري شدن فصل زمستان نسبت سپس كود دامي رادر داخل آن ريخته و و ودهيا گودالي در چند طرف باغ ايجاد نم 

 تخليه وسوزاندن كود دامي اقدام شود.

 ب( مبارزه شيميائي

سموم كم خطر براي حشرات مفيد و زنبور عسل نظير تيودان از  ن دهندجمعيت آفت را نشااز  درصورتيکه درختان تراكم بيشتري

)اندوسولفان( استفاده كرد سمپاشي بهتر است در اوآخر روز )هنگام غروب آفتاب ( يعني زماني كه هنوز زنبوران عسل فعال 

 صورت گيرد . نيستند

 ليتر 22مقدار به  آب سي سي + 22سولفان( فرمول سمپاشي تيودان )آندو

 پيش آگاهيبه  ريزش سه چهارم گلبرگ ها با توجهاز  زمان مبارزه : پس
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 Capnodis tenebrionis                          Col.: Buprestidaeسوسك طوقه خوار سیاه 

          
 شود. دارها و بندرت روي گالبي، سيب و زالزالك ديده مي در تمام مناطق ايران انتشار دارد. روي طوقه هسته

 شناسی زیست

افتد بدون تخمريزي  پاييز اتفاق مياين حشره يك نسل در دو سال دارد. حشره كامل پس از خروج از خاک كه در تابستان و اوايل 

ها،  هاي سطحي زمين و زير كلوخه ها، زير برگهاي خشکيده، داخل شکاف و به همان صورت در پناهگاههاي مختلف در زير علف

ا ها زمستان ر كند. الروهاي حاصله از اين تخم گيري و تخمريزي مي زمستان گذراني نموده و در بهار سال بعد پس از تغذيه، جفت

هاي انتهايي تنه گذرانده و در تابستان و پاييز سال بعد  هاي مختلف پايين درخت شامل ريشه طوقه و قسمت در زير پوست قسمت

كشد. در برخي از  سال طول مي 2گردند. از ظهور حشرات كامل نسلي تا ظهور حشرات كامل نسل بعد  به حشره كامل تبديل مي

كشد. در چنين مواردي يا طول الروهاي زمستان گذران يا حشرات كامل زمستان گذران  سال طول مي 3ارتفاعات طول يك نسل 

درجه سانتيگراد رسيد خارج  15هاي زمستان گذران پس از اين كه متوسط درجه حرارت روزانه به كشد. سوسك دو سال طول مي

ز باشد بلکه بدليل انتقال نهالهاي اآفت توسط پرو رسد كه انتشار اين شوند. حشرات كامل پروازهاي كوتاه نموده و به نظر نمي مي

گيري،  هاي جوان، جفت افتد. حشرات كامل آفتاب دوست بوده، پس از مختصري تغذيه از برگها و گاهي پوست شاخه آلوده اتفاق مي

 ه است.عدد گزارش شد 1236تا  272گذراند. تعداد تخم از  بر روي سطح خاک و يا در مواردي در كنار طوقه تخم مي

گيرد.  ريزي در روز صورت مي شود. تخم متري زير خاک و اغلب به صورت انفرادي گذاشته مي سانتي 5ها در عمق صفر تا  تخم

گذاري و خروج الروهاي سن اول آبياري صورت گيرد درصد  الروسن اول نسبت به آبياري بسيار حساس است. اگر در زمان تخم

توانند خود را به تنه  ميرند. الروهاي سن اول در خاكهاي خشك و فاقد رطوبت نمي رفته و ميزيادي از الروهاي سن اول از بين 

درخت برسانند و خواهند مرد. الروسن اول پس از رسيدن به گياه پوست محل مورد نظر را پاره كرده وارد شده و از اليه زير پوستي 

هاي فوقاني و ضخيم ريشه، قسمتهاي انتهايي تنه  در ناحيه طوقه، قسمتكند. الرو با بوجود آوردن داالنهايي  و كامبيوم تغذيه مي

ها طوقه درختان است و اكثر  كند. منشاء عمده داالن كشاند. برخي اوقات به چوب نيز حمله مي درخت را به سرعت به نابودي مي

روند )به علت اختالف ساختماني در بافت(  باال ميهايي كه به طرف  گردد. داالن هاي باال رونده و پايين رونده از آنجا شروع مي داالن

روند. چهارسن الروي دارد. دوره  تر نمي هاي اصلي پايين گردند. الروها معموالً از محل انشعاب ريشه در محل پيوند متوقف مي

خود كه باشند براي  باشد. الروها هر كجا از مسير فعاليت ترين آن است. در اين سن تغذيه شديد مي زندگي الروسن آخر طوالني

 روز است. 27تا  23روز و دوره شفيرگي  14تا  12گردند. دوره پيش شفيرگي  شفيره شدن به ناحيه طوقه برمي

 :کنترل

 ـ آبياري منظم1

 ـ قوي نگه داشتن درختان2

 رها به خصوص در ساعات پيش از ظه آوي حشرات كامل در باغهاي كوچك در ساعات آفتابي از روي شاخه ـ جمع3
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 چوبخوار درختان میوه 

Sphenoptera kambyses               (Col.: Buprestidae) 

        
دار متعلق به خانواده رزاسه به جز آلبالو ديده شده  در تمام مناطق ميوه خيز كشور فعاليت دارد. روي تمام درختان ميوه هسته

 .Sباشد در صورتيکه گونه  مناطق گرم و بسيار گرم فعال مياست. روي گيالس فعاليت متري دارد. اين گونه بيشتر در 

davatchii باشد. درمناطق سرد فعال مي 

 شناسی زیست

هاي شفيرگي  اين حشره يك نسل در سال دارد. قسمتي از تابستان و سراسر پاييز و زمستان را به صورت پيش شفيره داخل خانه

 4/4شود. سوراخهاي خروجي بيضي شکل و به ابعاد  حشره كامل در بهار ظاهر مي گذراند. ايجاد شده در چوب با دياپوز اجباري مي

x 4/2 نمايد. حشره ماده پس از  باشد. حشره كامل از برگ درختان ميوه تغذيه مي ميليمتر است. خروج حشره كامل تدريجي مي

گذارد. دوره  كنند، مي ار آفتاب را دريافت ميهايي كه بيشترين مقد تك در روي تنه و شاخه هاي خود را به طور تك گيري تخم جفت

 باشد. ده ماده مي S. davatchiiماه در حاليکه دوره الروي گونه  4روز و دوره الروي آن 13تا  4نشو و نماي جنيني در طبيعت 

د گياه كه العمل شدي مسير حركت الرو در درختان جوان و نيمه مسن از بيرون مشخص، بدين معني كه اين مسير به علت عکس

تركد. از شکافهاي ايجاد شده صمغ پوشيده از فضوالت و باقي مانده گياهي  كند متورم شده و مي بوسيله ترشح صمغ خودنمايي مي

شود. الرو در مسير خود آوندهاي آبکش را قطع كرده و اگر حركات آن دوراني باشد به علت  ناشي از فعاليت الروها، خارج مي

گردد. منطقه فعاليت الروها به علت گرما دوست بودن آنها اكثراً  آبکش باعث خشکيدن عضو مورد حمله ميتخريب بيشتر آوندهاي 

ريزد در اين صورت  گيرد. پوست قسمت مورد حمله بعد از مدتي خشکيده و مي محدود به قسمتي از گياه است كه بيشتر آفتاب مي

شود. الروها پس از رسيدن به رشد كافي  باشند، ديده مي شفيرگي ميهاي  چوب يا سوراخهاي ايجاد شده روي آن كه مدخل خانه

كنند، سراسر پاييز و زمستان به صورت پيش شفيرگي طي  در قمست عريض داالن اطاق شفيرگي خود را داخل چوب تعبيه مي

 شوند. مل تبديل ميروز به حشره كا 16تا  12شوند و پس از  ها تبديل به شفيره مي گردد. در اوايل بهار پيش شفيره مي

 :کنترل

دار در مقابل  هاي درختان هسته دارها هستند. گونه شوند از دسته هسته اي كه مورد حمله اين حشره واقع مي ـ درختان ميوه1

حمالت حشرات چوبخوار و يا هر عامل ديگري كه منجر به ايجاد شکاف، سوراخ و يا هر نوع پارگي گردد با ترشح صمغ از خود 

دهند. اگر درخت به حد كافي قوي باشدصمغ ترشح شده الرو يا حشره كامل حمله كننده را خفه كرده و آن را از  ان ميواكنش نش

شود در  دارد. ولي بايد توجه داشت كه همين ترشح صمغ كه منجر به نابودي تعدادي از افراد حشره چوبخوار مي پيشروي باز مي

سازد. ترشح صمغ عالوه بر خفه  اي حمله مجدد افراد ديگر حشره چوبخوار آماده ميعوض باعث ضعف درخت نيز شده و گياه را بر
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كردن تعدادي از افراد چوبخوار سبب از بين رفتن الروهاي ريز تازه از تخم خارج شده از طريق جلوگيري از ورودشان به داخل 

 شود. پوست و شاخه به علت سفت بودن بش از حد مي

 Atanycolus sculpturatus          Hym.: Braconidaeپارازيتوئيد الرو 

 Oxysyohus sp.                      Hym.: Pteromalidae پارازيتوئيد الرو

ـ بهترين راه درمان مبارزه با اين آفت و ساير آفات چوبخوار تقويت درختان با عمليات به زراعي از قبيل آبياري به موقع و كافي، 3

باشد. درختان سالم و قوي بندرت مورد  ، يا بيل كردن و نيز انتخاب محل مناسب براي كشت درخت ميدادن كود، هرس به موقع

 گيرند. حمله اين گونه آفات قرار مي

 Sphenoptera davatehii            (Col.: Buprestidae)        چوبخوار درختان میوه 

دار خانوده رزاسه حتي آلبالو فعاليت دارد. اين گونه و  ختان ميوه هستهخيز كشور فعاليت دارد. روي تمام در در تمام مناطق ميوه

دهند ولي در مواردي استثنايي مشاهده گرديده كه حتي  گونه قبلي به طور كلي فقط درختان پيوند شده را مورد حمله قرار مي

 بيند. شوند نيز از اين حشرات خسارت مي ها كه اصطالحاً ترک ناميده مي پيوند نشده

 شناسی زیست

يك نسل در سال دارد. زمستان گذراني به صورت الروهاي سنين مختلف و بدون دياپوز اجباري است. دوره فعاليت الروي طوالني و 

 3هاي  ماه(. تخم به صورت انفرادي و بندرت در دسته 4تا  3كشد. حشره كامل در بهار ظاهر و دوره طوالني دارد ) ده مال طول مي

گذارد. الروسن اول به مجرد خروج از تخم  وي شاخه و تنه درخت در قسمتي كه بيشترين مقدار آفتاب را دارد ميعددي در ر 4تا 

كند.  از محل اتصال تخم به پوست گياه را سوراخ نموده و در ضمن نفوذ پوسته خالي تخم را با ذرات گياهي و فضوالت پر مي

روز  16تا  5گردد. دوره شفيرگي  قك شفيرگي به پيش شفيره و شفيره تبديل ميچهارسن الروي دارد. الرو پس از رشد كامل در اتا

 گردد. و پس از آن حشره كامل ظاهر مي

  مبارزه

 ـ دشمنان طبيعي1

 كنه پارازيت الرو، شفيره و حشره كامل

Pyemotes ventricosus  =Acari: Pyemotidae 

 Spathius radjabii  =Hym.: Bracondaeپارازيتوئيد الرو 

 .S. davarohii , Sهاي حاصله از خوابانيدن شاخه بر اساس مشاهدات رجبي به حشرات چوبخوار رايج نظير  ـ نهال2

kambyses باشد. درختاني كه با روش  گردند و در صورت ابتال، شدت خسارت بسيار كم مي و پوستخوار درختان ميوه مبتال نمي

 دهند. آلودگي به هر سه نوع گونه چوبخوار نشان ميپيوند مستقيم تکثير يافته باشند كم و بيش 

نمايد. باغهاي  ـ فاصله كاشت: فاصله زياد كاشت سبب تبخير سطحي باال شده و درختان را نسبت به حمله چوبخواران حساس مي3

 بدون حصار به علت جريان هوا و باد آلودگي بيشتر خواهند داشت.

 سازد. چوبخوار حساس ميـ آب: كم آبي درختان را در مقابل آفات 4

توانيم درختاني سالم داشته باشيم و از حمله  ـ مواد غذايي و كود: با انجام صحيح و پيگير اصول داشت، فاصله، آب، كود و غيره مي5

 حشرات چوبخوار جلوگيري كنيم.

 ختهاي در هاي مبتال و بدشکل و مزاحم رسيدن مواد غذايي بيشتر به شاخه ـ هرس: شامل حذف شاخه6
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        Rosaceae branch borer              سوسك شاخك بلند رزاسه )کرم زرد شاخه خوار( 

Ospheranteria coerulescens                          (Col.: Cerambycidae) 

           
، گالبي، به، گيالس، هلو، زردآلو، بادام، خيز كشور وجود دارد. به انواع درختان ميوه خانواده رزاسه يعني سيب در اكثر مناطق ميوه

نمايد. الروهاي اين حشره در  آلو، گوجه، آلبالو، زالزالك، به ژاپوني، رز، سنجد و حتي به درختان نرک سيب، هلو و زردآلو حمله مي

 هاي نازک بيد و نارون نيز مشاهده شده است. شاخه

 شناسی زیست

برد. در اواسط بهار الرو پس از مقداري تغذيه به  تنه درختان خانواده رزاسه به سر مي زمستان را به صورت الرو در داخل شاخه يا

انجامد. سپس  روز به طول مي 22تا  11روز و شفيرگي  5تا  5گردد. دوره پيش شفيرگي  پيش شفيره، سپس تبديل به شفيره مي

از چند ساعت الي چند روز به طور انفرادي رو  گيري و پس حشرات كامل ظاهر و با كمي تغذيه از شيره گلها شروع به جفت

 كنند. ها تخمريزي مي ها در كنار جوانه شاخه

عدد تخم بگذارد. دوره نشو و  75تا  32باشد. هر حشره ماده ممکن است  پشت مي رنگ تخمها نارنجي و شکل آنها مانند كاسه الک

توان  نمايد. بطوريکه آغاز فعاليت آن را مي و شروع به فعاليت مي روز پس از آن الرو مستقيماً داخل چوب شده 4تا  7نماي جنيني 

ها و گاهي تنه  ها و شاخه ها مشخص كرد. الرو اين سوسك با تغذيه از قسمتهاي داخلي سرشاخه از روي پژمردگي برگهاي سرشاخه

افتند.  هاي مورد حمله قطع گرديده مي كند به طوريکه با وزيدن باد قسمت درختان كانالي ايجاد و داخل آنها را پوک و خالي مي

 باشد. يك نسل در سال دارد. ماده مي 5تا  4دوره الروي حدود 

 مبارزه

از  Chalcididae ,Torymidae ، Ichneumonidaeـ عوامل بازدارنده طبيعي: تعدادي از زنبورهاي خانواده 1

به عنوان پارازيتوئيد  Ichneumouidaeز خانواده ا Xorides coroyrensisروند كه  هاي اين حشره به شمار مي پارازيت

 باشد. ها فعال مي الرو بيشتر از بقيه گونه

 
ـ آب و اثر آن درجلب آفت: مشاهدات رجبي بيانگر اثر قاطع آب درجلب حشرات چوبخوار از جمله سوسك شاخك بلند رزاسه 2

را نيز مشمول آن بدانيم در آن صورت آب مهمترين عامل است. اگر به آب معني و سيعتري بدهيم يعني ميزان رطوبت نسبي هوا 
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جلب حشرات چوبخوار در كشور ما خواهد بود. آب اگر كم باشد گذشته از اين كه خود آن به عنوان يك عنصر بسيار مهم حياتي به 

 شود. ميگيرد بلکه جذب مواد غذايي الزم در خاک نيز دچار اخالل و اشکال  حد كافي در اختيار گياه قرار نمي

نمايد.  آفتاب فراوان كشورمان يکي از عوامل مؤثر در شدت حمله حشرات چوبخوار است. آفتاب در دو جهت بسيار مشخص عمل مي

كند حشرات چوبخوار را كه به طور كلي حرارت دوست هستند جلب  يکي اين كه با حرارت زيادي كه در نسوج گياهي ايجاد مي

ير سطحي شديد در گياه و خاک شده و در جريان عادي شيره يگاهي و اعمال فيزيولوژيك گياه نمايد، دوم اين كه موجب تبخ مي

گردد. بنابراين آبياري منظم به موقع تأثير به سزايي بر اين  كند و در نتيجه موجب جلب حشرات چوبخوار مي اختالل ايجاد مي

 حشرات دارد.

 ـ تقويت درخت و خاک آن3

 روند. ها از بين مي هاي آلوده، چون الروهاي در حال رشد در درون شاخه ـ هرس و معدوم نمودن شاخه4

كند كه الرو در مرحله سنين اوليه  پاشي با سموم سيستميك و نفوذي: توجه داشته باشيد زماني سموم سيستميك اثر مي ـ سم5

 باشد.

گردد و به تعداد زياد روي  اي سفيد جلب ميدر پايان الزم است به اين نکته توجه داشته باشيم كه اين حشره به شدت به گله

( به شکل گروهي ديده شده است. بدين معني كه از گلهاي جذب كننده Cardaria drabaگلهاي سفيد رنگ به ويژه ازمك )

 آوري حشرات كامل بهره برد و آنها را نابود نمود. اين آفت براي جمع

 
 (Cardaria drabaازمك )                                                         
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 (Shot hole borer)                                                پوستخوار درختان میوه 

Ruguloscolytus mediterraneus                      (Col.: Scolytidae) 

      
شوند از مرطوبترين نقاط كشور )گيالن و مازندران( تا  زاسه كشت مياين حشره در تمام نقاطي از ايران كه درختان ميوه خانواده ر 

ترين آنها )باغات يزد و نقاط خشك اصفهان( و از سردترين مناطق كشور )همدان و زنجان و شهركرد( تا گرمترين آن فعاليت  خشك

دار و  مام درختان ميوه سردسيري هستهباشد. گياهان ميزبان آن ت كند. البته خسارت آن در نواحي كوهستاني كمتر از دشت مي مي

شود كه  دار مورد حمله واقع مي هاي درختان هسته باشند. به طور كلي آلبالو خيلي كمتر از ساير گونه دار خانواده رزاسه مي دانه

شرات شايد علت اصلي آن همانا عدم ازدياد اين درخت از طريق پيوند است. پيوند كردن درختان خود عاملي در جهت جلب ح

بندي  توان از نظر شدت خسارت حمله آفت طبقه دار را مي باشد. درختان ميوه دانه كامل اين آفت براي استقرار روي آن درختان مي

دارها بيشتر از  گيرد. خسارت روي هسته نمود بدين معني كه سيب بيشتر از دو گونه گالبي و به مورد حمله اين آفت قرار مي

 گردد. موجب ترشح صمغ در اين گياهان ميباشد كه  دارها مي دانه

هاي هوايي و  ها و عدم جريان شيره نباتي در قسمت خسارت اين اسکوليت در باغات ميوه ابتدا به صورت ضعف عمومي درخت

ها منجر به مرگ درخت مي گردد. حشرات كامل به محل  ها بروز كرده و بتدريج با خشك شدن سريع شاخه كوچك ماندن ميوه

اين حشره همچنين ناقل  شوند. ( حمله كرده و باعث خشکيدن يکباره آنها ميSpursدستجات ميوه و برگ به شاخه )اتصال 

به وسيله حشرات ( Eratocytis ulmi)قارچ عامل بيماري  ( هم مي باشد.Dutch Elm Diseaseبيماري مرگ هلندي نارون )

نتقل مي شوند. حشرات به هنگام تغذيه از شاخه هاي كوچك ناقل يعني سوسکهاي پوست نارون به درختان حساس نارون م

)سوسك اروپايي پوست نارون( يا شاخه هاي بزرگتر)سوسك آمريکايي پوست نارون( پاتوژن را منتقل مي كنند. قارچ از طريق زخم 

ليت پاتوژن در آوندهاي حاصل از تغذيه سوسك وارد سيستم آوندي شده و در آوندهاي چوبي رشد و توسعه مي يابد. در نتيجه فعا

چوبي و انسداد آنها كار اين اندامها دچار اختالل شده و هدايت آب درون آنها متوقف مي گردد. پاتوژن در ساير آوندهاي چوبي 

پيشرفت نموده سرشاخه ها، شاخه ها و در نهايت تمام قسمتهاي هوايي درخت را از جريان تبخير جدا كرده و در نتيجه بالفاصله 

زردي و قهوه اي شدن برگها پژمردگي به سرعت در آنها به وجود مي آيد. در پايان با حمله پاتوژن به طور كامل به بافتهاي  پس از

 .تمام درخت خشك مي شود آوندي و از بين بردن آنها 

 شناسی زیست

باشد. در بهار با  ب درختان ميباشد. زمستان گذراني به صورت الر كامل در حد فاصل بين پوست و چو داراي سه نسل در سال مي

مساعد شدن شرايط آب و هوا الروها به شفيره تبديل شده و دراواسط بهار يعني دهه دوم ارديبهشت ماه حشرات بالغ پوست ش 

 نمايند. گيري و تخمريزي مي شوند. حشرات كامل پس از مدي تغذيه، جفت ها و تنه را سوراخ كرده و خارج مي اخه

گيرد. حشره ماده در زير پوست داالن مادري ايجاد نموده و در دو طرف آن  گيري صورت مي روز بعد از جفت تخمريزي يك يا دو

روز الروها خارج و داالن  12تا  6باشد. بعد از  عدد مي 42عدد و متوسط  125و حداكثر  22نمايد. تعداد تخم حداقل  تخمريزي مي
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شود  سن الروي است. در انتهاي داالن الروي اتاقك شفيرگي تشکيل مي 5د. داراي نماين الروي را عمود بر داالن مادري ايجاد مي

 گردند. كه الروها در آن به شفيره و سپس به حشره كامل تبديل مي

 :کنترل

در رابطه با مبارزه و پيشگيري عواملي كه در رابطه با سوسك شاخك بلند رزاسه گفته شد در مورد اين حشره نيز صادق است چون 

 دهد. ن آفت نيز درختان ضعيف را مورد حمله قرار مياي

 Rhynchites auratus                                  سر خرطومی گیالس

 (Col.: Curculionidae) 

 
زند. رجبي آثار خسارت اين حشره را روي گوجه در ناحيه قزوين  اين گونه به گيالس، زردآلو، آلبالو و بادام وحشي خسارت مي

 زند: شاهده نموده است. به دو صورت خسارت ميم

نمايد. تغذيه مستقيماً از عضو مورد حمله  ها تغذيه مي ها، برگها و ميوه باشد كه از جوانه خسارت اول مربوط به حشره كامل مي

ر پهنه آن انجام شود. تغذيه روي برگ، هم در حواشي و هم د صورت گرفته و در اين راستا قسمت مورد حمله از بيرون خروده مي

هاي برگ به طور نامنظم خرده شده و در پهنه هم سوراخهايي به اندازه و شکلهاي مختلف ايجاد  گيرد. بدين شکل كه لبه مي

باشد بدين صورت كه دور تا دور آن گودالهاي كوچك و بزرگي ايجاد  گردد. تغذيه روي ميوه گيالس و زردآلو بسيار مشخص مي مي

دهد.  براي تخمريزي با خرطوم خود در ميوه گودالي ايجاد نموده و سپس تخم خود را كف آن گودال قرار مي شود. حشره كامل مي

شود. خسارت عمده آفت مربوط به الرو بوده و چون به  به عبارت ديگر تخمگذاري اين آفت نيز خود نوعي خسارت محسوب مي

 گردد. ها مي كند اغلب باعث ريزش ميوه يهسته حمله م

 شناسی زیست

كند. با  هاي آلوده ريخته شده روي زمين يا در خاک سپري مي اين حشره زمستان را به صورت الرو كامل در داخل هسته ميوه

مساعد شدن شرايط آب و هوا الرو تبديل به شفيره شده و در بهار همزمان با تشکيل ميوه حشره كامل ظاهر و بعد از كمي تغذيه 

دهد. حشره ماده پس از آن ديواره حفره را  خي ايجاد كرده و يك عدد تخم در سطح هسته قرار مياز برگ، در گوشت ميوه سورا

ها پس از يك يا دو  گردد. تخم پوشاند و به اين ترتيب مانع خشك شدن آن مي هاي خرده شده روي تخم را مي جويده و با قسمت

گردند. الرو پس از رشد كامل ميوه را ترک كرده و  فتن آن ميهفته تفريخ شده و الروهاي جوان وارد هسته شده و سبب از بين ر

 شود. اين حشره يك نسل در سال دارد. در خاک تبديل به شفيره مي

 :کنترل

هاي و جمع آوري و معدوم كردن ميو . شخم عميق در زير درختان در پاييز و زمستان براي از بين بردن الروهاي زمستان گذران1

 آلوده
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 بعد( براي از بين بردن حشرات كامل روز5 -6سموم تماسي پس از ريزش گلها). استفاده از 2

 درهزار 1.5و  EC35%. اندوسولفان 3

 در هزار1و  wp40%. ديازينون 4

 درهزار 2و  EC20%. گوزاتيون 5

  Apple blossom weevil                                       سرخرطومی سیب

Anthonomus pomorum                        (Col.: Curculionidae) 

      
گيري و تخمريزي  زند، حشره كامل قبل از جفت دار هم خسارت مي ميزان اصلي آن سيب و عالوه بر آن به ساير درختان ميوه دانه

كند. الرو نيز از  ه ميهاي گل و برگ تغذي هاي بسيار كوچك حامل جوانه ها، برگ، گلهاي هنوز كامالً بسته، حتي شاخه از جوانه

ها  هاي مورد حمله باز نشده، گلبرگها خشك، غنچه كند. غنچه هاي گل و ميوه جوان تغذيه مي ها و تخمدان اندامهاي زايا نظير پرچم

 گردد. آيد. در داخل غنچه آلوده تخم، الرو يا شفيره آفت مالحظه مي مانند و سوراخي در آن بوجود مي اي و بسته باقي مي قهوه

 شناسی زیست

برد. در اواخر اسفند و يا فروردين  حشره كامل در شکاف يا زير پوست تنه درختان و يا پناهگاههاي ديگر زمستان را به سر مي

گيري شروع به  ها يك تا دو روز پس از جفت نمايد. ماده ها مي پناهگاههاي زمستاني را ترک كرده و شروع به تغذيه از غنچه

كند سپس چرخيده و انتهاي شکم  كنند. حشره ماده با خرطوم خود سوراخي در غنچه ايجاد مي هاي سبز مي تخمريزي داخل غنچه

هفته تغذيه در داخل  3تا  2روز تفريخ شده و الروها پس از  15تا  5كند. تخم پس از  را در مقابل سوراخ قرار داده و تخمريزي مي

هاي نسل جديد غنچه را سوراخ  باشد. سپس سرخرطومي يك تا دو هفته ميگردند. دوره شفيرگي  ها تبديل به شفيره مي غنچه

 كند. اين حشره يك نسل در سال دارد. شوند و در پناهگاههاي مختلف زمستان گذراني مي كرده و از آن خارج مي

 :شیمیایی کنترل

 از سموم توصيه شده در مرحله غنچه قبل ازباز شدن گلها استفاده مي كنيم

 درهزار 1.5و  EC35%ن . اندوسولفا1

 در هزار1و  wp40%. ديازينون 2

 در هزار 1.5و  EC35%. فوزولن 3
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 (Pear lace bug)                                 سنك گالبی 

Stephannts pyri                 (Hem.: Tingitidae) 

            
، گوجه، سيب، گالبي و در درجه دوم به گيالس و گاهي نيز هلو، زردآلوشود. ميزبان آن  خيز كشور يافت مي در تمام مناطق ميوه

ورت نقاط زرد رنگ در ص آورد. برگها در محل تغذيه فاقد كلروفيل شده و به ني و گل سرخ خسارت وارد ميزالزالك و ازگيل، به ژاپ

ها پشت  ريزند. حشره كامل و پوره رگها مياي شده و سپس ب هاي مداوم قهوه شود. اين نقاط با تغذيه سطح فوقاني برگ ديده مي

باشد. درختان آلوده ضعيف شده برگها  اي مي كنند كه به صورت نقاط سياه رنگ همراه با مايع چسبنده برگها فضوالتي توليد مي

 كنند. ها هم ريزش مي ريزند. اگر شدت آلودگي زياد باشد ميوه قبل از خزان مي

  شناسی زیست

شره كامل كه از لحاظ جنسي هنوز بالغ نشده است در زير پوستك درختان و زير برگهاي خشك درز و زمستان را به صورت ح

اي مايل به  ميليمتر و به رنگ قهوه 4تا  3برد. طول بدن حشرات كامل حدود  شکاف تنه درخت و ديوار و ساير پناهگاهها به سر مي

ابر طول بدن است. در بهار حشرات كامل مصادف با باز شدن كامل برگها باشد. بالها مشبك، طول بالها تقريباً دو بر خاكستري مي

كنند و روي آنها را با ترشحات  گيري حشرات ماده داخل نسج در سطح زيرين برگ تخمريزي مي شودند و پس از جفت ظاهر مي

بار  5ها  هفته و در اين مدت پوره 5تا  4شوند. دوره پورگي  روز از تخم خارج مي 42تا  32ها به فاصله  پوشاند. پوره سياه رنگ مي

 نسل در سال دارد. 3تا  2كنند.  جلد عوض مي

 مبارزه

 هاي تنه درختان ـ از بين بردن برگهاي خشك و پوستك1

 ـ شخم پاييزه2

 ـ استفاده ازسموم فسفره آلي ماند اكامت و زولون3

 Green apple aphid                                              شته سبز سیب

Aphis pomi                                          (Hom.: Aphididae) 
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ها حتي گلها نيز  هاي نورس، جوانه اين شته در سراسر كشور هر جا كه سيب كشت شود وجود دارد. اين آفت به برگ و نوک شاخه

باشد. در  اهان ميزبان آن شامل سيب، گالبي، به، زالزالك و ازگيل ميگردد. گي زند و باعث كم شدن محصول مي خسارت مي

شود. در  ها و روي درختان جوان خسارتش بسيار شديد است. حمله شديد آن در باغهاي بارده نيز به فراواني ديده مي نهالستان

تغذيه اين حشره برگهاي جوان تغيير شکل ها بيشتر در معرض حمله اين شته قرار دارند. بر اثر  درختان چه پير و چه جوان پاجوش

تر برگهاي جوان انتهايي بيشتر از همه در معرضحمله قرار  دهند. در اين گونه پيچش برگها غالباً عرضي است. به عبارتي كلي مي

 بينند. دارند و بيشترين خسارت را مي

 شناسی زیست

هاي  ني به صورت تخم است. اين تخمها معموالً روي شاخهباشد. زمستان گذرا مي Holocyclicسيکل زندگي اين شته از نوع 

هاي سنين ديگر نيز ممکن است بتوان تخمي پيدا نمود. زمان تفريخ تخمها مصادف با باز  شوند. روي شاخه يکساله گذاشته مي

ادامه داده و مهمترين  زايي هاست. فعاليت بهار اين آفت شديد است و روي اعضا فعال و جوان گياهي به سرعت به زنده شدن جوانه

 آورد. خسارت خود را در همان زمان وارد مي

شوند كه انتشار آفت را به ساير درختان ميزبان كه در مجاورت قرار  ها ظاهر مي با باال رفتن جمعيت، بالدارهايي در مجموعه شته

ارت ديگر تمام نسلهاي خود را روي درختان ميوه گيرند. اين شته ميزبان ثانوي براي تابستان گذراني ندارد به عب دارند به عهده مي

شود كه در طول تابستان جمعيت آن به شدت كاهش  نمايد و اگر مشاهده مي سردسيري كه قبالً اسامي آنها ارائه شد طي مي

تي در شيره يابد به علت مهاجرت به طرف ميزبانهاي ثانوي نيست بلکه اين كاهش نتيجه اثر حرارت شديد محيطي، ايجاد تغييرا مي

باشد. از اوايل پاييز به بعد در جمعيت اين شته فزوني محسوسي در  گياهي و فعاليت قابل توجه دشمنان طبيعي اين شته مي

كنند و تخمريزي تقريباً بالفاصله  گردد. افراد جنسي از اواخر مهر شروع به ظاهر شدن مي مقايسه با جمعيت تابستاني پديدار مي

 گردد. آغاز مي

كند.  نسل در سال توليد مي 22تا  15د نسل شته سبز سيب در سال بر حسب شرايط آب و هوايي محل فرق كرده و معموالً تعدا

 اين شته يك ميزبانه است.

 : شیمیایی کنترل

ها موجب پيچيدگي برگ شوند يا توليد گال نمايند از سموم سيستميك مانند اكسي دي متون متيل )متاسيستوكس( و  اگر شته

كه يك شته كش اختصاصي است،   شود ولي اگر موجب پيچيدگي نشوند از پريميکارب )پريمور( ومتون )اكاتين( استفاده ميتي

شود چون اثر سريع داشته ولي  هاي سبزي و جاليزي از هپتنوفوس )هوستاكوئيك( استفاده مي شود. براي مبارزه با شته استفاد مي

 اوايل فصل مصرف شود.كم دوام است.همچنين سموم پر دوام در 

 % يك در هزار EC 60. تيومتون)اكاتين( 1

 يك درهزار EC25%. اكسي ديمتون متيل 2

 دو درهزار EC25%. ماالتيون 3

 نيم درهزار Df50%. پيريميکارب)پريمور( 4

 نيم درهزار  WP50%. پيريميکارب 5

 يك در هزار EC50%. هپتنفوس 6

 يك در هزار EC60%. ديازينون 7
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                  Eulecanium coryli   (Hom.: Coccidae)                 خودیشپشك ن

        
اين  .باشد. اندازه آن در حدود يك ماش يا كمي بزرگتر است اي است كه در حالت بلوغ نيم كروي و به رنگ قرمز براق مي حشره 

شود. درخت به براي اين آفت ميزبان بسيار مناسبي است. اين  ده ميدار دي دار و هسته حشره روي عده زيادي از درختان ميوه دانه

گردد. از طرف ديگر ترشح عسلك دارد كه باعث تجمع گرد  حشره نيز با مکيدن شيره گياهي باعث ضعف شديد درختان ميزبان مي

فيزيولوژيك درخت به  هاي گردد و در نتيجه باعث كاهش فعاليت و خاک در سطح تنه و سرشاخه و برگ درختان ميزبان مي

 .گردد گيري و تنفس مي خصوص كربن

 شناسی زیست

شود  برد. اين پوره پس از مدتي تغذيه در بهار تبديل به حشره كامل ماده مي اين حشره زمستان را به صورت پوره سن دو به سر مي

شود. اواخر  تبديل به محفظه تخم ميو در اين حالت به مرور بدن حشره ماده از سطح زيرين چروكيده شده و جلد شاخي حشره 

ها از زير جلد ماده خارج شده  شوند و پوره كنند. اين تخمها در اواسط تيرماه باز مي خرداد ماه حشرات ماده شروع به تخمگذاري مي

در سال فقط يك  گردند. اين حشره شوند و اغلب توسط باد به اطراف پراكنده مي ها پراكنده مي ها و سرشاخه و در سطح برگها، ميوه

 .نسل دارد

 :کنترل

توان  شود. در صورت باال بودن تراكم جمعيت آفت مي به علت وجود عوامل كنترل كننده طبيعي مبارزه شيميايي توصيه نمي

 .هاي آلوده را قطعو معدوم نمود سرشاخه

 زنبورهاي پارازيتوئيد 
Hymenoptera: Encyrtidae 

Blastothrix brittanica 
Habrolepis tergrigorianae 

Hymenoptera: Aphelinidae 
Archenomus bicolor 

 :شیمیایی کنترل

 .هاي از زير سپر خارج شده باشند % پوره75باشد و  Crawler مبارزه شيميايي بايد زماني باشد كه شپشك در مرحله 

 در هزار2و  EC20% (آزينفوس متيل)گوزاتيون -1

 درهزار 1.5و  EC47% اتيون - 2

 در هزار1و   EC50% )ريمفوس)اكامتات -3

 درهزار 1 -1.5و  EC40.8% ) كلرپيريفوس)دورسبان -4

 /. درصد 5و  O 80% روغن امولسيون شونده -5
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 باشد. اين روش در شود كه حشره به صورت پوره و يا حشره كامل مي هايي عمل مي مبارزه زمستانه: اين مبارزه اغلب در مورد گونه                   

( باشند خيلي مؤثر است )مانند شپشك نخودي كه داراي بدن بدون محافظ مي  Lecaninaeمورد شپشکهاي زير خانواده 

پس از سپري شدن اوج سرماي زمستان و قبل از  Volk) پاشي )سموم روغني پاشي زمستانه اواخر زمستان به صورت روغن سم

 .اراي هيدروكربن اشباع كمتري هستندهاي زمستانه د شود )روغن بيداري درختان انجام مي

    Tecaspis = Chionaspis asiaticaسپردار آسیایی گوجه 
Hom.: Diaspididae, Diaspidini 

دهد. طول  كند. برگ، ساقه و تنه درختان مذكور را مورد حمله قرار مي دارها حمله مي در تمام نقاط ايران انتشار دارد. به تمام هسته

هاي سنين يك و دو نارنجي است. حشره ماده زرد مايل به  ميليمتر، رنگ سپرهاي پوره 5/1تا  1تان گذران هاي زمس سپر ماده

 .باشد ميليمتر و دو قسمتي مي 5/2باشد. سپر نر  نارنجي مي

 شناسی زیست

 .برد ان به سر ميو حشره كامل ماده بر روي شاخه و ساقه درختان ميزب 2دو نسل در سال دارد. زمستان را به صورت پوره سن 

ها  هاي نسل زمستانه روي شاخه هاي نسل تابستانه تقريباً همگي روي برگها متمركز شده و تغذيه آنها از شيره برگ است. پوره پوره

 .شود هاي زمستان گذران همگي بارور هستند. در روي تنه و ساقه در زمستان نر ديده نمي گردند. ماده و تنه متمركز مي

 :ییکنترل شیمیا 

 .هاي از زير سپر خارج شده باشند % پوره75باشد و  Crawlerمبارزه شيميايي بايد زماني باشد كه شپشك در مرحله  .

 در هزار2و  EC20% ) آزينفوس متيل)گوزاتيون .1

 درهزار 1.5و  EC47% اتيون .2

 در هزار1و  EC50% ) اتريمفوس)اكامت. 3

 درهزار 1 -1.5و  EC40.8%) كلرپيريفوس)دورسبان . 4

 /. درصد 5و  O 80% روغن امولسيون شونده . 5

 Hoplocampa brevis   Tenthridinidae ; Hymenoptera      زنبور دانه خوار گالبی

           
 hoplocampa صدمه مي زند.گونه ديگر جنس  الرو اين آفت بيشتر ميوه خوار است و به ميوه هاي جوان گالبي و ندرتا سيب

ختان ميوه هسته دار بخصوص گوجه ايجاد خسارت مي كند.اين آفت در اكثر باغات ميوه سيب و گالبي،كم وبيش وجود روي در

دارد وباعث ريزش مقداري از ميوه هاي تازه تشکيل شده سيب و بخصوص گالبي مي گردد.در بعضي از باغات مشاهده شده كه اين 

مله مي كند و باعث خشك شدن مجموعه گلها و ريزش ميوه ها مي گردد. با آفت به جوانه هاي حامل دستجات گل و ميوه نيز ح

درصدگل هاي درختان سيب وگالبي و يا ميوه هاي تازه تشکيل شده اغلب مي ريزند  75تا 72  توجه به اينکه به طور طبيعي

م است اينکه در بعضي از باغات ،دقيقا مشخص نيست كه زيان اقتصادي اين آفت تا چه حد است و قابل بررسي مي باشد.آنچه مسل



33 
 

ميوه پس از آنکه ريزش عادي گل و ميوه صورت گرفت،اين آفت ميوه هاي باقيمانده را مورد حمله قرار مي دهد ومقدار زيادي از 

 نام ميبرند كه خسارت مشابه ايجاد ميکند.    H. testudineaميوه ها را مي ريزند.در كشور هاي اروپايي و شما ل آفريقااز

 یولوژی و مشخصات:ب

 شناسی زیست

 

اي و بيضي شکل  هاي قهوه سانتيمتري در زير خاک و در درون پيله 15تا  5زمستان را به صورت الروهاي كامل در عمق 

شوند. قبل از باز شدن شکوفه  گذرانند. الروهاي زمستان گذران در آخر زمستان و به محض گرم شدن هوا تبديل به شفيره مي مي

شوند. حشرات كامل پس از مدتي تغذيه از نوش گلها با تخمريز اره مانند  زبان يا مصادف با آن حشرات كامل ظاهر ميدرختان مي

گذراند. الروها پس از خروج از تخم خود را به دانه ميوه  خود نسج كاسبرگها يا نهنج را سوراخ كرده و در داخل آن يك عدد تخم مي

كند. هر حشره ماده  گردند. هر الرو تا پايان تغذيه خود چندين ميوه را سوراخ مي ريزش ميوه ميرسانند و با تغذيه از آن باعث  مي

روز است و به همين صورت زمستان را به حالت دياپوز  32تا  25گذارد. دوره نشو و نماي الروي حدود  تخم مي 72تا  52حدود 

 گذراند. بناراين يك نسل در سال دارد. مي

  بارزه:کنترل و روش های م

 مبارزه شیمیایی

 در برخي كتب استفاده از سموم فسفره و سوپر اسيد ، ديميکرون وپرفکتيون توصيه شده است.

 در هزار توصيه ميشود. 1% به نسبت 62به هر طريق استفاده از سموم نفوذي مثل ديازينون 

 گلبرگها ريخته باشند .3/4بهترين موقع سمپاشي نيز وقتي است كه 

 عیمبارزه زرا

 كشت واريته هاي مقاوم ) ارقام زود رس به ويژه در نواحي آذربايجان بيشتر مورد خسارت واقع ميگردد (

 شخم كردن و بيل زدن خاک اطراف درختان كه حاوي پيله هاي محتوي شفيره هاست.

 مبارزه بیولوژیکی

 اين آفت داراي مبارزه بيولوژيك نمي باشد

 Eurytoma amygdali        (Hym.: Eurytomidae)  زنبور مغزخوار بادام 

         
 شناسی زیست

ي زمستان اگذراند. الروه هاي خشك شده در سطح زمين يا روي درخت مي زمستان را به صورت الروهاي كامل در داخل ميوه

ريختن گلبرگها ظاهر  گردند. حشرات كامل مصادف با گذران معموالً كمي قبل از تشکيل شدن شکوفه بادام تبديل به شفيره مي

گذراند. هر حشره ماده  هاي تازه تشکيل شده تخم مي شده و پس از مختصري تغذيه از شبنم و مايعات ديگر در داخل نسج ميوه

را  دشوند. الروها پس از خروج از تخم با حفر تونلي خو هفته باز مي 3تا  2ها به فاصله  گذارد. تخم عدد تخم مي 152تا  122حدود 

كشد )تمام تابستان، پاييز،  ماه طول مي 11تا  12كنند. دوره الروي حدود  هاي در حال رشد تغذيه مي رسانند و از دانه نه ميبه دا
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گذرانند  از بهار(. اين حشره بيش از يك نسل در سال ندارد ولي گاهي الروهاي كامل كه دوران دياپوز را ميزمستان و قسمتي 

 .هاي آلوده به حالت انتظار باقي بمانند ممکن است تا دو سال در داخل ميوه

 :کنترل

 جمع آوري همگاني و معدوم نمودن ميوه هاي آلوده روي درخت و زير درخت

 :.Wooly aphid  Eriosoma lanigerum  (Hom خونی سیبشته مومی یا شته 

Eriosomatidae) 

      
سيب كاشت  باشد. اين آفت در اكثر نقاط جهان كه در التين به معناي بدن پشمالو مي Eroisomatidae ريشه واژه خانواده

 Ulmus americana آمريکايي با نام ارون نيز ن شود شيوع دارد غير از سيب به انواع گالبي اهلي و وحشي، به، زالزالك و مي

 كند حمله مي ميزبان اول

در اطراف  دار به خصوص ها و تنه درختان دانه هاي سفيد رنگ در ماههاي مهر و تابستان روي سرشاخه اين آفت به صورت توده

كند. در روي ريشه وطوقه  دررختان نيز حمله مي شود. اين آفت به ريشه و طوقه ها ديده مي هاي حاصله از هرس شاخه زخم

 شود. ارقام ها هم ديده مي گالهاي مخصوص همراه است. اين برآمدگي و گالها روي سرشاخه خسارت اين آفت با ايجاد برآمدگي و

و قرمز لبنان كمتر مورد حمله واقع  بومي كشور حساسيت فراواني به اين شته دارند. در حاليکه برخي ارقام خارجي مانند زرد

 .دشون مي

 شناسی زیست

دوم  در مناطقي كه ميزبان اول يافت نشود )مانند كشور ايران( در تمام مدت سال روي ميزبان اين شته اگرچه دو ميزبانه است ولي

در شرايط عادي كه هر دو ميزبانه وجود   .شود كند و مراحل جنسي و تخم در اين شرايط ديده نمي دار( زندگي مي )درختان دانه

ي ودار و مراحلي را نيز ر اي از سيکل زندگي خود را روي درختان ميوه دانه مرحله هاي دوميزبانه، مانند همه شتهداشته باشد 

 .كند مي نارون )افراد جنسي نر و ماده تخم، ماده موسس،ماده فونداتريژن( سپري درختان

شود. محل  گذراني در مرحله پورگي سپري ميزمستان  .باشد اين شته ناقل بيماري قارچي شاتکر چند ساله روي درختان سيب مي

هاي ضخيم  هاي همان سال و طوقه و ريشه هاي سنين مختلف و حتي شاخه روي تنه و شاخه هاي موجود زمستان گذراني در شکاف

 باشد اصلي مجاور تنه و نزديك سطح خاک مي و

 :کنتـــــــرل

 مبارزه بيولوژيك ـ1

 .باشد پارازيتوئيدهاي اختصاصي شته مومي سيب مي از Aphelimus mali (Aphelinidae) ـ زنبور الف

 هاي كفشدوزک كش ـ الرو و حشره ب

Coccinella septampunotata 
xochomus spp 
Chilocorus spp 
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 كريزوپا هاي سيرفيد و الروهاي ـ الروهاي مگس ج

   هاي ـ الروهاي پشه د

Cecidomyiidae 
  خانواده هاي شکاري از ـ سن د

Anthoeoridae,Nabidae 
 ـ مبارزه زراعي2

اجتناب كرده و به  دهد لذا در باغات سيب از كاشت پرپشت درختان بايستي دار را ترجيح مي هاي سايه مکان شته مومي سيب چون

پذير ساخت. چون  خورشيدي را به داخل درختان امکان هاي هرس آنها دقت الزم مبذول داشت همواره جريان هوا و نفوذ اشعه

به حال  ها نبايد شوند لذا اين قسمت هاي بريده و هرس شده آنها مستقر مي درختان و يا در محل هاي ها اكثراً در داخل زخم شته

 .طور مرتب قطع شده و نابود گردند هاي مورد هجوم بايستي به دار و يا سرشاخه هاي گال رها شوند. همچني شاخه دخو

 هاي مقاوم ـ كاشت واريته3

 .شوند تقريباً مورد هجوم شته مومي واقع نمي Winter majetin و Northern spy هاي دهد كه واريته مي نشان تحقيقات

  :كنترل شيميايي

 در هزار1و  EC60% ) تيومتون)اكاتين .1

 درهزار 1و  EC25% اكسي ديمتون متيل .2

 /. درهزار5و   Df50% )پيريميکارب)پريمور .3

 کنه قرمز اروپایی
Panonychus ulmi ( Koch ) 
Metateranychus ulmi ( Koch ) 
Panonychus ulmi ( Mcgregor ) 
( Acari : Tetranychidae ) 

     
 نامگذاري شده است . Tetranychus ulmiاين كنه اولين بار توسط كوچ از روي نارون جمع آوري شد و به نام 

بوسيله  1353نه اي كشور محسوب مي شد ولي اولين بار در سال در ايران جزء آفت مهم قرنطي 1353كنه قرمز اروپايي تا سال 

صلواتيان در روي نهال هاي سيب وارد شده به منطقه گرگان از كشورهاي سويس و فرانسه مشاهده شد و متعاقباً در فروردين ماه 

يه و سلماس در آذربايجان با وارد نمودن نهال هاي سيب پاكوتاه از كشور ايتاليا جهت كشت در مناطق سيب كاري اروم 1355

غربي توسط مستعان مشاهده گرديد و با آنکه اقداماتي نيز در جهت جلوگيري از گسترش آن به عمل آمد ، ولي در زمان بسيار 

 كوتاهي در اكثر باغات مناطق آذربايجان غربي انتشار و مستقر گرديد . 

 گياهان ميزبان 

بين تمام ميزبان ها؛ سيب ، به و گالبي از مهمترين آنها مي باشند . اين كنه به اين كنه دامنه ميزباني وسيعي دارد ولي در 

تعداد زيادي از درختان ميوه دانه دار ، هسته دار و تعدادي از درختان زينتي و درختچه ها حمله كرده و در صورت عدم كنترل ، 
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ن اين كنه در ايران تا كنون شامل درختان سيب ، باعث خسارت جدي مي شود . بر اساس مطالعات بيات و پارسي گياهان ميزبا

 گالبي ، آلو ، گوجه ، آلو سياه ، به و همچنين سياه تلو ، مسك و شيرين بيان بوده است . 

از ميزبانان فوق در درجه اول سيب ، گالبي و سياه تلو مورد حمله قرار مي گيرند . كنه قرمز اروپايي ممکن است در روي بادام 

گور ، كشمش بي دانه ، توت فرنگي ، توت جنگلي ، تمشك ، نارون ، بلوط ، زبان گنجشك و بعضي از درختان و درختچه ، گردو ، ان

 هاي زينتي نيز يافت شود .

 شکل شناسی 

 بالـغ

كه   f1-2و   c2و   v2موهاي سطح پشتي كلفت ، از روي غده برآمده و به سمت انتها نوک تيز مي شوند . آنها به استثناء 

بلندتر   f2كوتاهتر از بقيه اند ، از قاعده موي همرديف خود مي گذرند . تمام موهاي پشتي به سمت عقب بدن خميده مي شوند . 

است . پريتريم در انتها قالب مانند ، خطوط جلدي پشتي كامالً لبه دار ، استرياي اپيستوزومايي به استثناء ناحيه بين موهاي   f1از 

عرضي و لبه دار ؛   Pgلي است در بقيه قسمتها عرضي مي باشد . خطوط جلدي شکمي تا جلوي موهاي مركزي كه طو –پشتي 

 بعد از در قسمت درپوش هاي جنسي طولي و بدن لبه است . 

لبه هاي جنسي داراي استرياي عرضي قوسي است . ناخن امپوديومي داراي سه جفت موي شکمي ، سولنيدي روي پنجه        

Iv – III  اعده اي و كوتاهتر از طول موهاي حسي هستند .ق 

كنه ماده بالغ داراي بدني تخم مرغي و به رنگ قرمز يا قهوه اي مي باشد . قسمت پشت جانور برخالف اقلب كنه هاي گياهي  

ركبات بطور كامالً برآمده و قوسي شکل مي باشد . اين خصوصيت كنه اروپايي قرمز را از ساير كنه هاي قرمز درختان ميوه و م

ميکرون به رنگ قرمز آجري تخم مرغي شکل  242ميکرون و عرض آن  422 – 722ظاهري مشخص مي كند . طول بدن ماده 

است كه افراد نر برخالف كنه هاي ماده و عاري از انتقاد برجسته سفيد رنگ مي باشند و اندازه آنها كوچکتر از افراد ماده است . 

 ميکرون ، رنگ نارنجي ، انتهاي بدن كم كم باريك شده است . آئدوگوس سيگموئيدي شکل است .  322طول بدن در كنه هاي نر 

 تخم 

تخم ها پيازي شکل ، كه يك استاطله بلند در وسط آن مشاهده مي شود . محل قرار گرفتن استرار در بعضي مواقع فرو رفته و 

 اي شيار است . يا صاف و برجسته مي باشد . رنگ آن قرمز بوده و سطح تخم دار

جهت شيارها از استطاله وسطي به طرف قاعده تخم بوده و اين يکي از خصويات تخم كنه قرمز اروپايي مي باشد . تخم ها 

كمي پهن و رنگ آنها ابتدا قرمز روشن و بعداً به نارنجي تيره برمي گردند . قطر تخم ها متفاوت است بطوريکه در تخم ها تابستانه 

ميکرون است . الروهاي كنه كه  344ميکرون است . خيلي شبيه تخم هاي زمستانه بوده و قطر آنها نيز حدود  132بطور متوسط 

به تازگي خارج شده اند به رنگ زرد ليمويي تا نارنجي روشن هستند . از تغذيه به رنگ ها تا قهوه اي در مي آيند و داراي سه 

 جفت پا مي شوند . 

 پوره 

کرون ، به رنگ متمايل به زيتوني كه بتدريج تا تبديل شدن به كنه بالغ تغيير رنگ مي دهند . مي 22پوره ها به طول 

جفت پا ، به رنگ نارجي كمرنگ تا نارنجي متمايل به قرمز و با شکم متمايل  4پروتونمف و دئوتونمف بزرگتر از الروها بوده ، داراي 

 به سبز مي باشند . 

 خسارت 

ميزبان در ابتدا باعث رنگ پريدگي و سپس متمايل به قهوه اي شدن برگها و در نهايت خزان آنها حمله اين كنه به درختان 

كنه وجود  12 - 33مي شود . همچنين ميوه هاي درختان آلوده نيز كوچك و نامرغوب مي شوند . اگر در روي هر برگ تعداد 

عدد باشد برگهاي سيب به شدت قهوه اي و خشك مي  55 – 133داشته باشد ، برگها نسبتاض قهوه اي و چنانچه روي هر برگ 

شوند . تغذيه كنه از برگ سيب ، كاهش عمل فتوسنتز و در نتيجه كاهش آب در برگ شده كه در نهايت باعث خشك شدن برگ 
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رفتن  و افت كيفيت و كميت محصول مي گردد . اين كنه در تمام مراحل در سطح زيرين برگها مستقر و تغذيه آن باعث از بين

 سلولها و خشك شدن برگ گياهان ميزبان   مي شود . 

 زیست شناسی 

اين كنه زمستان را بصورت تخم بر روي شاخه ها و خصوصاً در اطراف جوانه ها به سر مي برد . در مناطقي كه زمستان نسبتاً 

بت به سرما نداشته و در دماهاي ماليم است ساير مراحل زيستي آفت نيز ديده مي شود ولي مراحل متحرک مقاومت چنداني نس

 زير صفر درجه از بين مي روند . 

تخم ريزي بيشتر روي شاخه ها بخصوص در محل اتصال شاخه هاي جوان به شاخه هاي پير صورت مي گيرد . در اين مکان 

ه رنگ قرمز مي دهد كه ها بعضاً دو يا سه رديف تخم روي هم گذاشته مي شوند و به طوريکه توده تخم ها ، به آن قسمت از شاخ

 اين توده تخم با چشم غير مسلح نيز قابل روئيت مي باشد . 

تخم هايي كه در زمستان بر روي شاخه ها گذاشته شده و اصطالحاً به نام تخم هاي زمستاني ناميده مي شوند كمي بزرگتر از 

ميکرون است . رنگ تخم هاي  142و تابستاني  ميکرون 152تخم هاي تابستاني مي باشند . بطور متوسط قطر تخم هاي زمستاني 

زمستاني كمي تيره تر از تخم هاي تابستاني مي باشد و عالوه براي تخم هاي زمستاني منحصراً بر روي ميوه و شاخه گذاشته مي 

 شوند ، بصورت تدريجي باز مي شوند  . بطوري كه از دهه سوم اسفند شروع و تا بهار ادامه   مي يابد . 

يخ تخمهاي زمستانه بطوركلي افراد ماده ظاهر مي شوند كه به طريق دختر زايي تخم ريزي و توليد مثل نموده و افراد نر از تفر

 نسل در سال دارند .  11 – 62و ماده توام بوجود مي آيند بطور ميانگين 

. طول عمر كنه هاي نر كمي  روز به طول مي انجامد 35طوالني ترين دوره يك نسل مربوط به فصل پاييز است كه بيش از 

كوتاه تر از كنه  ماده مي باشد . مطالعات زيادي در زمينه تعيين طول هر يك از مراحل مختلف زندگي كنه انجام گرفته است . در 

از شرايط خيلي مساعد طول دوره هر يك از مراحل تکاملي به استثناء دوره رشد جنين و تفريخ تخم تقريباً يك روز و بعضاً كمتر 

يك روز بوده است . البته درجات حرارت پايينتر اين دوره ها طوالني تر مي شوند . حداقل تعداد تخم يك كنه ماده در تمام دوره 

عدد بوده  4عدد و حداكثر آن  1عدد بوده است و حداقل تعداد تخم در يك روز تخم گذاري  6عدد و حداكثر آن  4تخم ريزي 

 است . 

متز از كنه هاي ماده مي باشند و طول عمر كنه هاي نر و ماده در بهار و پاييز كه درجه حرارت كمتر طول عمر كنه هاي نر ك

است ، خيلي بيشتر از طول عمر كنه ها در گرماي تابستان بوده است . بعضاً متجاوز از يك ماه نيز بوده است . طول عمر كنه هاي 

روز تجاوز نمي نمايد. اين امر يعني كوتاه شدن طول عمر كنه ماده كه  4 -5ا از نر و ماده در تابستان كوتاه تر بوده و در شدت گرم

سبب كم شدن تخم توليدي مي شود ، كنترل طبيعي خوبي براي جلوگيري از افزايش جمعيت كنه ها در تابستان محسوب مي 

تخم ( و يك سيکل  12 – 52متوسط تخم براي هر كنه ماده )  45گردد . بيشترين نرخ باروري كنمه قرمز اروپايي در حدود 

 روز در شمال آمريکا گزارش شده است .  15زندگي آن حدود 

 روشهای کنترل 

 . آبیاری بارانی درختان در کاهش خسارت این کنه موثر می باشد ( زراعی : الف 

ت . شکارگر از دشمنان طبيعي مهم اين آفت اس  Typlodromus: بعضي از كنه هاي شکارگر جنس  بیولوژیکیب ( 

استکه الرو و حشرات كامل آن از   Stethorus punctillum Weiseديگر كنه قرمز اروپايي كفش دوزک كوچکي به نام  

( . جمعيت قابل مالحظه از اين شکارگر در باغات سيب 1374تخم كنه هاي متحرک تغذيه مي كنند ) حاجي زاده و همکاران ، 

 Oriusو   Anthocoris nemorum (L)سمپاشي شده اند وجود دارد . سن شکارگر  اروميه و بخصوص در باغهايي كه كمتر

minutum (L)  و سوسكS. punctillum   در باغات سيب اروميه از جمعيت بااليي برخوردار بوده و جمعيت اين كنه را

 بخوبي كنترل مي كنند بعالوه وجود دشمنان طبيعي زير در باغات سيب قابل ذكر است : 
1-                   Chrysopa carnea Steph .  
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2-                   Hemerobius spp. 
3-                   Orius tristicolor .  
4-                   Campylomma verbasci .  
5-                   Zetzellia mail ( Ewing ) .  
6-                   Typhlodromus occidentalis .  
7-                   Typhloromus pyri Scheuten .  

 

 ديگر كنه هاي شکارگر خانواده فيتوزئيده كه از اين كنه تغذيه مي كنند عبارتند از 
8- Neoseiulus ( = Amblyseius ) fallacis ( Garman )Galenderomus 
 ( = Mataseiulus ,         Typhlodromus ) occidentalis ( Nesbitt ) 
9-  Neoseiulus cucumeris ( Oudemans ) 
10-  Phytoseiulus persimilis Athias – Henriot 
11-  Anystis baccarum (L) 
12-  Anthocoris musculus ( Say ) 
13-  Orius vicinus ( Ribault ) 
14-   Stethorus bifidus Kapur.  

با فعاليت كنه قرمز اروپايي در باغات سيب  z.mailو كنه شکارگر  Oriusبرخي از عوامل مذكور از جمله سنهاي جنس 

برخي از نقاط كشور نظير نهاوند همزماني دارد و آنها كاهش قابل توجهي در جمعيت آفت دارند . به نظر مي رسد بررسي كارآيي 

ال مي توان از آنها به صورت كاربردي در هر يك از آنها در باغات سيب الزم مي باشد ، زيرا در صورت شناسايي گونه با كارايي با

 كنترل بيولوژيك استفاده نمود .

 روغنهای زمستانه  -1
% استفاده نمود . 2در موقعي كه نوک جوانه ها سبز شدند و اين مرحله كه با باز شدن تخم ها مقارن است مي توان از روغن 

همچنين مي توان روغن زمستانه را به همراه هر نوع سم حشره  اين روغن پاشي تلفات بااليي در جمعيت آفت ايجاد نمي نمايد .

 كش استفاده كرد . مخلوط سم و روغن در مرحله نوک سبز جوانه ها ، باعث كنترل فصلي كنه ها مي شود . 

ه باشد اين نکته را نيز بايد در نظر داشت كه استفاده از سم در اين مرحله ، ممکن است با ظهور غنچه هاي گل همزماني داشت

در اين صورت بايد از مخلوط كن سم اجتناب گردد و به تنهايي از روغن در مرحله نيمه غنچه هاي سبز استفاده شود و آن كنترل 

الزم را روي كنه هاي گياهي ايجاد مي نمايد . همچنين كاربرد بعض از روغنهاي امولسيون شونده و حشره كش هاي فسفره عليه 

تيجه خوبي در كنترل تخم آفت دارد به شرط اينکه استفاده از روغن پارافين عليه تخم هاي كنه زمستاني اين كنه در اوايل بهار ن

 قرمز اروپايي با زمان باز شدن جوانه ها همزماني داشته باشد ) وقتي كه اولين برگچه ها ظاهر مي شوند ( .

ست ، اثر سوء كمتري داشته و همچنين تعداد اثر خوبي روي جمعيت آفت دارد و آن براي كنه هاي شکارچي و محيط زي 

سمپاشي هاي تابستاني را كاهش مي دهد و تاكيد مي شود كه استفاده از اين روغن نبايد ديرتر از ظهور اولين برگچه ها باشد . از 

گرفت كه  درصد ( و يا مخلوط روغن و گبوتکس ، وقتي مي توان نتيجه خوب 2روغنهاي زمستاني نظير روغن ولك ) به نسبت 

درجه سانتيگراد باشد ، در اين صورت تلفات قابل قبولي روي تخمها ايجاد مي شود . ولي  12متوسط دماي روزانه محيط باالي 

گرم شدن ناگهاني هوا در اواخر زمستان و بيدار شدن جوانه ها مواجه نشود زيرا باعث سوختگي بايد مراقب بود كه استفاده از گبوتکس با 

عدد تخم روي دو متر شاخه باشد قابل توصيه است  322شود . آستانه اقتصادي براي انجام سمپاشي زمستانه ، زماني كه تعداد  جوانه ها مي

 كه اين شاخه ها بايد به صورت تصادفي از قسمتهاي مختلف باغ سيب بريده شوند . 

درصد نيز  6کفتن جوانه هاي برگ حتي با دُز استفاده از روغن هاي امولسيون شونده مانند ولك زمستاني چند روز قبل از ش

 هيچگونه گياه سوزي روي درختان سيب نداشته و تاثير خوبي در كنترل تخم هاي زمستان گذران دارد . 

  سمپاشی بهاره و تابستانه -2
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نه قرمز اروپايي ، بکارگيري برخي از كنه كش ها نظير آپولو ) كلوفنترين ( در مرحله قبل از تفريخ تخم هاي زمستان گذران ك

كنترل قابل قبولي روي جمعيت بهاره آفت دارد و باغ سمپاشي شده را تا آخر بهار بي نياز از مبارزه مجدد مي نمايد . استفاده از 

فرموالسيون جديد پروپارژيت به نسبت يك درصد در هزار و استفاده از كنه كش اورتوس از گروه فن پيروكسيميت را براي كنترل 

% در زماني كه حداكثر جمعيت مراحل نابالغ از نسل اول جمعيت كنه روي 12ه موثرند . استفاده از كنه كش باروک اين كن

 برگهاي سيب مشاهده شوند را توصيه كرده اند . 

وپايي دارد پي پي ام بيشترين مراحل تاثير را در كنترل تخمهاي تابستانه كنه قرمز ار 622همچنين بکارگيري كنه كش انويدور با دُز 

. همچنين كنه كش پرايد روي مراحل متحرک آفت ) كنه هاي بالغ و نابالغ( نيز توصيه شده است . در بررسي انجام شده كه سموم 

درصد در هزار ( بيشترين تاثير را روي كنه قرمز اروپايي  6درصد و  5درصد در هزار ( و اسپيروديکلوفن  ) در دو غلظت  5فنازاكوئين ) 

 3 – 5ست . آستانه اقتصادي براي سمپاشي بهاره و تابستانه در مناطقي كه تعداد نسل كنه در سال آنها كمتر مي باشد ، مشاهده داشته ا

 عدد كنه ) تخمهاي كنه به حساب نمي آيند ( روي هر برگ است .

% 57ش مختلف نظير اُمايت سمپاشي با يك كنه كش اختصاصي قابل توصيه مي باشد . در اين رابطه مي توان از سموم كنه ك

در  25/1% پودر وتابل به نسبت 25% امولسيون به نسبت يك در هزار ، پليکتران 22امولسيون به نسبت يك در هزار ، سيترازون 

 در هزار بهره گيري نمود .  25/1% پودر وتابل به نسبت 25هزار و پروپال 

 

     Tetranychus urticae              (Acari: Tetranychidae)     ای یا کنه تار عنکبوتی کنه دو نقطه

(Two spotted mite) 

    
اين كنه در ايران براي اولين بار از مناطق گرگان ، رامسر ، بندر انزلي و اوين از روي ختمي درختي و گياه زينتي آزاله و همچنين 

ردستان ، همدان ، كرمانشاه ، اردبيل و مركزي و تقريباً از از نواحي درياي خزر ، گلستان ، تهران ، آذربايجان غربي و شرقي ، ك

 تمامي مناطق كشور جمع آوري و گزارش شده است. 

در حال حاضر آن يکي از مهمترين آفت گياهان گلخانه اي و مزارع و باغات مناطق مختلف جهان مي باشد و در تمام كشورهاي 

 جهان يافت مي شود .

 گیاهان میزبان 

 نواع درخت ميوه، گياهان زراعي، صيفي و زينتي از ميزبانهاي اين كنه در محيط هاي باز و گلخانه مي باشد. توت فرنگي، ا
  

 شکل شناسی 

ميکرون ، افراد ماده درشت تر از افراد نر هستند  ، انتهاي بدن در افراد نر دوكي شکل و رنگ بدن آنها بر  322 – 522اندازه بدن 

بطوري كه در بهار و تابستان ، سبز متمايل به زرد با دو لکه پشتي جانبي تيره       مي باشند در  اساس فصل تغيير مي يابد ،

صورتي كه در اواخر پاييز و زمستان به دليل ورود به دياپوز و توقف تغذيه و عدم تجمع مواد در داخل لوله هاي كور به رنگ قرمز 

، الروها ، پوره سن يك ، پوره سن دو و بالغ مي باشد ، شکل بدن در  يکنواخت ديده مي شود . مراحل زيستي آفت شامل تخم
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مرحله الروي تقريباً كروي است ، الروها داراي سه جفت پا ، ولي تمام مراحل پورگي و بالغ داراي چهار جفت پا هستند . اشکال نر 

هويت علمي اين گونه ، شکل اندام خارجي  و ماده از استراحت دوم به بعد قابل تشخيص مي باشند . مهمترين صفت براي تعيين

 دستگاه تناسلي نر است . 

 تخــم  

شکل تخم شفاف ، حصيري و يا كاهي رنگ مي باشد كه قبل از تفريخ ، يك جفت لکه قرمز رنگ كه نشان دهنده چشمهاي الرو 

گياهي ميزبان به صورت انفرادي و يا مي باشد بر روي سطح تخم ظاهر مي شود . تخم گذاري عموماً بر روي سطح تحتاني برگهاي 

 جمعي در كنار رگبرگهاي اصلي يا رگبرگ هاي فرعي مي باشد . 

 الرو  

با تفريخ تخم ، الروها داراي سه جفت پا و به رنگ زرد روشن ظاهر مي شوند كه براي تغذيه به قسمتهاي نازک و لطيف برگ 

 حركت مي كنند . 

 (Protonymphپروتونمف )

 س از استراحت اول با داشتن چهار جفت پا و رنگ بدن تيره تر و بزرگ تر نسبت به الرو آغاز مي شود . اين مرحله پ

 (Nymphochrysalisدئوتونمف )

با انجام دومين مرحله استراحت آغاز مي شود . و اندازه بدن بزرگتر ، جفت پاي چهارم نسبت به مرحله قبل كشيده تر و از لحاظ 

 بدن شبيه مرحله بالغ هر دو جنس نر و ماده مي باشد .  شکل ظاهري به جز رنگ

 بــالــغ 

ميکرون ، به رنگ قرمز قهوه اي تا سبز با يك لکه تيره در قسمتهاي  322ميکرون و به عرض  522افراد ماده بيضي شکل، به طول 

 مياني ايديوزوما مي باشند . پاها زرد شفاف هستند.   –جانبي 
  

 خسارت

با فرو بردن كليسرهاي ميله اي خو به درون سلول برگ و خالي نمودن محتويات آنها و تخريب سبزينه رشد گياه را كنه هاي تارتن 

دچار اختالل مي نمايند . در سلول هاي خسارت ديده در ابتدا نقاط ريز و زرد رنگي ظاهر مي شود كه با افزايش تغذيه مجموع 

بر روي سطوح فوقاني و تحتاني برگ خسارت ديده ظاهر مي شود كه در نهايت  سلولهاي آسيب ديده به صورت لکه هاي زرد رنگ

برگهاي خسارت ديده به رنگ قهوه اي درآمده و ريزش مي كنند . خسارت كنه تارتن عالوه بر روي برگ ، بر روي ساقه ، گل و 

 ميوه گياهان نيز مشاهده مي گردد. 

دن تار  مي باشد كه در مجموع مقدار تار تنيده شده با افزايش تغذيه و خسارت خسارت حاصل از اين كنه ها عمدتاً همراه با تني

كنه ماده ارتباط  مستقيم دارد . همچنين تارهاي تنيده شده در تجمع گرد و غبار و نرسيدن نور كافي براي انجام عمل فتوسنتز در 

 برگ نقش موثري ايفا مي نمايد . 

ته يا درخت از عوارض بارز آلودگي به اين گونه است .در صورت تداوم آلودگي امکان ريزش گردآلود بودن اندامهاي آلوده و گل بو

برگها و خزان زودرس وجود دارد . ريزش شديد برگها باعث كوچك ماندن ميوه ها و حتما در بعضي موارد احتمال گلدهي پاييزه را 

ال بعد مي شود . اين آفت سبب خشك شدن كامل برخي به دنبال دارد كه در مجموع باعث ضعيف شدن و سال آوري درخت در س

از گياهان نظير انواع لوبيا و سويا مي شود . خسارت آن در روي گياهان ميزبان مختلف ، متفاوت است بطوري كه در روي رُز 

 ه دنبال دارند . بخالطر طغيان جمعيت، شدت تغذيه و توده هاي متراكم تار در اطراف آنها ، باز نشدن غنچه هاي انتهايي را ب

همچنين خسارت كنه بر روي گياه رز در شرايط گلخانه اي نسبت به كشت صحرايي آن بيشتر است كه علت آن مي تواند ناشي از 

حضور دشمنان طبيعي كنه آفت در شرايط صحرايي باشد . خسارت اين آفت بر روي برگهاي گياهان زينتي وضعيت متفاوتي دارد 
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ي ژربرا تقريباً مشابه خسارت در گياه رز ولي با شدت آلودگي ضعيف تر مي باشد كهع شايد يکي از داليل بطوريکه در روي برگها

 اين اختالف ، وجود انبوه كرک در سطح زيرين برگ ژربرا باشد كه مانع از دست سابي جمعيت بيشتر كنه به سطح برگ مي شود . 

سطح تحتاني برگها بيشتر مورد تغذيه و حمله كنه قرار مي گيرند ؛  برگهاي جوان و تازه فيکوس به لحاظ صاف و چرمي بودن

 بطوريکه كنه را قادر مي سازد به آساني بر روي آنها مستقر و تغذيه بيشتري داشته باشد . 

اين سطح زيرين برگهاي خسارت ديده در ابندا به رنگ زرد يا نقره اي درآمده و سپي برنزه مي شود . از ويژگي هاي مهم خسارت 

كنه بر روي برگهاي جوان فيکوس مي توان به تنيده شدن انبوه تار ، جمع و لوله اي شدن و كوچك ماندن برگها و بطور كلي از 

بين رفتن طراوت گياه همراه با توقف كامل رشد و ريزش زود هنگام برگها اشاره نمود . اين آفت با خالي نمودن سلولهاي گياهي از 

بر روي برگ گاليول مي شود و در صورت شدت خسارت باعث سفيد و يا نقره اي شدن برگ از قسمت  سبزينه باعث بروز زردي

 انتهايي و در نهايت منجر به خشك شدن كامل برگ مي شود . 

خسارت اين كنه بر روي ديفن باخيا نيز منحصراً با طغيان جمعيت ارتباط مستقيم دارد و خسارت وارده مشابه خسارت بر روي رز 

 باشد.مي 

 زیست شناسی 

اينگونه زمستان را بصورت افراد ماده بالغ جفت گيري كرده در البالي بقاياي گياهي ، زير كلوخه ها ، روي گياهان هميشه سبز و 

علفهاي هرز حاشيه مزرعه و يا سطح باغ سپري مي كنند . وقتي شرايط آب و هوايي مساعد مي شود پناهگاه هاي زمستانه را ترک 

 نسل اول فصل را روي آنها توليد مي نمايند . 1 -2روي علفهاي هرز داخل و حاشيه مزرعه مستقر مي شوند و كرده بر 

ساعت  12. در پاييز بعد از اينکه دوره روشنايي به كمتر از طول روز يکي از فاكتورهاي موثر در شروع و خاتمه دياپوزمي باشد 

ر اين آفت امري كامالً طبيعي است و به همين دليل در پشت برگها مراحل رسيد دياپوز شروع مي شود . وجود تداخل نسل د

مختلف زيستي آفت شامل تخم ، الرو ، استراحت اول ، پروتونموف ) پوره سن يك (، استراحت دوم ، دئوتونموف )پوره سن دو(، 

مرحله استراحت اتفاق مي افتد .  استراحت سوم و بالغ بطور همزمان مشاهده مي شود . در بين مراحل مختلف زيستي آفت سه

طول مراحل تکاملي اين كنه با افزايش درجه حرارت همبستگي منفي دارد بطوريکه وقتي درجه حرارت محيط باال مي رود طول 

درجه سانتيگراد تقليل مي يابد ، حالت دياپوزي در تنه ماده مشاهده  15اين دوره را كاهش مي دهد و وقتي حرارات محيط به زير 

 مي شود . 

كامل شدن هر مرحله فعال زندگي كنه وابسته به گذراندن يك مرحله استراحت مي باشد . پوست اندازي وابسته به انجام تغييرات 

كامل فيزيولوژيکي در بدن كنه است . رنگ طبيعي به جا مانده پوست از تغيير جلد سفيد است و در برگهايي كه جمعيت كنه زياد 

 به وفور مشاهده مي شود . ها  باشد اين پوسته

درجه سانتيگراد بهترين شرايط  32طول دوره رشد جنيني و مراحل تکاملي كنه نر در مقايسه با كنه ماده كوتاهتر است . دماي 

 براي فعاليت كنه را مهيا نمود كه كاهش رشد مراحل نابالغ و افزايش تخم ريزي را به همراه داشته است . 

ي پوست اندازي مرحله سوم كنه هاي ماده ، افراد نر مدتي در كنار آنها قرار گرفته و به محض شروع پوست غالباً در مراحل پايان

 اندازي آنها را در خارج شدن كنه هاي ماده از پوسته كمك و سپس با آنها جفت گيري مي نمايند . 

ت دارد ؛ بطوري كه در فصل بهار چون درجه فعاليت اين كنه بستگي كامل به شرايط آب و هوايي به خصوص درجه حرارت و رطوب

حرارت پايين و درصد رطوبت باال است فعاليت چنداني كه منجربه ايجاد خسارت موثر شود ندارد ولي باغ شروع فصل گرما كه توام 

 در علف با كاهش درصد رطوبت است فعاليت تشديد شده و منجر به بروز خسارت مي شود . فعاليت كنه ها در اوايل فصل معموالً

هاي هرز زير درختان مثمر و غير مثمر بوده و به ندرت در اين موقع از سال در روي درختان باعث ايجاد خسارت اقتصادي مي شود 

، انتقال كنه به قسمت تاج درخت از طريق تنه صورت گرفته و قسمتهاي پاييني و مركزي درخت مشخصاً زودتر از ساير قسمتها 

 آلوده مي شوند . 
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افزايش دماي محيط ، آلودگي به قسمتهاي بيروني و انتهايي درخت سرايت مي كند . در شرايطي كه تراكم جمعيت باال باشد يا با 

ميزبان مناسبي در دسترس نباشد كنه ها با تنيدن تار از برگها آويزان شده و به زمين مي افتند و يا در مواقع طوفاني با كمك باد 

  نسل در سال توليد نمايد . 15مي دهند . با توجه به كوتاه بودن دوره رشد اين كنه مي تواند تا سطح آلودگي خود را گسترش 

 روش های کنترل 

الف ( زراعي؛ استفاده از پوشش سبز زير درختان به عنوان گياهان تله : با توجه به اينکه محل تجمع و فعاليت اصلي كنه دو لکه اي 

درختان مي باشد لذا با مديريت صحيح و موفقيت آميز مي توان اين جمعيت را در روي گياهان فوق غالباً در روي گياهان هرز زير 

آبياري  -2جلوگيري از گرد آلود شدن باغ  -1نگه داشته و با اجراي روش هاي زير از افزايش آن در روي درختان جلوگيري نمود : 

يط را براي فعاليت كنه نامساعد مي كند كه كاهش جمعيت به گونه اي آبياري باراني : اجراي آبياري باراني شرا -3مرتب مزرعه 

مي شود كه ما را از مبارزه شيميايي بي نياز مي كند به شرط اينکه سيستم آبياري باراني از پاشش يکنواخت و فشار الزم برخوردار 

 باشد .

 پايان دارد .  اين كنه دشمنان طبيعي متعددي در بين گروه هاي مختلف بند ب ( بيولوژيکي:

 Orius(  سن شکارگر M) Stethorus Gilvifronsدر اكوسيستم هاي زراعي و باقي ايران كفشدوزک هاي كنه خوار 

Minotum (L و كنه شکارگر )Anystis Baccarum  . از انبوهي بااليي برخوردار هستند 

طور كنه مذكور دارند . در حال حاضر در گلخانه اكوسيستم هاي طبيعي نقش مهمي در كاهش جمعيت كنه هاي گياه خوار و همين

ها براي كنترل اين كنه از كنه هاي شکارگر مختلف استفاده مي شود و در اين رها سازي به ازاي هربوته آلوده از چهار عدد كنه 

ه كنترل استفاده مي شود در اغلب موارد اين رها سازي منجر ب Phytoceiulus Persimilis A.&.Hشکارگر مختلف نظير 

( يکي ديگر از Ewing) Zetzellia Maliكنه گياه خوار و استقرار دراز مدت شکارگر مي شود . همچنين كنه شکارگر 

 شکارگرهاي اين كنه مي باشد كه از مراحل مختلف زيستي كنه تارتن دو لکه اي تغذيه مي كند .

ند و در نتيجه از تخم ميزبان را ترجيح مي دهد ، يکي ديگر اين شکارگر بيشتر از مراحل كم تحرک تر از ميزبان خود تغذيه مي ك

مي باشد كه از مراحل مختلف زيستي كنه تارتن دو لکه اي  Typhlodromus Keetanehi Dosseاز شکارگرهاي اين كنه 

 تغذيه مي كند. 

ختان در بدو آلودگي به وسيله ج ( تلـفيقــي: بهتر است در محيط هاي كوچك نظير باغچه منازل ، حتي المقدور شاخ و برگ در

آب پاشي شستشو گردد همانطوري كه گفته شد اين شرايط را براي آفت بسيار نامساعد مي كند و در بعضي از موارد جمعيت آفت 

به گونه اي كاهش مي يابد كه نيازي به عمليات مضاعف نمي باشد در صورتي كه بعد از اجراي اين عمليات جمعيت آفت قابل 

مي توان از سموم شيميايي نيز بهره برد و سموم نيز بايد زماني انجام شود كه تاثيري روي كنه هاي شکاري نداشته و يا  توجه بود

 حداقل آسيب را داشته باشد.

براي تامين اين هدف سموم انتخابي و نصف دُز توصيه مي شود كه حداقل تاثير را روي آنها ايجاد مي نمايد لذا بايد در باغات سيب 

ز تركيباتي كه براي كنترل كرم سيب استفاده مي شود نسبت به كنه هاي شکاري حداقل تاثير سموم را به دنبال داشته باشد . ا

مثالً كنه كش پليکتران از جمله تركيباتي است كه نسبت به كنه هاي شکاري حداقل تاثير و خطر را دارد. از آنجا كه طغيان مجدد 

 عادي كه پس از استفاده از تركيبات كنه كش موجود در بازار بروز مي نمايد . كنه ها پس از كنترل امري است

د( شيميـــايـي: براي تصميم گيري جهت انجام مبارزه شيميايي از نمونه برداري برگها و شمارش تعداد كنه هاي روي تعداد  

 معيني برگ استفاده مي شود . 

 122هفته بايد تکرار شود در صورتيکه در هر  3دنظر را نداشت اين عمل به فاصله بطور كلي اگر نمونه برداري از برگها تراكم مور

كنه مشاهده شد فاصله نمونه برداري دو هفته و اگرتراكم بيشتر از اين مقدار باشد بايستي فاصله يك هفته در  12عدد برگ تعداد 

برگ به عنوان آستانه اقتصادي  122كنه در هر  52ود نظر گرفته شود . از اواخر ارديبهشت تا مرحله قبل از برداشت محصول وج

مطرح است كه بايستي سمپاشي انجام گردد . پي از شروع برداشت كه معموالً جمعيت شکارگاه ها قابل توجه مي باشد و از سويي 
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ه در چنين شرايطي تراكم درختان نيز تحمل بيشتري دارند لذا آنها مي توانند تراكم باالتر از اين حد هم را تحمل نمايند بطوريک

 برگ براي آنها خطري در برندارد . 122عددي كنه در  222

بايد توجه داشت پس از برداشت محصول ممکن است تراكم جمعيت كنه با شدت تمام به افزايش خود ادامه دهد ولي فقط در  

 وارد مي شود . برگ با بودن شکارگرها و تحمل گياه خسارت جزئي  122عدد كنه در  1222صورت وجود 

باغداران بايستي توجه داشته باشند كه اگر پس از برداشت محصول گرد و خاک باغ افزايش يابد ، در اثر آن تراكم جمعيت بطور 

 ناگهاني افزايش يافته و به آستانه اقتصادي خواهد رسيد و برگها نيز فرصتي براي  سازگار شدن نخواهند داشت . 

عدد كنه در فقدان كنه هاي شکاري مستلزم سمپاشي است. در صورت باال بودن تراكم جمعيت مي  122در چنين شرايطي وجود 

توان از سمومي نظير آبامکتين و فنپايروكسيميت در شرايط مزرعه استفاده نمود . در حال حاضر اين كنه كش ها كنترل موثري در 

پارژيد به نسبت يك ليتر در هکتار استفاده كرده و آن كنترل روي انبوهي جمعيت آفت دارد . مي توان از فرمالوسيون جديد پرو

 كش هاي مذكور ميتوان از پليکتران بهره گيري نمود. موثري روي اين كنه داشته است . در صورت عدم دسترسي به كنه

فرنگي، لوبيا، باقال،  گونه گياه مانند سيب، گالبي، گوجه، گيالس، هلو، بادام، گل سرخ، توت 152بسيار پلي فاژ بوده و بيش از 

دهد. اين كنه با  شبدر، يونجه، پنبه، گياهان زينتي، گياهان خانواده كدوئيان، ليپائيان، بادمجانيان و غيرو را مورد حمله قرار مي

تارها ها اين  هاي زير پالستيك و گلخانه پوشاند. در كشت هاي ميزبان را همراه با قشري مانند گرد و خاک مي تنيدن تار سطح برگ

شود. گاهي برگها  هاي خاكستري يا زرد در متن سبز برگها مشاهده مي شود. عالئم خسارت به صورت لکه روي گياهان زياد ديده مي

 .شوند در اثر از دست دادن شيره گياهي حول دمبرگ اصلي خميده مي

 شناسی زیست

ها و گاهي داخل خاک، زير كاه و كلش و برگهاي  ه، بوتهاين كنه زمستان را به حالت ماده بالغ بارور در زير پوست درختان ميو

كنند و  هاي هرز تخمريزي مي هاي زمستاني رنگ قرمز آجري دارند. در اوايل بهار رو علف گذراند. كنه افتاده به حالت دياپوز مي

گذارد. تخمها بسته  د تخم ميعد 42تا  42دهند. هر كنه ماده  سپس گياهان زراعي، زينتي و درختان ميوه را مورد حمله قرار مي

شوند و پس از سه نوبت پوست عوض كردن كامل  هاي كنه خرج مي شوند و پوره روز تفريخ مي 15تا  12به درجه حرارت پس از 

 .كشد. چندين نسل در سال دارد روز طول مي 22تا  15گردند. دوره زندگي يك نسل كامل كنه  مي

 :کنترل

 هاي هرز بين بردن علفرعايت اصول به زراعي و از . 1

 درهزار 1و   EC20%(( بنزوكسي ميت)سيترازون . 2

 ،، ،، ،، EC57% ( پروپارژيت)اومايت . 3

 ،، ،، ،، EC25% )بروموپروپيالت)نئورون ..4

 /. در هزار 5و  sc5% ) فن پيروكسي ميت)ارتوس. 5
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 Cicadatra ochreata           (Hom.: Cicadidae)        زنجره مـــو

 
اين زنجره يکي از آفات مهم مو در ايران است. در تمام مناطق موكاري وجود دارد. عالوه بر مو به بسياري از گياهان ديگر مانند 

 .زند انار، گالبي و هلو صدمه مي سيب، آلبالو، به، سپيدار، زبان گنجشك، نارون، ازگيل ژاپني، تبريزي، پسته،  سنجد،

 نحوه خسارت
نمايد. بر اثر تخمريزي حشره قسمتي از بافت گياه از  هاي مو و ساير درختان ميزبان تخمريزي مي روي سرشاخه حشره بالغ بر

ها اغلب ضعيف و  شود. اين سرشاخه آيد كه سبب شکنندگي سرشاخه مي هايي بوجود مي فعاليت باز مانده و در روي آن برآمدگي

گردند. پس از استقرار  هاي مو مستقر مي تخم داخل خاک شده و روي ريشههاي آفت پس از خروج از  شوند. پوره گاهي خشك مي

كنند. در موستانهايي كه اين آفت شيوع دارد پايه  براي تغذيه، خرطوم خود را در نسج ريشه فرو برده و به شدت شروع به تغذيه مي

ها بسيار كم و  و ميوهشود  دارند، برگها زرد ميهاي آلوده اغلب رشد بسيار كم  خشکد. پايه مو تدريجاً ضعيف گشته و سرانجام مي

 .ريز هستند

 شناسی زیست

كنند.  شوند. پس از خروج از جلد شفيرگي معموالً پروازهاي كوتاه مي هاي كامل از اوايل تابستان به بعد در موستانها ديده مي زنجره

هاي  تخمها در دو رديف به طور مورب داخل شاخهنمايند.  روز جفتگيري كرده و يکي دو روز بعد تخمگذاري مي 7تا  5پس از 

پوشاند. دوره رشد  آنها را با ترشحات بدن مي سازد قرار داده و روي  چوبي نشده در طرفين شياري كه حشره با تخمريز خود مي

نجره ماده باشد. تعداد متوسط تخم در يك ز روز مي 12تا  11جنيني حدود يك ماه است. دوره زندگي حشرات كامل در طبيعت 

ها اتاقکي از  ها در كنار ريشه شوند. پوره ها پس از خروج از تخم به زمين افتاده داخل خاک مي باشد. پوره عدد مي 35تا  32حدود 

ها دوست دارند در شرايط كامالً مرطوب زندگي كنند. دوران پورگي اين آفت  ماند. پوره گل براي خود ساخته از شيره گياهي مي

هاي سن چهارم پس از پايان دوره تغذيه از خاک خارج شده و از تنه درختان يا قطعات سنگ و غيره  ل است. پورهحدود چهار سا

گردند. بعد از طي مرحله شفيرگي جلد آنها با يك شکاف  شود، مي اي كه اصطالحاً شفيره نا ميده مي باال رفته تبديل به مرحله

تر است و اين  ها مناسب گردند. خاكهاي رسي و سنگين براي فعاليت پوره آن خارج ميطولي از هم باز شده و حشره كامل بالدار از 

 سال طول بکشد 5تا  4كند. طول دوره يك نسل ممکن است  آفت در چنين خاكهايي خسارت بيشتري ايجاد مي

 کنترل:

 ييهاي شني، ازدياد آبياري و تقويت زمين بوسيله كودهاي حيواني شيميا ـ استفاده از زمين1

 هاي مقاوم هاي مرغوب روي پايه ـ پيوند واريته2

 هاي هرز باغات و اطراف آنها ـ بيل زدن پاي درخت و سوزانيدن علف3

 ها در بهار و سوزانيدن آنها هاي آلوده به تخمريزي زنجره ـ هرس سرشاخه4
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 ـ آب تخت نمودن باغات5

 کنترل شیمیایی:

پاي بوته ها عليه پوره هاي داخل خاک، سمپاشي سطح خاک در موقع خروج  از سموم ديازينون و ماالتيون به روش سمپاشي

 شفيره ها، همچنين سمپاشي درختان استفاده مي كنيم 

 Lobesia botrana     (Lep :Tortricidae)     خوار انگور کرم خوشه

 
هاي گل دهنده و غنچه تغذيه كرده و روي آنها  هدر ايران فقط روي انگور گزارش شده است. در بهار الروهاي جوان نسل اول از جوان

ها و ريزش  زا تغذيه كرده و در نتيجه سبب خشکيدن گلها و جوانه هاي شاخه پوشانند. در برخي موارد نيز از جوانه را با تارهايي مي

گي پيدا نموده، چروک اكي رننمايند. بر اثر تغذيه پوست غوره منظره خ گردند. الروهاي نسل دوم از گوشت غوره تغذيه مي آنها مي

هاي رسيده  كنند. ابتدا از گشت و سپس از پوست ريزند. الروهاي نسل سوم از انگورهاي رسيده تغذيه مي ها مي بهبرداشته و ح

هاي آلوده مورد حمله انواع قارچها قرار گرفته  باشد. خوشه خورند. محل فعاليت آفت بوسيله تارهايي روي خوشه مشخص مي مي

شوند  آورند. الروهاي نسل بعدي آفت حتي روي انگورهايي كه براي تهيه كشمش اختصاص داده مي هاي ثانويه را بوجود مي خسارت

برند. خسارت اين آفت در كشت ديم روي انگور به مراتب كمتر از انگور كشت  به انبار منتقل و در آنجا تا بهار سال آينده به سر مي

 باشد. اكثر مناطق ديم مبارزه با آفت معمول نمي باشد و به همين جهت در آبي مي

 شناسی زیست
باشد. ظهور اولين پروانه در اوايل فروردين و اوج پرواز نسل اول  اين آفت در منطقه شيراز )معتدله( داراي چهار نسل در سال مي

سوم خرداد، اوج پرواز نسل سوم در اواخر تير در دهه   باشد. اوج پرواز نسل دوم تقريباً آفت در اواخر فرويدن تا اوايل ارديبهشت مي

باشد. در منطقه سوريان آباده )سردسير( آفت سه نسل در سال دارد.  تا اوايل مرداد و اوج پرواز نسل چهارم در اوايل شهريور مي

دوم در اواسط تير و باالخره ظهور اولين پروانه در اوايل ارديبهشت، اوج پرواز نسل اول در اواسط تا اواخر ارديبهشت، اوج پرواز نسل 
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باشد. بيشترين خسارت مربوط به نسل سوم آفت است. بهترين زمان مبارزه  اوج پراز نسل سوم در اواخر مرداد تا اوايل شهريور مي

روز و  14تا  17روز، دوره الروي  12تا  4باشد. دوره جنيني  بر عليه آفت يك هفته تا ده روز بعد از تشکيل اوج بروز نسل دوم مي

كشد. اين آفت در اطراف  روز طول مي 36تا  32روز و دوره نشو و نما براي يك نسل  4تا  7چهار سن الروي دارد. دوره شفيرگي 

تهران سه نسل در سال دارد. زمستان را به صورت شفيره در پيله سفيد ابريشمي زير پوست ساقه مو و در زير برگهاي ريخته شده 

 دهند. ها قرار مي ها و حبه ها تخمهاي خود را به صورت انفرادي روي بند خوشه گذراند. ماده موستان مي

 کنترل:
 ـ انتخاب انواع موهايي كه خوشه متراكم ندارند.1

 ـ احداث باغ به صورت رديفي و در روي داربست موازي، چون كرم خوشه خوار انگور اغلب به موستانهايي كه فاقد داربست2

 نمايد. ها باشند، حمله مي رده روي زمين يا پشتهبوده و موها به شکل گست

هاي هرز و برگهاي خشك در پاييز، شخم عميق و  هاي اضافي، سوزاندن علف ـ هرس هر ساله مو براي جلوگيري از تجمع شاخه3

 هاي زمستان گذران استفاده از يخ آب زمستانه براي از بين بردن شفيره

 کنترل شیمیایی:

 حله غنچه و قبل از باز شدن گلها. نوبت دوم زمان غوره و نوبت سوم در شروع آبدار شدن ميوهنوبت اول سمپاشي در مر

 درهزار 1.5و  WP40%. ديازينون 1

 ،، ،، ،، EC35%. زولون 2

 در هزار )ديپتركس( 1.5و  sp80%. تري كلروفن 3

 ،، ،، ،، EC60%. ديازينون 4

 ،، ،، EC47%. اتيون 5

 
 

                                                               Rhagoletis   cerasi  L . مگس گیالس :

 (Dip. Trypetidae:Tephritidae ) 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام   R.faustaو    R,cingulataمگس گیالس که در ایران فراوان است. در نشریات آمریکایی از مگس گیالس بنام های 

تغذیه می کنند .الروها با ترشحات    pericarpآفت مربوط به الروهای آنست که از گوشت برده شده است . خسارت این 

مخصوص خود باعث تخریب بافت ها می شوند و یک نوع رسیدن بی موقع و حتی لهیدگی ایجاد می کنند.بعالوه وجود بقایا 

د .بطور کلی خسارت این آفت روی میوه های وفضوالت آنها همراه با خود کرمها میوه ها را عمال" غیر قابل استفاده میکنن

واریته های مختلف گیالس از نظر میزان آلودگی اختالف فاحش مشاهده می   دیر رس و آلبالو بیشتر است.بعالوه درمورد
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نسبت به واریته هایی که میوه دارای پوست ضخیم است مقاومت کمتری   شود.اصوال" واریته های با پوست نازک ولطیف

خسارت این آفت در اکثر نقاط میوه خیز ایران مشاهده میشود ودر بعضی از مواقع خیلی شدید است.در پارهای از دارند . 

نشریات خارجی این آفت روی گوجه و آلو وحتی گالبی نیز ذکر شده است. که این مورد باید دقیقا" بررسی شود تا خسارت 

های آلوده از روی رنگ مات میوه در محل آلودگی و فشردگی میوه  این آفات با خسارت مگس مدیترانه اشتباه نشود 

 مختصر آن مشخص می شوند .

 :  بیولوژی و مشخصات 

میلیمتر در زیر  6تا  4مگس گیالس زمستان را بصورت )پویاریم( وبشکل کپسول های قهوه ای رنگ وبیضی شکل بطول 

ند در اواسط بهار تا اواخر بهار مصادف با آبدار خاک می گذرانند. حشرات کامل که کمی کوچکتر از مگس خانگی هست

میوه گیالس ظاهر میشوند این حشرات به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه مات هستند. پشت سینه در عقب زرد رنگ است   شدن

 و روی شکم در بعضی گونه ها تعدادی خطوط سفید رنگ عرضی مشاهده میشود که وسیله تشخیص است.درگونه
(R.cingulata )این نوارها به تعداد چهار عدد می باشد.ولی در) R.cerasi ) این خطوط دیده نمی شود. بر عکس در این

گونه روی صفحه پشت سینه چهار نوار طولی روشن دیده می شود. بالها شفاف است ولی در روی آن تعدادی نوارهای 

وشاخک ها در این گونه نارنجی رنگ می  را روی بال مجسم میکند.پاها 111دودی رنگ وجود دارد که مجموعا" عدد 

باشد.حشره ماده در انتهای شکم مجهز به تخم ریز کشیده و نوک تیز می باشد بدان وسیله تخم های خود را در نسج نبات 

از مایعات روی برگها و گیاهان دیگر تغذیه می کنند و پس از   قرار می دهد . حشرات کامل پس از ظاهر شدن مقداری

تخمهای خود را داخل نسج میوه قرار می دهند بر خالف مگس مدیترانه در این آفت معموال" در داخل هر میوه   جفت گیری

یک الرو دیده می شود ولی گاهی چندین کرم هم دیده شده که شاید نتیجه تخمریزی چند حشره ماده در یک میوه باشد.هر 

الروها   روز هم تجاوز نمی کند 07ها معموال" کوتاه است و از تخم می گذارد دوره تغذیه الرو 177تا 07حشره ماده حدود 

سفید رنگ با قسمت قدامی باریک و قطعات دهانی سیاه رنگ می باشد میوه های آلوده به ساده گی از روی رنگ مات میوه 

خل خاک می شوند در آلوده و فشرده مختصر آن مشاهده می شود الروها پس از تکمیل دوران تغذیه میوه را ترک کرده و دا

 وبمدت کوتاهی بحالت پویاریم در می آیند این حشره هم در سال فقط یک نسل دارد.

 مبارزه :

شخم زدن و بیل زدن خاک اطراف درختان باعث تلفات تعداد قابل توجهی از پویاریم های این آفت می گردد گیالس های 

این آفت در امان می باشند د رصورتیکه مبارزه شیمیایی  هستند از خسارت  زود رس و آنها که دارای پوست نسبتا"ضخیم

درصد یا دیپترکس  67علیه این آفت قابل توجیه باشد الزم است این سمپاشی بمحض مشاهده اولین حشرات کامل با دیازینون 

عث جلب لیتر آب با 177به نسبت یک تا دو در هزار استفاده شود مخلوط کردن یک کیلو شکر یا مالس چغندر قند در 

حشرات کامل می شود در کشورهای اروپایی بموجب برنامه هایی که چندین کشور مجاور دریای مدیترانه و آلمان اجرا می 

کنند حشرات نر را به تعداد زیاد پرورش داده و پس از عقیم کردن با اشعه گاما در نواحی میوه خیز رها می کنند تخم هایی 

ر های عقیم شده در میوه میگذارند هرگز باز نمی شوند وبدین ترتیب نتایج بسیار خوبی که حشرات ماده جفتگیری کرده با ن

در مبارزه با این حشرات بدست آوردند. یک راه برای کنترل آفت مگس گیالس شخم زدن و دادن یخ آب زمستانه است که 

شود عدم اجرای این طرح موجب کاهش  باید قبل از فرا رسیدن بهار این کار انجام شود تا میزان آفت مگس گیالس کاسته

درصدی محصول خواهد شد آفت مگس گیالس در زمستان به صورت شفیره در عمق یك تا هفت سانتیمتري خاك به سر  17

                  شود . برد و شخم و یخاب زمستانه منجر به نابودي این آفت با كمترین هزینه مي مي

 مبارزه فيزيكي : -

توهاي یون ساز و ایجاد حشرات نر عقیم یکی از قاطع ترین روشهاي مبارزه مدرن می باشد دراین نوع مبارزه ژنتیکی حشرات نر استفاده از پر
عقیم شده توسط اشعه گاما با حشرات نر طبیعی در جفت گیري با حشرات ماده رقابت كرده و تخمهایی كه توسط حشره ماده در زیرپوست میوه 

از نمی شوند. باتوجه به قاطعیت واهمیت زیست محیطی این روش بررسی هایی دراكثر كشورهاي دنیا درحال انجام گذاشته می شود هرگز ب
 است. 

( نشان داده شد كه تالقی بین حشرات نر ارقام جنوبی و ما ده هاي مناطق شمالی مگس   گیالس ایجاد تخمهاي  غیربارور 9191در اتریش )
 عه اقدام به عقیم سازي مگس هاي گیالس نمودند.می كند و سپس با استفاده از اش

( اقدام به رها سازي مگس هاي نر عقیم در مزارع آزمایشی شده است. استفاده از این روش 9191( بلغارستان )9191( آلمان )9191در سوئیس )
 مصرف سموم شیمیایی را كاهش خواهد داد.

عه گاما با دزهاي مختلف قرارداده اند وصد كراد اشعه موجب مرگ و میر صددرصد ( میوه هاي حاوي الرو را در معرض اش9191در ایتالیا )
 الروها گردیده است. در دزهاي پایین تر بعضی الروها تبدیل به شفیره می شوند ولی هیچکدام قادر نیستند تا  سال بعد زنده بمانند.
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 مبارزه زراعي : -  

دار قابل توجهی از شفیره هاي آفت می گردد. عملیات زراعی شامل شخم و نابودي شخم و بیل زدن خاك اطراف درختان باعث تلفات مق
 محلهاي زمستانگذران در پاییز و یا بهار در روسیه توصیه شده است.

( شامل استفاده محدود از  سموم شیمیایی برطبق پیش آگاهی Alternatingروشی كه كمتر مورد استفاده قرار گرفته است كنترل تناوبی ) 
  بصورت برداشت یك درمیان و تغییر در زمان برداشت ردیفهاي متناوب درختان است.و

 استفاده از انواع تله در مديريت مبارزه با آفات 

اولین اقداماتی كه براي تعیین زمان سمپاشی برعلیه مگس هاي میوه انجام می گرفته شامل استفاده از تقویم هاي خاص هرمنطقه بوده است. 
ایش حساسیت انسان به باقی مانده حشره كشها،  لزوم كاهش استفاده   از حشره كشها و در عوض افزایش اثر آنها را درپی داشته به دلیل افز

 است كه براي رسیدن به این هدف، یك سیستم ردیابی صحیح امکان این عمل را فراهم می سازد.

مطالعات بررسی اكولوژي و فعالیتی حشره را  در مزارع فراهم می آورد كه در استفاده از تله ها و سایر روشهاي نمونه برداري، قسمت مهمی از
شرایط ایده آل اطالعات زیادي در باره جنبه هاي فعالیت حشرات بدست می دهد. حشرات مختلف  در  شرایط  متفاوت ،  تله ها  و روشهاي 

اي خاص ومقاصد خاص برا ي گونه هاي دیگر قابل تعمیم نبوده و نمونه برداري خاص خود را می طلبد. روشهاي نمونه برداري براي گونه ه
 غیرقابل  استفاده است. "عمال

 "تله هاي چسبناك بطور وسیع براي بدام اندازي حشرات  بالدار  كوچك  بخصوص آفات نباتی استفاده  می شوند این سطوح چسبنده معموال
هر دو  ") فرمونها (  بکار می روند. تله هاي چسبناك یا جلب كننده هاي رنگی معموالبا جلب كننده هاي رنگی،  بویایی و یا عوامل شیمیایی 

بسیاري از حشرات مفید را نیز جلب  "جنس حشره را جلب می كنند وكمتر تحت تاثیر حرارت و رطوبت محیط قرار می گیرند. این تله ها معموال
 سفید، زنجرك ها، مگس سیاه مركبات و پسیل مركبات بسیار موفقیت آمیز بوده است.می كنند. استفاده  از  این تله ها درمبارزه با مگس هاي 

كره تله هاي زرد وسیاه ، قرمز ویا زرد و كره هاي كوچك شبیه میوه بطور وسیع بعنوان جلب كننده مگسهاي میوه مورد استفاده قرار می گیرند. 
جلب كننده هاي رنگی با جلب كننده هاي بویایی ازقبیل هیدرولیزات پروتئین، "هاي رنگی بعنوان محل تخمگذاري بسیار مهم هستند. معموال

 نمکهاي آمونیوم، فرمون، پارافرمون یا تركیبی از آنها همراه است.

می تله هاي رنگی در تركیب با مواد سمی و چسبنده براي ردیابی ، تعیین گونه ، تخمین تراكم جمعیت و مدیریت مبارزه با مگسهاي میوه بکار 
خص روند. انتخاب تله در مرحله اول به نوع حشره اي كه باید ردیابی شود بستگی دارد و درمرحله بعد شرایط آب وهوایی است كه نوع تله را مش

 می سازد.

 انواع تله هاي چسبناك در مديريت مگس هاي ميوه  
9.Easiset Delta trap  ت حشره زیاد است بکارمی رود. اثر این تله در بدام این تله در مناطق گرمسیر و بدون گرد وغبار كه جمعی

 اندازي حشرات بسیار زیاد است. این تله ها در مناطق خشك و با گرد و غبار اثرشان كاهش می یابد.
 2.  Dri - Fly trap تله هاي( Bucket )   یز در مناطق خشك كه تله هاي قبلی اثر ندارند بکار می روند. در جمعیت هاي باالي آفت ن

 این تله ها بخاطر ظرفیت باالي آنها  توصیه می شوند. 
1 .Jackson trap  .این  نوع تله  براي  تعیین وجود مگس مدیترانه اي ) آفت قرنطینه اي ( بکارمی رود 

1.Dome trap   این تله بهمراه هیدرولیزات پروتئین ، نمکهاي آمونیوم وگاهی همراه باMagnet plugs  .بکار می رود 
بهمراه فرمون و یا بدون آن جهت جلب مگس گیالس و مگس زیتون  بطور وسیع  Vertical yellou trapتله هاي افقی زرد رنگ  . 1

 بکار می روند.

6. Cherry fruit fly trap همراه طعمه از نمك  "نوع خاصی از تله هاي زرد رنگ كه از سه بخش تشکیل شده است. این تله ها معموال
 می روند كه ماده اي فرار بوده و به آهستگی آزادمی گردند. آمونیوم بکار

ترشح  با استفاده از فرمون در تله هاي رنگی چسبدار تنها حشرات نر به تله می افتند. پارا فرمونها )ترشحاتی كه به   طور طبیعی توسط میزبان
 د(  نیز  گاهی در این تله ها استفاده می شوند. نر را باعث می شو "شده و تقلیدي از فرمون حقیقی است و جلب یك جنس معموال

جهت مدیریت مبارزه با مگس هاي میوه ، دانستن فعالیت و سیکل زندگی آن اهمیت دارد. جداسازي،  شخیص و ساختن فرمونهاي جلب 
 بارت است از :كننده بطور مصنوعی باعث توسعه تله گردیده است. هدف كلی از كاربرد تله هاي فرمونی در مدیریت یك آفت ع
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 Insect detectionآیا آفت در روي محصول موجود است ؟  - 
 Thresholdsآیا احتیاجی به اقدامات كنترل می باشد ؟  - 

 Timingچه هنگامی احتیاج به سمپاشی می باشد ؟  - 
 Assessmentتعیین كارآیی سمپاش   - 

 Mass traping(  جمع آوري انبوه به عنوان وسیله كنترل مگس گیالس ) بالغ - 
 كارت ها و نوار هاي رنگي 

یكي از عوامل مكانیكي موثر در كاهش جمعیت آفات در چهار چوب مبارزه تلفیقي ،استفاده از تله ها ي رنگي چسبنده مي 

نانومتر مي باشد عكس العمل نشان مي  077 -657باشد. به طور كلي حشرات به رنگهایي كه طول موج آن ها بین 

ده از تله هاي چسبنده یكي از ایمن ترین كم هزینه ترین روشهاي مبارزه با آفات مي باشد.از كارت ها و نوار هاي دهند.استفا

ته زرد و آبي به تعداد محدود مي توان براي رد یابي و به تعداد زیاد تر براي شكار انبوه آفات به خصوص در محیط هاي بس

 مانند گلخانه هااستفاده كرد.

 

 ( Yellow sticky trapsرد چسبدار )كارت ها ي ز 
كارت هاي زرد در ابعاد مختلف وجود دارد و نزدیك به تاج گیاه یا محلي كه بیشترین جمعیت فعال آفت حضور دارد نصب 

و استفاده مي شود.از كارت هاي زرد چسبنده براي كنترل آفاتي نظیر سفید بالك ها، مگس هاي مینوز،شته هاي بالدار ، 

زنجرك ها و پسیل ها استفاده كرد.زماني كه از كارت زرد جهت كنترل مگس هاي مینوز استفاده مي شود  مگس قارچ ،

مترمربع و جهت شكار 077عدد در هر  1بهتر است كه به صورت افقي نصب شود.جهت ردیابي تعداد كارت مورد استفاده

مي باشد.در گلخانه ها  مترمربع0عدد در هر 1كثر حداتا مترمربع  17عدد در هر  1انبوه آفات تعداد كارت زرد نصب شده 

 یاه كارت ها باال كشیده مي شوند.همزمان با رشد گ

 

( این تله در حقیقت cherry fruit fly trapكارت ها ي زرد همراه با ماده جلب كننده مخصوص شكار مگس گیالس) 

نوان ماده جلب كننده جهت شكار مگس هاي گیالس كارت هاي زرد عمودي چسبدار مي باشد كه با كاربرد نمك آمونیوم به ع

مورد استفاده قرار مي گیرند.زمان نصب تله قبل از ظهور حشرات كامل در طبیعت مي باشدكه بسته به شرایط منطقه اي و 

ون متري از سطح باغ در5/1-0اقلیمي متفاوت بوده و غالبا مقارن ماه هاي اردیبهشت و خرداد مي باشد.تله ها در ارتفاع 

متر از یكدیگر نصب مي شوند.تعداد تله مورد استفاده جهت ردیابي آفت  57تاج درخت وبه سمت حاشیه ها و با فاصله 

 تله نباید باشد. 0و در هر ایستگاه كمتر از تله در هر هكتار  1مذكور

 توصیه شده است. به ازاي هر درخت یك تلهدر صورت استفاده جهت شكار انبوه آفت 

 (Blue sticky trapsي چسبدار )كارت هاي آب

از كارت هاي آبي جهت كنترل تریپس ها استفاده مي شود. محل نصب كارت آبي نزدیك به تاج گیاه مي باشد كه همراه با 

وجهت شكار انبوه در  متربع توصیه شده است.077عدد كارت در هر  1جهت رد یابي آفت رشد گیاه باال كشیده مي شود.

متر 0عدد كارت در هر 1و در مناطق خیلي آلوده  مترمربع07عدد كارت در  1كم پایین جمعیت آفت مناطق آلوده با ترا

 توصیه شده است. مربع

 بین تنه و سر شاخه ها مي باشد. در باغات حداقل یك كارت به ازاي هر درخت نصب مي شود.محل نصب كارت در فاصله

 

 نوارهاي زرد و آبي 

متري جهت استفاده راحت تر بین ردیف هاي كشت به خصوص 177رول یا نوار هاي كار ت هاي زرد و آبي به صورت 

در گلخانه ها قبل از كشت یا بالفاصله بعد از كشت در باالي ردیف ها ویا دور تنه و شاخه در ختان كشیده مي شود.ازنوار 

  باال استفاده مي شود. هاي زرد جهت كنترل زنجره خرما و پسیل پسته و سایر آفات توضیح داده شده در مباحث

 

 (Lureجلب كننده ها )

یكي از روش هاي مورد استفاده در بر نامه ردیابي و شكار انبوه آفات استفاده از مواد جلب كننده مي باشد. جلب كننده ها در 

سموم در انواع  واقع محرك هاي غذائي ،بینائي و یا جنسي مي باشند كه گاهي به تنهائي یا در تركیب با سایر محرك ها و یا

 تله ها استفاده مي شوند.

 

 (protein hydrolysateپروتئین هیدرولیزات) 
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پروتئین هیدرولیزات به عنوان یك ماده جلب كننده)محرك غذائي( در به دام اندازي مگس ها به ویژه مگس زیتون مورد 

% + ماالتیون 0)پروتئین هیدرولیزات  سي سي مي باشد 577استفاده قرار مي گیرد.میزان محلول سمي مصرفي در هر تله 

 در هزار+ آب(. تعداد تله هاي مكفیل مورد استفاده بسته به تراكم جمعیت آفت متفاوت بوده و به شرح زیر مي باشد: 0

 تله در هكتار 17تعداد تله مكفیل در حالت طغیاني  -

 تله در هكتار 05در آلودگي متوسط  -

 تله در هكتار 07در آلودگي كم  -

 

 (methyl eugenolمتیل اوژنول) -
متیل اوژنول نیز به عنوان یك ماده جلب كننده )محرك جنسي( جهت ردیابي و شكار انبوه مگس هاي نر هلو یا مگس 

( همراه با تكنیكال یكي از سموم )ماالتیون تكنیكال( به كار مي رود.میزان مصرف متیل اوژنول Bactrocera zonataانبه)

ر هر تله مي باشد كه در داخل پنبه تزریق مي شود و داخل سبد مخصوص تله مكفیل قرار داده مي سي سي د 0مسموم 

 تله در هر هكتار مي باشد.  5شود..تعداد تله مكفیل مورد استفاده حداقل 

ماده سي سي از محلول آ 0% به متیل اوژنول اضافه مي شود. 5نحوي تهیه متیل اوژنول مسموم: از سم تكنیكال به میزان 

 شده داخل پنبه تزریق شده و ذاخل تله قرار داده مي شود.

 

  Natal fruit fly Ceratitis rosa(Karsh) Diptera:Tephمگس میوه 

 اهمیت اقتصادی:

اين مگس بسيار پلي فاژ باعث خسارت به دامنه وسيعي از ميوه هاي خانواده هاي مختلف مي شود. اين آفت در بسياري از مناطق 

 مگس مديترانه اي بوده جانشين آن شده است. كه همراه 

 اهمیت قرنطینه ای:

اين مگس عالوه بر حضور در ليست آفات و بيماريهاي قرنطينه خارجي ايران در ليست آفات و بيماريهاي قرنطينه خارجي 

EPPO .و همچنين در ليست هاي  به عنوان يك مگس ميوه غير اروپايي وجود داردJUNAC  وOIRSA ن آفت به عنوا

مستقر شود و ممکن است  EPPOقرنطينه اي محسوب مي شود. اين آفت مانند مگس ميوه شرقي مي تواند در مناطق جنوبي 

 Ceratitisبه مناطق گرمسيري محدود شود كه مي تواند خطر مستقيم ايجاد كند. در بررسي هاي اخير در مورد خطر گونه هاي 

sp براي .EPPO امنه وسيعي از درختان ميوه است. براي كشورهاي اروپايي در صورت وجود اين فت مهم د اين مگس تنها آ

 مگس وضع قوانين سختگيرانه قرنطينه اي در مورد صادرات ميوه الزم است.

 :میزبانها
به، پاپايا، هلو، اين آفت بسيار پلي فاژ بوده و به درختان ميوه: سيب، زردآلو، آووكادو، مركبات، نانگي، گواوا، انجير، انگور، ليچي، ان

 گالبي، آلو، به، و گوجه فرنگي حمله مي كند.

 مناطق انتشار:

 و اروپا گزارش نشده است. EPPOاين آفت از ناحيه 

اندا، آفريقا: آنگوال، اتيوپي، كنيا، ماالوي، مالي، موريتيوس، موزامبيك، نيجريه، رونيون، روآندا، آفرقاي جنوبي، سوازيلند، تانزانيا، اوگ

 زامبيا و زيمباوهزئير، 

 Ceratitis rosaمناطق انتشار 

 عالئم خسارت:

 محل تخمگذاري به صورت نقاطي روي ميوه هاي مورد حمله مشاهده مي شود. 

 شکل شناسی:
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داراي بالهاي نوار دار و سپرچه متورم است كه داراي نقوش زرد و سياه است. وجود  Ceratitis spاين آفت مانند ساير گونه هاي 

جدا مي  Tephritidaeرا از ساير گونه هاي خانواده  Ceratitis sp  خال خاكستري در قاعده سلولهاي بال گونه هاي نقش و

 سازد.

 بالغین:
 Discalشروع شده و از رگبال عرضي R1از زير انتهاي رگبال  Costalرنگ: نوارهاي بال و رنگ عمومي بدن قهوه اي ، نوار 

 قطع نمي شود. Infuscateتوسط ناحيه  Mجدا مي شود. قسمت نوک رگبال  R1توسط ناحيه اي شفاف در انتهاي 

 جلويي به هيچ وجه تغيير نيافته است. Orbitalسر: جفت موي 

 apicalسينه: سپر داراي نقوش سياه و زرد با نوارها يا نواحي زرد رنگ كه به حاشيه مي رسند و هر موي نوک سپرچه اي))

scutellar ده به نوارهاي زرذ است. ران پاي مياني در نرها بدون موي ستبر شکمي ، ساق پاي مياني داراي در قاعده يا چسبي

 4-6رديفهايي از موهاي ستبر در نيمه انتهايي لبه هاي جلويي و عقبي است كه سيمايي پر مانند به آن مي دهد. طول بالها 

رديفهاي از موهاي ستبر روي لبه هاي عقبي و جلويي داراي  Pterandrusميليمتر است. نرهاي بيشتر گونه هاي زير جنس 

از بيشتر افراد اين زير جنس بواسطه اين خصوصيت و  C. rosaساق پاي مياني داشته و سيمايي پر مانند به آن مي دهد. 

همچنين بدون پيوست  Ceratitisنداشتن موي ستبر روي سطح زيرين ران پاي مياني قابل تشخيص است. نرهاي زير جنس 

كه داراي نوارهاي  Pterandrusاي قاشقي در سر مي باشد. متاسفانه روش ساده اي براي تشخيص ماده ها به جز گونه هاي ه

 وجود ندارد. -استC.capitata بال و بدن عموما قهوه اي رنگ كه در مقايسه با لکه هاي زرد رنگ 

 

  

 وکنه نمدی م

Eriophyes = Colomerus vitis       (Acari :.(Eriophyidae  

  
كند. رنگ اين قشر نمدي ابتدا سفيد  اين كنه به برگها حمله نموده و در پشت برگها گالهايي مسطح و به صورت نمد ايجاد مي

گردد. در سطح فوقاني برگ درست در طرف  اي تبديل مي كثيف است اما به تدريج تغيير رنگ داده و به رنگ قرمز مايل به قهوه

ها به سر  دهد. زمستان به صورت كنه كا مل زير پوست جوانه آيد و به پهنگ برگ ناصافي مي مدگي بوجود ميمقابل كنه نمدي، برآ

  .نسل در سال دارد 7د. در شرايط مساعد ور مي

 شکل شناسی

 بالغ 
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ها و  ميکرون هستند . سپر پشتي در قسمت عقبي داراي برجستگي 152افراد بالغ به شکل كشيده ، به رنگ كرمي و به طول 

 موهايي است كه موها متمايل به جلو بوده و يا به صورت مورب تمايل به قسمت مركزي دارد . 

 مياني درازتر بوده و كمي خميده است .  –خط مياني در دو سوم عقبي سپر پشتي قرار دارد. خطوطل كنار 

برابر دو موي ديگر است . از  2ت كه موي جانبي مو اس 3شاخه جانبي است . اپيستوزما در نيمه قدامي داراي  5ناخن پروش داراي 

اين گونه سه نژاد فيزيولوژيکي شناسايي شده است كه از نظر مرفولوژي و فقط با توجه به نوع خسارتي كه وارد مي كنندمي توانند 

 از هم تفکيك شوند . 

و سومي نيز باعث پيچيدگي برگها شده و هيچ  يکي از اين نژاد ها به جوانه ها خسارت مي زند و ديگري ايجاد گال در برگ مي كند

   عالئم ديگري را باعث نمي شود .

 خسارت 

. سرشاخه ها بدشکل اختالل در مراحل رشد بعدي مي شودتغذيه نژاد جوانه اي باعث از بين رفتن جوانه هاي اوليه و سبب ايجاد 

 صله بين گره ها كم شود . شده و تمايل به پهن شدن دارند و ممکن است رشد زانويي داشته و فا

برگهاي تغيير شکل يافته متعددي به ويژه در قسمتهاي پاييني شاخه ها توليد مي شوند . بعضي از اين برگها ممکن است در اثر 

. خسارت وارده به جوانه ها ممکن است منجر به توليد جير شده و شکافدار به نظر مي آيدتغيير شکل شبيه به برگ بلوط يا ان

 هاي رشد نيافته و با تعداد حبه كمتر و كوچکتر شود . خوشه

 فاکتورهای دیگری نیز منجر به تولید عالئم مشابه می شوند که آز آنجمله می توان موراد زیر را نام برد :

   كمبود بر  -1

  پس از هرس مو  -2

 فعاليت شته فيلوكسراي مو  -3

 فعاليت برخي نماتدهي انگل گياهي  -4

رشد در اوايل فصل ، بد شکل در شاخه   اريهاي ويروسي از جمله بيماري ويروسي بادبزني كه باعث كوتولگي و توقفبرخي بيم -5

   و برگ ، لکه دار شدن خفيف برگ و رشد زيکزاگي شاخه مي شود .

رت وارده نيز در برگهاي قاعده . بيشترين مقدار تغذيه و خساافراد اين نژاد معموالً در زير پولکهاي بيروني جوانه ها مستقر مي شوند

اي سرشاخه ها صورت مي پذيرد . همراه با افزايش تراكم جمعيت عمق نفوذ كنه ها در داخل جوانه ها نيز افزايش مي يابد .تجزيه 

و تحليل خسارت وارده از سه نژاد نشان مي دهد كه نژاد جوانه اي قادر است خسارت هنگفتي را وارد كند و در صورت شدت 

. نژاد گالي در مقايسه نژاد جوانه اي خسارت اقتصادي مهمي را دگي و عدم كنترل منجر به از بين رفتن كامل محصول مي شودآلو

 . مي شود  وارد نمي كند و عالئم آن عمدتاً در برگهاي جوان و اوايل فصل ظاهر

را تشديد مي كند به طوري  Plasmopara vtitcola، آلودگي توسط قارچ بروز تغييرات ساختماني متعدد در محل تشکيل گال

 . اي مجاور استي فراوان تر از بخشهكه ميسيليوم اين قارچ در بين كركهاي گال

 زیست شناسی 

نژاد جوانه اي معموالً در زير پوست درختچه مو يا برگچه هاي جوانه ها زمستان گذراني مي كند . اين كنه معموالً در زير دومين 

 . مي شود جوانه ها يافت شده و به ندرت عميق تر از آن ديدهاليه برگچه هاي 

در بهار وقتي درختچه مو شروع به رشد نمود ، كنه ها در داخل جوانه ها در محلي كه زمستان گذراني كرده اند باقي مي مانند و 

به تدريج همراه با پيشرفت فصل  ميليمتر پيدا كردند شروع به مهاجرت مي كنند و 122فقط زماني كه شاخه هاي طولي بيشتر از 

 جوانه هاي تازه توليد شده نيز آلوده مي شوند . 

سيکل زندگي اين نژاد تماماً در داخل جوانه ها سپري شده و تمامي مراحل زيستي را مي توان در داخل جوانه هل مشاهده كرد . 

 ن بردن آن نيز به سادگي امکان پذير نيست . به همين دليل اين نژاد به مراتب خطرناک تر از نژاد گالي بوده و از بي
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 نژاد گالي در زير خارجي ترين برگچه هاي جوانه ها زمستان گذراني مي كند . 

نژاد مي توانند از طريق باد،  3اين نژاد مي تواند از طريق پايه سا قلمه هاي آلوده به تاكستان هاي سالم انتقال يابد، هر چند كه هر 

 روز مي باشد . 12- 14ترش يابند . مدت الزم جهت نشو و نما از تخم تا مرحله بلوغ حدود حشرات و پرندگان گس

روز   5 - 5عددي گذاشته مي شوند . تفريخ تخم ها در بهار در حدود  12تا  2تخم ها به نسبت يك عدد در روز و در دستجات 

ليد نمايد . فعاليت بهاره وقتي شروع مي شود كه دماي نسل در سال تو 7طول مي كشد . اين كنه در شرايط مساعد قادر است تا 

 درجه سانتيگراد رسيده باشد .  5/15محيط به حدود 

تمامي واريته هاي مو مشابه و يکساني در مقابل اين كنه ندارند به طوري كه معموالً ارقام آمريکايي نسبت به اين گونه مقاوم 

 هستند . 

 كنترل 

شد جوانه هاي جديد بطرف آنها مهاجرت كرده و با نفوذ و تغذيه از آنها باعث آلودگي و ايجاد نژاد جوانه اي به محض شروع ر

 خسارت در بافتهايي مي كند كه رشد رويشي و زايشي فصل بعد را بعهده خواهد داشت . 

ل از ايجاد آلودگي و نفوذ به لذا كنترل نژاد جوانه اي در جهت جلوگيري از آلودگي جوانه هاي جديد خواهد آمد . افراد اين نژاد قب

 داخل براي مدت نسبتاً كوتاهي خارج از جوانه ها بوده و با يکبار سمپاشي از بين بروند .

ميليمتر طول دارند و  252بنابراين بهترين زمان كنترل حدود چهار هفته پس از جوانه زني است ، وقتي كه شاخه هاي اوليه حدود 

روز توصيه مي گردد. در مواردي نيز به علت سمپاشي بر عليه بيماري سفيدک سطحي كه حدود  14تکرار سمپاشي معموالً پس از 

هفته قبل از تورم جوانه ها و با استفاده از تركيبات گوگردي صورت مي پذيرد نياز به سمپاشي اختصاصي برعليه اين كنه را  2

 منتفي مي سازد . 

ميليمتر است بر عليه بيماري سفيدک سطحي  122ول شاخه هاي جديد حتي گوگردي كه در دوره گل دهي يعني وقتي كه ط

 دروغي مصرف مي شود ، اين كنه را در حد قابل قبول كنترل مي كند . 

رقم مختلف در غرب ايران انجام  15در مواردي استفاده از ارقام مقاوم نيز توصيه مي گردد ، به طوري كه طي مطالعه اي واكنش 

شاهاني تقريباً مقاوم و رقم عسگري حساس مي باشد . بنابراين مي توان از اين رقم بعنوان پايه مقاوم بهره شد نشان داد كه رقم 

 گيري نمود .

 Icerya purchasiنام علمي :            :  شپشك استرالیایی

 

    
 

سي حمله مي كند قدرت زاد و ولد سريع خسارت : حشره اي پلي فاز است كه عالوه بر مركبات به درختان زينتي مثل اقاقيا و طاوو

 دارد
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باشد كه با  مي پوره سن اول به سرعت منتشر شده و خسارت آن به علت تغذيه شديد پوره ها و حشرات كامل از شيره گياهي

 ترشح فراوان عسلك همراه است.

ام يا قسمتي از بدن از مواد مومي زرد رنگ ميليمتر زرد يا نارنجي يا قهوه اي يا قرمز كه معموال تم 5تا  4: ماده بالغ  شناسایی

تخم  2222تا  522برابر طول بدن در انتهاي بدن است . در اين كيسه  2تا  5/1پوشيده شده است .داراي كيسه تخمي برابر با 

 وجود دارد و در اين گونه افراد نر بندرت ديده مي شود.

  زمستان گذرانی :

ها اطراف رگبرگ اصلي وزير برگ و حشرات بالغ روي شاخه ها بيشتر ديده مي شوند .*  ماده كامل و پوره )سن دو و سه ( پوره

 نسل دارد. 4تا  3نسل : در منطقه جهرم 

 :  مبارزه

  Novius cardinalisالرو كفشدوزک استراليايي از تمام حاالت اين شپشك تغذيه ميکند: 

 خسارت :

ند قدرت زاد و ولد سريع دارد. حشره اي پلي فاز است كه عالوه بر مركبات به درختان زينتي مثل اقاقيا و طاووسي حمله مي ك

پوره سن اول به سرعت منتشر شده و خسارت آن به علت تغذيه شديد پوره ها و حشرات كامل از شيره گياهي ميباشد كه با ترشح 

 ميليمتر زرد يا نارنجي يا قهوه 5تا  4شناسايي : ماده بالغ  Icerya purchasiشپشك استراليايي : ، فراوان عسلك همراه است .

برابر  2تا  5/1اي يا قرمز كه معموال تمام يا قسمتي از بدن از مواد مومي زرد رنگ پوشيده شده است .داراي كيسه تخمي برابر با 

تخم وجود دارد و در اين گونه افراد نر بندرت ديده مي شود. زمستان  2222تا  522طول بدن در انتهاي بدن است . در اين كيسه 

پوره )سن دو و سه ( پوره ها اطراف رگبرگ اصلي وزير برگ و حشرات بالغ روي شاخه ها بيشتر ديده مي گذراني : ماده كامل و 

 نسل دارد. 4تا  3شوند .* نسل : در منطقه جهرم 

 

 شته سبز و شته خالدار گردو

 
Chromaphis Juglandicola (Green walnut aphid) 

 
Callipterus Juglandis(Dusty-veined aphid) 

 
Hom:Aphididae 

  

تر و  شته سبز با جثه كوچکتر و رنگ سبز يکنواخت در سطح زيرين برگها پراكنده است در حالي كه شته خالدار با جثه درشت

كند. در طول بهار و تابستان  هاي نواري تيره در پشت، در سطح فوقاني برگ در طول رگبرگ مياني به طور رديفي تغذيه مي لکه

هاي  ها لکه هاي مشخص تيره در طول رگبالها و در پشت بدن پوره الً بالدارند و روي بالهاي شته خالدار لکههاي كامل معمو ماده

هاي شته سبز خيلي كوچك بوده و يا اصالً وجود ندارند. زمستان گذراني به صورت تخم  ها در پوره شود. اين لکه نواري تيره ديده مي

 .ستگي به درجه حرارت داردشود. تعداد نسل ب ها انجام مي روي شاخه

 :كنترل

 زنبور پارازيتويئد شته سبز گردو

Trioxys pallidus (Hym.: Aphidiidae) 

 پارازيتوئيد شته خالدار گردو 

Praon sp. (Hym.: Braconidae) 

 :در صورت نياز به مبارزه شيميايي
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 در هزار1و   EC60% )تيومتون)اكاتين .1

 درهزار 1و  EC25% اكسي ديمتون متيل .2

 درهزار ./ 5و  Df50% ) پيريميکارب)پريمور .3

 شپشك توت

Pseudaulacaspis pentagona 
(Hom: Diaspididae) 

سازمان صنايع نوغاني تعداد نهال توت از نوع كوكوزو )ژاپوني( براي پرورش كرم ابريشم از ايتاليا وارد نمود. با اينکه  1344در سال 

آلودگي به اين آفت قيد شده بود، ولي پس از انتقال نهالها به كسما، طاهر گوراب و لنگرود  در گواهي بهداشت كشور مبدا عدم

ها به شپشك توت به وسيله كارشناسان قرنطينه تشخيص و براي اولين بار انتشار آن در ايران اعالم گرديد.  گيالن، آلودگي اين نهال

هلو، گردو، كيوي و گياهان غير مثمره  وي ميزبانهاي متفاوتي نظير توت،در حال حاضر در استانهاي گيالن مازندران و دشت مغان ر

زيادي فعاليت دارد. شپشك مزبور جزء آفات قرنطينه داخلي است. به شاخه و ساقه درختان ميزبان حمله كرده و به هيچ وجه روي 

 .گذراند نسل در سال بوده و زمستان را به صورت پوره سن سه مي 3شود. داراي  برگ ديده نمي

 :كنترل تلفيقي 

 كنترل بيولوژيك .1

Encarsia berlesi (Hymenoptera: Brachoneidae)  بصورت اختصاصي فعاليت مي كند. 

Aphytis proclia (Hymenoptera: Aphelinidae) 

هاي سنين اوليه حشرات نر را  ها، پوره باشد. گونه اول عالوه بر ماده گونه اول پارازيتوئيد داخلي ولي گونه دوم پارازيتويد خارجي مي

 .دهد ها را مورد حمله قرار مي دهد. ولي گونه دوم فقط سن كامل ماده نيز مورد حمله قرار مي

 هرس درختان آلوده .2

 تنه بر كردن درختان از قسمتهاي پايين انشعاب .3

)شاخك چوب خوار زنجرک خرما، سوسك کرگدنی)تك شاخدار(،سوسك مهمترین آفات درخت خرما شامل

 می باشد خرما وکنه گرد آلود خرما بلند(

 زنجرک خرما

ميلي متر مي باشد. روي بدن اين حشره چهار تا ده لکه سياه  5-6حشره ماده كامل داراي رنگ زرد روشن مايل به سبز و طول 

. حلقه هاي هفتم و هشتم رنگ وجود دارد كه دو تاي آن در قسمت پيشاني و دو عدد ديگر روي فرق سر به طور متقارن وجود دارد

ميلي متر بوده و حلقه هاي هفتم و هشتم شکم  3-5/3شکم نيز داراي لکه سياه رنگ مي باشند. در زنجرک بال دار نر طول بدن 

لکه هاي سياه ندارد و اين بهترين وجه تمايز حشره نر از ماده است. انتهاي شکم حشره نر قدري پهن تر از ماده ها بوده و بال ها 

ميلي متر و به  5/2- 4/2ي درازتر و روي شکم زنجرک نر را مي پوشاند. تخم هاي زنجرک خرما بيضي شکل بوده و طول آنها كم

ميلي متر مي باشند. شکل ظاهري تخم در قسمت جلو كمي بر آمده و در قسمت عقب آن باريك تر است. رنگ  1/2 13/2پهناي 

 ي گرايدتخم ها در ابتدا سبز روشن و سپس به زردي م

ميلي متر مي رسد. چشم ها قرمز رنگ و در اين مرحله عاليم بال ظاهر  1-25/1پوره سن يك زنجرک سفيد بوده و طول آن به 

ميلي متر مي رسد و دو نوار خاكستري در طول كناره بدن  75/1-25/2نشده است. پوره سن دو نيز سفيد رنگ و طول بدن آن به 

ميلي متر، بال هاي آن شکل زائده بوده و حلقه اول  2-5/2مشخص است. پوره سن سه زنجرک به طول  دارد. عالئم بال تا اندازه اي

شکم و قسمتي از حلقه دوم را مي پوشانند. رنگ بدن يدن زنجرک در اين سن زرد روشن است. پوره زنجرک پس از خروج از تخم 

عدد مي رسد. طول اين رشته  16ي دارد كه تعداد آنها به داراي سه جفت پاي كوچك مي باشد و در انتهاي شکم رشته هاي موم

 .ميلي متر و در تمام مراحل پورگي وجود دارند ولي در زنجرک بالدار رشته هاي مومي مزبور ديده نمي شود 3ها 
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 خسارت زنجرک خرما

يره برگ ها و مواد سبزينه را طرز خسارت آفت به اين صورت است كه زنجرک هاي بالدار و پوره هاي آنها به وسيله خرطوم خود ش

مکيده و فضوالت شيرين چسبناكي ترشح مي كنند. در نخيالت مورد حمله سطح رويي برگ و گاهي ميوه خرما آلوده به فضوالت 

زنجرک شده و چسبناک مي شوند به همين علت در جنوب كشور به اين آفت شيره يا عسلك نيز مي گويند. برگچه هاي درختان 

تدريج خشکيده، ميوه ها چروک خورده، رنگ پريده، الغر و كم شهد مي شوند اين قبيل ميوه ها بازار پسندي خود را  مورد حمله به

 .از دست مي دهند

 زيست شناسي

زنجرک خرما داراي دو نسل در سال مي باشد. زيست شناسي در زنجرک خرما به صورت هتروديناميك با دگرديسي ساده است كه 

زندگي و رژيم غذايي پوره و حشره كامل آفت يکسان مي باشد و از نظر شکل عمومي قطعات دهاني، پاها، در اين روش، محيط 

 .شاخك ها، چشم ها شبيه يکديگر بوده و داراي رشد تدريجي هستند

 مقايسه خصوصيات زيست شناسي نسل هاي مختلف آفت

رک خرما اهميت دارند مدت تفريخ تخم و طول دوره نشو و مهم ترين خصوصياتي كه در رابطه با برنامه هاي مديريت مبارزه زنج

نماي پوره ها مي باشد. هر چه طول دوره پوره گي در دو نسل مساوي مي باشد در صورتي كه دوره تفريخ تخم در نسل زمستانه 

برنامه ريزي مبارزه راحت طوالني تر از نسل تابستانه مي باشد. از آن جا كه در نسل تابستانه طول مدت تفريخ تخم كوتاه تر است 

 .تر مي باشد

 بوم شناسي

 نقش عوامل اقليمي در فعاليت زنجرک خرما

 سرما و يخبندان

از مهمترين عوامل اقليمي موثر در فعاليت زنجرک خرما سرما و يخبندان مي باشد. در بررسي هاي آزمايشگاهي مشخص شده است 

ت نابود شده و بيشتر جنين هاي موجود در داخل تخم زنجرک خرما از بين % جمعيت اين آف52كه بعد از وقوع يخبندان بيش از 

 .رفته اند

 باران

باران مي تواند به طور مستقيم از طريق شستشوي بسياري از آفات خرما مانند كنه تارتن خرما، زنجرک خرما و شپشك هاي خرما 

گي باعث افزايش رطوبت نسبي در نخلستان شده و در صورتي در كاهش تراكم جمعيت آنها موثر باشد. از طرفي افزايش ميزان بارند

كه تراكم كاشت و يا ميزان علف هاي هرز باال با فراهم آوردن شرايط رشد مناسب براي آفات رطوبت دوست خرما، نظير زنجرک 

 .خرما مي تواند نقش مهمي در افزايش تراكم جمعيت آنها داشته باشد

 نور

طوري كه پوره هاي اين آفت در بيشتر موارد در سطح زيرين برگ ها قرار داشته و زنجرک هاي ماده  اين آفت نور گريز مي باشد به

 .نيز هميشه برگ هاي سبز و شاداب را در معرض نور شديد خورشيد نباشند، براي تخمريزي انتخاب مي كنند

 دشمنان طبيعي

 Braconرما مي شوند. از اين عوامل ميتوان به زنبور اين عوامل به دو صورت انگلي و شکارگري باعث كاهش جمعيت زنجرک خ

sp  و Goniozus sp هم چنين شکارچي هاي بال توري و كفشدوزک از مهم ترين دشمنان طبيعي آن مي   .اشاره كرد

 .باشند

 روش هاي مبارزه

 :مبارزه فيزيکي

 :پوشاندن خوشه ها
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مله آمريکا به منظور جلوگيري از تخم گذاري و خسارت پوشاندن خوشه ها توسط كاغذهاي مخصوص در بعضي كشورها از ج

زنجرک آپاچي مرسوم است. در اين مناطق از زماني كه خوشه ها شروع به تغببر رنگ مي كنند اين عمليات انجام مي شود. در 

د مي آيد. صورتي كه عمليات نصب پوشش ها زود انجام شود، حالت آفتاب سوختگي در اثر تجمع حرارت در زير پوشش آن وجو

براي بررسي اثرات نوع پوشش آزمايش هايي بر روي رقم دگلت نور انجام شده است. اين آزمايش ها نشان داده اند كه اگر چه 

پوشش كاغذي در بسياري از نواحي كشت خرما متداول است، اما تعويض نوع پوشش با انواعي كه مانع تجمع حرارت مي گردند 

هايي با تخلخل بسيار ريز، دو نوع پوشش پالستيك هاي شفاف كه قابليت عبور هوا را دارند، مورد ضروري به نظر مي رسد. پارچه 

 .استفاده قرار گرفته است

 :استفاده از تله هاي چسبيده زرد رنگ -

زم است از زمان استفاده از اين تله ها باعث به دام افتادن و از بين رفتن تعداد زيادي از افراد جمعيت مي شود. براي اين منظور ال

ظهور پوره هاي زنجرک تا زماني كه حشرات كامل در شرايط طبيعي حضور دارند تله ها را نصب نموده و مرتبا آنها را مورد بازديد 

 .قرار داد و در صورت پرشدن سطح تله هانسبت به تعويض آنها اقدام نمود

 :مبارزه زراعي

 :د زير استروش هاي مبارزه زراعي با زنجرک خرما شامل موار

 :رعايت فاصله كاشت مناسب در نخلستان -

به طور كلي زنجرک خرما در نخلستان هاي متراكم و همچنين در نخلستان هايي كه پاجوش و تنه جوش زيادي داشته و داراي 

كاشت مهم بوده محيط هاي سايه دار و محفوظ از باد هستند خسارت بيشتري مي زند. بنابراين در هنگام احداث باغ رعايت فاصله 

 .متر توصيه مي شود 4x4كاشت 

 :هرس و تکريب درختان خرما -

قطع برگ ها و دمبرگ هاي اضافي و حذف پاجوش ها در كاهش تراكم جمعيت آفت موثر مي باشد. از آن جا كه پوره و حشره 

شوند، بنابراين هرس برگ بايد در  كامل زنجرک خرما داراي توانايي جابه جايي هستند هنگام هرس به برگ هاي بااليي منتقل مي

زماني انجام شود كه آفت در مرحله تخم است. براي اين منظور مي توان از اواسط آذر ماه تا اواخر اسفند ماه اقدام به هرس نمود. 

درصد تخم هاي آفت در برگ هاي رديف هاي پاييني قرار داشته و بهتر  42در بررسي هاي انجام شده مشخص شده كه حدود 

 .است برگ هاي آلوده به افت از باغ خارج شوند

 :توجه به وضعيت تغذيه درختان  

 .از آن جا كه اين آفت با تغذيه از شيره درختان خرما باعث تضعيف آنها مي شود، توجه به وضعيت تغذيه درختان بسيار مهم است

 :مبارزه شيميايي  

 .خسارت اقتصادي، براي مبارزه با آن دو نوبت سمپاشي الزم مي باشد زنجرک خرما در شرايط ايران بسيار اهميت دارد در صورت

سمپاشي اول همزمان با سمپاشي عليه كرم ميوه خوار خرما بوده و نوبت دوم سمپاشي در صورت لزوم پس از برداشت محصول 

 57شده مي توان به ماالتيون  بوم كشاورزي خرما دارد. از جمله سموم توصيه –انجام مي شود. بنابراين تاثير كمتري بر زيست 

( در هرمزگان چهار تركيب 1371درصد )يك در هزار(، ديوتوات و رلدان اشاره كرد. رزاقي ) 25در هزار(، نکسيون  2درصد )

ين شيميايي را براي مبارزه اين آفت مورد آزمايش قرار داد. اين تركيبات شامل دانيتول، زولون، ديازيتون و اكتيليك بوده اند. در ب

تركيب هاي شيميايي مورد بررسي سموم دانيتول، زولون و ديازينون مناسب تر از سم اكتيليك مي باشند. در اين ميان سم زولون 

 .بدليل كم خطر بودن براي محيط و دشمنان طبيعي از اهميت نخست برخوردار بوده و پس از آن سم ديازينون توصيه مي شود

 :سمپاشي هوايي

ه در سال هاي گذشته براي مبارزه با آفات خرما نظير كرم ميوه خوار خرما، زنجرک خرما و كنه تارتن خرما به يکي از روش هايي ك

كار برده شده است، سمپاشي هوايي مي باشد. با توجه به اين كه برگ هاي درخت خرما مانند چتري روي خوشه هاي خرما قرار 



58 
 

د خوشه هاي خرما و برگ هاي داخلي را به طور كامل كامل پوشش دهد. مي گيرند، به نظر مي رسد كه سم پاشيده شده نتوان

  استفاده از هلي كوپتر به دليل شرايط ويژه آن تا حدي در افزايش راندمان سمپاشي هوايي در نخلستان ها موثر است.

                     سوسك کرگدنی خرما: 

  زمستان گذراني به صورت الرو كامل  

  وايل اسفند شفيره شده و در اوايل فروردين حشره كامل ظاهر مي شود.الرو در ا -   

مشخص تر مي باشد ،   و حشره كامل درشت و سياه رنگ و براق ، در وسط سر مجهز به زائده شاخ مانند كه در نر ها بلند تر -    

  ، الرو اسکارابئي فرم و شفيره آزاد mm 35تا  5/32طول حشره 

الرو از تخم از   ورت كه ، تخم ريزي در تاج درخت و بين دمبرگ خوشه ها و الياف تنه كه پس از خروجخسارت به اين ص -  

 نسوج برگ و دم خوشه تغذيه مي كند و باعث شکستن شاخه و برگ و بند خوشه در تابستان قبل از رسيدن خرما مي شود.

  داراي يك نسل در سال -  

  روش مبارزه :  

 توئيد خارجياستفاده از پارازي  

كيلو  122+   ليتر آب 52، از اواخر اسفند تا اوايل مهر ، به صورت استفاده از طعمه مسموم با استفاده از ليندين و كارباريل  

 گرم ليندين 522تا  1222سبوس + 

     سوسك چوب خوار يا شاخك بلند خرما  

 ز دمبرگ يا محور تنهزمستان گذراني به صورت الرو درون درخت و در حال تغذيه ا -  

ظهور در اواخر بهار كه الرو زمستان گذران به حشره كامل تبديل و پس از كمي تغذيه به تخم گذاري پرداخته و تخم پس از  -  

 هفته باز مي شود. دو 

بر با طول بندي و برا 12و  roundhead، ماده بزرگ تر از نر ها ، شاخك  mm 35تا  23حشره كامل قهوه اي روشن به طول  - 

 بدن ، الرو شيري رنگ و بدون پا

خسارت به اين صورت كه ، تغذيه الرو از تاج و قائده دمبرگ و حمله به تنه در دوران پاياني الروي ، پوشيده شدن محل مورد  -  

 حمله از خاک اره و فضوالت و شيره گياهي و خروج مايع قهوه اي از تنه.

  داراي يك نسل در سال -  

  رزه :روش مبا 

 سوسك كرگدني است. نيز مانند بهترين راه مبارزه ، تقويت نخل از لحاظ آبياري و وضع خاک مي باشد ، و مبارزه شيميايي آن 

 كنه گردآلود خرما   

كه ساالنه خسارات   از جمله مهمترين آفات ميوه خرما است Olygonychus afrasiaticusكنه گردآلود خرما با نام علمي   

باشد، نسبت به  آورد. در استان خوزستان رقم برحي كه رقمي با كيفيت، مطلوب و بازارپسند مي را به محصول خرما وارد مي فراواني

رود. مصرف سموم شيميايي نيز در راه  كنه تارتن حساس بوده در سالهاي طغيان اين آفت درصد زيادي از محصول آن از بين مي

ن و سازگاري آن، سال به سال رو به افزايش است. از طرفي عناصر غذايي مانند كلسيم، پتاسيم مبارزه با اين كنه به دليل مقاوم شد

اند. لذا به منظور بررسي اثر تلفيقي عناصر فوق همراه با  و نيتروژن تاثيرات متفاوتي بر ميوه خرما و جمعيت كنه تارتن نشان داده

طرحي در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با هشت تيمار و در سه  كنه كش بر كميت و كيفيت ميوه خرما و جمعيت كنه تارتن

 اصله( به مرحله اجرا گذاشته شد.  24تکرار كه هر تکرار شامل يك اصله نخل رقم برحي بوده است )جمعاً 

 تيمارها شامل : 

 محلول پاشي با كلرور كلسيم با غلظت سه در هزار  -1 

 لظت سه در هزارمحلولپاشي با كلرور پتاسيم با غ  -2  
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 محلول پاشي با اوره با غلظت سه در هزار  -3  

 در هزار 5/2محلول پاشي با كنه كش نيسرون با غلظت   -4  

محلول پاشي تلفيقي    -6در هزار  5/2محلول پاشي تلفيقي كلرور كلسيم با غلظت سه در هزار + كنه كش نيسرون با غلظت   -5  

محلول پاشي تلفيقي اوره با غلظت سه در هزار   -7در هزار  5/2+ كنه كش نيسرون با غلظت  ار كلرور پتاسيم با غلظت سه در هز

 در هزار 5/2+ كنه كش نيسرون با غلظت 

 محلول پاشي با آب خالص به عنوان شاهد.   -4  

به كنترل مناسب جمعيت كنه نتايج نشان داد كه تيمارهاي محلول پاشي با عناصر غذايي )تيمارهاي اول تا سوم( به تنهايي قادر 

كيفي ميوه نشان دادند و در نهايت تيمار تلفيقي   باشند. تيمارهاي تلفيقي نيز تاثيرات متفاوتي را بر صفات كمي و تارتن خرما نمي

ها كلرور پتاسيم + كنه كش در كنترل جمعيت كنه تارتن خرما و همجنين در بهبود صفات كمي و كيفي ميوه، برتر از ساير تيمار

  بوده است.

 



 
 سازهاى تحقیقات، آهَزش ٍ ترٍیج کشاٍرزی

 غرتیهرکس تحقیقات ٍ آهَزش کشاٍرزی ٍ هٌاتع طثیعی آررتایجاى

 

 

 

 

 

 

 

 گیاّاى تاغی هْن تیواری ّای

 ّای کٌترل آًْاٍ رٍش 

 
 

 

 
 

 

 

 

 ت٢ی٠ ٝ تـٝیٚ

 ًیبٗي عٜیل٠

 1398 تبثٌتبٙ

 

 

 



 ب 

 هقذهِ

١بیی ام ُلایٚ ٜٗبًت رٞی ٗبٜٛـ اؿ ؿقایی ؿك ؽبى ٝ تبٗیٚ ٗغـٝؿٟٗیناٙ كُـ ٝ ثبكٝكی ُیب١بٙ ث٠ كلا١ٖ ثٞؿٙ آة ٝ ٗٞ

علاكت، كٛٞثت ٝ ٛٞك ثٌتِی ؿاكؿ. ١ل ػبٗٔی ٠ً ًالٗت ُیب١بٙ كا ث٠ ٗؾبٛلٟ اٛـامؿ، ٌٗ٘ٚ اًت ؿك ٗیناٙ كُـ ٝ ثبكٝكی 

١بی ١لم ٝ ٞی ٛبٜٗبًت، ػٔق١بیِبٙ ثٌب١ـ. ثی٘بكُل١بی ُیب١ی، ُلایٚ رآ٢ٛب تبحیل ٜٗلی ثِقاكؿ ٝ ام اكمٍ آ٢ٛب ٝ كلاٝكؿٟ

 كٝٛـ. تلیٚ ػٞاْٗ تؤیْ ٗغّٔٞ ٝ یب ٛبثٞؿی ُیب١بٙ ث٠ ُ٘بك ٗیآكبت ُٞٛبُٞٙ ػ٘ـٟ

 هفَْم تیواری در گیاّاى

ٛتیٌی آٙ اربمٟ هُیبٟ ًبٖٓ یب ٛجیؼی، ُیب١ی اًت ٠ً ثتٞاٛـ ػ٘ٔیبت كینیٞٓٞهیي ٗؾتٔق ؽٞؿ كا ث٠ ث٢تلیٚ ٝر٢ی ٠ً تٞاٛبیی 

١بی ٗؾتٔق، رقة ، تٌِیْ ثبكت٢ب ٝ ت٘بین اٛـإام ٢ٗ٘تلیٚ ایٚ ػ٘ٔیبت ٗی تٞاٙ توٌیٖ ًٔٞٓی ػبؿی ؛ثلًبٛـ ٗی ؿ١ـ، ث٠ اٛزبٕ

آة ٝ ٗٞاؿ ٗؼـٛی ام ؽبى ٝ اٛتوبّ ایٚ ٗٞاؿ ؿك ُیبٟ، كتًٜٞتن ٝ اٛتوبّ ٗٞاؿ ًبؽت٠ ُـٟ ث٠ ٗغْ ٗٔلف یب فؽیلٟ، ٗتبثٞٓیٌٖ 

 ٞاؿ ؿقایی ثلای ؿٝكاٙ مٌٗتبِٛقكاٛی یب تٞٓیـ ٗخْ كا ٛبٕ ثلؿ.ٗٞاؿ ًبؽت٠ ُـٟ، تٞٓیـ ٗخْ ٝ ثبالؽلٟ فؽیلٟ ٗ

١ب، ١ب، ثبًتلیای صٞٙ هبكسی ٗٞرٞؿات مٛـٟای ٠ً ؿك كینیٞٓٞهی ٝ ًٞؽت ٝ ًبم ُیبٟ ؿك احل ع١٠ٔ٘ل٠ُٛٞ اؽتالّ ٝ ػبك٠ٗ

پـیـ آیـ  ثٜٞكی ٠ً ُیبٟ كا ثیَ ١ب، ٗیٌٞپالً٘ب١ب ٝ یب ؿك احل اؽتالالت ٗغیٜی، اِْٛ ١بی ُٔـاك، ًٞء تـقی٠ ٝ ؿیلٟ ٝیلٝى

 ُٞؿ.ام عـ ِٗؾْ ام كُـ ٗتؼبكف ثبم ؿاكؿ ًجت ایزبؿ ثی٘بكی ؿك ُیبٟ ٗی

تٞاٙ اؽتالّ ؿك ٝظبیق ٢ًٓٞٔب ٝ ثبكت٢بی ُیبٟ ٗینثبٙ تؼلیق ًلؿ ٠ً ؿك احل تغلیي ٗـإٝ یي ثٜبثلایٚ ثی٘بكی ؿك ُیبٟ كا ٗی

آٗـٟ ٝ ث٠ ظ٢ٞك ػالیٖ ٜٗزل ٗی ُٞؿ. ثی٘بكی ُلایٜی اًت ٠ً ایزبؿ تـییلات ػبْٗ ثی٘بكینا ٝ یب یي كبًتٞك ٗغیٜی ث٠ ٝرٞؿ 

ی، ًالٗت ٝ ككتبك ُیبٟ كا ثبػج ٗی ُٞؿ. صٜیٚ تـییلاتی ٌٗ٘ٚ اًت ث٠ آًیت ٗٞٗؼی، ٗلٍ هؿیل ٛجیؼی ؿك ٌُْ، كینیٞٓٞ

 ُیبٟ ٝ یب اػ٘بء آٙ ٜٗزل ُلؿؿ.

 میل اٛزبٕ پقیلؿ :ایزبؿ ثی٘بكی تًٞٚ ثی٘بكُل١ب ٌٗ٘ٚ اًت ث٠ یٌی ام ٛلم 

 ت٘ؼیق ٗینثبٙ ثب رقة ٗـإٝ ٗٞاؿ ؿقایی ام ٢ًٓٞٔبی آٙ ٝ اًتلبؿٟ ث٠ ٛلغ كُـ ؽٞؿ. -1

 ١ب ٝ ٗٞاؿ تٜظیٖ ًٜٜـٟ كُـ.ًِتٚ ٝ یب ایزبؿ اؽتالّ ؿك ٗتبثٞٓیٌٖ ٢ًٓٞٔبی ٗینثبٙ ؿك احل تلُظ ٗٞاؿ ً٘ی، آٛنیٖ -2

 بٟ.اٌٛـاؿ كاٟ اٛتوبّ ٗٞاؿ ؿقایی، ٗؼـٛی ٝ آة ؿك ُی -3

 ١بی ٗینثبٙ ام ٛلین ت٘بى.ٗٔلف ٝ رقة ٗٞاؿ ؿاؽْ ًّٔٞ -4

مای ایٚ ػٞاْٗ )علاكت، كٛٞثت، ٛٞك ٝ ؿیلٟ( ١بی ٛبُی ام ػٞاْٗ ٗغیٜی ؿك ٛتیز٠ اكلاٙ ام ُلایٚ ؿیل ثی٘بكیثی٘بكی١٘ضٜیٚ 

 آیٜـ.یٝرٞؿ ٗٝ ًب١َ ٝ یب اكنایَ ؿك ٗوبؿیل ٗٞاؿ ُی٘یبیی ٗٞكؿ ٛیبم یب رقة ُـٟ تًٞٚ ُیب١بٙ ث٠

 

 اّویت تیواریْای گیاّی
ا١٘یت ثی٘بكی٢بی ُیب١ی ثلای ثِل ث٠ ػٔت ؽٌبكاتی اًت ٠ً ؿك ٛتیز٠ ثی٘بكی ث٠ ُیب١بٙ ٝ كلاٝكؿٟ ١بی ُیب١ی ٝاكؿ ٗی ُٞؿ. 

ث٠ ٛٞع ُیبٟ یب ٗغّٔٞ، ٛٞع ثی٘بكُل، ٜٜٗو٠، ُلایٚ ٗغیٜی،  "ٛٞع ٝ ٗیناٙ ؽٌبكت٢بی عبْٓ ام ثی٘بكی٢بی ُیب١ی ٗؼ٘ٞال

ؿكٓـ كا ُبْٗ  100ایٚ ؽٌبكات ٌٗ٘ٚ اًت ٛبصین ٝ یب عتی عـٝؿ  ؛ی ٗجبكمٟ ثٌبكككت٠ ٝ اؿؿبٕ ایٚ ػٞاْٗ ثٌتِی ؿاكؿك٢ُٝب



 ت 

ُٞؿ. ٗوبؿیل ػظی٘ی ام ٗغّٔٞ ث٠ ؿٓیْ ٗـاؽ٠ٔ ٌٗتویٖ آكبت)ثی٘بكی٢ب، عِلات ٝ ػٔل٢بی ١لم( تٞٓیـ ِٛـٟ ٝ یب تًٞٚ آ٢ٛب 

 "ؿك ٗز٘ٞع آكبت ٝ ثی٘بكی٢ب ١ل ًـإ تولیجب .ثٌت٠ ث٠ ٛٞع ٗغّٔٞ تـییل ٗی ًٜـٛبثٞؿ ٗی ُلؿؿ. ٗیناٙ ؽٌبكات ٛبُی ام آكبت 

ؿكٓـ،  7/33 "ؿكٓـ ٗغّٔٞ كا هجْ ام ثلؿاُت ٛبثٞؿ ٗی ًٜٜـ ٠ً ٗز٘ٞػب10ؿكٓـ( ٝ ػٔل٢بی ١لم عـٝؿ 12ث٠ یي اٛـامٟ )

ؿكٓـ ؽٌبكت ثؼـ ام  9 -20ٝ آٗبك ثبیـ  یؼٜی یي ًٕٞ پتبٌٛیْ ٢ٛبیی تٞٓیـ ٗغّٔٞ ؿك ؿٛیب كا ام ثیٚ ٗی ثلٛـ. ث٠ ایٚ اكهبٕ

 كا ٛین اٗبك٠ ًلؿ. ١بثلؿاُت آكبت ٝ ثی٘بكی

 

 زای گیاّیطثقِ تٌذی عَاهل تیواری

ث٠ ٛٞك ٗتًٞٚ ١ل یي ام ُیب١بٙ ث٠ عـٝؿ ٓـ ٛٞع ثی٘بكی ٗجتال ٗی ُٞٛـ. ثلای ت٢ٌیْ ؿك اٗل ُٜبًبیی، ٜٗبٓؼ٠ ٝ ٗجبكمٟ 

ب كا ٛجو٠ ثٜـی ًلؿ. ثی٘بكی ١بی ُیب١ی كا ث٠ ك٢ُٝبی ٗؾتٔق ٠ً پبی٠ ٝ اًبى ٗتلبٝت ثی٘بكی ١بی ُیب١ی، ثبیـ ث٠ ٛٞػی آ٢ٛ

٠ٌٓ  ُبٌٛل١ب، ثالیت٢ب، )پًٞیـُی٢بی كی٠ِ، ؿاكٛـ، ٛجو٠ ثٜـی ًلؿٟ اٛـ. ایٚ ٛجو٠ ثٜـی ُب١ی ثل اًبى ػالیٖ ظب١لی ثی٘بكی٢ب

٢ب، مكؿی٢ب ٝ ٠ٌٓ عٔوٞی٢ب( ٓٞكت ٗی ُیلؿ ٝ ُب١ی ٗٞمائیٌ ًیب٢ٌ١ب، م٢ِٛب، آٛتلاًٜٞم١ب، ثلُی٢ب، اًٌبث٢ب، ًٞؽتِی٢ب،

ٝ یب ثلاًبى ٛٞع ُیبٟ ثی٘بك )ثی٘بكی٢بی ُیب١بٙ مكاػی،  ثلاًبى اٛـإ ثی٘بكُیبٟ ) ثی٘بكی٢بی كی٠ِ، ًبه٠، ثلٍ ٝ ٗیٟٞ(

ثی٘بكی ثل  اٗبٗلیـتلیٚ كٍٝ ٛجو٠ ثٜـی یي ؛اٛزبٕ ٗی ُیلؿ ؿكؽتبٙ رِٜٔی، ص٘ٚ ٝ ُیب١بٙ میٜتی( ًجنیزبت، ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ،

اًبى ٛٞع ثی٘بكُلی اًت ٠ً ثی٘بكی كا ثٞرٞؿ ٗی آٝكؿ. یي صٜیٚ ٛجو٠ ثٜـی ایٚ ٗنیت كاؿاكؿ ٠ً ثی٘بكُل كا تؼییٚ ٗیٌٜـ ٝ 

ثل اًبى اٛالػبت ٗٞرٞؿ ؿك ٗٞكؿ آٙ ػبْٗ، ٛغٟٞ ایزبؿ ثی٘بكی ٝ اُبػ٠ آٙ ٝ ١٘ضٜیٚ اٌٗبٛبت ٗجبكمٟ كا ٗی تٞاٙ پیَ ثیٜی 

 ك ٛجو٠ ثٜـی ثی٘بكی٢ب ث٠ ُلط میل اًت :ًلؿ. ثل اًبى كٍٝ ٗنثٞ

 زا(تیواریْای گیاّی ٍاگیر ) عَاهل زًذُ تیواری -الف

 ثی٘بكی٢بیی ٠ً تًٞٚ هبكص٢ب تٞٓیـ ٗی ُٞٛـ. -1

 ثی٘بكی٢بیی ٠ً ث٠ ًٝی٠ٔ پلًٝبكیٞت٢ب ) ثبًتلی٢ب ٝ ٗیٌٞپالً٘ب١ب ( تٞٓیـ ٗی ُٞٛـ. -2

 ت ثٞرٞؿ ٗی آیٜـ.ثی٘بكی٢بیی ٠ً ثًٞی٠ٔ ُیب١بٙ ػبٓی پبكامی -3

 ثی٘بكی٢بیی ٠ً تًٞٚ ٝیل٢ًٝب ٝ ٝیلٝئیـ١ب ایزبؿ ٗی ُٞٛـ. -4

 ثی٘بكی٢بیی ٠ً تًٞٚ ٛ٘بتـ١ب تٞٓیـ ٗی ُٞٛـ. -5

 ثی٘بكی٢بیی ٠ً ث٠ ًٝی٠ٔ پلٝتٞمٝآ١ب ایزبؿ ٗی ُٞٛـ  -6

 زا( تیواریْای گیاّی غیرٍاگیر )عَاهل غیر زًذُ تیواری -ب

 امٟ آٙعلاكت ٛبًبكی یب ثیَ ام اٛـ -1

 ً٘جٞؿ یب میبؿی كٛٞثت ؽبى -2

 ٛٞك ٛبًبكی ٝ یب ثیَ ام عـ ثٞؿٙ آٙ -3

 كوـاٙ اًٌیوٙ -4

 آٓٞؿُی ١ٞا -5



 ث 

 ً٘جٞؿ١بی ٗٞاؿ ؿقایی -6

 ٌٗ٘ٞٗیت٢بی ٛبُی ام ٗٞاؿ ٗؼـٛی -7

 ( PHاًیـی ٝ یب هٔیبیی ثٞؿٙ ؽبى ) -8

 ٌٗ٘ٞٗیت ٛبُی ام آكت ٢ًِب -9

   ػ٘ٔیبت مكاػی ٛبٜٗبًت  -10

 

 تیواری در گیاّاى ایجاد

ثلای  ،١ل ُیبٟ مٗبٛی ثی٘بك ٗی ُٞؿ ٠ً ٗٞكؿ ع٠ٔ٘ یي ثی٘بكُل )پبتٞهٙ( ٝ یب تغت تبحیل یي ػبْٗ ٗغیٜی هلاك ُیلؿ. ثٜبثلایٚ

ثلٝم یي ثی٘بكی ٝرٞؿ عـاهْ ؿٝ ػبْٗ)ُیبٟ ٝ ثی٘بكُل( ٝ ت٘بى ٝ تـاؽْ آ٢ٛب آناٗی اًت. اُل ؿك ٗٞهغ اكتجبٙ ایٚ ؿٝ ػبْٗ 

ٗخال ؽیٔی ًلؿ، ُلٕ ٝ یب ؽِي ُـٟ ٝ یب تـییلات ُـیـی امایٚ هجیْ  ؛ٗـتی ثؼـ ام آٙ ُلایٚ ٗغیٜی ؿُلُٞٙ ُٞؿٝ یب ثلای 

اتلبم اكتـ ثی٘بكُل،ٌٗ٘ٚ اًت ٠ً ؿیِل تٞاٛبیی ع٠ٔ٘ ث٠ ُیبٟ كا ٛـاُت٠ ٝ یب ُیبٟ هبؿك ؽٞا١ـ ثٞؿ ؿك ثلاثل ع٠ٔ٘ ثی٘بكُل 

ٙ ایٚ ؿٝ ػبْٗ ١یض٠ِٛٞ ثی٘بكی ثلٝم ٛ٘ی ًٜـ. ظب١لا ثلای ثلٝم یي ثی٘بكی ػٔی كؿٖ ع٘ٞك ٝاكتجب ثٜبثلایٚ، ؛ٗوبٝٗت ًٜـ

١ل یي ام  ،ػبْٗ ًٞٗی ١ٖ ثبیـ ٝرٞؿ ؿاُت٠ ثبُـ ٝ ایٚ ػبْٗ، ٗز٘ٞػ٠ ُلایٚ ٗغیٜی ؿك یي ؿا٠ٜٗ ٜٗٔٞة اًت. ثٜبثلایٚ

یل ثلكٝی ُـت ٝ ؿكر٠ ثی٘بكی ؿك تي ایٚ تـی ایٚ ٠ً ػبْٗ هبثٔیت تـییلات ثٌیبكمیبؿی ؿاُت٠ ٝ اُل یٌی ام آ٢ٛب تـییل ًٜـ،

ثل كٝی یي ر٘ؼیت ُیب١ی ٗٞحل ٝاهغ ٗی ُٞؿ. ؿبٓجب كاث٠ٜ ٗتوبثْ ایٚ ٠ً رنء ثی٘بكی  "تي ُیب١بٙ تبحیل ُقاُت٠ ٝ ٢ٛبیتب

تًٞٚ یي ٗخٔج ٠ً ٗخٔج ثی٘بكی ٛبٗیـٟ ُـٟ، ِٛبٙ ؿاؿٟ ٗی ُٞؿ، ١ل ٗٔغ ایٚ ٗخٔج ثیبٙ ًٜٜـٟ یٌی ام ٠ً رنء ثی٘بكی اًت. 

اُل ١ل ٠ً رنء  ٝ ؛، ٗتٜبًت اًتـامٟ ١ل یي ام اٗالع ایٚ ٗخٔج ثب ٗز٘ٞع ؽٔٞٓیبتی ٠ً ثبػج اكنایَ ثی٘بكی ٗی ُٞؿاٛ

، آِٛبٟ ٌٗبعت ٗخٔج ثیبٙ ًٜٜـٟ ٗوـاك ثی٘بكی ؿك یي ُیبٟ ٝ یب ؿك یي ر٘ؼیت ثی٘بكی ؿك ایٚ ٗخٔج هبثْ اٛـامٟ ُیلی ثبُٜـ

 ثٞؿ. ُیب١ی ؽٞا١ـ

 

 
 

 

 ػبْٗ ثی٘بكی ُلایٚ رٞی

 ٗینثبٙ عٌبى
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 Apple powdry mildew) ) سطحی یا پَدری سیةسفیذک تیواری 

 ،ُٞؿ ٝٓی ؽٌبكت ٛبُی ام آٙ ؿك ٛٞاعی ٛی٠٘ ؽِي ًلیـى ًٜغی ًیت ؿك ٝاهغ ؿك ت٘بٕ ٜٗبٛن ًیت ًبكی ر٢بٙ ؿیـٟ ٗی

بٕ ُلایٚ ٗغیٜی ٝ ػ٘ٔیبت ٗـیلیتی ٠ً اٛز ،١ب ثیِتل اًت. ؽٌبكت ثی٘بكی ثٌت٠ ث٠ عٌبًیت فاتی كهٖ ُیبٟ ؽنا٠ٛ ١ب ٝ ٢ٛبٌٓتبٙ

ًیت ُالة كا ٛبٕ ثلؿ. كٛٞثت  ،ام اكهبٕ ٗوبٕٝ ثی٘بكی ٗیتٞاٙ ام ًیت ٓجٜبٛی مكؿ ٝ هلٗن ٝ ام اكهبٕ عٌبى .ٗی ُٞؿ ٗتـیل اًت

١بی ػبْٗ ثی٘بكی ث٠ ؿٓیْ ؿاُتٚ  ًٜیـیٕٞ%( ٝ علاكت ًٖ ثلای هبكس ػبْٗ ثی٘بكی ثٌیبك ٌٗبػـ ٗی ثبُـ. 70ٌٛجی میبؿ)

پٞك( ٛیبم ث٠ كٛٞثت ثبالیی ٛـاُت٠ ٝ ثـٝٙ اعتیبد ث٠ الی٠ ای ام آة آماؿ ؿك ًٜظ ُیبٟ ام % عزٖ ا70ً-80ٗغتٞای آثی میبؿ )

رٞا٠ٛ مؿٟ ٝ تٞٓیـ آٓٞؿُی ٗی ًٜٜـ. هبكس ًلٗبؿًٝت ثٞؿٟ ٝ ؿا٠ٜٗ ی كؼبٓیت آٙ ؿك ١ٞای ًلؿ ثیِتل  ،آماؿ ُـٟ ًٜیـیٞكٞك

ؿكر٠ ًبٛتیِلاؿ  19-22ی اپتیٖ٘ ؿٗب ثلای آٓٞؿُی ثیٚ ؿكر٠ ًبٛتیِلاؿ اتلبم ٗی اكتـ ٝٓ 10-25اًت. آٓٞؿُی ؿك ؿٗبی ثیٚ 

 ٗتـیل ٗی ثبُـ.

 عاهل تیواری

)ٗلع٠ٔ ی رٌٜی یب تٔٞٗٞكف( ام آًٌٞٗیٌت ١بی كُت٠  Podosphaera leucotricha ػبْٗ ثی٘بكی هبكصی اًت ث٠ ٛبٕ

ی٠ِ ث٠ ت٘بٕ اٛـإ ١بی . هبكس ػبْٗ ثی٘بكی ث٠ ؿیل ام كErysiphales( ٝ كاًت٠ ی filamentous Ascomycetesای)

پؾَ  آٓٞؿٟرٞا٠ٛ ٝ ُبؽ٠ ١بی ٛبمى ع٠ٔ٘ ٗی ًٜـ. ٗیٌیٔیٕٞ ایٚ هبكس ؿك ًٜظ اٛـإ ١بی  ،ٗیٟٞ ،ُْ ،١ٞایی اػٖ ام ثلٍ

 ًٜیـیٕٞام ٗینثبٙ ؽٞؿ تـقی٠ ٗی ًٜـ. مٛزیلی ام  ،ُـٟ ٝ ثًٞی٠ٔ ی ٌٗی٠ٜ ١ب ٠ً ؿك ؿاؽْ ًّٔٞ ١بی اپیـكٗی ٛلٞف ٗی ًٜٜـ

ؿك ًٜظ ١یق ایزبؿ ٗیِٞؿ ٠ً ث٠ ٛٞك پِت ًل ١ٖ هلاك ُلكت٠ ٝ ثی٘ی ٌُْ اٛـ. ای٢ٜب ام  oidiomم ٛٞع ١بی ؿیل رٌٜی ا

 ًٜیـی١ٕٞبیی ٠ً ث٠ ٛٞك ػ٘ٞؿ ٌٛجت ث٠ ًٜظ ٗینثبٙ كُـ ٗی ًٜٜـ ثٞرٞؿ ٗی آیٜـ. ؿك ٝاهغ ٗز٘ٞػ٠ ی ایٚ ًٜیـیٞكٞك

ٗتٞهق  ًٜیـیٕٞتٞٓیـ  ،ـ ٗی ًٜٜـ. ؿك اٝاؽل كْٔ كُـیي پَُٞ ُلؿ ٗبٜٛـی تٞٓی ،آٓٞؿ١ٟب ؿك ًٜظ اٛـإ ١بی ًٜیـیٞكٞكٝ

ٞتیٌیٕٞ ١بی ًلٝی كا تٞٓیـ ٗی ًٜـ ؿك اثتـا ثلَٛ ًلیـ ١ٌتٜـ ٝ ثؼـ ً٘بؿ ثٜبٕ ًُـٟ ٝ اٛـإ ١بی رٌٜی مٌٗتبٙ ُقكاٙ ؽٞ

یبٟ كلٝ ٗی كٝٛـ. ه٢ٟٞ ای ٝ ؿك ٢ٛبیت ًیبٟ كَٛ ٗیِلؿٛـ. ایٚ اٛـا٢ٗب ؿك ٝاهغ ؿك ثبكت ٛ٘ـی كی٠ٌ ؿك كٝی ثبكت ُ ،ٛبكٛزی

ٞتیٌیٕٞ ً٘بایٚ رٜي اًت. ؿك ؿاؽْ ١ل ًكٝی ایٚ اٛـإ ١ب یٌٌلی مٝائـ ؿٝ ُبؽ٠ ای ث٠ صِٖ ٗیؾٞكؿ ٠ً ام ِٗؾٔبت 

آًًٌٞپٞك اًت. آًًٌٞپٞك١ب ؿك ّٛٞ پبیین ث٠ كُـُبٙ اؿا٠ٗ ٗی  8تب 6كوٚ یي آًي كُـ ٗیٌٜـ ٠ً ١ل آًي ٗغتٞی 

١ب آة رقة ًلؿٟ ٝ ٌُبف ثلٗی ؿاكٛـ. ٛٞى  یٕٞٞتًٌ٘بآٗبؿٟ ٗی ُٞٛـ. ؿك ث٢بك ً اٛتِبكؿك ث٢بك ثبٓؾ ُـٟ ٝ ثلای  ،ؿ١ٜـ

ث٠ ًٝی٠ٔ ی رلیبٙ ثبؿ ٜٗتوْ ُـٟ ٝ كٝی ُیبٟ ٗینثبٙ ٜٗبًت رٞا٠ٛ مؿٟ  ،آًي پبكٟ ُـٟ ٝ آًًٌٞپٞك١بی ؿكٝٙ آٙ آماؿ ُـٟ

 ٗیٌٜٜـ. آٓٞؿٟٝ ُیبٟ كا 

 عالئن تیواری

ٗیناٙ ٝ ُـت آٓٞؿُی ٝ  ،ٗی ًٜـ. ػالئٖ ثی٘بكی ثٌت٠ ث٠ كهٖ ٗینثبٙ آٓٞؿٟٟ كا ًلیـى پٞؿكی ٗؼ٘ٞال ثبكت ١بی رٞاٙ ُیب

١٘ضٜیٚ ُلایٚ ٗغیٜی ًبٗال كلم ٗی ًٜـ. ثل٢ُب ٗؼ٘ٞال ثیِتلیٚ عٌبًیت كا صٜـ كٝم ثؼـ ام ثبم ُـٙ ؿاكٛـ. آٓٞؿُی ١بی 

ؿٛـ. آجت٠ ایٚ ػالئٖ ٜٗغٔل ث٠ اٝٓی٠ ؿك میل ثلٍ ٌٗ٘ٚ اًت ثبػج ایزبؿ ٠ٌٓ ١بی ًٔلٝتیي)ًجنكؿ( كٝی ًٜظ ثلٍ ُل

ت٘بیْ ث٠  آٓٞؿٟثلٍ ١بی  .ًلیـى پٞؿكی ٛیٌت. كٝی ًٜظ ثلٍ ػالئٖ پٞؿك ًلیـ كَٛ ؿك ٢ٛبیت ه٢ٟٞ ای تیلٟ ٗی ُٞٛـ
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ٌٗ٘ٚ اًت هجْ ام ثٔٞؽ ؿصبك كینٍ  آٓٞؿٟثل٢ُبی ُـیـا  پیضیـُی ٝ ٠ٓٞٓ ُـٙ ث٠ ٛلف ثبال ام عبُی٠ ١ب كا ؿاكٛـ. ،ر٘غ ُـٙ

ػبْٗ ثی٘بكی ؿك ًلتبًل ثلٍ پؾَ ُـٟ ٝ ؿك ٢ٛبیت ام ٛلین ؿٗجلٍ ٝاكؿ ُبؽ٠ ١بی ًلًجن ٗی  ،لایٚ ٌٗبػـُٞٛـ. ؿك ُ

ُٞؿ. آٓٞؿُی ًلُبؽ٠ ١ب ؿك احل آٓٞؿُی ١بی مٌٗتبٙ ُقكاٙ ؿك رٞا٠ٛ ١بی ث٠ ؽٞاة ككت٠ ؿیـٟ ٗی ُٞؿ. مٗبٛی ٠ً رٞا٠ٛ ١بی 

كُـ ٗیٌٜـ. ُبؽ٠ ١بی اٛت٢بیی ٌٗ٘ٚ اًت ؿصبك ًٖ كُـی ُـٟ ٝ اٛت٢بیی ُلٝع ث٠ كُـ ٗی ًٜٜـ هبكس ١٘لاٟ ثب كُـ رـیـ 

ؿك ٓٞكت آٓٞؿُی ُـیـ ٌٗ٘ٚ اًت ؿك كْٔ ث٢بك ام  ٗـٟ ٝ ظب١ل ثـ ٌُْ پیـا ًٜـ.آث٠ كَٛ ؽبًٌتلی ٗبیْ ث٠ ٛولٟ ای ؿك 

ؿٕ ُْ ٝ  ،ُٔجل٢ُب، ًبًجل٢ُب ،ؿٗجل٢ُب ،ثیٚ ككت٠ یب ؿك ّٛٞ كْٔ مٛـٟ ٗبٛـٟ ٝ ؿك اٝاؽل پبیین یب مٌٗتبٙ ام ثیٚ ثلٝؿ. ٌُٞك٠ ١ب

ب پَُٞ ًلیـ كَٛ هبكصی پُٞیـٟ ُٞٛـ. آٓٞؿُی ٌُٞك٠ ١ب ٗؼ٘ٞال ً٘تل ؿیـٟ ٗیِٞؿ ثُـٟ ٝ  آٓٞؿٟؿٕ ٗیٟٞ ٛین ٌٗ٘ٚ اًت 

ٝٓی ؿك ٓٞكت آٓٞؿُی ثٌیبك ٢ٖٗ اًت صلا ٠ً تٌِیْ ٗیٟٞ ٛـاؿٟ ٝ ٗیٟٞ ١بی ًٞصي یب مِٛبك ُلكت٠ تٞٓیـ ٗیِٞؿ ٠ً ثبماك 

 ـاكٛـ.پٌٜـی ؽٞثی ٛ

  
 

  
 

 چرخِ تیواری

هبكس ػبْٗ ثی٘بكی مٌٗتبٙ كا ؿك الثالی كٔي ١بی رٞا٠ٛ ُْ ٝ یب رٞا٠ٛ ١بی صٞة ًپلی ٗیٌٜـ. ٗیٌیٔیٕٞ هبكس ؿك ثیٚ كٔي ١ب 

ٛلٞف ًلؿٟ ٝ ثًٞی٠ٔ ٌٗی٠ٜ ١ب ؿك ًلى ١ب ٝ ًّٔٞ ١بی اپیـكٕ تخجیت ٗی ُٞؿ. ثٜبثلایٚ ٜٗجغ اٝٓی٠ آٓٞؿُی حبٛٞی ٗغٌٞة ٗی 

ًٜـ ٝ ث٠ اٛتِبك ؽٞؿٍ ؿك یي ؿكؽت یب ام ؿكؽتی ث٠ ؿكؽت ؿیِل  ؿ. هبكس ؿك ّٛٞ كْٔ كُـ ُلٝع ث٠ تٞٓیـ ًٜیـیٕٞ ٗیُٞ

اؿا٠ٗ ٗی ؿ١ـ. آٓٞؿُی ام ٗلع٠ٔ ی ُٔـ١ی ُلٝع ُـٟ ٝتب پبیین اؿا٠ٗ ؿاكؿ. كلٕ رٌٜی هبكس ٛوَ ٢ٗ٘ی ؿك اٛتِبك ثی٘بكی ٝ یب 
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 ٗؼ٘ٞال ٌٛجت ث٠ رٞا٠ٛ ١بی ًبٖٓ ؿیلتل ؽٞاثِبٙ ٌٌُت٠ ٗی ُٞؿ. آٓٞؿ٠ٟٛ ١بی هبكس ؿك مٌٗتبٙ ثبمی ٛ٘ی ًٜـ. رٞا ءثوب

 آٓٞؿُی اٝٓی٠ ٌٗ٘ٚ اًت كٝی ُبؽ٠ ١بی كٝیِی ٝ ٌُٞك٠ ١ب اتلبم ثیلتـ ٝ ثٜبثلایٚ ثبػج ًب١َ ثبمؿٟ ُلؿؿ.

 تیواری کٌترل 

 اًتلبؿٟ ام اكهبٕ ٗوبٕٝ (1

 . ٝ ١٘ضٜیٚ اٛزبٕ ١لى ًجن ثبؽ ؿك ٜٗبًت ٞی٠ت٢ ایزبؿ ٝ ١ب ًلُبؽ٠ ثٞیوٟ آٓٞؿ١ٟلى ُبؽ٠ ١بی  (2

 .ام آثیبكی ؿلهبثی ُـیـ پل١ین ُٞؿ (3

( ام آٓٞؿُی 1ثلٛب٠ٗ ی ًٖ پبُی ثبیـ ٛٞكی ثبُـ ٠ً  .ً٘پبُی ث٢بكٟ یٌی ام كا٢١بی ٢ٖٗ ٗجبكمٟ اًت: ٗجبكمٟ ی ُی٘یبیی( 4

ام  (3ل٢ُب ؿك ٛی كْٔ كُـ رُٔٞیلی ًٜـ. رٞا٠ٛ ١ب ٝ ث ،حبٛٞی٠ ُبؽٌبك١بی رـیـ  ( ام آٓٞؿُی2اٝٓی٠ رُٔٞیلی ًٜـ

 10تب  7آٓٞؿُی ٗیٟٞ رُٔٞیلی ًٜـ. ثلٛب٠ٗ ی ٗجبكمٟ ثبیـ ٛٞكی ثبُـ ٠ً ؿكًت هجْ ام ُلٝع ُٔـ١ی اٛزبٕ ُـٟ ٝ ث٠ كٞآْ 

٠ً  مٗبٛی ٠ً رٞا٠ٛ ١بی اٛت٢بیی تٌِیْ ُـٟ ثبُٜـ ٝ ُبؽٌبك١ب ؿیِل ثل٢ُبی رـیـ تٞٓیـ ٌٜٜٛـ. كٝم اؿا٠ٗ پیـا ًٜـ ٛٞكی

 ،تلیبؿی٘لٞٙ ،اتبًٞٛبمّٝ ،رٞا٠ٛ ٗتٞكٕ ُـٟ ٝ هجْ ام ثبم ُـٙ آٙ ١ب ٗی تٞاٙ ام ًٕ٘ٞ ًیٌت٘یي ٛلٞفی ٗبٜٛـ كٜبكیّ٘ٞ

ـ. ؿٝٗیٚ ًٖ پبُی ثؼـ ام ٛاًتلبؿٟ ًلؿ ٠ً ثبػج ًب١َ ٗبی٠ اٝٓی٠ آٓٞؿُی ٗی ُلؿ ًٞٓیي ٝ ثٔیي كٔیٜت، ٛبتیٞٝ، ،ثٞپلی٘بت

لٕ ثبُـ ام ُُٞلؿ اًتلبؿٟ ٗی ًٜٜـ ٝ اُل ١ٞا ًلؿ ثبُـ ام ًٕ٘ٞ ًیٌت٘یي اًتلبؿٟ ٗی ًت.صٜبٛض٠ ١ٞا ُاكیؾتٚ ُٔجلٍ ١ب 

 تٞاٙ ً٘پبُی كا ؿٝ ١لت٠ یٌجبك تٌلاك ًلؿ.ثٌت٠ ث٠ ٛیبم صٜبٛض٠ آٓٞؿُی ٝرٞؿ ؿاُت٠ ثبُـ ٗی .ًٜٜـ

 

 (Apple & pear scab)لکِ سیاُ سیة ٍ گالتی تیواری 

ت ًبكی ؿیـٟ ٗی ُٞؿ. ایٚ ثی٘بكی ؿك ٜٗبٛوی ٠ً ث٢بك ٝ تبثٌتبٙ ١بی ؽٜي ٝ ًیبٟ ًیت ؿك اًخل ٜٗبٛن ًی٠ٌٓ ثی٘بكی 

ؽٌبكتَ میبؿ اًت. ؿك ایلاٙ ؿك ؿُت ٗـبٙ ٝ آفكثبیزبٙ ؽٌبكت ثی٘بكی میبؿ اًت. ٠ٌٓ ًیبٟ ؿك ٗٞاكؿی  ،ٗلٛٞة ؿاكؿ

كینٍ هجْ ام  ،ٗیٟٞ ًب١َ اٛـامٟ ،آٓٞؿٟؽٌبكت آٔی آٙ ًب١َ ًیلی ٗیٟٞ ١بی  .٢ٗ٘تلیٚ ثی٘بكی ًیت ٗغٌٞة ٗیِٞؿ

ٗی  ؿك اٛجبك آٓٞؿٟٛ٘ٞ ٗؼیق رٞا٠ٛ ١بی ٗیٟٞ ثلای ًبّ ثؼـ ٝ ًب١َ ؿٝكٟ مٗبٛی ٢ِٛـاكی ٗیٟٞ ١بی  ،ثلُلینی، ثٔٞؽ ٗیٟٞ

. ؿك ١ل عبّ ا١٘یت ثی٘بكی ث٠ ؿٝ ػبْٗ ُلایٚ آة ٝ ١ٞایی ٝ كهٖ )ٝاكیت٠( ٗینثبٙ ثٌتِی ؿاكؿ. ثی٘بكی ٠ٌٓ ًیبٟ ُالثی ثبُـ

اُل اهـاٗبت ًٜتلٓی ؿك ٗٞكؿ ایٚ ثی٘بكی اٛزبٕ ِٛیلؿ ؿك اؿٔت ٗٞاكؿ ٗیٟٞ هبثْ  بٟ ًیت ً٘تل ٗتـاّٝ تل اًت.ٌٛجت ث٠ ٠ٌٓ ًی

 اكائ٠ ث٠ ثبماك ثلؿاُت ٛؾٞا١ـ ثٞؿ.

 عاهل تیواری

ٝ ػبْٗ ثی٘بكی  spilocea pomi ٙآ)كلٕ رٌٜی( ٝ كلٕ ؿیل رٌٜی  Venturia inaequalisػبْٗ ثی٘بكی ٠ٌٓ ًیبٟ ًیت 

 یٕٞٗی ثبُـ. هبكس ػبْٗ ثی٘بكی ایزبؿ پلیتیٌ Fusicladium pyrorum ثب ٗلع٠ٔ ؿیلرٌٜی V. pirina ٟ ُالثی٠ٌٓ ًیب

ًّٔٞ  Venturia inaequalis ؿك  ًٜـ. آًًٌٞپٞك ؿٝ ًٔٞٓی اًت ٠ًًبفة ًلٝی یب آًًٌٞتلٝٗب ثب صٜـیٚ عللٟ ٗی

ٝ ؿك ٗٞاكؿی  ١ٌتٜـٜیـیٕٞ ١بی هبكس ٗؼ٘ٞال تي ًٔٞٓی ًّٔٞ ثبالیی ثنكُتل اًت. ً V. Pirina پبییٜی ثنكُتل ٝ ؿك ٗٞكؿ

 آًًٌٞپٞك ؿاكٛـ. 8آًي تٌِیْ ٗی ُٞؿ ٠ً ١ل ًـإ  100تب  50ًبفة ثیٚ  یٕٞؿك ؿاؽْ ١ل پلیتیٌ ؿٝ ًٔٞٓی.
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 عالین تیواری

ی رٞاٙ ٝ اٝٓیٚ ػالیٖ ٠ٌٓ ًیبٟ ث٠ ٓٞكت ظ٢ٞك ٠ٌٓ ١بی ثی ٌُْ ٝ كُٝٚ میتٞٛی كَٛ ؿك ًٜظ میلیٚ ًبًجلٍ ١ب ٝ ثل٢ُب

ًجن میتٞٛی تب ؽبًٌتلی ُـٟ ٝ ؿاكای ًٜغی ٗؾ٘ٔی ٗی ُٞٛـ ٝ ؿك ٢ٛبیت  ،رٞا٠ٛ ١بی ُْ ٗی ثبُـ. پي ام ٗـتی ٠ٌٓ ١ب

ثل٢ُبی  ـ ام ٗـتی ث٢ٖ ثضٌجٜـ.ؼكَٛ ٠ٌٓ ١ب ث٠ ًیبٟ ٗتبٓیي تـییل یبكت٠ ٝ ٌٗ٘ٚ اًت ثلرٌت٠ ثبُٜـ. ٠ٌٓ ١ب ٌٗ٘ٚ اًت ث

آٓٞؿُی كٝی ٗیٟٞ ث٠ ٓٞكت ٠ٌٓ  ٛـٟ ٝ پیش ؽٞكؿٟ اٛـ ٝ ثؼـا ؿصبك ثلُلینی ٗی ُٞٛـ.ُـٟ ث٠ ١ِٜبٕ رٞاٛی ًٞصي ٗب آٓٞؿٟ

١بی ِٗؾْ ٝ ٗـٝك ظب١ل ٗی ُٞٛـ ٠ً ؿك اثتـا ًجن میتٞٛی ٗؾ٘ٔی ثٞؿٟ ٝ ؿك ٢ٛبیت تیلٟ كَٛ ٗی ُٞٛـ ٝ ثبكت آٙ ١ب عبٓت 

١ب ٌُبكت٠ ُـٟ اًت. ؿك احل كُـ هٌ٘ت  ًٞتیٌّٞ ٗیٟٞ ؿك عبُی٠ ٠ٌٓ .صٞة پٜج٠ ای پیـا ٗیٌٜـ ٝ ُب١ی ٌُبف ٗی ؽٞكٛـ

٠ٌٓ ١بی صٞة پٜج٠ ای ٌُبف ثل ٗیـاكٛـ. آٓٞؿُی صٜبٛض٠ ؿك اٝایْ كْٔ كُـی  آٓٞؿ١ٟبی ًبٖٓ ٝ ػـٕ كُـ هٌ٘ت ١بی 

ٌُبكتِی ٝ كینٍ ٗیٟٞ ١ب ٗیِٞؿ ٝ آٓٞؿُی آؽل كْٔ ٌٗ٘ٚ اًت ثبػج ثلٝم ٠ٌٓ ١بی ًٞصي  ،ثبػج ٛوْ ٌُْ ،ثبُـ

آٓٞؿُی ُبؽ٠ ١بی رٞاٙ ٝ ٌُٞك٠ ١ب ١ٖ ث٠ ٓٞكت ٠ٌٓ ١بی ًٞصي ًیبٟ ثلٝم ٗی  ك ثنكٍ ٗی ُٞٛـ.ُلؿی ُٞؿ ٠ً ؿك اٛجب

یب تٞٓیـ مؽٖ اًت ٠ً ثبػج ت٘ؼیق ُبؽ٠ ُـٟ ٝ ٗغْ  ُبٌٛلػالیٖ آٔی ًل ُبؽ٠ ١ب ث٠ ٓٞكت  ًٜـ ٠ً ًٖ ا١٘یت اًت.

ٗیِٞٛـ ٝٓی ؿك ٠ٌٓ ًیبٟ ُالثی  آٓٞؿٟٛـكت ٛلٞف ػٞاْٗ ثی٘بكی مای ؿیِل ٗغٌٞة ٗی ُٞؿ. ؿك ٠ٌٓ ًیبٟ ًیت ُبؽ٠ ١ب ث٠ 

 ؽٌبكت ثی٘بكی كٝی ُبؽ٠ ١ب ثٌیبك ُـیـ اًت.

   
 چرخِ تیواری

  آٓٞؿٟمٌٗتبٙ ُقكاٛی هبكس ؿك ثیِتل ٜٗبٛن ایلاٙ ث٠ ٓٞكت ٗیٌیٔیٕٞ ؿیلكؼبّ یب ًٜیـیٕٞ ؿك ثبكت ١بی 

ٗیٌٜـ. ؿك كْٔ ث٢بك ث٠ ١ِٜبٕ ثبم ُـٙ رٞا٠ٛ ١بی  ًبفة ٛین مٌٗتبٙ ُقكاٛی یٕٞؿك ؿلة ًِٞك ث٠ ٓٞكت پلیتیٌ .ٗی ثبُـ

آًًٌٞپٞك١ب ثب كِبك ام ؿكٝٙ آ٢ًٌب ؽبكد ٗیِٞٛـ. ایٚ آًي ١ب ؿك ؿكٝٙ آًًٌٞبكح ١بی ٗـكٞٙ ؿك ثلٍ ١بی ٗلؿٟ  ،ًیت

بی آًًٌٞپٞك١ب كا ث٠ ثل٢ُ ،رلیبٛبت ١ٞا .١ٌتٜـی ًیت ٝ كٝی مٗیٚ تٌِیْ ٗیِٞٛـ. آًًٌٞپٞك١ب ثلَٛ ًجن ٗبیْ ث٠ مكؿ 

كًبٜٛـ ٠ً ؿك آٛزب رٞا٠ٛ مؿٟ ٝ ٠ٓٞٓ ١بی تٜـُی ؽٞؿ كا ث٠ ؿكٝٙ ًٞتیٌّٞ ٛلٞف ؿاؿٟ ٝ ٗیٌیٔیٕٞ ُلٝع ث٠ كُـ رـیـی ٗی

ًٞتبٟ ام ٛلین ًٞتیٌّٞ ؽبكد ُـٟ ٝ  ًٜیـیٞكٞكتؼـاؿ میبؿی  ،ًلؿٟ ٝ ؿك میل ًٞ تیٌّٞ تٌِیْ اًتلٝٗب ٗیـ١ـ. صٜـ كٝم ثؼـ

١ب ث٠ ثلٍ ١بی ًبیل ٗیٟٞ ١بی رٞاٙ كًیـٟ ٝ  ًٜیـی٠ٕٔٞ ُ٘ؼی ؿك ٛٞى ؽٞؿ ٗیٌٜـ. ُؼ ًٜیـی١ٕٞل ًـإ تٞٓیـ یي ػـؿ 

ٗیٌیٔیٕٞ ث٠  ،ًٜٜـ. ؿك اٝاؽل كْٔ ٝهتی ثلٍ ١ب ُلٝع ث٠ ٗلؿٙ ٗی ًٜٜـ ًیٌْ ؿیل رٌٜی ؽٞؿ كا ؿك ایٚ اٛـإ ١ب تٌلاك ٗی

آ٢ًٌب ٝ  ،آًًٌٞبكح ،یین ٝ مٌٗتبٙهٌ٘ت ١بی ػ٘وی ثبكت ثلٍ ككت٠ ٝ ُلٝع ث٠ تٌِیْ آًًٌٞبكح ٗیٌٜٜـ. ؿك ّٛٞ پب

 ثی٘بكی صٜـ صلؽ٠ ای اًت. .آًًٌٞپٞك١ب تٌِیْ ُـٟ ٝ ؿك ًبّ ثؼـ آٓٞؿُی كا آؿبم ٗی ًٜٜـ

پلیتٌیٕٞ هبكس 

 ٗینثبٙؿك ثبكت 
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 صلؽ٠ ثی٘بكی ٠ٌٓ ًیبٟ ًیت

 کٌترل تیواری

بكی ًبُت اكهبٕ ٗوبٕٝ، اكهبٕ ٗغٔی ٝ ١٘ضٜیٚ اكهبٕ ؽبكری ُبال، كٞری، ُلاٛی اً٘یت، كؿ ٝ ُٔـٙ ٌٛجت ث٠ ایٚ ثی٘(1

 ثبُٜـ.عٌبى ٗی

 :ام ثیٚ ثلؿٙ ٜٗبثغ پبیـاكی ٝ مٌٗتبٙ ُقكاٛی هبكس ػبْٗ ثی٘بكی(2

 .)ثبػج ام ثیٚ ثلؿٙ ٗیٌیٔیٕٞ ١بی مٌٗتبٙ ُقكاٙ هبكس ٗیِلؿؿ( آٓٞؿ١ٟلى ُبؽ٠ ١بی  -

٠ً ثبػج تزنی٠  ٙ ١ب )ام ٛلین ُؾٖ مؿٙ( پبُیـٙ ًٞؿ امت٠ ٗخْ اٝكٟآًٞماٛـٙ آٙ ١ب یب ٗـكٞٙ ًلؿٙ  ،آٓٞؿٟعقف ثوبیبی  -

 ًلیؼتل ثلٍ ١ب تًٞٚ ًبپلٝكیت ٗی ُلؿؿ.

كیؾت٠ ُـٟ ؿك پبی ؿكؽت ٠ً ثبػج ام ثیٚ ككتٚ هبكس  آٓٞؿٟؿك پبیین كٝی ثل٢ُبی  تیٞكٜبت ٗتیًْٖ پبُی ثب ً٘ٞٗی ٗخْ  -

 ًٜـ. ُـٟ ٝ ام تٌِیْ پلیتي ًبفة رُٔٞیلی ٗی

، میلإ، الیٖ ٗبٌٛٞمةإ، تٞپٌیٚ ،یٚ )اؽتٔبٓی ٠ٌٓ ًیبٟ(ؿٝؿ١بی هبكس ًَ: ( ًٖ پبُی ٝ اًتلبؿٟ ام ًٕ٘ٞ ُی٘یبیی3

 . ٝ ٛبتیٞٝ ًبپتبٙ ١بی ٝ هبكس ًَ ًٞٓلٞك، ًٞٓلٞك هبثْ عْ ؿك آة، ًٕ٘ٞ ٌٗی

 كٝم. 10-12ؿٝ ًٖ پبُی ثالكب٠ٔٓ ثؼـ ام كینٍ ُٔجل٢ُب ث٠ كب٠ٔٓ ی  ،مٗبٙ ًٖ پبُی: هجْ ام ثبم ُـٙ رٞا٠ٛ ١ب ٝ ٌُٞك٠ ١ب
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 (Fire blight )گالتی )سَختگی آتشیي( سیة ٍ ی آتشکتیواری تاکتریای

ٗلیٌب آكبیلثالیت ام ثی٘بكی ١بی ٢ٖٗ ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ؿا٠ٛ ؿاك ٗی ثبُـ ٠ً ؽٌبكت آٔی كا ث٠ ُالثی ٗینٛـ. ثی٘بكی اٝٓیٚ ثبك ام 

١بی میٜتی ام  ٗی ثبُـ. ثی٘بكی ١٘لاٟ ثب ٢ٛبّ 1368ُناكٍ ُـٟ اًت ٝ اٝٓیٚ ُناكٍ ؿك ایلاٙ ٗلثٞٙ ث٠ ًلد ؿك ًبّ 

 آفكثبیزبٙ ؿلثی ٝ ُلهی ٝ مٛزبٙ ٛین ُناكٍ ُـٟ اًت. ،ام اًتبٙ ١بی هنٝیٚ .١ٌ٘بی٠ ٝاكؿ ایلاٙ ُـٟ اًت ١بیًِٞك

 عاهل تیواری

 ٗی٠ٔ ای ٌُْ ٝ ؿاكای تبهى ٗغیٜی ٗی ثبُـ. ،ثی ١ٞامی اؽتیبكی ،ثبًتلی ُلٕ ٜٗلی،  Erwinia amylovoraثبًتلی 

 عالین تیواری

ـ. ُْ ١ب عبٓت آثٌٞؽت٠ پیـا ًلؿٟ ٝ ث٠ ًلػت پالًیـٟ ٝ ه٢ٟٞ ای ٝ ٛثی٘بكی ٗؼ٘ٞال كٝی ُْ ١ب ظب١ل ٗی ُٞ اٝٓیٚ ػالیٖ

ی اٛلاف ُْ آفیٚ ػالیٖ كٝی ثلٍ ١بُْ ١ب ٌٗ٘ٚ اًت ثلینٛـ یب آٝیناٙ ثل ؿكؽت ثبهی ث٘بٜٛـ.  ًپي ًیب١لَٛ ٗی ُٞٛـ.

ثؼـ ث٠ تـكیذ ه٢ٟٞ ای ُـٟ ٝ صلًٝیـٟ ٗی ُٞٛـ. ثل٢ُب ٝ ث٠ ٓٞكت ٠ٌٓ ١بی ًیب١لَٛ ؿك ّٛٞ كُجلٍ ظب١ل ٗیِٞٛـ ٠ً 

آٓٞؿُی ُبؽ٠ ام ُبؽ٠ ١بی ًٞصي ُلٝع ٗیِٞؿ ٝ  ٟ كَٛ ؿیـٟ ٗی ُٞٛـ.بام ؿٝك ث٠ عبٓت ًٞؽت٠ ٝ ًی آٓٞؿُٟبؽ٠ ١بی 

بیی صٜبٛض٠ ١ٞا ٗلٛٞة ثبُـ ٌٗ٘ٚ اًت كٝی ثل٢ُب ُیلٟ ثبًتلی .ٛٞى ًلُبؽ٠ ث٠ ٓٞكت ثلُِت٠ ٝ ػٔبیی ٌُْ ؿك ٗی آیـ

ٗیٟٞ ١بی ًٞصي اثتـا  .ٗیِٞٛـ ٠ً ؿك ایٚ ٓٞكت ٗیٟٞ تٌِیْ ٛ٘یِٞؿ آٓٞؿٟؿٜض٠ ١ب ٗؼ٘ٞال ام ٛلین ؿٕ ُْ  .ؿیـٟ ُٞؿ

صلًٝیـٟ ٝ ٗٞٗیبیی ٝ ؿك ٢ٛبیت ًیبٟ كَٛ ٗیِٞٛـ ٝ ٌٗ٘ٚ اًت ثلای ٗـت ١ب آٝیناٙ ث٠ ؿكؽت  ،آثٌٞؽت٠ ُـٟ ثؼـ ه٢ٟٞ ای

ؿك ٗز٘ٞع ؿكؽت ُجی٠ آتَ ُلكت٠ ١ب  .كٝی ؿكؽت ِٗب١ـٟ ًلؿْ ٗی تٞاٙ ؿك ١ل كٔ كا آٓٞؿٟثل٢ُب ٝ ٗیٟٞ ١بی  ثبهی ث٘بٜٛـ.

ؿك ٓٞكتی٠ٌ آٓٞؿُی ت٘بٗی ؿٝك ُبؽ٠ كا  .ایزبؿ ٗیِٞؿ ُبٌٛلٗیِٞٛـ ٝ كٝی آٙ ١ب  آٓٞؿٟاًت. ُبؽ٠ ١ب ٝ ت٠ٜ ١بی آٔی ٛین 

 ٟ اًت.ؿیل كؼبّ ٗی ُٞؿ ٠ً ؿك عبُی٠ كلٝ ككت٠ ٝ تلى ؽٞكؿ ُبٌٛلكلا ِٛیلؿ تجـیْ ث٠ 

  
 چرخِ تیواری

١بی ًبیل ٗینثبٙ ١ب ٝ اعت٘بال ؿك رٞا٠ٛ ١ب ٝ ُبٌٛل١بی تٌِیْ ُـٟ ام ًبّ هجْ كٝی ُبٌٛلمٌٗتبٙ ُقكاٛی ثبًتلی ؿك عبُی٠ 

تٌخیل پیـا ًلؿٟ ٝ ث٠ ؿاؽْ  ،ثبكت صٞثی ًبٖٓ ٓٞكت ٗیِیلؿ. ؿك ث٢بك ثبًتلی ١بی ٗٞرٞؿ ؿك ایٚ هٌ٘ت ١ب ٗزـؿا كؼبّ ُـٟ

 .زبٝك ع٠ٔ٘ ٗیٌٜٜـ. ؿك ١ٞای ؽیي ٝ ٗلٛٞة ایٚ تٞؿٟ ١بی ثبًتلی آة رقة ًلؿٟ ٝ عزِ٘بٙ میبؿ ٗیِٞؿثبكت ًبٖٓ ٗ

ثب ثبكاٙ ٌُت٠ ُـٟ ٝ  ٠ً ًتا. ؿك ٝاهغ ٜٗجغ اٝٓی٠ آٓٞؿُی ؿك ُبؽ٠ ١ب ٗلع٠ٔ ی ٌُٞك٠ ؿ١ی اٛزبٕ ٗیِیلؿ اٝٓیٚ آٓٞؿُی ؿك

 ٗیٌٜٜـ. ٓٞؿٟآثبػج اٛتِبك ثی٘بكی ٗیِلؿٛـ ٝ هٌ٘ت ١بی ٗؾتٔق ُیبٟ كا 
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 ًیت ٝ ُالثیصلؽ٠ ثی٘بكی آتِي 

 کٌترل

ام اكهبٕ ٗوبٕٝ ث٠ ثی٘بكی  .اًت ٠ً ام ٛلین هلٜٛی٠ٜ ٓٞكت ٗیِیلؿ آٓٞؿ٢ٟٗ٘تلیٚ ًبك رُٔٞیلی ام ٝكٝؿ ثی٘بكی ث٠ ٜٗبٛن ؿیل 

كی٠ِ ًٜی  .ٛجبیـ اعـاث ُٞؿ ٟآٓٞؿثبؽ ؿك ٜٗبٛن  .ٛین ٗیتٞاٙ اًتلبؿٟ ًلؿ. ام ٢ٛبّ ١بی ث٢ـاُتی ٝ ُٞا١ی ُـٟ ثبیـ اًتلبؿٟ ًلؿ

 6/3) ثب ًٕ٘ٞ ٌٗی ٗبٜٛـ تلًیت ثلؿٝ آٓٞؿًٟٖ پبُی ؿكؽتبٙ  ،ؿك كْٔ مٌٗتبٙ آٓٞؿ١ٟلى ُبؽ٠ ١بی  ،آٓٞؿٟؿكؽتبٙ 

. ًٖ پبُی یٌجبك ؿك ٗی ُیلؿ ٓٞكت اًٌی ًٔلٝك ٗي ٝ ٓیتل آة( 378ًیُٔٞلٕ ًٞٓلبت ٗي +  6/3ًیُٔٞلٕ آ١ي + 

ًت. تلاُیـٙ ٛوبٙ ا ُٞؿ. ًٖ پبُی ثؼـی ؿك ٗٞهغ كینٍ ٌُٞك٠ ١ب جْ ام ٌُٞك٠ ؿ١ی اٛزبٕ ٗیاٝاؽل مٌٗتبٙ ثؼـ ام ١لى ٝ ه

 26 ٝ 9پبی٠ ١بی ٗبٓیَٜ  .كٝی ُبؽ٠ ٝ ت٠ٜ ٝ ٗـػلٞٛی ًلؿٙ آٙ ١ب ثب ًٕ٘ٞ ٌٗی ٛین ٗیتٞاٛـ ثبػج ًب١َ ثی٘بكی ُلؿؿ آٓٞؿٟ

 ٌٛجت ث٠ ثی٘بكی عٌبى ٗی ثبُٜـ.

 

 سیة ٍ شاخِ تٌِ شاًکر تَتریَسفریاییتیواری 

ٝ ؿك كؿٟ  Botryosphaerialesیي كاًت٠ ٌٗتوْ ٝ رـا ثٜبٕ كاًت٠ ؿك  ١Botryosphaeriaceaeبی تیلٟ  هبكس

Dothideomycetes  ام ُبؽ٠Ascomycota ١بی ًبپلٝكیتی،  ١ب ؿاكای اٛتِبك ر٢بٛی ثٞؿٟ ٝ ث٠ عبٓتهلاك ؿاكٛـ. ایٚ هبكس

١بی ٗیٟٞ ؿك ؿا٠ٜٗ ًٝیؼی  ثلُی ٝ پًٞیـُیٌیـُی، ُبٌٛل، ثالیت ُبؽ٠، ٠ٌٓپبكامیتی ٝ اٛـٝكیتی مٛـُی ًلؿٟ ٝ ًجت ًلؽِ

ای كا ام ٜٗظل اًٞٓٞهیٌی ٝ  ١بی ػ٘ـٟ ١بی ًِبٝكمی ٝ ٜٗبثغ ٛجیؼی ُـٟ ٝ ؽٌبكت ام ُیب١بٙ ٗینثبٙ ام ر٠ٔ٘ ًیت ؿك ػل٠ٓ

 ُقاكٛـ. اهتٔبؿی ثل ربی ٗی
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 عاهل تیواری ٍ اّویت آى

 فیْ اُبكٟ ًلؿ: ١بی تٞاٙ ث٠ ٠ُٛٞ ًٜٜـ ٗی ١بی ایٚ تیلٟ ٠ً ؿك ًیت ایزبؿ ثی٘بكی ٗی ٠ٛتلیٚ ُٞ تلیٚ ٝ ُبیغ ام ٗؼّ٘ٞ

1-Botryosphaeria dothidea 2- Diplodia seriata (“Botryosphaeria” obtusa) ٝ 3- Diplodia 

bulgarica ٕكا  1یپیٌٜیـیٞٗ ام ٛٞع ١بی ثبكؿ١یاُبكٟ ًلؿ ٠ً ؿك ٛجیؼت اؿٔت ث٠ ٌُْ ؿیل رٌٜی ِٗب١ـٟ ُـٟ ٝ تٞٓیـ اٛـا

 ًٜٜـ ٗی

 هراحل ایجاد آلَدگی  عالئن تیواری ٍ

١بی ًیبٟ ٝ ًلیـ  ٌٗئّٞ ایزبؿ ػالیٖ ُٞٛبُٞٛی )٠ً ٛٞع ػالیٖ( ام ر٠ٔ٘ پًٞیـُی ١Botryosphaeriaceaeبی تیلٟ  ٠ُٛٞ

تل  ٜـ. ؿك آة ٝ ١ٞای ُلٕثبُ ای ٝ ُبٌٛل١بی ُبؽ٠، ًبه٠ ٝ ت٠ٜ ؿك كٝی ؿكؽتبٙ ًیت ٗی ٗیٟٞ، ٠ٌٓ ثلُی صِٖ هٞكثبؿ٠

١بی هبثْ تٞر٢ی ُٞٛـ ٝ  ثبُـ، اٗب ؿك ٛٞاعی ٗؼتـّ ٝ ؽٜي، ُبٌٛل١ب ٌٗ٘ٚ اًت ًجت ؽٌبكت ١ب ٢ٗ٘تلیٚ ٗی پًٞیـُی ٗیٟٞ

ؿلثی، ػ٘ـٟ ػالئ٘ی ٠ً ؿك ثبؿبت ًیت اًتبٙ ِٗب١ـٟ ُلؿیـٟ، ُبٌٛل ٝ ؽٌِیـُی ثب تٞر٠ ث٠ آة ٝ ١ٞای اًتبٙ آفكثبیزبٙ

 ُٞؿ. ًبّ ِٗب١ـٟ ٗی 15ثبُـ ٠ً ثیِتل ؿك ؿكؽتبٙ ٌٗٚ ثب ًٚ ثبالی ٙ ًیت ٗیُبؽ٠ ٝ ت٠ٜ ؿكؽتب

   
 

   
 ثبكت آٓٞؿٟ ٝ پًٞیـُی ًیبٟ ٗیٟٞؽٌِیـُی ٝ ثبكت ٗلؿُی ُبؽ٠، تلاٍٝ ٓ٘ؾ ام  ػالئٖثبال: 

 Diplodia bulgaricaهبكس  ییي ٝ ؿٝ ًٔٞٓ ًٜیـی ١بیٝ  ١بی تٌِیْ ُـٟ ؿك ثبكت آٓٞؿٟپیٌٜیـیٕٞپبییٚ: ه٢ٟٞ ای ُـٙ ثبكت، 

 

١بی ٛجیؼی  ثبُـ. مؽٖ ١بی ثٞرٞؿ آٗـٟ ٗتـیل ٗی ػالیٖ ُبٌٛل ثٞتلیًٞللیبیی ثٌت٠ ث٠ ٠ُٛٞ ٝ ًٚ ٗینثبٙ ٝ ١٘ضٜیٚ ُـت تَٜ

ثبُٜـ. هبكس، پًٞت ٝ ثبكت صٞة ٛلٕ كا ام ثیٚ ثلؿٟ ٝ ًجت ٛٞاعی  یب ایزبؿ ُـٟ ؿك احل ٓـٗبت، اؿٔت ٗغْ ُلٝع ُبٌٛل١ب ٗی

ُٞؿ. ٗؼ٘ٞالً پًٞت كٝی ثؾَ ُبٌٛل تـییل كَٛ یبكت٠ ٝ ؿك ٗلاعْ آؿبمیٚ، اٛـًی  ٛبٗیـٟ ُـٟ، ٗی 2ٗلؿٟ ٠ً ُبٌٛلثبكت 

                                                           

 آیٜـ.١ب( ثٞرٞؿ ٗیای ٌُْ ٠ً ؿكٝٙ آٙ اًپٞك١بی ؿیلرٌٜی )ًٜیـیرٌٜی ًلٝی ٝ یب ًٞمٟ اٛـإ ثبكؿ١ی ؿیل -1

 ؿاك. یي مؽٖ ٗٞٗؼی یب ٛبعی٠ ٗلؿٟ ٝ اؿٔت كلٝككت٠ كٝی ًٜظ ًبه٠ یي ُیبٟ صٞة -1
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ُیلؿ.  ١بی ؿاكای پًٞت ٛبمى ث٠ ٢ًٞٓت اٛزبٕ ٗی ُٞؿ. ٠ً ایٚ تـییل كَٛ ؿك ٠ُٛٞای ٗبیْ ث٠ هلٗن ٗیكلٝككت٠ ُـٟ ٝ ه٢ٟٞ

١بی ُبٌٛل  ١بی پًٞتی/ًبٗجیٞٗی ًبه٠ یبثٜـ. میل پًٞت ٝ ثبكت صٞة تًٞؼ٠ ٗی اًخل ُبٌٛل١ب ػ٘ین ٛیٌتٜـ، ٝ عـاًخل تب ثؾَ

تٞاٜٛـ ثٞا٠ًٜ ُبٌٛل تـییل كَٛ یبكت٠ ٝ  یي  ١بی صٞثی ٛین ٗی ُٞٛـ. ثبكت ای كَٛ ٗی ١بی ًبٖٓ، ه٢ٟٞ مؿٟ ؿك ٗوبی٠ٌ ثب ثبكت

لٟ، مثل ٝ ٌٗ٘ٚ اًت كیؾت٠ ٝ ًٜـٟ ُٞؿ. ای كَٛ ؿك ثلٍ ػلٗی ًبه٠ ِٗب١ـٟ ُٞؿ. پًٞت آٓٞؿٟ تی ای ٌُْ ه٢ٟٞ ثؾَ ُٟٞ

١بی میلیٚ ُبٌٛل آثٌی یب  ثبُـ. ثبكت ُبٌٛل١ب ثبػج ایزبؿ كٔي ٝ ًبؿقی ُـٙ پًٞت ثیلٝٛی ُـٟ ٠ً اؿٔت ٛبكٛزی كَٛ ٗی

١بی ًٞصي ٝ  ًٜـ(. هبكس ؿكٝٙ پیٌٜیـیٕٞای ُـٟ ٝ ُیلاث٠ ًیبٟ كَٛ ام ٗغْ ُبٌٛل ث٠ ثیلٝٙ تلاٍٝ ٗی ٓند ٝ ه٢ٟٞ

ًٜـ. ایٚ ًبؽتبك١بی ١بی ٗٞٗیبیی ُـٟ، ُبؽ٠ ١بی ٗلؿٟ ٝ ُبٌٛل١ب، مٌٗتبٙ ُقكاٛی ٗیتٞٓیـ ُـٟ كٝی ٗیٟٞ ًیب١لَٛ

 ًٜٜـ.ُقكاٙ ٜٗجغ ٢ٖٗ ایًٜٕٞٞٓٞ )ٗبی٠ آٓٞؿُی( ثی٘بكی كا كلا١ٖ ٗیمٌٗتبٙ

ؿك ّٛٞ یٌٌبّ كٝی ای ٠ً ١بی ٗلؿٟآجت٠ آًًٌٞپٞك١ب )اًپٞك١بی رٌٜی( ١ٖ كٝی ٛٞاعی ُبٌٛل مؿٟ پًٞت ٝ كٝی ُبؽ٠

ًٜٜـ ١لت٠ ثؼٜٞاٙ ٗبی٠ تٔویظ )ٜٗجغ آٓٞؿُی( ػْ٘ ٗی 6تب  4ثبُٜـ تٞٓیـ ُـٟ ٝ ؿك مٗبٙ كینٍ ُٔجلٍ ١ب ث٠ ٗـت ؿكؽت ٗی

١ب )اًپٞك١بی ؿیلرٌٜی( ٢ٗ٘تل ثٞؿٟ ٝ ٗؼ٘ٞالً ؿكًلاًل كْٔ كُـی تٞٓیـ ُـٟ ٝ اؿٔت ؿك اٛتِبك ٝٓی ؿك ایٚ ٗیبٙ ٛوَ ًٜیـی

ؿك ث٢بك اًپٞك١ب ٛی ثبكٛـُی آماؿ ُـٟ ٝ ٗوـاك ٝ ّٛٞ ؿٝكٟ ثبكٛـُی ٝ ١٘ضٜیٚ ؿٗب، كبًتٞك١بی ٢ٖٗ  ـ. ثی٘بكی ٛوَ ؿاكٛ

١بی ُیب١ی ٗلٛٞة ١ٌتٜـ ثبُٜـ. ٛی ؿٝكٟ ثبكٛـُی مٗبٛی٠ٌ ثبكتٗؤحل ثل آماؿًبمی، رٞا٠ٛ مٛی ٝ آٓٞؿُی اًپٞك١ب ٗی

ُٞٛـ. ػالٟٝ ثل ثبكاٙ، ثبؿ ٝ تب ١بی پبُِی ٜٗتِل ٗیتبً ام ٛلین ثبكا١ٙب تلاٍٝ ًلؿٟ ٝ ػ٘ـ١ب تب ١ناكاٙ ػـؿ ام پیٌٜیـیًٕٜٞیـی

١بی ٗٞرٞؿ ؿك ای عِلات ٛین ؿك پؾَ ٝ اٛتِبك اًپٞك١ب ٛوَ ؿاكٛـ. ؿك ّٛٞ كْٔ كُـ ٝ ٛ٘ٞ، اًپٞك١ب ام ٛلین مؽٖاٛـامٟ

مٛی ٝ كُـ ٝ ٛ٘ٞ، ُبٌٛل ٝ ٛٞاعی ٠مؿُی مٌٗتب٠ٛ( ٝاكؿ ؿكؽت ُـٟ ٝ ثب رٞا١ٛبی عبْٓ ام ١لى ٝ یب یؼپًٞت )ػ٘ـتبً مؽٖ

ُٞٛـ. ١بی آٔی ایزبؿ ًلؿٟ ٝ ؿك ٓٞكت ُـت، ًجت ؽٌِیـُی ًبْٗ ؿكؽت ٗی١ب ٝ ُب١ی ت٠ٜثبكت ٗلؿٟ ؿك ُبؽ٠

ثبُٜـ. اٛـ ؿك ثلاثل ت٢برٖ هبكس عٌبى ٗی١بیی ٠ً هجالً تغت تبحیل ثی٘بكی آتِي هلاك ُلكت١٠ب ٝ ُبؽي١٘ضٜیٚ ُبؽ٠

١بی عبْٓ ام آكتبة ًٞؽتِی ٝ ١ب، مؽ١ٖب، ػـًي١ب، ٗغْ اكتبؿٙ ثل١ٍبی ١لى، تلىبیی، مؽٖؽٌٌِبٓی، اًتلى ؿٗ

١بی ٝكٝؿ مؿُی مٌٗتب٠ٛ ثلای تًٞؼ٠ ثی٘بكی ٜٗٔٞة ثٞؿٟ ٝ ث٢تلیٚ ٗغ١ْبی ٛبُی ام یؼ١بی پیل ٝ ًبٓؾٞكؿٟ ٝ آًیتُبؽ٠

 ثبُٜـ.هبكس ٗی

 ّای کٌترل تیواریرٍش 

آیـ، ٠ً ُبْٗ ٗـیلیت اكهبٕ ثٞتلیًٞللیبیی ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ٗؼ٘ٞالً ام ٛلین ًٜتلّ تٔلیوی ثـًت ٗی ٗـیلیت ٗؤحل ثی٘بكی ُبٌٛل

ثبُـ ٠ً ؿك ایٚ ك٢ُٝب ػ٘ـتبً عقف ٜٗبثغ ایزبؿ عٌبى، ُلایٚ ٗغیٜی، ٗـیلیت ؿكؽت ٝ ًبكثلؿ ٗٞاؿ ُی٘یبیی ٗٞحل ٗی

 . ُیلٛـ١ب( ٗـٛظل هلاك ٗیرٌٜی;ًٜیـیًٜٜـٟ آٓٞؿُی )اًپٞك١بی ؿیل

١بی ًبٖٓ، هٞی ٝ ػبكی ام ثی٘بكی ر٢ت ًبُت اٛتؾبة ُٞٛـ. ١٘ضٜیٚ ر٢ت ًبُت ام ٗغْ ٜٗبًت ؿك اثتـا ثبیٌتی ٢ٛبّ

تٞاٛـ آ٢ٛب كا ؿك ٗؼلٕ ثی٘بكی ُبٌٛل هلاك ؿ١ـ. ؿك ؿكؽتبٙ اًتلبؿٟ ُٞؿ. ثلای ٗخبّ، ًبُت ُیب١بٙ ٛٞكپٌٜـ ؿك ًبی٠ ٗی

١بی ٗغیٜی ام ١لى ٓغیظ، ػ٘ٔیبت ث٠ مكاػی ٝ آثیبكی ٜٗبًت اٛزبٕ ُیلؿ. اًتلى تل، علبظت یب ث٢جٞؿ آ٢ٛب ثب اًتلبؿٟهـی٘ی

ؿ١ـ، پي ثٜبثلایٚ آثیبكی آ٢ٛب ؿك مٗبٙ ؽٌٌِبٓی ٢ٖٗ ام ر٠ٔ٘ اًتلى ؽٌٌِبٓی، ؿكؽتبٙ كا ؿك ٗؼلٕ تًٞؼ٠ ُبٌٛل هلاك ٗی
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 ام پل١ین ٝ پتبًیٖ ٝ ًٌٔیٖ ًٞؿ١بی ام بؿٟاًتل ثٞیوٟ ٜٗبًت تـقی٠ اٛزبٕ .اٛزبٕ ُٞؿ ٜٗظٖ مٗبٛی كٞآْ ؿك آثیبكیثٞؿٟ ٝ 

١ب ٝ ١بی ؿیلٗلٝكی ؿك ؿكؽتبٙ كا ث٠ عـاهْ كًبٛـٟ ٝ عِلات، ٠ًٜثبیٌتی ایزبؿ مؽٖ .ٛیتلات٠ امت٠ ًٞؿ١بی كٝی٠ ثی ٗٔلف

ثٞؿٙ  ؿیِل ػٞاْٗ ٗٞحل ؿك ایزبؿ مؽٖ ٝ اٛتِبك ثی٘بكی كا ًٜتلّ ًلؿٟ ٝ ؿكؽتبٙ هٞی ٝ تٜٜٞٗـ ٗغلبظت ُٞٛـ. ؿك مٗبٙ ؽِي

تل ام ثبكت آٓٞؿٟ ًلیؼبً ١لى ُـٟ ٝ ٗغْ ١لى ٗـػلٞٛی ٝ ثب اًتلبؿٟ ام صٌت ٗتل پبییًٚبٛتی 20تب  15آة ٝ ١ٞا عـاهْ 

پیٞٛـی پُٞیـٟ ُٞؿ ٝ ر٢ت ٗ٘بٛؼت ام اٛتِبك ثی٘بكی، ًٜٞط اثناكآالت ١لى ؿك ثیٚ ثل٢ُب ثب آٌْ یب ٗبیغ ًلیـ ًٜٜـٟ 

 تبمٟ ُبٌٛل١بی تلاُیـٙ ًٜظثوبیبی ُیب١ی آٓٞؿٟ )ٜٗجغ اًپٞك هبكس( ام ثیٚ ثلؿٟ ُٞٛـ.  ثبیٌتی ٗـػلٞٛی ُـٟ ٝ% 5 )ٝایتٌي(

ٝایتٌي ٛیٖ ؿكٓـ )  ٗغّٔٞ ٗـػلٞٛی ٗغْ، ثب ٝ ت٘ین صبهٞی ام اًتلبؿٟ ثب ًیت ؿكؽتبٙ ت٠ٜ ٝ ثنكٍ ١بی ُبؽ٠ ؿك ُـٟ ایزبؿ

ٗبٜٛـ  ًَ هبكس تلًیجبت عبٝی پیٞٛـی صٌت آؿِت٠ ًلؿٙ آٙ ثب ؿك ٢ٛبیت ٝ( عْ ُٞؿ آة ٓیتل 9 ؿك یي ٓیتل ٝایتٌي

١بی ًلمًٌٝیٖ ٗتیْ )اًتلٝثی(، تلی كًٌٔٞی اًتلٝثیٚ )كٔیٜت( ٝ ١ب اؽیلاً هبكصٌَؿك ٗٞكؿ ًبكثلؿ هبكصٌَ ثلؿٝكیٌي.

 ثبُٜـ ٠ًر٢ت ًبكثلؿ كٝی ًیت ثلای ًٜتلّ ُبٌٛل ثٞتلیًٞللیبیی ث٠ حجت كًیـٟ ٝ ؿك ًب١َ ثی٘بكی ٗٞحل ٗی تیٞكٜبت ٗتیْ

پبُی یب اًتلبؿٟ ثل كٝی ٗغْ ُبٌٛلمؿٟ ًبكثلؿ ؿاكٛـ ٝ ١٘ضٜیٚ ً٘پبُی ؿكؽت هجْ ام ُٔـ١ی )هجْ ام ثبم ُـٙ ثٔٞكت ثلٍ

ثبُـ. ؿك ایٚ ٗیبٙ مٗبٙ ً٘پبُی ؽیٔی ٢ٖٗ ١ب ٗٞحل ٗی١ب( ؿك ًب١َ ٗیناٙ ٗبی٠ ثی٘بكی )اًپٞك١ب( ٝ آٓٞؿُی ثل٢ُب ٝ ٗیٟٞرٞا٠ٛ

كٛٞثتی ٠ً ٛوَ عیبتی ؿك كُـ ػبْٗ ثی٘بكی ٝ تًٞؼة آٙ ؿاكٛـ ؿك ٛظل ُلكت٠ ُٞٛـ. ثب ٝرٞؿ  ١بیثٞؿٟ ٝ ثبیٌتی ؿٗب ٝ ؿٝكٟ

١ب المٕ ثقًل اًت ٠ً ١یضیي ام آ٢ٛب ًجت ًٜتلّ ُبٌٛل ثٔٞكت هٜؼی ؿك ًب١َ ػالئٖ ثیلٝٛی ُبٌٛل تًٞٚ ایٚ هبكصٌَ

ثبُـ. ثل ایٚ م ؿاؽْ صٞة هبثْ رـاًبمی ٗی١ب ِٗؾْ ُـٟ ٠ً هبكس ؿٝثبكٟ اُٞٛـ ٝ ؿك ثلكًیآٝٛـ١بی صٞثی ؿكؽتبٙ ٛ٘ی

اًبى كٍٝ ًٜتلّ ُی٘یبیی ث٠ ت٢ٜبیی ٝ ثٜٞك ًبْٗ ٗؤحل ٛجٞؿٟ ٝ ٓقا ٗـیلیت ٗٞحل ثی٘بكی ٗقًٞك ثب اًتلبؿٟ ام ثٌبكُیلی 

 ُلؿؿ.ت٘بٗی ك٢ُٝبی فًل ُـٟ ٗیٌل ٗی

 

 (Bitter pit) لکِ تلخی سیةعارضِ 

امت ؽبى میبؿ ثبُـ كُـ  ٗٞهؼی ٠ً ٗغّٔٞ ؿكؽت ًٖ ٝ یت ایزبؿ ٗی ُٞؿ.ؿك احل ً٘جٞؿ ًٌٔیٖ ثؼـ ام ثلؿاُت ؿك ً 

اكلایَ ُبػ ٝ ثلٍ ؿك كُـ كٝیِی ؿكؽت ٗٞرت اكنایَ ًٜظ تؼلم  كٝیِی ُبؽ٠ ١ب تب اٝاؽل تبثٌتبٙ اؿا٠ٗ پیـا ٗی ًٜـ.

ؿك ٛتیز٠ ًٌٔیٖ  ًِیـٟ ٝثل٢ُبیی ٠ً تؼلم ثیِتلی ؿاكٛـ ٗٞاؿ ٗؼـٛی ُیلٟ ؽبٕ ام ر٠ٔ٘ ًٌٔیٖ كا ث٠ ً٘ت ؽٞؿ  ٗی ُلؿؿ.

میل اپیـكٗی ٛنؿیي ُِٔبٟ ٗیٟٞ تؾلیت  ؿك احل ً٘جٞؿ ًٌٔیٖ ثٌیبكی ام ٢ًٓٞٔبی اپیـكٗی ٝ ً٘تلی ٝاكؿ ٗیٟٞ ١ب ٗی ُٞؿ.

ؿك ١ناك ثبٗبك٠  5-10 ثلای ًٜتلّ ٗغّٔٞ پبُی ًٔلٝك ًٌٔیٖ ث٠ ؿٔظت ث٠ ٓٞكت ٠ٌٓ ١بی ٌٛلٝتیي ؿیـٟ ٗیِٞٛـ. ُـٟ ٝ

 تٜظیٖ آثیبكی ٝ رُٔٞیلی ام تَٜ ،ًب١َ ٗٔلف ًٞؿ١بی امت٠  ّٞ كْٔ كُـ تٞٓی٠ ٗی ُٞؿ.ؿك ٛ ت(ٝ)ًیتٞ ٗٞیبٙ

 ـ مٌٗتب٠ٛ ؿك ًب١َ ؽٌبكت ٗٞحلٛـ.رُٔٞیلی ام ١لى ُـی ؽٌِی،
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 ٠ٌٓ تٔؾی ٛبُی ام ً٘جٞؿ ًٌٔیٖ ػبك٠ٗػالئٖ 

 

 سفیذک پَدری ّلَ ٍ شلیلتیواری 

 ٠ً ت٘بٕ هٌ٘ت ١بی ١ٞایی ُیبٟ كا آٓٞؿٟ  ثبُـٗی Sphaerotheca pannosa ٠ُٛٞ ؿبٓت ثل كٝی ١ٔٞ

آٓٞؿُی ُْ ٝ ٗیٟٞ ؿك ایٚ ُیبٟ  ػالئٖ ثی٘بكی ثل كٝی ثلٍ ٝ ًلُبؽ٠ ١ب ِٗبث٠ ًلیـى پٞؿكی ًیت ٗی ثبُـ. ٗی ًٜـ.

ٟٞ ٠ً اثتـا ًلیـ ثٞؿٟ ٝ ثؼـا مكؿ یب ه٢ آٓٞؿُی ثل كٝی ٗیٟٞ ث٠ ٓٞكت ٠ٌٓ ١بی ٛ٘ـی ٌُٔی اًت ُـیـتل ٝ ٢ٖٗ تل ٗیجبُـ.

  .ث٠ ثی٘بكی عٌبًٜـ ٌٛجت ،٢ٛب ًؾت ِٛـٟ اًتآٗیٟٞ ١ب تب مٗبٛی ٠ً ١ٌت٠  ای ٗی ُٞٛـ.

 
 صلؽ٠ ثی٘بكی ًلیـى پٞؿكی ١ٔٞ

ثل٢ُب ٛین ٝهتی ًٞصٌٜـ عٌبًیت ثیِتلی ؿاكٛـ. ؿك ایٚ ٠ُٛٞ آًًٌٞبكح ث٠ ٛـكت تٌِیْ ُـٟ ٝ مٌٗتبٙ ُقكاٛی ث٠ ٓٞكت 

بُـ. ایٚ ٠ُٛٞ ػبْٗ ًلیـى پٞؿكی كم ٛین ٗغٌٞة ٗیِٞؿ ٝ ث٠ ٓٞكت ٌٗیٔیٕٞ ؿك ٌٗیٔیٕٞ ؿك رٞا٠ٛ ١بی ؿك عبّ ؽٞاة ٗی ث
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ؿاؽْ رٞا٠ٛ ١بی كم ٛین مٌٗتبٙ ُقكاٛی ٗی ًٜـ. اُل ایٚ كم١ب ؿك ٗزبٝكت ثبؿبت ١ٔٞ ٝ ُٔیْ ًبُت٠ ُٞٛـ ٗیتٞاٜٛـ ث٠ ػٜٞاٙ 

آٓٞؿُی ٗیٟٞ ١بی ١ٔٞ تًٞٚ  كُت٠ ای اًت. تٌیٕٞ ؿك ایٚ ٠ُٛٞ ث٠ ٓٞكت ١یلی یببًٜ٘ٞٗجغ آٓٞؿُی اٝٓی٠ ػْ٘ ًٜٜـ. مٝائـ ً

 ٛین ُناكٍ ُـٟ اًت. P. clandestina   ٝP. leucotrichaؿٝ ٠ُٛٞ ی

 کٌترل
١بی ایزبؿ ت٢ٞی٠ ؿك ثبؽ ٝ عقف ػٔق ػـٕ ًبُت یب ام ثیٚ ثلؿٙ ثٞت٠ ١بی كم ؿك اٛلاف ؿكؽتبٙ ١ٔٞ ٝ ُٔیْ،، ١لى ُبؽ٠ ١ب 

، ثٔیي، ًٞٓیي ٝ ٛبتیٞٝ هجْ ام ُٔـ١ی ٝ بٕٝ، ً٘پبُی ثب ً٘ٞٗی ٗخْ ُُٞلؿاًتلبؿٟ ام اكهبٕ ٗو ١لم ًق ٝ عبُی٠ ثبؽ،

 ثؼـ ام كینٍ ُٔجلٍ ُلٝع ُـٟ ٝ تب مٗبٛی ٠ً ١ٌت٠ ٗیٟٞ ١ب ًؾت ِٛـٟ اؿا٠ٗ پیـا ٗی ًٜـ.ً٘پبُی ؿٕٝ 

 

 ( Peach leaf curlپیچیذگی ترگ ّلَ ٍ شلیل )لة شتری ترگ ّلَ ٍ شلیل( )تیواری 

اًبٗی ٗؾتٔلی ٗخْ ٓت ُتلی یب ثبؿ ًلػ ؿاكؿ. ؿك ایلاٙ ٗؼ٘ٞال ؿك كٝی ١ٔٞ ٝ ُٔیْ اًت ٝٓی ام ٛوبٙ ایٚ ثی٘بكی ؿك ایلاٙ 

ؿیِل ؿٛیب كٝی ثبؿإ ، ُیالى ٝ مكؿآٓٞ ُناكٍ ُـٟ اًت. ؿك ایلاٙ ام ؽلاًبٙ، آفكثبیزبٙ، ٗبمٛـكاٙ، ُیالٙ، مٛزبٙ، آل٢بٙ 

 ٝ كبكى ُناكٍ ُـٟ اًت.  

 عاهل تیواری

هبكس ػبْٗ  ٗیجبُـ. Taphrinales كاًت٠ ی ٝ Archiascomycetes ام Taphrina deformans ٠ٛػبْٗ ثی٘بكی ُٞ

اًًٌٞپٞك١ب ؿك ؿاؽْ یب  ثی٘بكی كبهـ آًًٌٞبكح ثٞؿٟ ٝ آًي ١بی ؽٞؿ كا ث٠ ٛٞك آماؿ ؿك ًٜظ ُیبٟ ٗینثبٙ تٞٓیـ ٗی ًٜـ.

 ًٞپٞك ٗی ُٞیٜـ.ی ٗی ًٜٜـ ٠ً ث٠ آ٢ٛب ثالًتؽبكد آًي رٞا٠ٛ مؿٟ ٝ تٞٓیـ ًٜیـیٕٞ ١بی

 تیواری (ًشاًِ ّایعالین )

ثل٢ُبی  ؿاؽْ پیضیـٟ ٗیِٞٛـ. ٗتٞكٕ ٝ ثـ ٌُْ ُـٟ ٝ ث٠ ٛلف پبییٚ ٝ ،ؿك ١ٔٞ ٝ ُٔیْ هٌ٘تی یب ت٘بٗی ثلٍ آٓٞؿٟ ٗؾیٖ 

بی ؽٞؿ كا ؿك ایٚ ٗلع٠ٔ هبكس اًپٞك١ .ـٛآًیت ؿیـٟ اثتـا هلٗن یب اكؿٞاٛی ُـٟ ٝ ثؼـ هلٗن ٗبیْ ث٠ مكؿ یب ؽبًٌتلی مكؿ ٗیِٞ

، ٌُٞك٠ ١ب ثل٢ُب ثؼـا مكؿ تب ه٢ٟٞ ای ُـٟ ٝ ٗیلینٛـ. ًٜـ. ثل ًٜظ ٛٞاعی ٗتٞكٕ ٠ً ؽبًٌتلی پٞؿكی ث٠ ٛظل ٗی كًـ تٞٓیـ ٗی

٢ُٔب ٝ ٗیٟٞ  ٗٞكؿ ع٠ٔ٘ ی هبكس هلاك ثِیلٛـ. ٛین ٌٗ٘ٚ اًت ٗیٟٞ ١بی رٞاٙ ٝ ُبؽ٠ ١بی كُـ ًلؿٟ ؿك كْٔ ربكی )رٞاٙ(

 ػالئٖ آٔی ؿك كٝی ًل ُبؽ٠ ١بی تبمٟ ُبْٗ ًٞتبٟ ُـٙ كُـ ٝ ٗؾیٖ ُـٙ اًت. كْٔ ٗیلینٛـ. ١بی آٓٞؿٟ ٗؼ٘ٞال ؿك اّٝ

ٗیٟٞ ١ب ؿك ؿكؽتبٙ  ام ایٚ ٛلین ثل٢ُب ٝ رٞا٠ٛ ١ب ٛین آٓٞؿٟ ُٞٛـ. ت٘یي آٓٞؿٟ ًٜـ ٌٝػبْٗ ثی٘بكی ٗیتٞاٛـ ُبؽ٠ كا ثٜٞك ًی

صلًٝیـٟ ٝ هلٗن ، ی ؿك ٓٞكت آٓٞؿُی ٛوبٙ ثلرٌت٠ آٓٞؿُی ؽٞؿ ٗیٟٞ ث٠ ٛـكت ؿیـٟ ٗی ُٞؿ ٝٓ .آٓٞؿٟ ًٞصي ١ٌتٜـ

 .ث٠ ؿٓیْ كینٍ ثل٢ُب رٞا٠ٛ ١بی ؽلت٠ ُلٝع ث٠ كؼبٓیت ٗیٌٜٜـ ؿك ٗغْ ١بی آٓٞؿٟ ؿیـٟ ٗیِٞؿ. كِٛی )ثـٓیْ تز٘غ آٛتًٞیبٛیٚ(

 ؿك ٛتیز٠ ؿكؽت ؿصبك ٗؼق ػ٘ٞٗی ٗی ُلؿؿ ٝ عبٓت مٝاّ ؿك آٙ ثٞرٞؿ ٗی آیـ.
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 تیواری چرخِ

ؿك ث٢بك  قكاٛی هبكس ث٠ ٓٞكت ثالًتًٞپٞك ؿك ُبؽ٠ ١ب ٝ رٞا٠ٛ ١ب ثؾّٔٞ ًلُبؽ٠ ١ب ٓٞكت ٗی ُیلؿ.مٌٗتبٙ ُ

یب ث٠ ٛٞك ٌٗتویٖ یب ام هبكس كی٠ٌ  تًٞٚ ثبكاٙ ث٠ ًٜظ اٛـا٢ٗب ٜٗتوْ ُـٟ ٝ ثب ایزبؿ ٠ٓٞٓ تٜـُی رٞا٠ٛ ٗی مٜٛـ. ثالًتًٞپٞك١ب

ٕ ٞٝ كبهـ ١ًٞتٞكی ث٠ ٓٞكت ١یل٢بی ثیٚ ًٔٞٓیهبكس ٌیٔیٕٞ یبكت ُیب١ی ٗؿك ؿاؽْ ث ُٞؿ.ٛلین ٜٗبكق ٝاكؿ ثبكت٢بی ُیب١ی ٗی

٠ً ؿك میل هبكس ١یق ١بی ؿٝ ١ٌت٠ ای  ًٜـ. كُـ ًلؿٟ ٝ تٞٓیـ ١ٞك٢ٛٞٗبی كُـی ٗؾٔٞٓب اًٌیٚ ١ب ٝ ًیتًٜٞیٚ ١ب كا ٗی

ّٞ ١یق تجـیْ ث٠ یي آًي ٗی ام ١ٖ ٗی ًٜٜـ ٝ ١ل ًٔرـا ُـٙ ُلٝع ث٠  ًٞتیٌّٞ هلاك ُلكت٠ اٛـ )ثیٚ ًٞتیٌّٞ ٝ اپیـكٕ(

ؿیـٟ ث٠ ٓٞكت یي تٞؿٟ پٞؿكی ث٠ ٓٞكت آماؿ ؿك ًٜظ ثبكت  اپیـكٕ كا پبكٟ ًلؿٟ ٝ ،آ٢ًٌب ث٠ اپیـكٕ كِبك ٝاكؿ ًلؿٟ ُٞؿ.

 ػ٘ـتب ؿك یي ٗغـٝؿٟ مٗبٛی ًٞتبٟ ثؼـ ام ثبم ُـٙ رٞا٠ٛ ١ب اتلبم ٗی اكتـ. آٓٞؿُیثی٘بكی تي صلؽ٠ ای اًت ٝ  ٗی ُٞٛـ.

١ٞای ؽٜي ٝ كٛٞثت میبؿ ام مٗبٙ ُلٝع ث٠ كُـ ٝ  إ ١بی ُیبٟ ثب اكنایَ ًٚ ؿك ثلاثل آٓٞؿُی ٗوبٕٝ ٗی ُٞٛـ.ت٘بٗی اٛـ

ٗتٞكٕ ُـٙ رٞا٠ٛ ١بی ُیبٟ تب مٗبٛی ٠ً ثل٢ُب ٝ ُبؽ٠ ١ب ی رٞاٙ تٌِیْ ٗیِٞٛـ یؼٜی ؿك ّٛٞ ؿٝكٟ ای ٠ً ثبكت٢بی رـیـ 

 ث٠ اكنایَ ثی٘بكی ً٘ي ٗی ًٜـ.   ،عٌبى ١ٌتٜـ

 لکٌتر
ثلای ً٘پبُی ٗی تٞاٙ  ثب یي ثبك ًٖ پبُی ؿك پبیین ثؼـ ام كینٍ ثل٢ُب ٝ یب ؿك ث٢بك هجْ ام ثبم ُـٙ رٞا٠ٛ ١ب هبثْ ًٜتلّ اًت. 

 ًبپتبٙ ٝ ٗؾٔٞٙ ثلؿٝ اًتلبؿٟ ًلؿ. ، میلإ، ام ً٘ٞٗی ٗبٜٛـ كلثبٕ

 

 (Plum pocket) خیارک یا اًثًَک آلَتیواری 

 ٝرٞؿ ؿاكؿ ٝٓی ا١٘یت میبؿی ٛـاكؿ.ایٚ ثی٘بكی ؿك اًخل ٛوبٙ ایلاٙ 

 ،ًیٌْ ثی٘بكی ٗی ثبُـ. T. deformansِٗؾٔبت ػبْٗ ثی٘بكی ٗخْ  اًت. Taphrina pruni هبكس ػبْٗ ثی٘بكی 

 كوٚ الی٠ آًي كٝی ٗیٟٞ تٌِیْ ٗی ُٞؿ.  ،مٌٗتبِٛقكاٛی ٝ ٛغٟٞ ی ًٜتلّ آٙ ٛین ِٗبث٠ اًت

 

 ًشاًِ ّای تیواری

تب٢ٓٝب ١٘نٗبٙ ثب كُـ ٗیٟٞ ثنكٍ ُـٟ ٝ ثنٝؿی  .بیی ًٞصي ٝ ًلیـ ؿك ًٜظ ٗیٟٞ ظب١ل ٗیِٞؿثی٘بكی اثتـا ث٠ ٓٞكت تب٢ٓٝ

  ٌُْ آٙ ٛبهْ ٝ ثبكت آٙ اًلٜزی ٗیِٞؿ. ٛجیؼی ثنكٍ ُـٟ ٝاٛـامٟ ی ٗیٟٞ ث٠ ٛٞك ؿیل ت٘بٕ ٗیٟٞ كا ؿك ثل ٗی ُیلؿ.
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ٗبیْ ث٠ كَٛ هلٗن  ٗیٟٞ ؿك اثتـا ٗیٟٞ ث٠ رب ٗی ٗبٛـ.یي عللٟ ؽبٓی ؿك  ه٢ٟٞ ای ٝ پوٗلؿٟ ٗی ُٞؿ ٝ ،كُـ ثقك ٗتٞهق ُـٟ

 پَُٞ پٞؿكی ؽبًٌتلی ؿاكؿ.ٝ اٗب ثؼـا ؽبًٌتلی ُـٟ  ،اًت

 
 صلؽ٠ ثی٘بكی پیضیـُی ثلٍ ١ٔٞ ٝ اٛجٞٛي آٓٞ

 

 (Brown rotپَسیذگی قَُْ ای یا هَهیایی درختاى هیَُ ّستِ دار )تیواری 

غٌٞة ٗی ُٞؿ. ام كٝی ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ١ٌت٠ ؿاك ٝ ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ؿا٠ٛ ؿاك ُناكٍ ایٚ ثی٘بكی ام ثی٘بكی٢بی ٢ٖٗ ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ٗ

ُـٟ اًت. ؿك ایلاٙ ثٜٞك كً٘ی ام ًٞاعْ ٗبمٛـكاٙ ٝ ٜٜٗو٠ آفكثبیزبٙ ، ًلٗبٙ ٝ ًٜ٘بٙ ُناكٍ ُـٟ اًت. ایٚ ثی٘بكی ؿك 

كٝی ؿكؽتبٙ ؿك ثبؽ ؿك عیٚ عْ٘  ایلاٙ كٝی ًیت، ُالثی، ث٠، ُٞر٠، ُیالى ٝ مكؿآٓٞ ُناكٍ ُـٟ اًت. ثی٘بكی ػالٟٝ ثل

 ٝ ٛوْ ٝ اٛجبك ٗیٟٞ ربت ٛین ؽٌبكت ٝاكؿ ٗی ًٜـ. 

 عاهل تیواری 

 ٗی ثبُـ.  .Monilia spػبْٗ ثی٘بكی ٗی ثبُٜـ. ٗلع٠ٔ ؿیلرٌٜی هبكس  .٠ُٛٞMonilinia spp ١بی ٗؾتٔق رٜي 

1)Monilinia laxa :  ؿك ایلاٙ ٝرٞؿ ؿاكؿ. ایٚ ثی٘بكیEuropean brown rot  یبBlossom blight  ٛین ٛبٗیـٟ ٗی

 ُٞؿ ٝ ثیِتل ؿك اكٝپب ٢ٖٗ اًت.
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2)Monilinia fructicola  ؿك ایلاٙ ُناكٍ ِٛـٟ اًت. ثیِتل ام آٗلیٌب ُناكٍ ُـٟ اًت ٝ ثٜب٢ٗبی:American 

brown rot ٝPeach brown rot .ٛین ٛبٗیـٟ ُـٟ اًت. ؿك اكٝپب ؿیـٟ ِٛـٟ اًت 

3)Monilinia fructigenaك ایلاٙ ؿیـٟ ُـٟ اًت. : ؿ 

 رٌٜی تٞٓیـ أًٌلٝت ٝ آپٞتٌیٕٞ ٝ ؿك ٗلع٠ٔ ؿیلرٌٜی تٞٓیـ اًپٞكٝؿًٝیٕٞ ٗیٌٜـ.  هبكس ػبْٗ ثی٘بكی ؿك ٗلع٠ٔ

 عالئن تیواری

اٝٓیٚ ػالئٖ ثی٘بكی كٝی ٢ُٔب ظب١ل ٗی ُٞؿ. ٠ٌٓ ١بی ه٢ٟٞ ای كِٛی كٝی ُٔجل٢ُب، پلص٢٘ب ٝ ٗبؿُی ؿیـٟ ُـٟ ٝ ثٌلػت 

ت٘بٕ ُْ ٝ ًبه٠ اٍ كا ؿك ثل ٗی ُیلؿ. ؿك ١ٞای ٗلٛٞة اٛـا٢ٗبی آٓٞؿٟ ثب ًٜیـیٕٞ ١بی ه٢ٟٞ ای كَٛ هبكس  تًٞؼ٠ یبكت٠

پُٞیـٟ ٗی ُٞٛـ ٝ ثؼـا صلًٝیـٟ ٝ ؽِي ُـٟ ٝ ٗتْٔ ث٠ ؿكؽت ثبهی ٗی ٗبٜٛـ. كٝی ُبؽ٠ ١ب، ُبٌٛل١بی ه٢ٟٞ ای ٝ كلٝ 

ثٞرٞؿ ٗی آیـ ٠ً ٌٗ٘ٚ اًت ؿٝك ًبه٠ كا كلا ثِیلؿ. كٝی  ككت٠ ٝ ثی٘ی ٌُْ ٝ ًٞصي ؿك اٛلاف ٗغْ اتٔبّ ؿِْٗ آٓٞؿٟ

ٗیٟٞ ١بی ؿك عبّ كًیـٙ ٠ٌٓ ١بی ًٞصي ٗـٝك ٝ ه٢ٟٞ ای كَٛ ظب١ل ٗی ُٞؿ ٠ً ث٠ ًلػت تًٞؼ٠ ٗی یبثـ. كٝی ٗیٟٞ 

ـٟ ث٠ ٌٗ٘ٚ اًت یي یب صٜـیٚ ٠ٌٓ پًٞیـٟ ٝرٞؿ ؿاُت٠ ثبُـ. ٢ٛبیتب ت٘بٕ ٗیٟٞ پًٞیـٟ ُـٟ ٝ ث٠ ٓٞكت یي ٗٞٗیبیی ؽٌِی

ؿكؽت آٝیناٙ ٗی ٗبٛـ یب ث٠ مٗیٚ اكتبؿٟ ٝ ؿك آٛزب تٌِیْ ٗٞٗیبیی ٗی ؿ١ـ. اًپٞكٝؿًٝیٕٞ ١ب كٝی ٗیٟٞ ١بی كٝی ؿكؽت ٝ 

 ُْ ١ب ث٠ ٓٞكت ٛوبٙ ًلٕ كَٛ كٝی ٠ٌٓ ه٢ٟٞ ای ایزبؿ ٗیِٞٛـ. 

   
 

   
 چرخِ تیواری

ث٠ ٓٞكت ًٜیـیٕٞ كٝی ؿكؽت ٝ ث٠  ،ٝ ٗیٟٞ ١بی آٓٞؿٟ مٌٗتبٙ ُقكاٛی ػبْٗ ثی٘بكی ث٠ ٓٞكت ٌٗیٔیٕٞ كٝی ُبؽ٠ ٝ ٢ُٔب

ٓٞكت أًٌلٝت ؿك كٝی ٗیٟٞ ١بی ٗٞٗیبیی ُـٟ ٗی ثبُـ. ٗیٟٞ ١بی ٗٞٗیبیی كیؾت٠ ُـٟ ؿك مٗیٚ ٌٗ٘ٚ اًت ٗوـاكی ؿك 

ٗیٟٞ ١بی  ًبّ تٞٓیـ آپٞتٌیٕٞ ًٜٜـ. آپٞتٌیٕٞ ١ب ًبه٠ ی ؿكامی ؿاُت٠ ٝ ث٠ تؼـاؿ میبؿ كٝی 1-3ؽبى ٗـكٞٙ ثٞؿٟ ٝ ثؼـ ام 

ٗٞٗیبیی ُـٟ تٞٓیـ ٗی ُٞٛـ. آپٞتٌیٕٞ ١ب عبٝی آًي ٝ آًًٌٞپٞك ١ٌتٜـ. ؿك اٝایْ كْٔ ث٢بك آًًٌٞپٞك١ب ثب كِبك ام ؿاؽْ 
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آًي ١ب آماؿ ُـٟ ٝ رلیبٛبت ١ٞا آ٢ٛب كا ث٠ ٌُٞك٠ ١ب ٝ ًلُبؽ٠ ١ب ٝ ثل٢ُبی رٞاٙ ؿكؽتبٙ كًبٛیـٟ ٝ ثب ٌٗبػـ ثٞؿٙ ُلایٚ 

ؿبم ٗی ًٜٜـ. ؿك كْٔ ث٢بك آًًٌٞپٞك١ب ٝ ًٜیـیٕٞ ١ب رٞا٠ٛ مؿٟ ٝ ثب ع٠ٔ٘ ث٠ ثبكت٢بی ُیبٟ آٓٞؿُی آة ٝ ١ٞایی آٓٞؿُی كا آ

اٝٓی٠ كا آؿبم ٗی ًٜٜـ. ٌٗیٔیٕٞ ١ب تٌِیْ ُـٟ ٝ كٝی آ٢ٛب ًٜیـیٞكٞك١بی ؿكام ٝ ِٜٗؼت ثب مٛزیلی ام ًٜیـی٢ٗٞبی تؾٖ ٗلؿی 

اًت. ًٜیـی٢ٗٞب ث٠ آًبٛی ام مٛزیلٟ رـا ُـٟ ٝ ثًٞی٠ٔ ثبؿ ٝ  Moniliaتب ٓی٘ٞیی ٌُْ تٌِیْ ٗیِٞٛـ ٠ً ١٘بٙ آٛبٗٞكف 

ثبكاٙ پلاًٜـٟ ٗی ُٞٛـ )ًٜیـی٢ٗٞب ثلای اٛتِبك ث٠ ثبكٛـُی ٛیبم ؿاكٛـ(. اُل ًٜیـی٢ٗٞب ث٠ ُْ ١بی ٗینثب٢ٛبی عٌبى كًیـٛـ، 

بٛٞی٠ ثی٘بكی آؿبم ٗیِٞؿ. تٞٓیـ ٠ٓٞٓ تٜـُی ًلؿٟ ٝ ٗینثبٙ كا آٓٞؿٟ ٗی ًٜٜـ ٝ ثبػج ایزبؿ ثالیت ُْ ُـٟ ٝ ًیٌْ ح

ٌٗیٔی٢ٗٞبی تٞٓیـ ُـٟ ؿك ٢ُٔبی آٓٞؿٟ ث٠ ًلُبؽ٠ ١ب ع٠ٔ٘ ًلؿٟ ٝ ثبػج ایزبؿ ُبٌٛل ٗیِٞٛـ. ًٜیـی٢ٗٞبی ایزبؿ ُـٟ ؿك ایٚ 

ٛوبٙ ؿك ًب٢ٓبی ٗلٛٞة ث٠ ٗیٟٞ ١ب كًیـٟ ٝ ثبػج آٓٞؿُی آ٢ٛب ٗیِٞٛـ. ٗیٟٞ ١بی رٞاٙ ؿك ثلاثل هبكس ٗوبٜٝٗـ ٝٓی ثب ٛنؿیي 

ث٠ مٗبٙ كًیـُی ٗوبٝٗت آ٢ٛب ًٖ ُـٟ ٝ ًٜیـی٢ٗٞب ام ٛلین ًٞكاؽ٢بی ایزبؿ ُـٟ ثًٞی٠ٔ ی عِلات ٝ مؽ٢٘بی ؿیِل  ُـٙ

ٝ عللات ایزبؿ ُـٟ تًٞٚ ؽبك١ب ٝ ًل٢ًبی كٝی ٗیٟٞ ث٠ آ٢ٛب ع٠ٔ٘ ٗیٌٜٜـ. ؿك ٗیٟٞ ١بی آٓٞؿٟ ؿك اثتـا یي ٠ٌٓ ه٢ٟٞ ای ٛلٕ 

ؾلة ثبكت٢ب كا عْ ٝ ٠ٓ ٗی ًٜٜـ ٝ ؿك ٢ٛبیت ٌٗیٔی٢ٗٞب ًْ ٗیٟٞ كا كلاُلكت٠ ٝ ٗیٟٞ تٌِیْ ٗیِٞؿ ٠ً ثؼـا ثب تٞٓیـ آٛنی٢٘بی ٗ

 صلًٝیـٟ ٝ ٗٞٗیبیی ٗیِٞؿ. ایٚ ٗیٟٞ ١ب ٗیتٞاٜٛـ ث٠ مٗیٚ اكتبؿٟ یب كٝی ؿكؽت ٗتْٔ ثبهی ث٘بٜٛـ. 

 
 صلؽ٠ ثی٘بكی پًٞیـُی ه٢ٟٞ ای ١ٌت٠ ؿاكاٙ

 کٌترل

ٌٔلٝت٢بی ٗٞرٞؿ ؿك ٗیٟٞ ١بی ٗٞٗیبیی، ر٘غ ًلؿٙ ثوبیب ٝ ٗیٟٞ ١بی آٓٞؿٟ ام ُؾٖ ػ٘ین هجْ ام ث٢بك ثلای ٗـكٞٙ ًلؿٙ اً

ًٜظ مٗیٚ ، ١لى اٛـا٢ٗبی آٓٞؿٟ كٝی ؿكؽت ٝ ؿك ٢ٛبیت ً٘پبُی. ً٘پبُی ؿك ث٢بك ٝ مٌٗتبٙ ٓٞكت ٗی ُیلؿ. ؿك مٌٗتبٙ 

ًتلبؿٟ ٗیِٞؿ. ً٘پبُی ث٢بكٟ هجْ ام ثلای ام ثیٚ ثلؿٙ هبكس ٠ً ث٠ عبٓت ؽٞاة ٝرٞؿ ؿاكؿ ام ٗٞاؿ ًیٌت٘یي ٝ ؿیل ًیٌت٘یي ا

ثبم ُـٙ رٞا٠ٛ ١ب ثلای رُٔٞیلی ام آٓٞؿُی ُْ ٝ ثؼـ ام كینٍ ُٔجل٢ُب ثلای رُٔٞیلی ام آٓٞؿُی ٗیٟٞ ٝ ُبؽ٠ ٓٞكت 
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ٝ ًبپتبٙ ٝ ُُٞلؿ، ًٕ٘ٞ ٌٗی ٝ ًٕ٘ٞ  تیٞكٜبت ٗتیْ ٗیِیلؿ. ً٘پبُی هجْ ام ثلؿاُت ٛین ٓٞكت ٗی ُیلؿ. ام ً٘ٞٗی ٗخْ

 ٜٛـ ایپلٝؿیٞٙ ٝ تلیلٞكیٚ ٗی تٞاٙ اًتلبؿٟ ًلؿ. ًیٌت٘یي ٗب

 

 (Shot hole) ّستِ دارهیَُ غرتالی درختاى تیواری 

ٗؾتٔق ؿیـٟ ٗی  ت٢بیُـ كٝی ؿكؽتبٙ ٗؾتٔق ثب ؿك ایلاٙ ٝ ؿٛیب ام ثی٘بكی ١بی ٢ٖٗ ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ١ٌت٠ ؿاك ٗغٌٞة ٗیِٞؿ.

  إ ٢ٖٗ اًت.١ٔٞ ٝ ثبؿ ،آٓٞایلاٙ ایٚ ثی٘بكی ثیِتل كٝی مكؿ ؿك ُٞؿ.

 عاهل تیواری

ایٚ هبكس یي هبكس ٛبهْ ثٞؿٟ ٝ كلٕ رٌٜی آٙ ُناكٍ  ٗی ثبُـ. Wilsonomyces carpophilusهبكس ػبْٗ ثی٘بكی 

تیلٟ كَٛ ٝ ؿاكای ؿیٞاكٟ ١بی ػلٗی ، ًٜیـیٕٞ ١ب ؿًٝی ٌُْ ُـ.ٛبٗیـٟ ٗی Stigmina carpophilaهجال  ِٛـٟ اًت.

 ـیٞكٞك ٝ ًٜیـیٕٞ ؽٞؿ كا ؿاؽْ اًپٞكٝؿًٝیٕٞ تٞٓیـ ٗی ًٜـ.هبكس ػبْٗ ثی٘بكی ًٜی ٗی ثبُٜـ.

 عالین تیواری

ؿك ّٛٞ ٗب٢١بی ٗلٛٞة مٌٗتبٙ رٞا٠ٛ  ػالئٖ ٗؾتٔلی ؿك هٌ٘ت ١بی ٗؾتٔق ُیبٟ ایزبؿ ٗی ُٞؿ. ،ثٌت٠ ث٠ ٠ُٛٞ ُیبٟ ٗینثبٙ

٠ ١بی آٓٞؿٟ تلُغبت ٓ٘ـی ُیبٟ ؿیـٟ ثل كٝی رٞاٛ ١بی ؿیلكؼبّ ُیبٟ تًٞٚ هبكس ػبْٗ ثی٘بكی آٓٞؿٟ ُـٟ ٝ ام ثیٚ ٗی كٝٛـ.

اًپٞكٝؿًٝیٕٞ ١بی ػبْٗ ثی٘بكی  ؿك ُبؽ٠ ١ب ایزبؿ ٗی ُٞؿ. mm 10-3ؿك ؿكؽتبٙ ١ٔٞ ٝ ُٔیْ ُبٌٛل١بیی ث٠ هٜل  ٗی ُٞؿ.

  ـ.ٛؿك ٗلًن ایٚ ُبٌٛل١ب تٌِیْ ٗی ُٞ

   
 

   
ًٔلٝم ٝ ؿك ٢ٛبیت ٌٛلٝم ، ثؼـا تًٞؼ٠ پیـا ًلؿٟ ؿك كٝی ثل٢ُب ٝ ٗیٟٞ ١ب ٠ٌٓ ١بی اكؿٞاٛی كَٛ ًٞصٌی تٌِیْ ٗی ُٞؿ ٠ً 

ؿك  ؿك ثل٢ُب ایٚ ٠ٌٓ ١بی ٌٛلٝمٟ ؿك ُلایٚ ُلٕ ٝ ٗلٛٞة ث٠ ؿٓیْ ٗوبٝٗت ُیبٟ ؿك ثلاثل كُـ هبكس كینٍ ٗیٌٜٜـ. ـ.ٛٗی ُٞ

ٞكٝؿًٝیٕٞ ١ب ؿك اكتبؿٙ ایٚ ٠ٌٓ ١ب ثبػج ػـٕ تٌِیْ اًپ ٛتیز٠ ثل٢ُب ظب١لی ًٞكاػ ًٞكاػ یب ؿلثبّ ٗبٜٛـ ث٠ ؽٞؿ ٗی ُیلٛـ.

ؿك ُلایٚ ؽِي ٠ٌٓ ١بی ٌٛلٝمٟ كٝی ثل٢ُب ثبهی ٗبٛـٟ ٝ اًپٞكٝؿًٝیٕٞ ١بی ػبْٗ ثی٘بكی ؿك ًٝٚ ٠ٌٓ  كٝی آ٢ٛب ٗی ُٞؿ.

ٛوبٙ آٓٞؿٟ ثلرٌت٠ ٝ صٞة پٜج٠ ای ٗی ُٞٛـ. آٓٞؿُی  .آٓٞؿُی ؿك ًٜظ ثبالیی ؿیـٟ ٗی ُٞؿؿك ٗیٟٞ ١ب  ١ب تٌِیْ ٗیِٞٛـ.
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ؿك  كینٍ ثلٍ ٗؼ٘ٞال ؿیـٟ ٛ٘ی ُٞؿ. ٝ ثیِتل آٓٞؿُی ُبؽ٠ ٝ ٗیٟٞ ٝ رٞا٠ٛ ٢ٖٗ اًت. ٖ ٛیٌتك كٝی ؿكؽت ١ٔٞ ٢ٗؿثلٍ 

كٝی  كٝی ثبؿإ آٓٞؿُی ثلٍ ٢ٖٗ اًت. آٓٞؿُی ُبؽ٠ ُناكٍ ِٛـٟ اًت. ثلٍ ٝ ٗیٟٞ ٢ٖٗ اًت. ،مكؿآٓٞ آٓٞؿُی رٞا٠ٛ

كٝی  اًت. كٝی ُیالى آٓٞؿُی ٗیٟٞ ٢ٖٗ ٗیٟٞ ١ٖ آٓٞؿُی ؿیـٟ ٗی ُٞؿ ٝٓی صٞٙ ٗیٟٞ ثبؿإ ًؾت اًت میبؿ ٢ٖٗ ٛیٌت.

 ثلٍ ١ٖ آٓٞؿُی ؿیـٟ ٗی ُٞؿ ٝٓی ٢ٖٗ ٛیٌت.

 تیواری چرخِ

ی ٗٞرٞؿ ؿك ٌٗیٔیٕٞ ١ب مٌٗتبٙ ُقكاٛی هبكس ث٠ ٓٞكت ٗیٌیٔیٕٞ ٝ ًٜیـی ؿك ُبٌٛل١ب ٝ ؿك ؿاؽْ رٞا٠ٛ ١ب ٓٞكت ٗی ُیلؿ.

ثبكٛـُی ١بی  ایٚ ًٜیـیٕٞ ١ب تًٞٚ ثبكاٙ ٜٗتِل ٗی ُٞٛـ. ٝ ٝ تٞٓیـ ًٜیـی ٗی ًٜٜـ. ایٚ هٌ٘ت٢ب ؿك ّٛٞ مٌٗتبٙ كؼبّ ثٞؿٟ

ك كؼبّ ثٞؿٟ ٝ بیب ً٘تل ثٌی ؿكر٠ ًبٛتیِلاؿ 2-4 هبكس ؿك ؿٗبی پبییٚ ثیٚ ـ.١ٜب ً٘ي ٗی ًٜكٞكپبیین ٝ مٌٗتبٙ ث٠ اٛتِبك ًٜیـیٞ

هبكس ٌِْٗ  ١٘لاٟ اًت ٢ٖٗ ٗی ُٞؿ.ثبؿ ث٠ ت٢ٜبیی ثلای اٛتِبك ایٚ هبكس ٢ٖٗ ٛیٌت ٝ رب١بیی ٠ً ثبكٛـُی ثب ثبؿ  رٞا٠ٛ ٗی مٛـ.

ن تب ث٢بك ٝ تب مٗبٛی ٠ً ثبكٛـُی یآٓٞؿُی ام پبی هبكس ًلٗب ٝ كٛٞثت ؿًٝت ٗی ثبُـ. ؿاكؿ. تؿٗبیی ٛـاكؿ ٝٓی ٌِْٗ كٛٞث

 ٝرٞؿ ؿاكؿ ٓٞكت ٗی ُیلؿ.

 کٌترل

ٗیٟٞ ٝ رٞا٠ٛ ١بی ؿك ، ثلٍ  ؿك مكؿآٓٞ علبظت ام ،ُبؽ٠ ١ب ٝ ٗیٟٞ ١ب ،ؿك ١ٔٞ ٝ ُٔیْ علبظت ام رٞا٠ٛ ١بی ؿك عبّ ؽٞاة

یٌجبك ً٘پبُی ثب ٗؾٔٞٙ ثلؿٝ یب ًبیل ًٕ٘ٞ ٌٗی هجْ ام ُلٝع  ؿك ثبؿإ علبظت ام ثل٢ُب ثٌیبك ٢ٖٗ اًت. عبّ ؽٞاة ٝ

ام آٓٞؿُی  لیثلای رُٔٞی ثبكٛـُی ؿك پبیین ٗیتٞاٛـ رٞا٠ٛ ٝ ُبؽ٠ ١ب كا ؿك ّٛٞ مٌٗتبٙ ؿك ٗوبثْ آٓٞؿُی ٗغبكظت ًٜـ.

میٜت ٝ كلثبٕ ٝ ، ٗی تٞاٙ ام ً٘ٞٗی ٗبٜٛـ ًبپتبٙ  ب یٌجبك ً٘پبُی ؿك ث٢بك ثؼـ ام كینٍ ُٔجل٢ُب تٞٓی٠ ٗی ُٞؿ.ثل٢ُب ٝ ٗیٟٞ ١

ثی٘بكی٢بی ؿیِلی ٗخْ پیضیـُی ثلٍ  ،ً٘پبُی ثب ًٕ٘ٞ ٌٗی ٗبٜٛـ ٗؾٔٞٙ ثلؿٝ ًٕ٘ٞ ًیٌت٘یي ٗخْ ایپلٝؿیٞٙ اًتلبؿٟ ًلؿ.

 كا ٛین ًٜتلّ ٗی ًٜـ.١ٔٞ ٝ ُبٌٛل ثبًتلیبیی ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ١ٌت٠ ؿاك 

 

  .Phytophthora sppپَسیذگی ریشِ ٍ طَقِ ًاشی از گًَِ ّای تیواری 

ؿك هٌ٘ت ٛٞه٠ ٝ كی٠ِ ؿكؽتبٙ ٗؾتٔق ام ر٠ٔ٘ ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ؿا٠ٛ ؿاك، ؿكؽتبٙ  ٠ُٛٞPhytophthora ١بی ٗؾتٔق رٜي 

ایزبؿ پًٞیـُی ٗیٌٜٜـ. ایٚ ثی٘بكی ام ثی٘بكی٢بیی اًت ٠ً ث٠ ُیبٟ ُـیـا ؿیلٟ  ٗیٟٞ ١ٌت٠ ؿاك، ٗلًجبت، پٌت٠ ٝ ُلؿٝ ٝ

ؽٌبكت ٗینٛـ ٝ ام ٌِٗالت آٔی ؿكؽتبٙ اًت ٠ً ًْ ؿكؽت كا ام ثیٚ ٗیجلؿ. ؿك ایلاٙ ٠ُٛٞ ١بی ٗؾتٔلی ام ایٚ هبكس 

 ُناكٍ ُـٟ اٛـ. 

 عَاهل تیواری 

٢ب٢ٓبی آٓٞؿٟ ؿك ٌٗبكت ١بی ٛٞالٛی تل ٛین اٛتِبك ٗی یبثٜـ. ٠ُٛٞ ػٞاْٗ ثی٘بكی تًٞٚ آة آثیبكی )ًبٛب٢ٓب ٝ ٢ٛل١بی آة( ٝ ٛ

 ١بی ٗؾتٔق ایٚ هبكس ٠ً ؿك ایلاٙ ُناكٍ ُـٟ اٛـ ػجبكتٜـ ام: 
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1- Phytophthora cactorum  

آٙ  ؿكر٠ ٗیجبُـ. اٝٓیٚ ثبك ام كٝی ًبًتٞى رـا ُـٟ ٝ ٛبٕ ؽٞؿ كا ام 32ؿكر٠ ٝ ٗبُنیٖ٘ ؿٗبی كُـ  26-27ؿٗبی ث٢ی٠ٜ كُـ 

ُلكت٠ اًت. ٗینثب٢ٛبی آٙ ثیِتل ؿكؽتبٙ ٝ ُیب١بٙ صٞثی اًت )ً٘تل ث٠ ُیب١بٙ ػٔلی ٗینٛـ(. ایٚ ٠ُٛٞ ؿك اؿٔت ٛوبٙ ؿٛیب ث٠ 

 ػٜٞاٙ ٠ُٛٞ ؿبٓت كٝی ًیت ٗؼلكی ُـٟ اًت. 

2-Phytophthora citricola  

 ؿك ایلاٙ ام كٝی ثبؿإ، مكؿآٓٞ ٝ ًیت رـاًبمی ُـٟ اًت. 

3-P. cryptogea  

 ایلاٙ ام كٝی پٌت٠ )ككٌٜزبٙ( ٝ اٛزیل ُناكٍ ُـٟ اًت. كٝی صـٜـكهٜـ ثٌیبك ٢ٖٗ اًت. هبكس ُلٗب ؿًٝت اًت.  ؿك

6-P. drechsleri  

ؿكر٠ اًت. كٝی ربٓین ٝ  37ؿكر٠ ٝ ٗبُنیٖ٘ ؿٗبی كُـی آٙ  28-30هبكس ُلٗب ؿًٝت اًت. ث٢ی٠ٜ ؿٗبیی ثلای كُـ آٙ 

 ٝی پٌت٠ رـا ًبمی ُـٟ اًت. ام ًبُت پٌت٠ ؿك ًٜبك ربٓین ثبیـ ؽٞؿؿاكی ًلؿ. ًجنیزبت ؽیٔی ٢ٖٗ اًت. ؿك ایلاٙ ام ك

7-P. parasitica = P. nicotiana(P. nicotiana var. nicotiana ) 

ؿكر٠(. ؿك ایلاٙ كٝی ٗلًجبت ٢ٖٗ اًت )ػبْٗ ُ٘ٞم ٗلًجبت(. ام كٝی ًیت ٝ ؽبى  35هبكس ُلٗب ؿًٝت اًت )ثبالی 

 ُـٟ اًت. ثبؿبت پٌت٠ ١ٖ رـاًبمی 

8-P. citrophthora   

ؿك ایلاٙ ام كٝی ٗلًجبت )ػبْٗ ُ٘ٞم ٗلًجبت(، پٌت٠ ٝ اٛبك رـاًبمی ُـٟ اًت. ام ٢ٗبرٖ تلیٚ ٠ُٛٞ ١بی كیتٞكتٞكا ث٠ 

 ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ٗغٌٞة ٗیِٞؿ. 

9-P. pistacia  

 ٠ُٛٞ رـیـی اًت ٠ً ام ایلاٙ ُناكٍ ُـٟ اًت. ام كٝی پٌت٠ رـاًبمی ُـٟ 

 ری عالین تیوا

ػالیٖ ثی٘بكی ٗتلبٝت اًت. پًٞیـُی ؿك ٛٞه٠ ٝ كی٠ِ ػالی٘ی كا ؿك اٛـا٢ٗبی ١ٞایی ایزبؿ ٗیٌٜـ ٠ً ثلاًبى ٠ُٛٞ ١بی 

ؿكؽت ٝ ٗٞهؼیت ؿكؽت ٗتٜٞع ثٞؿٟ ٝ ُبْٗ ًب١َ كُـ، مكؿی ُبػ ٝثلٍ، ًٖ ُـٙ تؼـاؿ ثل٢ُب ٝ كینٍ آ٢ٛب، 

یجبُـ. ؿكؽتبٙ ًبٖٓ ٌٗ٘ٚ اًت ث٠ ٛٞك ٛب٢ُبٛی كُـُبٙ ؽٌِیـُی ًلُبؽ٠ ١ب ٝ مٝاّ تـكیزی یب مٝاّ ًلیغ ؿكؽت ٗ

ٗتٞهق ُـٟ ٝ ثؼـ ام یي پبیین ٗلٛٞة ؿصبك ٗلٍ ُٞٛـ. ؿك هٌ٘ت ٛٞه٠ ٗؼ٘ٞال پًٞیـُی ؿك ظب١ل ؿیـٟ ٛ٘یِٞؿ ٝٓی 

َٛ صٜبٛض٠ الی٠ ًٜغی پًٞت ٛٞه٠ ًٜبك مؿٟ ُٞؿ، پًٞت ؿاؽٔی ث٠ كَٛ ه٢ٟٞ ای ٗت٘بیْ ث٠ هلٗن ٝ ؿك ٗلاعْ پیِلكت٠ ث٠ ك

ًبٗال تیلٟ ؿیـٟ ٗیِٞؿ. پًٞت ؿاؽٔی كی٠ِ ١بی آٓٞؿٟ ٛین ٌٗ٘ٚ اًت صٜیٚ تـییل كِٛی كا ِٛبٙ ؿ١ـ. ؿك ثؼ٘ی ٗٞاكؿ ؿك 

( یب اِٛٞٗي ٛین ُلت٠ Gummosisٗغ٢ٔبی پًٞیـٟ ؿك ٛبعی٠ ٛٞه٠، ٓ٘ؾ تلُظ ٗیِٞؿ. ث٠ ١٘یٚ ػٔت ث٠ ایٚ عبٓت ُ٘ٞم )

ثبػج  P. cactorum ٝP. citrophthora. ثؼ٘ی ٠ُٛٞ ١ب ٗبٜٛـ ٗیِٞؿ )ٗخْ ثی٘بكی ُ٘ٞم ٗلًجبت، ُ٘ٞم پٌت٠(

 پًٞیـُی ٗیٟٞ ٗیِٞٛـ. 
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 چرخِ تیواری 

ٗبٜٛـ. كٛٞثت ؿك تًٞؼ٠ ثی٘بكی ٛوَ  ػٞاْٗ ثی٘بكی ث٠ ٓٞكت ٗیٌٔیٕٞ، اًٝٝپٞك ٝ ًالٗیـًٝپٞك ؿك ُلایٚ ٛبٌٗبػـ پبیـاك ٗی

بٓیت هبكس ثیِتل اًت. ؿٗبی ١ٞا تبحیلی ؿك ُـت ثی٘بكی ٢ٗ٘ی ؿاكؿ ٝ ١لص٠ ثبكت ؽبى ًِٜیٚ تل ٝ ٗلٛٞة تل ثبُـ، كؼ

ٛـاكؿ. صٜبٛض٠ ؽبى ٗلٛٞة ثبُـ، اٛـا٢ٗبی تٞٓیـٗخْ ؿیلرٌٜی هبكس ث٠ ٛبٕ اًپٞكاٛویٕٞ ١ب تٞٓیـ ٗیِٞٛـ ٠ً ؿك احل رٞا٠ٛ مٛی 

ایٚ اٛـا٢ٗب ٗغتٞی  اًپٞك١بی اًتلاعتی )اًٝٝپٞك( یب كُـ ٌٗتویٖ هبكس ؿك ؿاؽْ كی٠ِ ٝ ٛٞه٠ آٓٞؿٟ ث٠ ٝرٞؿ ٗی آیٜـ.

مئًٞپٞك ٗیجبُٜـ ٠ً ؿك ؽبى ًبٗال اُجبع آماؿ ُـٟ ٝ ثب تبه٢ًبی ؽٞؿ علًت ًلؿٟ ٝ ؽٞؿ كا ث٠ كی٠ِ ٝ ٛٞه٠ ؿكؽتبٙ 

 ٗیلًبٜٛـ ٝ آٓٞؿُی كا ُلٝع ٗیٌٜٜـ. 

   
 کٌترل  

 ًٜتلّ ایٚ ثی٘بكی٢ب ٌِْٗ اًت ٝٓی اهـاٗبت میل كا ٗیتٞاٙ اٛزبٕ ؿاؿ:

ٗغْ  ثبُـ.عٌبى ٗی mm106ؿك ًیت پبی٠ ١بی ثقكی تب عـٝؿی ٗوبٕٝ ١ٌتٜـ ٝ پبی٠ كٝیِی بی ٗوبٕٝ : اًتلبؿٟ ام پبی٠ ١

ثبالی ؽبى هلاك ُیلؿ )ٛٞه٠ عٌبى تل ام كی٠ِ اًت(. ٛٞع آثیبكی ثٌیبك ٢ٖٗ اًت. ث٢تلیٚ كٍٝ  cm 30-20پیٞٛـى ثبیـ 

لًـ. ًبُت ؿكؽتبٙ كٝی پِت٠ اٛزبٕ ُیلؿ. ام ٢ٛب٢ٓبی ًبٖٓ آثیبكی هٜلٟ ای اًت. ؿك آثیبكی ؿلهبثی ٛجبیـ ث٠ هٌ٘ت ٛٞه٠ آة ث

ثب ًٕ٘ٞ ٌٗی ٗبٜٛـ ثلؿٝكیٌي، )ؽنا٠ٛ ًبٖٓ ٝ ػبكی ام آٓٞؿُی( اًتلبؿٟ ُٞؿ. هٌ٘ت ثی٘بك ٛٞه٠ تلاُیـٟ ُـٟ ٝ كٝی آٙ 

كٞماتیْ  ٝ+ ٗبٌٛٞمة(  ٗتبالًٌیْكیـٝٗیْ ) ًیٌت٘یي ٗخ١ْبی ام هبكص١ٌَ٘ضٜیٚ . ٛٞكؿًٝي یب ٗیًِٞبح آؿِت٠ ُٞؿ

ث٠ ٜٗظٞك توٞیت ؿكؽت ام ًٞؿ١بی پتبًیٖ ٝ ًٌٔیٖ ؿك ٗوـاك تٞٓی٠ ُـٟ  )آیت( ؿك ٛٞه٠ ؿكؽت اًتلبؿٟ ُٞؿ. آٓٞٗیٜیٕٞ

 اًتلبؿٟ ُٞؿ.

 

 پَسیذگی سفیذ ریشِ یا پَسیذگی رزلیٌیایی ریشِ ) پَسیذگی تار عٌکثَتی (تیواری 
 Roselinia root rot / White root rot  

كی٠ِ یٌی ام ثی٘بكی ١بی ٢ٖٗ ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ، ؿكؽتبٙ میٜتی ٝ ًبی٠ ؿاك١ب ؿك ثٌیبكی ام ًِٞك١ب ٗیجبُـ. ؿك پًٞیـُی ًلیـ 

ثبُـ. ایٚ ثی٘بكی ؿك ٜٗبٛن ٗؼتـّ ٝ ٛی٠٘ ُلٌٗیلی ٗتـاّٝ اًت. ػبْٗ ثی٘بكی  ایلاٙ ثؼـ ام پًٞیـُی كیتٞكتٞكایی ٢ٖٗ ٗی
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بٟ كا آٓٞؿٟ ٗیٌٜـ. ایٚ ثی٘بكی ث٠ ٛٞه٠ ٛ٘ینٛـ ث٠ٌٔ ث٠ كی٠ِ ٗینٛـ. ؿك ٠ُٛٞ ُی 170ٛیق ٗینثبٛی ثٌیبك ًٝیؼی ؿاكؿ ٠ً عـٝؿ 

 ایلاٙ كٝی ثٌیبكی ام ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ام ر٠ٔ٘ ًیت، ث٠، مكؿآٓٞ، ١ٔٞ، ثبؿإ، ُیالى ٝ ثٌیبكی ام ؿكؽتبٙ میٜتی ٢ٖٗ اًت. 

 عاهل تیواری 

اًت ٝ تٞٓیـ پلیتٌیٕٞ ٗیٌٜـ. ٗلع٠ٔ ثبُـ ٠ً یي هبكس آًٌٞٗیٌت  ٗی necatrix Roselliniaػبْٗ ثی٘بكی هبكس 

اًت ٠ً تٞٓیـ ًٜیـیٞكٞك ٝ ًٜیـیٕٞ ؿك ًیٜ٘ب یب ًٞكٗیٕٞ ٗیٌٜـ. ًٜیـیٕٞ ١ب ٝ  Dematophora necatrixؿیلرٌٜی هبكس 

آًًٌٞپٞك١بی هبكس تي ًٔٞٓی ٗیجبُٜـ. كلٕ رٌٜی ٝ ؿیل رٌٜی هبكس ث٠ ٛـكت ؿك ٛجیؼت تٌِیْ ٗیِٞؿ. هبكس ثیِتل ث٠ 

ٕ ٝرٞؿ ؿاكؿ. ًلیغ تلیٚ ٝ كاعت تلیٚ كٍٝ تِؾیْ هبكس، ثلكًی ٗیٌلًٌٝٞپی ١یق ١بی هبكس ػبْٗ ٓٞكت ٗیٌٔیٞ

٠ٓٞٓ الٗپی یب ٙ آثی٘بكی اًت. ؿك ٗزبٝكت ؿیٞاكٟ ١بی ػلٗی ١یق، ثلرٌتِی ١بی ُالثی ٌُْ ؿیـٟ ٗیِٞؿ ٠ً آٜالعب ث٠ 

ْ ثی٘بكی هـكت ًبپلٝكیتی هٞی ؿاُت٠ ٝ كٛٞثت ثبالی ُٞیٜـ. هبكس ٗیٌلٝأًٌلٝت ٛین تٞٓیـ ٗیٌٜـ. هبكس ػبٗ ٠ٓٞٓ الٗپبیی

 ؿكر٠ ٝ ٗٞاؿ آٓی ؽبى ثلای كؼبٓیت هبكس ٜٗبًت ثٞؿٟ ٝ ثل هـكت ت٢برٖ هبكس ٗی اكنایـ.  20-25ؽبى، ؿٗبی 

 عالین تیواری 

تـكیذ  ػالیٖ ثی٘بكی ؿك اٛـا٢ٗبی ١ٞایی ؿكؽتبٙ اؽتٔبٓی ٛیٌت ٝ ُجی٠ ًبیل ػٞاْٗ پًٞیـُی كی٠ِ ٗیجبُـ. ؿكؽت ث٠

ًبّ ؿٝإ ٗی آٝكٛـ. ػالیٖ  3یب  2ٗؼیق ُـٟ، ثل٢ُب ًٞصي، مكؿكَٛ ٝ ؿك ٢ٛبیت پوٗلؿٟ ٗیِٞٛـ ٝ ؿكؽتبٙ آٓٞؿٟ عـاًخل 

ثبكم ثی٘بكی ؿك اٛـا٢ٗبی میلمٗیٜی ؿكؽت ؿیـٟ ٗیِٞؿ. ؿك میل پًٞت كی٠ِ، پَُٞ ٗیٌٔیٞٗی هبكس ؿیـٟ ٗیِٞؿ ٠ً اثتـا ًلیـ 

 ِٞؿ. كَٛ اًت ٝٓی ثتـكیذ ه٢ٟٞ ای ٗی

   
 چرخِ تیواری 

مٌٗتبِٛقكاٛی ػبْٗ ثی٘بكی ث٠ ٓٞكت ٗیٌٔیٕٞ ٝ ُب١ی ٗیٌلٝأًٌلٝت ؿك ٗٞاؿ آٓی ؽبى، كی٠ِ ١بی پًٞیـٟ یب ثوبیبی كی٠ِ 

یب ث٠ ٓٞكت آماؿ ؿك ؽبى ٓٞكت ٗیِیلؿ. ٢ٗ٘تلیٚ كٍٝ اٛتوبّ ػبْٗ ثی٘بكی، اٛتوبّ ام ٛلین ٢ٛبّ آٓٞؿٟ اًت. ؿك ؽبى ٛین 

ؿكؽتبٙ آٓٞؿٟ ث٠ كی٠ِ ؿكؽتبٙ ًبٖٓ ٗیلًـ. ػبْٗ اٛتِبك ایٚ هبكس ١یق ١ب ١ٌتٜـ ٝ ث٠ ٛظل ٗیلًـ ٠ً آًًٌٞپٞك١ب  ام كی٠ِ ١بی

 )ؽیٔی ًٖ تٞٓیـ ٗیِٞٛـ( ٝ ًٜیـیٕٞ ١ب )ؿٝإ ؽیٔی ً٘ی ؿاكٛـ( ٛوَ صٜـاٛی ؿك اٛتِبك هبكس ٛـاكٛـ.

 کٌترل 

یی ٠ً كی٠ِ میبؿ ٗیـ١ٜـ ٗوبٕٝ تلٛـ(. كی٠ِ ًٜی ؿكؽتبٙ آٓٞؿٟ ٝ اًتلبؿٟ ام ٢ٛب٢ٓبی ًبٖٓ، اًتلبؿٟ ام اكهبٕ ٗوبٕٝ )آ٢ٛب

، ًٜـٙ ًبٛبّ ؿك اٛلاف ٗغْ آٓٞؿُی ٝ كیؾتٚ آ١ي ؿك ًبٛبّ ثلای رُٔٞیلی ام اٛتِبك هبكصٌَٗـػلٞٛی ٗغْ ثب 

 كی٠ٌ ١بی ٠ٓٞٓ الٗپبیی هبكس
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 بت ٗتیْتیٞكٜ( ٝ ٗـػلٞٛی ًلؿٙ آ٢ٛب، كیؾتٚ تیٞكٜبت ٗتیْآٓٞؿُی، كلٝ ثلؿٙ كی٠ِ ٢ٛب٢ٓب ؿك ٗغّٔٞ هبكصٌَ )ثؾّٔٞ 

 ؿك پبی ؿكؽت ٝ آثیبكی )ؿك ًٜٞط ًٞصي(. 

  

 (Canker Cytosporaشاًکر ًاشی از ٍالسا یا سیتَسپَرا یا فتیلِ ًارًجی )تیواری 

ایٚ ثی٘بكی ؿك ایلاٙ ثی٘بكی ٢ٗ٘ی ٗغٌٞة ٗیِٞؿ ٠ً ث٠ اٛٞاع ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ٝ میٜتی ع٠ٔ٘ ٗیٌٜـ. ایٚ ثی٘بكی ؿك ًیت ث٠ 

كس ػبْٗ ثی٘بكی ث٠ ؿكؽتبٙ تٞت، ١ٔٞ، ُیالى، مكؿآٓٞ ٝ پٌت٠ ٝ ١٘ضٜیٚ ث٠ ؿكؽتبٙ ًبی٠ ای ٝ ؿاكؽٞك ًیت ٗؼلٝف اًت. هب

 صٞة ًؾت رِٜٔی ٗخْ ًپیـاك ٝ تجلینی ١ٖ ع٠ٔ٘ ٗیٌٜـ. 

   عاهل تیواری

 Leucocytosporaٝ ٠ُٛٞ ١بی ٗؾتٔق رٜي   .Valsa sppثب كلٕ رٌٜی .٠ُٛٞCytospora spp ١بی ٗؾتٔق رٜي 

spp.  ٌٜیثب كلٕ رLeucostoma spp.  ُٞٛـ. هبكس ؿك ٗلع٠ٔ ؿیلرٌٜی تٞٓیـ پیٌٜیـیٕٞ ػبْٗ ایٚ ثی٘بكی ٗغٌٞة ٗی

ٗیٌٜـ ٠ً ام تؼـاؿی عللٟ ١بی ٗلتجٚ ث٠ ١ٖ تٌِیْ ُـٟ ٝ عبٝی یي ٜٗلق ١ٌتٜـ ٠ً ًٜیـیٕٞ ١ب ام آٙ ث٠ ثیلٝٙ تلاٍٝ 

ـ ٠ً ؿك ؿاؽْ ٗبؿٟ هالتیٜی تٞٓیـ ٗیِٞٛـ ٠ً ؿك ١ٞای ٗیٌٜٜـ. ًٜیـیٕٞ ١ب ثی كَٛ ٝ یي ًٔٞٓی ٝ ؿاكای اٛـًی اٛغٜب ١ٌتٜ

ٗلٛٞة آة رقة ًلؿٟ ٝ عزِ٘بٙ میبؿ ُـٟ ٝ ام پیٌٜیـیٕٞ ثیلٝٙ ٗینٜٛـ. پیٌٜیـیٕٞ ١ب ٝ پلی تٌیٕٞ ١ب ؿك ؿاؽْ ثبكت 

 اًتلٝٗبیی هبكس تٌِیْ ٗیِٞٛـ. 

 عالین تیواری

ای تٌِیْ ٗیِٞؿ ٠ً ثبػج ثلٝم پوٗلؿُی ٝ ًلؽٌِیـُی كٝی ت٠ٜ ٝ ُبؽ٠ ١بی ثنكٍ ٝ آٔی ُبٌٛل١بی كلٝ ككت٠ ٝ ًِیـٟ 

ٗیِٞٛـ. ُبٌٛل ث٠ ٓٞكت ٗـٝك ؿیـٟ ٗیِٞؿ. ٛبعی٠ آًیت ؿیـٟ ه٢ٟٞ ای ٝ كلٝ ككت٠ ُـٟ ٝ ٗینثبٙ ؿبٓجب ثبكت ًبٓٞى ثلرٌت٠ ای 

ثل ٝ ؽِٚ كا ؿك اٛلاف آٙ ث٠ ٝرٞؿ ٗی آٝكؿ. ؿك ثلؽی ٗینثب٢ٛب پًٞت ؿكؽت ؿك ٗغ٢ٔبی آٓٞؿٟ ثؾّٔٞ كٝی ُبٌٛل١ب م

ٗیِٞؿ ٝ پًٞت ؿكؽت ؿك ایٚ هٌ٘ت ث٠ ٓٞكت پًٞت٠ پًٞت٠ یب كٔي ٗبٜٛـ ؿك ٗی آیـ. ؿك ثلؽی ام ٗینثب٢ٛب ؽٔٞٓب ؿكؽتبٙ 

ٗیٟٞ ١ٌت٠ ؿاك پًٞت ثی٘بك ؿاؽٔی، ًیبٟ كَٛ ٝ ثٞؿاك ُـٟ ٝ ٓ٘ؾ تلُظ ٗیِٞؿ. ؿك هٌ٘ت٢بیی ٠ً تًٞٚ هبكس ام ثیٚ ككت٠ 

غْ ١ب ر٢ُٞب یب ٛوبٙ ثلرٌت٠ ای كٝی ُبٌٛل١ب ثٞرٞؿ ٗی آیـ ٠ً ؿك ٝاهغ پًٞت ؿكؽت صلًٝیـٟ ُـٟ ٝ ؿك ایٚ ٗ

پیٌٜیـی٢ٗٞبی هبكس ١ٌتٜـ. ًٜیـی٢ٗٞبی ؿكٝٙ پیٌٜیـیٕٞ ١ب ؿك ؿاؽْ ٗبؿٟ هالتیٜی ث٠ ٓٞكت یي كُت٠ یب كیتی٠ٔ 

(Tendril=Cirrhus ام ؿاؽْ پیٌٜیـیٕٞ ؽبكد ٗیِٞٛـ. كَٛ كیتی٠ٔ ١ب ثٌت٠ ث٠ ٠ُٛٞ هبكصی ٗتلبٝت ) ٙ٠ُٛٞ  6اًت. ؿك ایلا

 ام ایٚ رٜي ُناكٍ ُـٟ اًت: 

1-C. leucostoma  (C. persoonii ٟثیِتل كٝی ُیالى، مكؿآٓٞ ٝ ُٞر٠ ؿیـٟ ٗیِٞؿ ٠ً كَٛ كیتی٠ٔ آٙ هلٗن تیل : )

 اًت. 

2-C. cincta var. flovocirris كٝی مكؿآٓٞ ُناكٍ ُـٟ ٝ كَٛ كیتی٠ٔ آٙ مكؿ ً٘لَٛ اًت. 

3- C. ambiens  ًیت. كَٛ كیتی٠ٔ آٙ ًلٕ كَٛ یب مكؿ ػٌٔی اًت. كٝی 
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4- C. juglandicola   ٝ5- C. juglandina   ٙٝكٝی ُلؿٝ ٠ً ؿك اٝٓی كیتی٠ٔ ث٠ كَٛ مكؿ ػٌٔی ٝ ثلام ٝ ٠ُٛٞ ؿٕٝ ثـ

 كیتی٠ٔ اًت. 

ـامٟ هبكس ؿك ٗلع٠ٔ رٌٜی ایزبؿ پلی تٌیٕٞ ٗیٌٜـ ٠ً آًًٌٞپٞك١ب ث٠ ٓٞكت تي ًٔٞٓی ٝ ثی كَٛ ٗیجبُٜـ. اٛ

 آًًٌٞپٞك١بی هبكس ثنكُتل ام ًٜیـیٕٞ ١بًت ٝ ٗخْ ًٜیـیٕٞ ؿاكای ؽ٘یـُی ٗی ثبُٜـ. 

     
 تیواری  چرخِ

مٌٗتبِٛقكاٛی هبكس ث٠ ٓٞكت ٗیٌٔیٕٞ ٝ پیٌٜیـیٕٞ )ًٜیـیٕٞ( ؿك اٛـا٢ٗبی آٓٞؿٟ ٓٞكت ٗیِیلؿ. ثیِتل آٓٞؿُی٢ب ؿك كْٔ 

یب اٝایْ ث٢بك ٓٞكت ٗیِیلؿ. هبكس ػبْٗ ثی٘بكی ػ٘ـتب یي ًبپلٝكیت ؽٞاة ؿكؽت ٗؾٔٞٓب اٝاؽل پبیین ٝ اٝایْ مٌٗتبٙ 

ًٜـ. اٗب صٜبٛض٠ ؿكؽتبٙ ٗؼیق ُٞٛـ، ث٠ ٓٞكت پبكامیت ؿك ٗی آیـ. ثؼ٘ی اًت ٠ً ثل كٝی پًٞت ٗلؿٟ ؿكؽتبٙ مٛـُی ٗی

ب ؿك صلؽ٠ مٛـُی ٠ُٛٞ ١ب هـكت ت٢برٖ میبؿ ؿاُت٠ ٝ هبؿكٛـ ؿكؽتبٙ ًبٖٓ ٝ هٞی كا ١ٖ آٓٞؿٟ ًٜٜـ. ٛوَ آًًٌٞپٞك١

 ِٗؾْ ِٛـٟ اًت. 

 
 هبكس ًیتًٞپٞكاصلؽ٠ ثی٘بكی ُبٌٛل ٛبُی ام 
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 کٌترل

ًٜٜـ ٝ ُبْٗ ١لى ُبؽ٠ ١بی ًٜٜـ ٝ ًبٗال ام ثی٘بكی رُٔٞیلی ٛ٘یك٢ُٝبی ًٜتلٓی ثیِتل ث٠ ًب١َ آٓٞؿُی ً٘ي ٗی

ثٞیوٟ ًٌٔیٖ  ثب آثیبكی ٝ ًٞؿؿ١ی ٜٗبًت آٓٞؿٟ ٝ ًٞماٛـٙ آ٢ٛب )ؿك ٗٞاهغ ؽِي ًبّ(، توٞیت ؿكؽتبٙ ٝ هٞی ٢ِٛـاُتٚ آ٢ٛب

، ث٠ تؼٞین اٛـاؽتٚ ١لى ؿك ث٢بك تب عـ صٌت ثبؿجبٛی عبٝی هبكصٌَ، ٗـػلٞٛی مؽ٢٘ب ٝ ٗغْ ثلیـُی ١ل٢ًب ثب ٝ پتبى

 ٌٗ٘ٚ، ً٘پبُی ثب ٗؾٔٞٙ ثلؿٝ ثؼـ ام ثلؿاُت ٗغّٔٞ ؿك پبیین ٝ پي ام ١لى ؿك ث٢بك.

 

 (Bacterial canker=Bacterial gummosisستِ دار )تاکتریایی درختاى هیَُ ّ شاًکرتیواری 

ثبًتلیبیی ٝ ٓ٘ؾ مؿُی ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ١ٌت٠ ؿاك ظب١لا ؿك ت٘بٕ ٜٜٗن ػ٘ـٟ ًِت ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ر٢بٙ ٝرٞؿ ؿاكؿ. ثی٘بكی  ُبٌٛل

یبى ثٜلَ، كم ٝ  ػ٘ـتب كٝی ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ١ٌت٠ ؿاك تبحیل ٗیِقاكؿ ٝٓی كٝی ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ؿا٠ٛ ؿاك ٗبٜٛـ ًیت، ُالثی، ٗلًجبت،

ثٌیبكی ام ُیب١بٙ میٜتی یي ًب٠ٓ ٝ صٜـ ًب٠ٓ، ثؼ٘ی ام ًجنیزبت ٝ ثلؽی ؿالت ثی٘بكی ایزبؿ ٗیٌٜـ. ثی٘بكی تغت ػٜٞاٙ 

ؿك  1360ًلؽٌِیـُی ٝ ثالًت ًل ُبؽ٠ ١ٖ ٛبٗیـٟ ٗیِٞؿ. ایٚ ثی٘بكی ثلای اٝٓیٚ ثبك ؿك ًبّ  ،ثالًت ٌُٞك٠ ،ثالًت رٞا٠ٛ

٢ًِیٔٞی٠ ٝ ثٞیل  ،ثؾتیبكیٝ ّ عبٗل ؿك اًخل اًتبٙ ١بی ًِٞك ٗبٜٛـ ؽلاًبٙ، كبكى، ص٢بك ٗغبّ آل٢بٙ ُناكٍ ُـ. ؿك عب

اع٘ـ ٝ آفكثبیزبٙ ٝرٞؿ ؿاكؿ. ؽٌبكت ثی٘بكی ؿك ایلاٙ ثیِتل كٝی ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ١ٌت٠ ؿاك ٢ٖٗ اًت. ؿك ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ١ٌت٠ ؿاك 

 ام ثیٚ ككتٚ ُْ ١ب( ٝرٞؿ ؿاكؿ.ٝ ؿك ؿا٠ٛ ؿاك١ب ثیِتل ثالًت )ًٞؽتِی ٝ  ُبٌٛلثیِتل عبٓت 

 عاهل تیواری

  ٠ًP. syringae pv. morsprunorum ػبْٗ آٔی اًت ٝ   Pseudomonas syringae pv. syringaeثبًتلی 

ُلٕ ٜٗلی ٝ ؿاكای صٜـ تبهى  ٠ًPseudomonas ػ٘ـتب ٗغـٝؿ ث٠ ُیالى ٝ آٓٞ اًت ٝ ٛوَ كلػی تلی ؿاكؿ. رٜي 

امی ارجبكی اًت. ثٌیبكی ام ٛواؿ١بی ایٚ رٜي تٞٓیـ تًٌٞیٚ ًلیِٜٞٗیٌیٚ هٜجی اًت، ٗی٠ٔ ای ٌُْ ٝ ١ٞ

(Syringomycin)، Syringotoxin   ٝSyringostatin  ٗیٌٜٜـ. 

   
 عالئن تیواری 

١ب ٗؼ٘ٞال ثی٘ٞی ثٞؿٟ ٝ ًٖ ًٖ ثبػج  ُبٌٛل .ث٠ ١٘لاٟ تلا٢ُٝبی ٓ٘ـی اًت ُبٌٛلتٌِیْ  ،ِٗؾْ تلیٚ ػالئٖ ثی٘بكی

( ٗیِٞیٜـ. soar-sapثبُـ ٠ً ث٠ آٙ ُیلٟ تلٍ )٠ ١ب ٗیِٞٛـ. تلاُٝبت ٓ٘ـی ؿك ثؼ٘ی ٗٞاهغ آٛوـك میبؿ ٗیؽٌِیـٙ ُبؽ

ثیٚ ٛبكٛزی كُٝٚ تب ه٢ٟٞ ای ٗتـیل اًت. ثؼـ ام ثلؿاُتٚ پًٞت، ؿٝایل ه٢ٟٞ ای كِٛی ؿك  ُبٌٛلكَٛ ثبكت ١بی پًٞت ٛبعی٠ 

ثلٍ ١بی ثبالی  ،عٔو٠ ٝاك ٗغبٓلٟ ٗیِٞؿ ُبٌٛلؽ٠ ؿكؽت ؿك احل ١ِٜبٗی ٠ً ت٠ٜ یب ُب .ـٛثبكت آثٌِی ؿكؽت ؿیـٟ ٗیِٞ
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ظلف صٜـ ١لت٠ ُبؽ٠ یب ت٘بٕ  .ث٠ ؿاؽْ پیضیـٟ ٝ آٝیناٙ ٗیِٞٛـ ٝ ًپي كِِٛبٙ ًجن ٗبیْ ث٠ مكؿ ٝ ٢ٛبیتب مكؿ ٗیِٞٛـ ُبٌٛل

ـ١ـ كی٠ِ ١ب ًبٖٓ اًت. ـ ٠ً ِٛبٙ ٗیٛٗی ٗیلؿ. ؿك اٛلاف ؿكؽت آٓٞؿٟ، پبرٍٞ ١بی میبؿی ؿیـٟ ٗیِٞ ُبٌٛلهٌ٘ت ثبالی 

مكؿآٓٞ ٝ ُالثی ا١٘یت میبؿی ؿاكؿ. ؿك ثلؽی ٛٞاعی تؼـاؿ میبؿی ام رٞا٠ٛ  ،ثالًت رٞا٠ٛ ؿك عبّ ؽٞاة ؽٔٞٓب ؿكُیالى

١ب ًِت٠ ٗیِٞٛـ، رٞا٠ٛ ١بی ٜٗللؿ اؿٔت ًِت٠ ُـٟ یب ام كُـ كٝی ُبؽ٠ ١بی یٌٌب٠ٓ ثبم ٗی ٗبٜٛـ. ت٘بٗی رٞا٠ٛ ٢ٛبیتب ٗی ٗیلؿ. 

ا٠ٛ ١بی ثلٍ ٝ رٞا٠ٛ ١بی ُْ ١ل ؿٝ ؽٌبكت ٗیجیٜٜـ. آٓٞؿُی ٢ُٔب ؿك ُلایٚ رٞی ٜٗبًت ٓٞكت ٗیِیلؿ ٝ ٗی ٗؼ٘ٞال رٞ

ه٢ٟٞ ای كَٛ ٝ آٝیناٙ ثل ُبؽ٠ ثبهی ٗی  ،تٞاٛـ ثٌیبك ُـیـ ثبُـ. ٢ُٔبی آٓٞؿٟ آة ًٞؽت٠ ُـٟ ث٠ ٛظل ٗی آیٜـ، پوٗلؿٟ ُـٟ

ٟ ٝ تٞٓیـ ثالًت ُبؽ٠ ٛ٘بیـ. آٓٞؿُی ثلُی ث٠ ٓٞكت ٠ٌٓ ١بی ٗبٜٛـ. آٓٞؿُی ام ٢ُٔب ٌٗ٘ٚ اًت ث٠ ُبؽ٠ ٜٗتِل ُـ

٢ٛبیتب ثؾَ ١بی  ،ؽِي ٝ ٌُٜٜـٟ ٗی ُٞٛـ ،٠ٌٓ ١ب ه٢ٟٞ ای ،ٗیٔی ٗتل ظب١ل ٗیِٞؿ. ثب ثبٓؾ ُـٙ ثلٍ ١ب 1-3آثٌٞؽت٠ ث٠ هٜل 

 ،ِبٗی ٠ً ٗیٟٞ آٓٞؿٟ ُٞؿآٓٞؿٟ ام ثبكت ًبٖٓ ثلٍ رـا ُـٟ ٗی اكتٜـ ٝ ثلٍ ١ب عبٓت ؿلثبٓی ٝ پبكُی ث٠ ؽٞؿ ٗیِیلٛـ. ١ٜ

ًٜغی ٝ ث٠ كَٛ ه٢ٟٞ ای تیلٟ ؿك ٗی آیـ. ٠ٌٓ ١ب ؿك ٢ٛبیت ٌٛلٝمٟ ٗی ُٞٛـ. ؿكؽتبٛی ٠ً ٗؼیق  ،٠ٌٓ ١بی كٝی آٙ ٓبف

ًلٗبمؿُی ٝ ثؼ٘ی  .كتی٠ٔ ٛبكٛزی اًت ،یٌی ام ایٚ ثی٘بكی ١بی حبٛٞی٠ .ُـٟ اٛـ اؿٔت ؿصبك ثی٘بكی ١بی حبٛٞی٠ ٗی ُٞٛـ

ؿك رٞا٠ٛ ١ب ٝ ثلٍ ١بی آٓٞؿٟ ٝ ث٠ ٓٞكت  ،كؼبّ ُبٌٛلمٌٗتبِٛقكاٛی ثبًتلی ١ب ؿك  .ـیـ آٓٞؿُی ٗیِٞٛـ١ب ثبػج تِ ٛ٘بتٞؿ

ؿیل ثی٘بكی ما ؿك ًٜظ رٞا٠ٛ ١ب ٝ ُبؽ٠ ١بی ؿكؽتبٙ ًبٖٓ یب ٗلیٖ ٝ اعت٘بال ثل كٝی ػٔق ١بی ١لم ٝ ٗینثبٙ ١بی ؿیل 

 .عٌبى ٓٞكت ٗی ُیلؿ

 کٌترل 

ـٙ آ٢ٛب، اًتلبؿٟ ام ٢ٛبّ ٝ پیٞٛـى ًبٖٓ، اًتلبؿٟ ام اكهبٕ ٗوبٕٝ، اًتلبؿٟ ام ًٕ٘ٞ ٌٗی ٝ ١لى ًلُبؽ٠ ١بی آٓٞؿٟ ٝ ًٞماٛ

آٙ ثبالتل ثبُـ(،   pHآٛتی ثیٞتیي ١ب ٗخْ اًتلپتٞٗبیٌیٚ، اٛتؾبة ٗغْ ًِت ) ؽبًی كا تلریظ ٗی ؿ١ٜـ ٠ً ًِٜیٚ تل ٝ 

تلاُیـٙ ٗغْ ١٘ضٜیٚ  ـٙ رٞا٠ٛ ١ب ٓٞكت ٗی ُیلؿ.ً٘پبُی ؿك آثبٙ، آفك ٝ اًلٜـ ثب ًٕ٘ٞ ٌٗی ٝ ؿك ث٢بك هجْ ام ثبم ُ

  ُبٌٛل١ب ؿك ت٠ٜ ٝ آؿِت٠ ًلؿٙ ٗغْ ثب صٌت پیٞٛـی عبٝی ًٕ٘ٞ ٌٗی.

 تلبٝت ایٚ ثی٘بكی ثب آتِي ُالثی 

آتِي ُالثی ١ٖ ث٠ ُْ ٗینٛـ ٝ تٞإ ثب تلُظ ٓ٘ؾ ٝ ُیلٟ اًت ٝٓی ُبٌٛل ثبًتلیبیی ؿك ًیت ٝ ُالثی ُیلٟ تٞٓیـ ٌٛلؿٟ ٝ 

 ج آثٌٞؽتِی ٢ُٔب ٗی ُٞؿ. كوٚ ثبػ

(. ثبًتلی ٌٗ٘ٚ اًت ؿك ُیبٟ ث٠ ٓٞكت   Blossom blastؽٌبكت ایٚ ثی٘بكی كٝی ُالثی ٝ ًیت ثیِتل كٝی ُْ اًت )

 ًیٌت٘یي ؿك آیـ، ؿك ١ٔٞ ؿك ثقك ١ٔٞ ١ٖ ثبًتلی ؿیـٟ ُـٟ اًت.
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 صلؽ٠ ثی٘بكی ُبٌٛل ثبًتلیبیی ١ٌت٠ ؿاكاٙ

 

 ( Verticillium wiltرتیسیلیَم )پصهردگی آًٍذی ًاشی از ٍتیواری 

ایٚ ثی٘بكی یٌی ام ثی٘بكی ١بی ٢ٖٗ اٛٞاع ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ٝ ُیب١بٙ ربٓینی ٗبٜٛـ كٔلْ، ُٞر٠ كلِٛی، ؽیبك، ثبؿٗزبٙ، ًیت 

، مٗیٜی ٝ ُیب١بٙ مكاػی ٗخْ پٜج٠ ٗیجبُـ. ٗینثب٢ٛبی ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ؿك ایلاٙ ُبْٗ مكؿآٓٞ، آٓٞ، ثبؿإ، ُیالى، ٗلًجبت، ؽلٗبٓٞ

اٛج٠، ُلؿٝ، پٌت٠ ٝ میتٞٙ ٗیجبُـ. ؿك ایلاٙ ایٚ ثی٘بكی كٝی پٜج٠ ٢ٖٗ اًت ٝ كٝی ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ا١٘یت میبؿی ٛـاكؿ. ؿك 

 آفكثبیزبٙ ام اٛٞاع ١ٌت٠ ؿاكاٙ ث٠ ؽّٔٞ مكؿآٓٞ، ١ٔٞ ٝ ثبؿإ رـاًبمی ُـٟ اًت. 

 عاهل تیواری 

 ٗیجبُـ. Verticillium ػ٘بّ ثی٘بكی ؿك ؿكؽتبٙ ٝ ًبیل ُیب١بٙ ػٔلی ؿٝ ٠ُٛٞ ام رٜي

1-V. dahliae  

ؿك ت٘بٕ ؿٛیب كٝی ؿكؽتبٙ ٢ٖٗ تل اًت. ؿك ایلاٙ كٝی ؿكؽتبٙ، ُیب١بٙ ربٓین ٝ مكاػی ٢ٖٗ ٗیجبُـ. مٌٗتبِٛقكاٛی ث٠ ٓٞكت 

 ٗیٌلٝأًٌلٝت ٗیجبُـ. 

2-V. albo-atrum  

 ٟ ٗیجبُـ. ؿك ایلاٙ ا١٘یت میبؿی ٛـاكؿ. مٌٗتبِٛقكاٛی ث٠ ٓٞكت كی٠ٌ ی تیلٟ كَٛ ٝ ًیب
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( تٞٓیـ ١Verticillateل ؿٝ ٠ُٛٞ رنء هبكص٢بی ٛبهْ ثٞؿٟ ٝ كلٕ رٌٜی آ٢ٛب ُناكٍ ِٛـٟ اًت. ؿك ١ل ؿٝ كیبٓیـ ٝكتیٌی٠ٔ )

 ُـٟ ٝ ًٜیـیٕٞ ١بی تي ًٔٞٓی ٝ ُلبف ؿك ؿاؽْ یي هٜلٟ آة ؿك هٌ٘ت اٛت٢بیی كیبٓیـ١ب ٗزت٘غ ٗیِٞٛـ. 

  عالین تیواری 
ٔق ٗتلبٝت اًت. ٝٓی یٌی ام ػالیٖ ِٗؾْ ثی٘بكی پوٗلؿٟ ُـٙ ٝ ؽِي ُـٙ ٛب٢ُبٛی یي ػالیٖ ثی٘بكی ؿك ُیب١بٙ ٗؾت

یب صٜـ ُبؽ٠ ؿك یي ٛلف ؿكؽت اًت ٠ً ٗؼ٘ٞال ؿك اٝاؽل ث٢بك ٝ اٝایْ تبثٌتبٙ اتلبم ٗیبكتـ. ثل٢ُب ٌٗ٘ٚ اًت ؿصبك كینٍ 

بّ ؽِي ُـٟ ٝ ام ثیٚ ٗیلٝؿ. ؿك ثلٍ ً 1-3ُـٟ ٝ یب ثل كٝی ؿكؽت ث٠ ٛٞك ٗتْٔ ثبهی ث٘بٜٛـ. ؿكؽت ٗؼ٘ٞال ؿك ػلٕ 

 ػلٗی ُبؽ٠ ١بی آٓٞؿٟ تـییل كَٛ ٝ ٌٛلٝمٟ ُـٙ آٝٛـ١ب ؿیـٟ ٗیِٞؿ. 

  
 

  
 چرخِ تیواری 

مٌٗتبِٛقكاٛی ث٠ ٓٞكت ٗیٌلٝأًٌلٝت یب كی٠ٌ تیلٟ كَٛ ٗیجبُـ. اٛتوبّ ام ٛلین ٢ٛب٢ٓبی آٓٞؿٟ ٝ آة ٝ ثبؿ ٠ً ؽبى آٓٞؿٟ 

بكینا كا ربثزب ٗیٌٜٜـ ٓٞكت ٗیِیلؿ. اٛتوبّ ام ٛلین ٢ٛبّ آٓٞؿٟ ٢ٗ٘تل اًت. هبكس ام ٛلین ثقك ٝ ایًٜٕٞٞٓٞ ١بی ػٞاْٗ ثی٘

ًجنیزبت ٝ ًبیل ُیب١بٙ ػٔلی ٛین ٝاكؿ ثبؽ ٗیِٞؿ. پبتٞهٙ آٝٛـی اًت. ؿك ؽبى ام ٛلین مؽ٢٘بی ٛجیؼی یب ٜٗٔٞػی ٝاكؿ 

 ٗیِٞؿ.  كی٠ِ ٗیِٞؿ. كٛٞثت میبؿ ؽبى ٝ ً٘جٞؿ پتبًیٖ ثبػج تِـیـ ثی٘بكی
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 کٌترل 

اًتلبؿٟ ام ٢ٛبّ ًبٖٓ، ػـٕ ًبُت ًجنیزبت ٝ ٓیلی ربت عٌبى ؿك ثبؽ، تٜظیٖ آثیبكی )ؽبى ؽِي ٢ِٛـاُت٠ ُٞؿ(، 

، ػـٕ ًبُت ؿكؽتبٙ ؿك مٗی٢ٜبی آٓٞؿٟ، اًتلبؿٟ ام پبی٠ ١بی ٗوبٕٝ، ؿكآٝكؿٙ ر٢ت توٞیت ؿكؽت اًتلبؿٟ ام ًٞؿ١بی پتب٠ً

هبكصٌَ. اًتلبؿٟ ام هبكصٌَ تیٞكٜبت ٗتیْ ٝ یب كٝكاّ تی اى ١٘لاٟ ٗغْ ایٚ ؿكؽتبٙ ثب  ؿكؽتبٙ آٓٞؿٟ ام ؽبى ٝ ٗـػلٞٛی

  آثیبكی ؿك ؽبى.

 

              (Powdry mildew of grapevineسفیذک پَدری هَ )تیواری 

 .ُناكٍ ُـ ؿك آٗلیٌبی ُ٘بٓی 1834هبكس ٗٞٓـ ًلیـى عویوی)٠ً ائیـیٕٞ ٛین ٛبٗیـٟ ٗیِٞؿ( ثلای اٝٓیٚ ثبك ؿك ًبّ 

ایٚ ثی٘بكی ؿك ت٘بٕ ٛوبٙ ایلاٙ ٝرٞؿ ؿاكؿ، ت٢ٜب ؿك  .ًلیـى پٞؿكی ؿكعبّ عبٗل ؿك اًخل ٛوبٙ ًٗٞبكی ر٢بٙ ُیٞع ؿاكؿ

ایٚ ثی٘بكی ؿكٓٞكت ػـٕ ًٜتلّ ثبث ًب١َ كُـ ثٞت٠ ١بی ٗٞ ٝ ٛؤبٙ ً٘یت ٝ ًیلیت  .ٛٞاعی ُلٌٗیلی یبكت ٛ٘یِٞؿ

  .( ع٠ٔ٘ ٗیٌٜـViticeaeث٠ ٠ُٛٞ ١بی ٗتؼٔن ث٠ ٝیوٟ تبًٌبٛبٙ )هبكس ػبْٗ ثی٘بكی كوٚ  .ٗغّٔٞ ٗی ُلؿؿ

 عاهل تیواری

ٗی ثبُـ ٠ً یي هبكس ١تلٝتبّ اًت ٝ ؿكٗلع٠ٔ ی رٌٜی   Uncinula necator(var.necatorػبْٗ ثی٘بكی هبكس )

هبكس ام آًٌٞٗیٌت ١بی ایٚ  .تیٌیٕٞ( ُلؿ ث٠ كَٛ ه٢ٟٞ ای ؿك ًٜظ اٛـا٢ٗبی آٓٞؿٟ ٗیٌٜـًبً٘ٞتٞٓیـ آًًٌٞبكپ٢بی ثٌت٠ )

ؿك  .آًًٌٞبكح ١ب ؿاكای مٝائـ ًلػٔبیی ٗیجبُٜـ .ٗی ثبُـ  Erasiphaeaeٝ ؽبٛٞاؿٟ Erysiphales كُت٠ ای ٝ كاًت٠

آًًٌٞپٞك یي ًٔٞٓی ٝرٞؿ  4-7ػـؿ آًي تولیجب ًلٝی تٞٓیـ ٗیِٞؿ ٠ً ؿك ؿاؽْ ١ل ًـإ ثیٚ  4-6ؿكٝٙ آًًٌٞبكح 

تٌِیْ  ًٜیـیٞكٞك١ل یي ًٜیـیٕٞ ثل كٝی  .ٛبٕ ؿاكؿ  Oidium tukeriكف آٙ ٞبٗٗلع٠ٔ ی ؿیلرٌٜی هبكس یب آٛ .ؿاكؿ

  .ٗیِٞؿ

 عالین تیواری

ػالیٖ ثی٘بكی ؿك ثل٢ُب ث٠  .عتی پیضي ١ب .ت٘بٕ هٌ٘ت٢بی ًجن ؿكؽت تًٞٚ هبكس ًلیـى عویوی ٗٞكؿ ع٠ٔ٘ هلاك ٗی ُیلؿ

ایٚ پَُٞ پٞؿكی ؿكٝاهغ  .ك ًٜظ ثلٍ ؿیـٟ ٗیِٞؿٓٞكت پَُٞ پٞؿكی یب ُلؿآٓٞؿ ؽبًٌتلی ٗت٘بیْ ث٠ ًلیـ اًت ٠ً ؿ

 .ٗغْ ١بی آٓٞؿٟ ؿك ُبؽ٠ ١ب ث٠ كَٛ ه٢ٟٞ ای ؿكٗی آیٜـ .ٌٗیٔیٕٞ، ًٜیـیٞكٞك١ب ٝ ًٜیـیٕٞ ١بی ػبْٗ ثی٘بكی اًت

ٜـ ٝ ثلًـ، عٌبًٜـ ٝٓی ثؼـ امآٙ ث٠ ؿٓیْ اكنایَ ٗیناٙ ه8/0عج٠ ١بی اِٛٞك ام مٗبٙ تٌِیْ تب ٗٞهؼی ٠ً ٗیناٙ هٜـ آ٢ٛب ث٠ 

صٜبٛض٠ عج٠ ١ب ؿك اٝاؽل كْٔ كُـ ٗٞكؿ  .ؿٞكٟ ١بی آٓٞؿٟ ث٠ كَٛ ًیبٟ ؿك ٗی آیٜـ .اكنایَ كِبك اً٘نی ٗوبٕٝ تل ٗی ُٞٛـ

ٗی ُٞؿ ٝٓی هٌ٘ت ُُٞت ٗیٟٞ ث٠ كُـ  ع٠ٔ٘ هلاكُیلٛـ ٢ًٓٞٔبی اپیـكٕ ؿك احل تـقی٠ هبكس ٌٛلٝمٟ ُـٟ ٝ كُـُبٙ ٗتٞهق

عج٠ ١بی تلى ؽٞكؿٟ ؽِي ٗی ُٞٛـ یب ثیِتل ؿك احل ع٠ٔ٘ ی  .ك ؿاؽٔی تلى ثلٗی ؿاكؿكِب ؽٞؿ اؿا٠ٗ ٗی ؿ١ـ ٝ عج٠ ؿك احل

عج٠ ی اِٛٞك١بی كِٛی صٜبٛض٠ ؿك ٗٞهغ كًیـٙ ٗٞكؿ ع٠ٔ٘ هلاكُیلؿ، كَٛ ٛجیؼی  .ٗی پًٜٞـ  Botrytis cinereaهبكس

ٗٞاكؿ، ٛٞػی ٛوَ ِٗجي ؿك  ؿك ثؼ٘ی .كا ثـًت ٛ٘ی آٝكؿ ٝ ؿك مٗبٙ ثلؿاُت، ظب١لی ٗبت ٝ ٠ٌٓ ؿاكؽٞا١ـ ؿاُت ؽٞؿ

 .ٗی ُٞٛـ ًٜظ عج٠ ١بی آٓٞؿٟ ؿیـٟ
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 چرخِ تیواری

مٌٗتبِٛقكاٛی ث٠ ٓٞكت ٌٗیٔیٕٞ ؿك رٞا٠ٛ 

١بی ؿكعبّ ؽٞاة ٝ ُب١ی ث٠ ٓٞكت 

آًًٞبكح ٜٗللؿ ؿك ًٜظ اٛـا٢ٗبی آٓٞؿٟ 

ی ُیبٟ، ٌُبك٢بی پًٞت ت٠ٜ ٝ ثوبیبی 

ُیب١ی ٝ ثوبیبی ١لى ٝ یب ث٠ ١ل ٓٞكت 

رٞا٠ٛ ١بی ؿك عبّ كُـ ؿك  .اٛزبٕ ٗی ُیلؿ

كْٔ كٝیَ آٓٞؿٟ ٗی ُٞٛـ ٝ ٗیٌٔیٕٞ 

هبكس ؿك ؿاؽْ آ٢ٛب كُـ ًلؿٟ ٝ ث٠ عبٓت 

 .ً٘ٞٙ تب كْٔ ؿیِل مٌٗتبِٛقكاٛی ٗی ًٜـ

ؿك كْٔ ثؼـ، ثالكب٠ٔٓ ثؼـ ام ٌُلتٚ رٞا٠ٛ 

١ب، هبكس ٗٞٓـ ثی٘بكی ؿٝثبكٟ كؼبّ ٗی ُٞؿ 

ٝ ُبؽ٠ ١بی رٞاٙ ؿك عبّ كُـ كا ثب كی٠ٌ 

ثؼـا كٝی  .ًلیـ كَٛ ٗی پُٞبٛـ١بی 

١٘یٚ ُبؽ٠ ١ب، ًٜیـ١بی كلاٝاٙ تٌِیْ ٗی 

ًٜیـیٕٞ ١بی تٌِیْ ُـٟ ثب ثبؿ پؾَ  .ُٞؿ

 .ُـٟ ٝ ُیب١بٙ ٗزبٝك كا آٓٞؿٟ ٗی ًٜٜـ

ًٔیٌتٞتي ١ب ؿك كْٔ پبیین ثب ثبكاٙ ام كٝی 

ثل٢ُب، ُبؽ٠ ٝ ؿِْٗ آٔی ٌُت٠ ُـٟ ٝ ؿك 

 .ؿكم ٝ ٌُبك٢بی پًٞت ت٠ٜ ٌٗتولٗی ُٞٛـ

ث٢بكًٔیٌتٞتیٌیٕٞ ١ب ؿك احل ثبكاٙ  ؿك

ٗلٛٞة ُـٟ، ٌُبف ثلؿاُت٠ ٝ 

آًًٌٞبكح ١ب رٞا٠ٛ مؿٟ ٝ ثبكت٢بی ًجن كا آٓٞؿٟ ٗی ًٜٜـ ٝ ٗٞرت تٌِیْ  .آًًٌٞبكح ١ب ثب كِبك ث٠ ثیلٝٙ پلتبة ٗی ُٞٛـ

 .تًٞؼ٠ ی ثی٘بكی ٗٞحلاًت ُلایٚ ٗغیٜی ث٠ ؽّٔٞ ؿٗب ٝ كٛٞثت ؿك .ًٜیـیٞكٞك ٝ ًٜیـیٕٞ ٝ آٓٞؿُی٢بی حبٛٞی٠ ٗی ُٞٛـ

ؿكر٠ ًبٛتیِلاؿ كُـ هبكس ٗتٞهق  35ؿك ؿٗبی  .ؿكر٠ ًبٛتیِلاؿ اًت 20-27ؿٗبی ث٢ی٠ٜ ثلای كُـ ٝ تًٞؼ٠ ی ػبْٗ ثی٘بكی 

ؿكٓـ ثلای تٜـٍ ًٜیـیٕٞ ١ب ٝ ایزبؿ آٓٞؿُی  10-40كٛٞثت ٌٛجی  .ؿكر٠ هبكس ام ثیٚ ٗی كٝؿ 40ُـٟ ٝ ؿك ؿٗب١بی ثبالتل ام 

١ل ص٠  .كٛٞثت ٛوَ میبؿی ؿكرٞا٠ٛ مٛی ًٜیـیٕٞ ١ب ٛـاكؿ ٝ ثیِتلؿك اًپٞكمایی )تٌِیْ ًٜیـیٕٞ( ٢ٖٗ اًت  .ٜٗبًت اًت

ثیِتلیٚ ٗیناٙ آٓٞؿُی ؿك كْٔ ث٢بك ٓٞكت ٗی ُیلؿ ٠ً ؿٗب پبییٚ اًت، كٛٞثت  .اًپٞكمایی ثیِتل اًت ،كٛٞثت ثیِتل ثبُـ

 .ٌٛجی ثبال اًت ٝ ثبكت٢بی ُیبٟ ٛبكى ٝ عٌبى ١ٌتٜـ
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 ٌترلک

ًبُت كٝی  ،١لى ُبؽ٠ ١بی آٓٞؿٟ ٝ ام ثیٚ ثلؿٙ آ٢ٛب ٗؾٔٞٓب ؿك ٜٗبٛوی ٠ً آًًٌٞبكح كٝی ُبؽ٠ ١ب تٌِیْ ٗیِٞؿ

ث٢تلیٚ ٝ ٗٞحلتلیٚ ًٖ ُُٞلؿ اًت ٝٓی ثبیـ  .ؿاكثٌت ًی٘ی )ایٌتبؿٟ( ٝ ًٜتلّ ُی٘یبیی ؿك ٜٗبٛوی ٠ً آٓٞؿُی ُـیـ اًت

ؿكر٠ ًبٛتی ُلاؿ ثبػج ُیب ٟ ًٞمی  30لّ ٛـاُت٠ ٝ ؿك ؿٗب١بی ثبالتل امؿهت ًلؿ ٠ً ُُٞلؿ ؿك ١ٞای ؽٜي تبحیلی ؿك ًٜت

ُلؿ ُُٞلؿ كوٚ ؿك ١ٞای  .ُْ ُُٞلؿ )ُلؿ ُُٞلؿ( ث٢تل ٝ ٗٞحلتل ام ُُٞلؿ ٝتبثْ )هبثْ تؼٔین ؿك آة( اًت .ٗیِٞؿ

 .ؽِي ٗٞحل اًت ٝ ؿك ١ٞای ٗلٛٞة ثبیٌتی ام ُُٞلؿ ٝتبثْ اًتلبؿٟ ًلؿ

اٝٓیٚ ًٖ پبُی  .ُیلؿٗٞ ٗؼ٘ٞال صٜـ ٛٞثت ُلؿپبُی )ُُٞلؿ پبُی ثب ُْ ُُٞلؿ( ٓٞكت ٗیثلای ًٜتلّ ًلیـى پٞؿكی 

 .ًیٔٞ ُلٕ ؿك ١ٌتبك اًت 15ٗوـاك ُُٞلؿ ٗٔلكی  .ًبٛتی ٗتل كُـ ًلؿٟ اٛـ10-15مٗبٛی ٠ً ُبؽ٠ ١بی رٞاٙ ث٠ اٛـامٟ 

ًیُٔٞلٕ ؿك ١ٌتبك  20ٝ ٗوـاك ُُٞلؿ ٗٔلكی ًبٛتی ٗتل كُـ ًلؿٟ اٛـ  30-35ؿٝٗیٚ ًٖ پبُی مٗبٛی ٠ً ُبؽ٠ ١ب ث٠ اٛـامٟ 

ؿك ٓٞكت ٓنٕٝ ًٖ پبُی تب مٗبٙ  .ًیُٔٞلٕ ؿك ١ٌتبك اًت  20-40ًٞٗیٚ ًٖ پبُی ثؼـ ام كینٍ ُٔجلٍ ١ب ث٠ ٗوـاك .اًت 

 تٞپبى، ؿك ٓٞكتی ٠ً ُُٞلؿ ثبػج ُیب ٟ ًٞمی ُلؿؿ ٗیتٞاٙ ام ًٕ٘ٞ ؿیِلی ٗخْ .ُیلیٚ ُـٙ ٗیٟٞ ١ب اؿا٠ٗ پیـا ٗیٌٜـ

  .اًتلبؿٟ ًلؿ  (calyxin)ٝ تلًیجبت ثبمؿاكٛـٟ ًٜتن اكًُٞتلّٝ ٗخْ تلیبؿی٘لٞٙ، تلی ؿٗٞكف ٞكٜبت ٗتیْتی

 

    (    Downy mildew of grapevineکرکی( هَ ) ،داخلی ،)درًٍی سفیذک درٍغی هَتیواری 

ث٢بك ٝ  بكی ؿك ٜٗبٛوی ٠ً ؿكایٚ ثی٘ .ًلیـى ؿكٝؿی ٗٞ ؿك ٜٗبٛوی ٠ً ١ٞا ؿك كْٔ كُـ ُلٕ ٝ ٗلٛٞة ثبُـ ُیٞع ؿاكؿ

یٌی ام ثی٘بكی ١بی ٢ٖٗ ٗٞ ؿك ایلاٙ ام  .تبثٌتبٙ ثبكاٙ ٛ٘ی ثبكؿ ٝ ؿك ٜٗبٛوی ٠ً ؿك كْٔ ث٢بك ُلٗب ًبكی ٛیٌت ٗغـٝؿ اًت 

 .ؿك ٜٗبٛوی ٠ً كٛٞثت ٌٛجی ثبالیی ؿاكٛـ ثیِتل ُیٞع ؿاُت٠ ٝ ؽٌبكت ٗی مٛـ .ر٠ٔ٘ آفكثبیزبٙ ٝ ًلاًل ؿٛیب اًت

 عاهل تیواری

 Peronosporaceaeٝ ؽبٛٞاؿٟ  Peronsporalesام اٝٝٗیٌت ١ب، كاًت٠  Plasmopara viticolaػبْٗ ثی٘بكی هبكس 

تٞٓیـٗخْ  .( ؿك ثبكت٢بی ُیب١ی آٓٞؿٟ ثؾّٔٞ ثل٢ُب ٗی ًٜـoosporeهبكس ؿك ٗلع٠ٔ رٌٜی تٞٓیـ اًٝٝپٞك ) .ٗی ثبُـ

ِٜٗؼت ام ٛلین كٝم٠ٛ ١ب ث٠ ثیلٝٙ كُـ ًلؿٟ ٝ ١ل ًـإ ؿاكای  اًپٞكاٛویٕٞ .ؿیلرٌٜی ثب تٞٓیـ اًپٞكاٛویٕٞ ٓٞكت ٗی ُیلؿ

ثبك ِٜٗؼت  2ـ١3ل ًـإ ام ایٚ اِٛؼبثبت آٔی ١ٖ ؿٝثبكٟ  .اِٛؼبة آٔی اًت ٠ً اِٛؼبثبت آٙ تولیجبً ث٠ ٓٞكت هبئ٠٘ اًت 3ـ6

  .اٛویٕٞ تٌِیْ ٗی ُٞؿثل كٝی ١ل اًتلیِ٘ب یي اًپٞك .ٗی ٛبٜٗـ Sterigmaٗی ُٞٛـ ٠ً اِٛؼبثبت اٛت٢بیی ًٞتبٟ كا 

 عالئن تیواری 

١بی مكؿ  ٠ٌٓكٝی ثلٍ  .ثٌیبكی ام ت٘بٕ هٌ٘ت٢بی ًجن ام اٛـا٢ٗبی ٗؾتٔق ؿكؽت ث٠ ٝیوٟ ثل٢ُب ع٠ٔ٘ ٗی ًٜـثی٘بكی ث٠ ػبْٗ 

٠ آیٜـ ٠ً ایٚ ٠ٌٓ ١ب ٗغـٝؿ ث٠ كُجل٢ُب )ماٝیٗی كِٛی تٌِیْ ٗی ُٞؿ ٠ً ؿك ٢ٛبیت ث٠ كَٛ ه٢ٟٞ ای ٗت٘بیْ ث٠ هلٗنی ؿك 

ؿك ًٜظ میلیٚ ثل٢ُب ؿك ٗغْ ٠ٌٓ ١ب یي الی٠ ًلیـ كَٛ ٝ ًلًی تٌِیْ ٗی ُٞؿ ٠ً ایٚ الی٠ ؿك ٝاهغ  .ؿاك( ١ٌتٜـ

 .اًپٞكاٛویٕٞ ٝ اًپٞكاٛویٞكٞك١بی ػبْٗ ثی٘بكی اًت ٠ً ام ٗغْ كٝم٠ٛ ١بی میل ثلٍ ثیلٝٙ آٗـٟ اٛـ
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ایٚ ُبؽ٠ ثل احل تٞٓیـ  .بیی( ٗی ُٞؿٔؾیٖ ٝ ؽ٘یـٟ )ًلػاٛت٢بی ًلُبؽ٠ ١بی آٓٞؿٟ، ٗ .ثل٢ُبی ُـیـاً آٓٞؿٟ ؽناٙ ٗی ًٜٜـ

ػالئٖ ِٗبث٢ی كٝی ؿٗجل٢ُب، پیض٢ٌب ٝ ُْ آفیٚ رٞاٙ  .اًپٞك كٝی آ٢ٛب ًلیـ كَٛ ٝ ؿك ٢ٛبیت ه٢ٟٞ ای ُـٟ ٝ ٗی ؽٌِـ

 .ؿیـٟ ٗی ُٞؿ

پٞكاٛویٕٞ ١ب ٝ اُل عج٠ ١ب ؿك ٗلاعْ اٝٓی٠ كُـ آٓٞؿٟ ُٞٛـ اً .عج٠ ١بی رٞاٙ ثٌیبك عٌبى ث٠ ثی٘بكی ١ٌتٜـ 

ـی ؽبًٌتلی كَٛ ؿك ًٜظ عج٠ ١ب ؿیـٟ ٗی ُٞؿ ٠ً ث٠ ایٚ عبٓت ٛ٘اًپٞكاٛویٞكٞك١بی ػبْٗ ثی٘بكی ث٠ ٓٞكت یي الی٠ 

١لصٜـ ثب اكنایَ ًٚ ٝ ٛنؿیي ُـٙ ث٠ مٗبٙ كًیـٙ عٌبًیت عج٠ ١ب ً٘تل ٗی ُٞؿ  .( ُٞیٜـgray rotپًٞیـُی ؽبًٌتلی )

ٗلاعْ ثؼـی ١ٖ عج٠ ١ب  كٝٓی ؿ

ام ٛلین ٗغٞك ؽ٠ُٞ  ثؾّٔٞ

آٓٞؿٟ ٗی ُٞٛـ ٠ً ؿك ایٚ 

ٛ٘ی تٞاٛـ  عبٓت ػبْٗ ثی٘بكی

ام عج٠ ١ب ؽبكد ُٞؿ ٝ عج٠ 

 ١بی آٓٞؿٟ ه٢ٟٞ ای ٝ پًٞیـٟ

ٗی ُٞٛـ ٠ً ث٠ ایٚ عبٓت 

 brownپًٞیـُی ه٢ٟٞ ای )

rotعج٠ ١بی ٌٗٚ  .( ٗی ُٞیٜـ

ٝ آٓٞؿٟ اكهبٕ ؿاكای ٗیٟٞ ًلیـ 

ث٠ كَٛ ؽبًٌتلی ٝ اكهبٕ 

ٟٞ ًیبٟ ثلَٛ ٓٞكتی ؿاكای ٗی

  .ؿك ٗی آیٜـ

 چرخِ تیواری 

ی اؿٔت ث٠ ٓٞكت ٛمٌٗتبِٛقكا

ًٝپٞك ؿك ثل٢ُبی كیؾت٠ ُـٟ ٝا

 .پبی ؿكؽت ٓٞكت ٗی ُیلؿ

ؿك ٜٗبٛوی ٠ً مٌٗتب٢ٛبی ٗالیٖ 

ؿاكٛـ، هبكس ٗی تٞاٛـ ؿك رٞا٠ٛ 

١ب ٝ ؿاؽْ ثل٢ُبی ؿكؽت ام 

ؿكر٠ ًبٛتیِلاؿ، اًٝٝپٞك١ب رٞا٠ٛ مؿٟ ٝ تٞٓیـ اًپٞكاٛویٕٞ  11ؿٗب ث٠ ؿك ث٢بك ث٠ ٗغٖ كًیـٙ  .ًبٓی ث٠ ًبّ ؿیِل ثبهی ث٘بٛـ

مئًٞپٞك١بی تٞٓیـ ُـٟ ؿك ؿاؽْ اًپٞكاٛویٕٞ ١ب ثب هٜلات كین ثبكاٙ پؾَ ُـٟ ٝ كٝی اٛـا٢ٗبی ُیبٟ ٗینثبٙ ثلای  .ـٜٗی ًٜ

ؿ ث٠ٌٔ ١ل ًٞپٞكی تٞٓیـ ٛ٘ی ٌُبػـ، ؿك ؿكٝٙ اًپٞكاٛویٕٞ ١ب مئٞٗٛبؿك ُلایٚ  .ایزبؿ آٓٞؿُی اٝٓی٠ ٌٗتول ٗی ُٞٛـ
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ت٘بٕ ػٞاٗٔی ٠ً  .ـٝ آٓٞؿُی كا ُلٝع ٗی ًٜ ؿٝ ث٠ كاعتی تًٞٚ ثبؿ ٜٗتِل ٗی ُٞاًپٞكاٛویٕٞ ث٠ ػٜٞاٙ ًیٜـیٕٞ ػْ٘ ًلؿٟ 

ُـیـتلیٚ  .ٗٞرت اكنایَ كٛٞثت ؿك ؽبى، ١ٞا ٝ ُیبٟ ٗینثبٙ ٗی ُٞؿ رنء ُلایٚ ٌٗبػـ ُیٞع ثی٘بكی ٗغٌٞة ٗی ُٞؿ

ی مٗبٛی كػ ٗی ؿ١ـ ٠ً ثـٛجبّ یي مٌٗتبٙ ٗلٛٞة ث٢بكی ٗلٛٞة ٝ تبثٌتبٛی ُلٕ ثب ثبكٛـُی كلاٝاٙ ث٠ اپیـٗی٢بی ثی٘بك

  .كٝم ٝرٞؿ ؿاُت٠ ثبُـ 8ـ 15كٞآْ 

 کٌترل 

ا١٘یت ؿاكؿ،  م١ٌِی ؽبى، ١لى ُبؽ٠ ١بی آٓٞؿٟ ٠ً ؿك ٜٗبٛوی ٠ً مٌٗتبٙ ًلؿ ٛـاكٛـ ٝ مٌٗتبِٛقكاٛی ؿك رٞا٠ٛ ١بًت،

ث٢تلیٚ كٍٝ ًٜتلّ ثی٘بكی، ًٜتلّ ُی٘یبیی ٝ اًتلبؿٟ ام ًٕ٘ٞ ٗی ثبُـ: ثلای ایٌٜبك ٗی تٞاٙ ام ًٕ٘ٞ  .بمیل ؽبى ًلؿٙ ثل٢ُ

ً٘پبُی هجْ ٝ ثؼـ ام ُٔـ١ی اٛزبٕ ُلكت٠ ٝ  .ٌی ثؾّٔٞ ٗؾٔٞٙ ثلؿٝ اًتلبؿٟ ًلؿٗت٘بًی ٗبٜٛـ ًبپتبٙ، میٜت ٝ تلًیجبت 

ًٕ٘ٞ  .ٜٜٗو٠ ٗتلبٝت اًت یلاك ً٘پبُی ثل اًبى ُلایٚ ٗغیٜكٝم یٌجبك تٌلاك ٗی ُٞؿ ٝ تؼـاؿ تٌ 7ـ10پي ام آٙ ١ل 

تیْ آٓٞٗیٜیٕٞ ٛین اًتلبؿٟ ٗی ُٞؿ ٠ً صٞٙ احل اؽتٔبٓی ؿاكٛـ، ثل ػٔی٠ آ٢ٛب ٗوبٝٗت ایزبؿ ات٘یي ٗبٜٛـ ٗتبالًٌیْ ٝ كٞمًٌی

  .ٗبٌٛٞمة ٗؾٔٞٙ ُٞؿٗبٜٛـ ی ًُـٟ ٝ ثلای رُٔٞیلی ام ثلٝم ٗوبٝٗت ث٢تل اًت ثب یي ًٖ ت٘ب

 
 

 تیواری زٍال هَ 

 ٗٞ مٝاّ ٢ٖٗ ػبْٗ ثی٘بكی ػ٘ـٟ ٝ ؿٝ اسکا ٝ پتری ثی٘بكی٢بی .ثبُـ ٗی ر٢بٛی پلاًَٜ ثب پیضیـٟ ثی٘بكی یي ٗٞ مٝاّ ثی٘بكی

 (. Mostert et al., 2006b, Essakhi et al., 2008ُٞٛـ ) ٗی ٗغٌٞة ر٢بٙ ًلاًل ؿك

 عاهل تیواری

 هبكس ام ٠ُٛٞ صٜـیٚ ٛین ٝ Phaeomoniella chlamydosporaهبكس  تًٞٚ اؿٔت پتلی ثی٘بكی

Phaeoacremonium ُٞؿ ٗی ایزبؿ. 
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ُٞؿ  ٗی ًِت ٗٞ ربئی٠ٌ ١ل ؿك ثبُـ ٠ً تولیجب ٗی ٗٞ مٝاّ ثب ٗلتجٚ ٢ٖٗ ثی٘بكی٢بی ام یٌی اًٌبی ٗٞ یب ًٌت٠ ثی٘بكی

١ب ٝ ١ب، آًٌٞٗیٌتبمیـیٞٗیٌتام ر٠ٔ٘ ث هبكصی ثی٘بكُل ی ٠ُٛٞ صٜـیٚ ام تلًیجی ثی٘بكی ایٚ ُلؿؿ. ػبْٗ ِٗب١ـٟ ٗی

ٝ  Phaeomoniella chlamydosporaی  ُٞؿ. ٠ُٛٞ ٗی ؿیـٟ ٌٗٚ ١بی ًٗٞتبٙ ؿك اؿٔت ٝ ثبُـ ٗی ١ب ١یلٞٗیٌت

ُٞٛـ.  ٗی آٓٞؿٟ ١ٞٗبی ؿك صٞة ؿاؽٔی پًٞیـُی ػالئٖ ایزبؿ ثبػجPhaeoacremonium ؿیِل  ی ٠ُٛٞ صٜـیٚ

 ١Fomitiporia mediterranea ،F. punctatum ،Stereumبی ثبمیـیٞٗیٌت ُبْٗ  ١٘ضٜیٚ ثلؽی ٠ُٛٞ

hirsutum  ٝTrametes hirsuta .١٘لاٟ ثب ثی٘بكی اًٌب ؿك مٝاّ ٗٞ ٛوَ ؿاكٛـ  

 عالئن تیواری

ُٞؿ. ػالئٖ ثی٘بكی  ١بی رٞاٙ ٗی ؿ١ـ ٝ ثبػج تٞهق كُـ ٝ مٝاّ ؿك ًٗٞبكی اًبًب كٝی ١ٞٗبی رٞاٙ كػ ٗی تیواری پتری

 ُٞٛـ. ٗی ؿیـٟ ًیبٟ تب تیلٟ ه١ٞ٢بی ١بی كُت٠ ٓٞكت ث٠ ٛٞٓی ١بی ١بی ًیبٟ ٝ ؿك ثلٍ بؽ٠ ثٔٞكت ٛو١٠ٜبی ػلٗی ُ ؿك ثلٍ

  
 

 ٗلؿُی ثبكت اًٌب، ُبْٗ ظب١لی ػالیٖتٞاٛـ ٗؼٜبی ٛؼ٠٘ كا ٛین ؿاُت٠ ثبُـ. ثبُـ ٠ً ٗیاًٌب ؿك التیٚ ث٠ ٗؼٜبی ؿقا ٝ هٞت ٗی

 .ُٞؿ ظب١ل ؿكؽت ام ثؾِی یب ؿك ت٘بٕ تٞاٛـ ٗی ٠ً ثبُـ ٗی ٗیٟٞ كٝی يًٞص ١بی ٠ٌٓ ٝ ١ب ُبؽ٠ ؽٌِیـُی كُجلُی، ثیٚ

ٛب٢ُبٛی یب  ٗلٍ) اًٌب عبؿ اًٌب ٝ ًٜـكٕٝ ٗنٗٚ ایٚ ثی٘بكی اؿٔت ث٠ ٓٞكت ًٜـكٕٝ ِٗب١ـٟ ٗی ُٞؿ ٠ً ُبْٗ ًٜـكٕٝ

ٗٞ  ؿكؽتبٙل ثل كٝی ؿك عبٓت ٗنٗٚ، ػالئٖ ؿكٝٛی ثٔٞكت پًٞیـُی ًلیـ ثبكت صٞة اًت ٠ً ثیِتثبُـ.  ٗی (ٗٞ آپٞپٌٌٔی

ای پًٞیـٟ ٝ اًلٜزی ث٠ كَٛ مكؿ ًلٕ تب ًلیـ ُٞؿ ؿك ایٚ عبٓت ثبكت ًؾت صٞة ث٠ تٞؿِٟٗب١ـٟ ٗی ثبال ث٠ ًبّ ١ِت

ًٜـ. ُلؿؿ ٠ً آٙ كا ام ثبكت ًبٖٓ رـا ٗیای تیلٟ اعب٠ٛ ٗیُٞؿ. ثبكت پًٞیـٟ تًٞٚ یي ؽٚ ٗؾیٖ ًیبٟ یب ه٢ٟٞتجـیْ ٗی

بكت صٞة ؿك ؿكؽتبٙ آٓٞؿٟ ٛتیز٠ تـییلات كینیٞٓٞهیٌی ٝ ًبؽتبكی ٗؾتٔلی ٗبٜٛـ ٝكٝؿ آة ٝ ١ٞا ث٠ پًٞیـُی ٝ تـییل كَٛ ث

١بی تزنی٠ ًٜٜـٟ ًٔٞٓن ٝ ٓیِٜیٚ ١ب، تـییلات ایزبؿ ُـٟ تًٞٚ آٛنی١ٖب ٝ ٛٞاعی ٓـ٠ٗ ؿیـٟ ٝ اًٌیـ ُـٙ ثبكتؿاؽْ مؽٖ

ؿ ٗؾتٔق ثب ٝمٙ ٌٗٞٓٞٓی ثبال تًٞٚ ػبْٗ ثی٘بكی ٝ اٌٛـاؿ آٝٛـ١ب، ١بی ١٘لاٟ ثب ثی٘بكی اًٌب، ایزبؿ تبیٔٞم ٝ تٞٓیـ ٗٞاهبكس

-١بی ُیب١ی یب ١ل ؿٝ ٗٞكؿ ؿك ُیب١بٙ ثی٘بك ٗی١بی هبكصی یب كیتٞآٌٌٓی١ٚبی پبكاِٛیٖ صٞثی ث٠ ؿٓیْ تٞٓیـ م١لاث٠ٌٛلٝم ًّٔٞ

١ب یب ؿك ّٛٞ عبُی٠ ٜٗظٖ ؿك ثیٚ كُجل١ٍبی ًجن كُٝٚ ٗـٝك یب ٛبتلیٚ ػالیٖ ثلُی ثی٘بكی اًٌب ٝرٞؿ ٠ٌٓیٌی ام ٢ٖٗ .ـثبُ

  ُٞؿ.ای، ٛوُٞی ُجی٠ پًٞت پَٜٔ ؿك ثلٍ ایزبؿ ٗی١بی ثلُی ث٠ مكؿ، هلٗن ٝ ه١ٟٞ٢بًت ٠ً ثب تـییل كَٛ ٠ٌٓثلٍ
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٠ ای ًیبٟ، ًجن یب اكؿٞاٛی كَٛ اًت ٠ً ث٠ ؽبّ ًیبٟ ٗؼلٝف اًت ١ًب ث٠ ٓٞكت ٛوبٙ كین ه٢ٟٞػالیٖ ثی٘بكی اًٌب كٝی عج٠

١بی كٝی ُب١ی اٝهبت عج٠ ١ب ٌٗ٘ٚ اًت ًٜظ آٙ تلى ؽٞكؿٟ ٝ ؽِي ُٞٛـ.عج٠ ١ب ؿك پًٞتثب میبؿ ُـٙ تؼـاؿ ٠ٌٓ

١بی ؿكؽتبٙ ثی٘بك ؿاكای هٜـ ً٘تل ٝ تلًیجبت ٛیتلٝهٛی ثیِتلی ١ٌتٜـ ٠ً ًب١َ هٜـ ٗلثٞٙ ث٠ ًب١َ كتًٜٞتن ؿك پ٢ٜي ثلٍ

اٟ ثب ؽِي ُـٙ ٛب٢ُبٛی ًْ ؿكؽت یب هٌ٘تی ام آٙ ؿك اٝاًٚ تبثٌتبٙ ٌُْ عبؿ ثی٘بكی اًٌب ١٘ل ثبُـ.ٌٛلٝمٟ ُـٟ ٗی

١بی ؿكؽتبٙ آٓٞؿٟ ٛی صٜـ ١ب ٝ ُبؽ١٠ب، ثلٍُٞؿ. ؿك ایٚ عبٓت ؽ٠ُٞ( ١ٖ ُلت٠ ٗیApoplexyاًت ٠ً ث٠ آٙ ًٌت٠ ٗٞ )

 ُٞٛـ.كٝم ؽِي ٗی

  
 

 اپیذهیَلَشی تیواری

١بی ١بی ٌٛجتب ُلٕ ٝ ثبكٍٝرٞؿ ثیِتل ایٚ ثی٘بكی ؿك ٜٗبٛن ثب تبثٌتبٙ اُلص٠ ٜٗبٓؼبت اٛزبٕ ُـٟ ؿك ًبیل ًِٞك١ب ِٛبٙ ام

١بی اٛزبٕ ُـٟ ؿك اًتبٙ كبكى ِٛبٙ ؿاؿ ٠ً ایٚ ثی٘بكی ؿك ٛوبٙ ثب آة ٝ ١ٞای ٌٛجتب ُلٕ تب ٛوبٛی ًِٜیٚ ث٢بكٟ اًت اٗب ثلكًی

-كؽتبٙ كاث٠ٜ ٌٗتوی٘ی ؿاُت٠ ٝ ؿك ثبؽؽٜي ٝرٞؿ ؿاكؿ ٠ً اؽتٔبّ ث٠ كهٖ ؽبٓی ٛـاكؿ ٝ ُـت آٙ ثب ًٚ ؿ با آب و هوای

 ًٜٜـ ا١٘یت ثٌیبك ثبالیی ؿاكؿ.ًبّ ٠ً ٗلاهجت صٜـاٛی ٛین ٛ٘ی ١20بی ثب ًٚ ثبالی 

ث٠ ٓٞكت ١ٞاماؿ ؿك  ١Phaeoacremonium  ٝPhaeomoniellaبی ِٗؾْ ُـٟ ٠ً اًپٞك١بی هبكس ؿك ًبٓیللٛیب 

 ١بی اٝایْ پبیین ٝ اٝاؽل مٌٗتبٙ ام ا١٘یت ؽبٓی ثلؽٞكؿاكٛـ.ٛـُیُٞٛـ ٝ ؿك ایٚ ٗیبٙ ثبكّٛٞ مٌٗتبٙ ٝ ث٢بك ٜٗتِل ٗی
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 کٌترل تیواری

مؿُی مٌٗتب٠ٛ ثب هبكصٌَ ١بی ٌٗی ٝ ًبكثٜـامیٖ. رُٔٞیلی ام ایزبؿ مؽ٢٘بی ػ٘ین ٝ علبظت آ٢ٛب ٝ مؽ٢٘بی ٛبُی ام یؼ

ٗٞهغ ٝ ٜٗبًت ٝ پُٞبٛـٙ ٗغْ مؽٖ  هٜغ ٝ كی٠ِ ًٜی ؿكؽتبٙ آٓٞؿٟ ٝ ؽِي ُـٟ ٝ اٗغبء آ٢ٛب ؿك ؽبكد ام ثبؽ. ١لى ث٠

 ١لى ثب هبكصٌَ ٝ ٗـػلٞٛی اثناك ١لى. آثیبكی ث٘ٞهغ ٝ ٜٗظٖ ٝ تـقی٠ ٜٗبًت ثٜ٘ظٞك توٞیت ؿكؽت.

  

 (Crown gall) سرطاى گالی یا گال طَقِ هَ ٍ سایر درختاى هیَُتیواری 

یٜتی ٝ ثلؽی ُیب١بٙ ػٔلی ُیٞع ؿاكؿ ٝٓی ام كٝی ای ام ر٠ٔ٘ ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ٝ م ؿٝٓپ٠ُٛٞ٠ ُیبٟ  600ػبْٗ ثی٘بكی كٝی ثیَ ام 

ؿك  .ٗی ثبُـ 1853یٌی ام ٛؾٌتیٚ ُناك٢ُبی ایٚ ثی٘بكی كٝی ٗٞ ام كلا٠ٌٛ ٝ ٗلثٞٙ ث٠ ًبّ  .تي ٓپ٠ ای٢ب ُناكٍ ِٛـٟ اًت

ُٞٛـ، ٝ ١یجلیـ١بی ثیٚ ٠ُٛٞ ای ًبُت٠ ٗی  Vitis viniferaؿاكؿ ٝ ٠ُٛٞ  ؿعبّ عبٗل ؿك ٜٗبٛوی ٠ً ٓـ٠ٗ یؾجٜـاٙ ٝرٞ

ك ام اكٝٗی٠ ٝ ثؼـ ام آٙ ام هنٝیٚ ُناكٍ باٝٓیٚ ث .ایٚ ثی٘بكی ام اؿٔت ٛوبٙ ایلاٙ ُناكٍ ُـٟ اًت .یي ٌٗئ٠ٔ رـی اًت

ؿك ؿُت ٗـبٙ كٝی ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ١ٌت٠ ؿاك ٝ میٜتی ُناكٍ ُـٟ  .ػالٟٝ ثل ٗٞ كٝی صـٜـك هٜـ ٛین ؿیـٟ ُـٟ اًت .ُـٟ اًت

  .اًت

 عاهل تیواری 

ٝ  1( biovarٝ ؿك ًبیل ُیب١بٙ ام ر٠ٔ٘ ؿكؽتبٙ ٗیٟٞ ٝ میٜتی ثیٞٝاك ) Agrobacterium vitisك ٗٞ ثبًتلی ػبْٗ ثی٘بكی ؿ

2  ٠ُٛٞA.tumefaciens ایٚ ثبًتلی ٗی٠ٔ ای ٌُْ )صٞة ًجلیتی(، ١ٞامی، ُلٕ ٜٗلی ) .ٗی ثبُـG
( ٝ ٗتغلى )ؿاكای -

ی عٔوٞی ؽبكد  DNAٟ ثل ًلٝٗٞمٕٝ آٔی، ؿاكای ثبًتلی ػالٝ .(( ٗی ثبُـperitrichousیي تب َُ تبهى ٗغیٜی )

( ٗی ثبُـ ٠ً تٞاٛبیی ثی٘بكینایی )ُبّ مایی( ثبًتلی٢بی ػبْٗ ایٚ ثی٘بكی Plasmidكُت٠ ای ثٜبٕ پالً٘یـ ) ًٝلٝٗٞمٝٗی ٝ ؿ

 صٜبٛض٠ ثبًتلی ُیبٟ كا .( ٗی ثبُـTumor-inducing plasmid) Ti-Plasmidٗلثٞٙ ث٠ ٛٞع ؽبٓی ام پالً٘یـ ثٜبٕ 

ٝاكؿ ًّٔٞ ُیب١ی ٗی ُٞؿ ٠ً ث٠ هٌ٘ت ؽبٓی ام ًلٝٗٞمٕٝ ُیبٟ ٝاكؿ  T-DNAثٜبٕ  Ti-Plasmidآٓٞؿٟ ًٜـ، هٌ٘تی ام 

( ٝ ًیتًٞیٜیٚ اًت ٝ IAAه٢ٛبی تٞٓیـ ًٜٜـٟ ایٜـّٝ اًتیي اًیـ ) یعبٝ T-DNA .ُـٟ ٝ ؿك آٛزب ٌٗتول ٗی ُٞؿ

تٞٓیـ ثیَ ام اٛـامٟ ایٚ ١ٞكٗٞٙ ١ب ثبػج كُـ ٝ تٌخیل ًلیغ ٝ  .٢ًٓٞٔبی ُیب١ی كا ٝاؿاك ث٠ تٞٓیـ ایٚ ١ٞكٗٞٙ ١ب ٗی ًٜـ

 .ؿیلػبؿی ٢ًٓٞٔب ُـٟ ٝ ؿك ٗغْ آٓٞؿُی ُبّ ایزبؿ ٗی ُٞؿ )ُب٢ٓب ثـٝٙ ع٘ٞك ؽٞؿ پبتٞهٙ ١ٖ تٞٓیـ ٗی ُٞٛـ(

 

 عالئن تیواری 

یٚ ت٠ٜ، ٛنؿیي ث٠ ًٜظ ؽبى ٝ ُب٢ٓب ثیِتل ؿك هٌ٘ت پبی .بّ ؿك ٝاًَٜ ث٠ آٓٞؿُی ٗی ثبُـُثبكمتلیٚ ِٛب٠ٛ ثی٘بكی تٌِیْ 

ُب٢ٓب ام ثبكت ١بی  .ُب١ی ؿك ٗغْ ٛٞه٠ ؿك میل ؽبى یب كٝی هٌ٘ت٢بی ١ٞایی ٗٞ )عتی تب اكتلبع یي ٗتلی( تٌِیْ ٗی ُٞٛـ

ٛبٜٗظٖ پبكاِٛی٘ی ٝ ثؾّٔٞ آٝٛـ١بی آثٌِی تٌِیْ ُـٟ اٛـ ٠ً ؿك احل پلكُـی )١یپلتلٝكی( ٝ پلتٌخیلی )١یپلپالمی( 

ُبّ ١ب ؿك اثتـای تٌِیْ تولیجبً ًلٝی، ُُٞتی ٝ ًلیـ كَٛ ١ٌتٜـ ٝٓی ثب اكنایَ ًٚ، ه٢ٟٞ ای كَٛ،  .ثٞرٞؿ ٗی آیٜـ
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ؿكؽتبٙ آٓٞؿٟ ٗؼیق ُـٟ ٝ اُل ُبٓی اٛلاف ٛٞه٠ كا كلا  .ًؾت ٝ صٞثی ُـٟ ٝ ًٜظ آ٢ٛب ٛبٓبف ٝ صلًٝیـٟ ٗی ُٞؿ

 .ُیلؿ، ؿكؽت ؿصبك مٝاّ ٗی ُٞؿ

  
 

  
 چرخِ تیواری

ثبًتلی ١بی  .٘بكی ث٠ ٓٞكت ًبپلٝكیت ؿك ؽبى یب اٛـا٢ٗبی ُیب١ی آٓٞؿٟ )ُب٢ٓب( مٌٗتبِٛقكاٛی ٗی ًٜـثبًتلی ػبْٗ ثی

ؿ١ب، ١لى، مؽ٢٘بی ٛجیؼی ٛبُی ام ؽلٝد كی٠ِ ١بی كلػی ٝ ٌُبف ٝ ٞٗقًٞك ام ٗغْ مؽٖ ١بی ٛبُی ام عِلات ٝ ٛ٘بت

 .٠٘ٔ، ٢ٛبّ( آٓٞؿٟ ام ٢ٗ٘تلیٚ كا٢١بی اٛتوبّ ثی٘بكی اًتاٛـا٢ٗبی تٌخیلی )ه .مؽ٢٘ب ٛبُی ام یؼ مؿُی آٓٞؿُی ایزبؿ ٗی ًٜٜـ

ثٌیبك  صٞٙ تؼـاؿ ثبًتلی ١ب ؿك ؽبى .ػالٟٝ ثل ایٚ ؽبى ٛین ٗی تٞاٛـ ث٠ ػٜٞاٙ ٜٗجغ آٓٞؿُی ػْ٘ ًٜـ ٝٓی ؽیٔی ٢ٖٗ ٛیٌت

بًتلی ١ب ث٠ ٓٞكت ث .ثبًتلی ام ؽبى اٛلاف كی٠ِ ُیب١بٙ آٓٞؿٟ )كینًٝلل( رـاًبمی ُـٟ اًت .ًٖ ثٞؿٟ ٝ یب ٝرٞؿ ٛـاكؿ

  .آماؿ ؿك ؽبى ٗـت میبؿی ؿٝإ ٛ٘ی آٝكٛـ
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 صلؽ٠ ثی٘بكی ُبّ ٛٞه٠ اِٛٞك

 کٌترل

١لى ُبؽ٠ ١بی آٓٞؿٟ ٝ ًٞماٛـٙ آ٢ٛب، اًتلبؿٟ ام ٗٞاؿ تٌخیلی ًبٖٓ ٝ ٢ٛب٢ٓبی ػبكی ام آٓٞؿُی ، رُٔٞیلی ام مؽ٘ی ُـٙ 

ت ٛٞه٠ ٝ كی٠ِ ، پیِلكت ًلٛبٙ ٛٞه٠ ؿك ٗٞ كاث٠ٜ ٛنؿیٌی ثب ث٠ ؽّٔٞ ؿك هٌ٘ ؿیلُٟیبٟ ؿك احل ػ٘ٔیبت ثبؿجبٛی، عِلات ٝ 

ؿك ثؼ٘ی ٜٗبٛن ثلای رُٔٞیلی ام ًلٗبمؿُی یب یؾنؿُی، ُبؽ٠ ١ب ٝ ؿكؽتبٙ  .ٓـٗبت ٛبُی ام ًلٗبمؿُی ٝ یؾجٜـاٙ ؿاكؿ

 .ؿُی اًتاٛجبُتٚ ؽبى ؿك اٛلاف ت٠ٜ یٌی ام كا٢١بی رُٔٞیلی ام ًلٗبم .رٞاٙ ٗٞ كا ؿك پبئین ثب ؽبى ٗی پُٞبٜٛـ

 ٓٞؿُی آًبُت ؿكؽت ٝ اعـاث ثبؽ ؿك مٗی٢ٜبی ػبكی ام  -

٢ٓبی تی٘بك ُـٟ، ٗزـؿاً ُبّ ُبصٞٙ ًبّ ثؼـ ام ٗغْ  .اًتلبؿٟ ام ثلؽی ام ٗٞاؿ ُی٘یبیی ثلای ام ثیٚ ثلؿٙ ُب٢ٓب میب ٗؤحل ٛیٌت-

  .اًتلبؿٟ ٗی ُٞؿ Xylenol  ٝmetacresolام ٗؾٔٞٙ  .ؿرـیـی ظب١ل ٗی ُٞ

  .ٙ تي ٓپ٠ ای ٗبٜٛـ ُٜـٕ ٝ فكت ٝ ًبیل ؿالت ث٠ ٗـت صٜـ ًبّ هجْ ام اعـاث ثبؽ ؿك مٗی٢ٜبی آٓٞؿًٟبُت ُیب١ب-

ثـیٚ  A.tumefaciens k84  ٝA.tumefaciens k1026ًٜتلّ ثیٞٓٞهیٌی ثب اًتلبؿٟ ام یي اًتلیٚ ؿیل ثی٘بكینا ثٜبٕ -

( كلٝ ثلؿٟ ُـٟ ml/108)ؿٔظت ثبالی  K1026یب  K84تلیٚ كی٠ِ ٝ ٛٞه٠ ٢ٛب٢ٓب هجْ ام ًبُت ؿك ًًٞپبٌٛیٞٙ ثبًتلی اًٜٗظٞك 

  .ـ ًبُت٠ ٗی ُٞٛـؼٝ ث

 

 تیواری ترگ تادتسًی هَ

ثی٘بكی ثلٍ ثبؿثنٛی ٗٞ هـی٘ی تلیٚ ثی٘بكی ُٜبؽت٠ ُـٟ ٝیلًٝی ٗغٌٞة ٗی ُٞؿ. ٝر٠ تٌ٘ی٠ آٙ ث٠ ؿٓیْ ثـ ٌُٔی ١بی 

٘بكی٢بی ٢ٖٗ ٝ ٗؾلة ٗٞ ؿك ًلاًل ؿٛیب ث٠ عٌبة ٗی آیـ. ١ل آیـ. ایٚ ثی٘بكی یٌی ام ثیؽبٓی اًت ٠ً ؿك ثلٍ ث٠ ٝرٞؿ ٗی
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صٜـ ػبْٗ ثی٘بكی ام ًِٞك١بی ٗؾتٔق ُناكٍ ُـٟ اًت ٝٓی ِٜٗأ آٙ كا ایلاٙ هـیٖ ٗی ؿاٜٛـ ٝ كلٕ ثل ایٚ اًت ٠ً 

١بی ؿك ًِٞك GFLVٝیلٝى ام ایٚ ٜٜٗو٠ ١٘لاٟ ثب ه٠٘ٔ ١بی آٓٞؿٟ ؿك ًلاًل ؿٛیب پؾَ ُـٟ اًت. ثؼالٟٝ رـای٠ ١بی 

 ٗؾتٔق ؿاكای ؽٔٞٓیبت ِٗبث٠ ٝ كاث٠ٜ ًلٝٓٞهیٌی ٛنؿیٌی ١ٌتٜـ. ایٚ ٝیوُی ِٛبٛـ١ٜـٟ ِٜٗأ ِٗتلى ایٚ رـای٠ ١بًت.

ٗی ثبُـ ٠ً تًٞٚ ؿًتل اینؿپٜبٟ ٝ ٓلكبً ثل ٗجٜبی ػالیٖ  1960اٝٓیٚ ُناكٍ ام ثی٘بكی ثلٍ ثبؿثنٛی ٗٞ ؿك ایلاٙ ٗلثٞٙ ث٠ ؿ٠١ 

تًٞٚ ٢ٜٗـى پلٝینی ام اكٝٗی٠ ٛین ُناكٍ ُـٟ اًت.  1368لكت٠ اًت. ثی٘بكی ؿك ًبّ ِٗب١ـٟ ُـٟ ؿك تبًٌتب٢ٛب ٓٞكت ُ

 ؿك عبّ عبٗل ثی٘بكی ؿك اًتب٢ٛبی كبكى، آفكثبیزبٛـلثی، ٢ًٌیٔٞی٠ ٝ ثٞیلاع٘ـ ُناكٍ ُـٟ اًت.

 عاهل تیواری

ؿاكؿ.  nm 30ٜل اًت ٠ً پیٌلٟ ١بی اینٝٗتلیي ث٠ ه Grapevine fan leaf virus( GFLVػبْٗ ثی٘بكی ٝیلٝى )

  Comovirinaeٝ میل تیلٟ Nepavirus رٜي  a (sub group a)ٝیلٝى ٗتؼٔن ث٠ میل ُلٟٝ 

 ٗی ثبُـ.

ث٠ ٓٞكت ٌٗبٛیٌی هبثْ اٛتوبّ اًت. ؿك ٗٞ ث٠ ؿٓیْ ٝرٞؿ   chenopodiumٝیلٝى ث٠ ثؼ٘ی ام ُیب١بٙ ػٔلی ٗبٜٛـ ٠ُٛٞ ١بی

ًؾتی ٓٞكت ٗی ُیلؿ. ثلای ت٢ٌیْ اٛتوبّ ٌٗبٛیٌی، ام ٗٞاكؿی ٗبٜٛـ ٛیٌٞتیٚ ٝ ١ب، اٛتوبّ ٌٗبٛیٌی ث٠ ٗٞاؿ ثبمؿاكٛـٟ ٗخْ تبٛٚ

یبثـ ٝ ؿك ثؼ٘ی ُیب١بٙ ًبكئیٚ اًتلبؿٟ ٗی ُٞؿ. ٝیلٝى ام ٛلین ؿا٠ٛ، ُلؿٟ ٝ ثقك ٛین هبثْ اٛتوبّ اًت )ثب ثقك ٗٞ اٛتوبّ ٛ٘ی

  Xiphinema indexٝیلٝى ؿك ٛجیؼت ٛ٘بتٞؿ تلیٚ ٝ ٢ٗ٘تلیٚ ٛبهْ ٛجیؼیػٔلی ؿك آمٗبیِِبٟ ثقكماؿ ثٞؿٟ اًت(. ػ٘ـٟ

ثؼـ ام ُیلٍ   X. indexكا ٛین ث٠ ػٜٞاٙ ٛبهْ ایٚ ٝیلٝى فًل ًلؿٟ اٛـ. ٛ٘بتٞؿ X .italiaeاًت. ؿك ثؼ٘ی ٜٗبثغ ٛ٘بتٞؿ 

ٗٔٞٙ ٗبٟ ؿك ثـٙ ؽٞؿ ٠ِٛ ؿاكؿ. صٜبٛض٠ ٛ٘بتٞؿ ام ُیب١بٙ  8ٝیلٝى هبؿك اًت ؿك ٓٞكت ػـٕ تـقی٠ ام ٗینثبٙ، ٝیلٝى كا تب 

ثبُـ. ٝیلٝى ؿك الی٠ ًٞتیٌٞٓی ٗزلای ٗلی ٗبٟ هبؿك ث٠ ٢ِٛـاكی ٝیلٝى ؿك ثـٙ ؽٞؿ ٗی 3)ای٘ٚ( ث٠ ٝیلٝى تـقی٠ ًٜـ، تب 

اٛتِبك ٝیلٝى ث٠ كٞآْ  ثبُٜـ.ٛ٘بتٞؿ ٛبهْ ٌٗتول ٗی ُٞؿ. ٛ٘بتٞؿ١بی رٞاٙ ًٜیٚ ٗؾتٔق ٝ ثبٓؾ هبؿك ث٠ اٛتوبّ ػبْٗ ثی٘بكی ٗی

ُیلؿ ٝٓی صٞٙ ٛ٘بتٞؿ علًت ٗغـٝؿ ؿاكؿ ػبْٗ ٢ٗ٘ی ؿك اٛتِبك ٝ پؾَ ٝیلٝى هْ ٓٞكت ٗی١بی ٛبٛنؿیي ثب ٛ٘بتٞؿ

١بی ١لم ٛین ُٞؿ ٝ ؿك ثیٚ ػٔقٗغٌٞة ٛ٘ی ُٞؿ. ١٘ضٜیٚ ٝیلٝى ؿك ؿا٠ٛ ُلؿٟ ٝرٞؿ ؿاكؿ ٝٓی ثب ثقك اِٛٞك ٜٗتوْ ٛ٘ی

 ؿٝكؿًت ػ٘ـتبً ثب ٗٞاؿ تٌخیل آٓٞؿٟ ٗٞ ٗی ثبُـ.ٗینثبٙ ٛجیؼی ٛـاكؿ. ثٜبثلایٚ ٢ٗ٘تلیٚ كٍٝ اٛتوبّ ٝیلٝى ٗؾٔٞٓبً ث٠ ٛوبٙ 

 عالین تیواری

 ٠ً ٛواؿ ٗؾتٔق ٝیلٝى ػبْٗ ثی٘بكی ٠ً ٛٞع ػالٗت ایزبؿ ٗی ًٜٜـ:

 ( fanleaf) ثلٍ ثبؿثنٛی یب ثـ ٌُٔی ٌٗلی -1

ٞؿ ٗی ُیلؿ. ًیٜٞى ثلٍ ثبم ُـٟ ٝ كُجل٢ُب ر٘غ ٗی ُٞٛـ )ث٠ ١ٖ ٛنؿیي ٗی ُٞٛـ( ٝ ثلٍ عبٓت ثـ ٌُٔی ٝ ثبؿثنٛی ث٠ ؽ

 ١بی كَٛ پلیـٟ ٗٞماییٌی ١٘لاٟ ثب ثـٌُٔی ُبػ ٝ ثلٍ ٛین ؿیـٟ ُب١ی ٠ٌٓ

-تل ٗی١ب ًٞتب١ٟبی ٗ٘بػق تٞٓیـ ٗی ًٜٜـ. كب٠ٔٓ ٗیبٙ ُل١ٟبی ًجن ثـٌُْ ُـٟ ٝ اِٛؼبثبت ؿیل ػبؿی ٝ ُلٟٗی ُٞؿ. ُبؽ٠
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ًٜـ، تؼـاؿ  ٗی یبثـ، كَٛ عج٠ ١ب تـییل ٗی ١ب ًب٠َُ١ُیلٛـ. تؼـاؿ ٝ اٛـامٟ ؽُٞٞؿ ٝ عبٓت ًتبثی ٝ یب میِناُی ث٠ ؽٞؿ ٗی

یبثـ. ػالیٖ ثی٘بكی ثیِتل ؿك ث٢بك ؿیـٟ ٗی ُٞؿ ٝ ؿك تبثٌتبٙ تب عـٝؿی ث٠ عبٓت ٗؾلی ؿك ١ب ًب١َ ٗی١بی كٝی ؽ٠ُٞعج٠

 ٗی آیـ.

 

 (yellow mosaic)ٗٞماییي مكؿ  -2

-ُٞؿ. ١٠ٌٓبی ًجن، پیض٢ٌب ٝ ُْ آفی٢ٜب ظب١ل ٗیخْ ثلٍ، ُبؽ٠ؿك اٝایْ ث٢بك كَٛ مكؿ ثلام كٝی ت٘بٕ اٛـا٢ٗبی كٝیِی ٗ

ُٞؿ. ؿك ث٢بك تب٢ًبی ٗجتال ام ؿٝك هبثْ تِؾیْ ١ٌتٜـ. ١بی مكؿ ثلام كٝی ثلٍ ٌُتلٍ یبكت٠ ٝ ًْ ثنٍ مكؿ یب ًلیـ ٗی

ؿ١ٜـ.ایٚ ػالیٖ ؿك ی١بی ًٞصي تـییل كَٛ ١ٗب ٝ ؽ٠ُٞؿ١ٜـ ٝٓی عج٠ثلٍ ٝ ًل ُبؽ٠ ١ب ثـ ٌُٔی میبؿی ام ؽٞؿ ِٛبٙ ٛ٘ی

 ُٞٛـ.اٝایْ ٝ اٝاؽل كْٔ كٝیَ ؿیـٟ ٗی

 

 (vein bandingكُجلٍ ٛٞاكی ) -3

ُٞؿ ٠ً ثؼـاً ث٠ ٛٞاعی ثیٚ كُجل٢ُب ١بی مكؿ ًلٝی ؿك كُجل٢ُبی آٔی ثل٢ُبی ًبْٗ ُـٟ ٝ عبُی٠ آ٢ٛب ایزبؿ ٗیٛوبٙ یب ٠ٌٓ

ُٞٛـ. ثل٢ُبی ٝؿی ام ثل٢ُب ٝ ؿك اٝاًٚ یب اٝاؽل تبثٌتبٙ ظب١ل ٗیٛین ًلایت ٗی ًٜـ. ایٚ تـییل كَٛ ٗؼ٘ٞالً كٝی تؼـاؿ ٗؼـ
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ُٞٛـ. ٗوـاك ٗغّٔٞ ًب١َ یبكت٠ ٝ ١ب ث٠ ٛٞك ٛبٜٗظٖ تٌِیْ ٗیُٞؿ ٝ ؽ٠ُٞآٓٞؿٟ ً٘ی ثـٌُْ ٗی ُٞٛـ، ثبك ؿكؽت ًٖ ٗی

 كًـ.ًب١ی ث٠ ٓلل ٗی

  

 کٌترل تیواری

ایٚ كٍٝ میبؿ ٗؤحل ٛیٌت، صٞٙ كوٚ ثبكت ًٜغی ؽبى ٝٓی ُٞؿ. ؿٟ ٗیاًتلب ٌٜبك ام ٛ٘بتٞؿًَیًٜتلّ ٛ٘بتٞؿ ٛبهْ: ثلای ا

١ٖ ؿك اٛلاف كی٠ِ ٗـ ػلٞٛی ٗی ُٞؿ ٝ ؿك اػ٘بم ؽبى میبؿ ٗؤحل ٛیٌت. ؿك عبٓی٠ٌ كی٠ِ ٗٞ ثٌیبك ػ٘ین ثٞؿٟ ٝ ٛ٘بتٞؿ١ب 

ؿكؽت ٗؼیلتل ثبُـ ؽٌبكت اًتلبؿٟ ام اكهبٕ ٗوبٕٝ، اًتلبؿٟ ام ه٠٘ٔ ٝ پیٞٛـى ًبٖٓ، توٞیت ؿكؽتبٙ )١لص٠ ع٘ٞك ؿاكٛـ. 

ؿكر٠ ًبٛتی ُلاؿ ٝ  37-38كٝم ؿك ؿٗبی  20ثی٘بكی ثیِتل اًت(، علاكت ؿكٗبٛی)تلٗٞتلاپی(، هلاكؿاؿٙ ٢ٛبّ ١ب ث٠ ٗـت 

 ٝیلٝى ٗٞماییي آكاثیي ) تٔویظ ٝیلٝى ٗؼیق ٗبٜٛـ: (cross protectionُلكتٚ ه٠٘ٔ ام اٛت٢بی ُبؽ٠، علبظت توبٛؼی)

Arabis mosaic virus, ArMV)  ُٝیبٟ كا ؿك ٗوبثْ ٝیلٝى ثلٍ ثبؿثنٛی ٗوبٕٝ ٗی ًٜـ )ام ٓغبٝ ًلٝٓٞهیٌی ایٚ ؿ

 ٝیلٝى ثب ١ٖ ُجب١ت ؿاكٛـ(.

 

 (Walnut anthracnoseآًتراکٌَز یا لکِ سیاُ گردٍ )تیواری 

٠ ٛٞك هبثْ آٛتلاًٜٞم یٌی ام ثی٘بكی ١بی ثٌیبك ٢ٖٗ ؿكؽت ُلؿٝ ثٞؿٟ ٝ ؿك ًبّ ١بیی ٠ً ١ٞا ٗلٛٞة اًت ٌٗ٘ٚ اًت ث

ٗالعظ٠ ای ثبػج تؤیْ ٗغّٔٞ ٝ كینٍ هجْ ام ٗٞػـ ثلٍ ١ب ُٞؿ. ام ت٘بٕ ٛوبٙ ؿٛیب ُناكٍ ُـٟ ٝ ؿك ایلاٙ ام اًتبٙ ١بی 

 آفكثبیزبٙ ؿلثی ٝ ُلهی، ت٢لاٙ، ٗبمٛـكاٙ، ٌُٔتبٙ، ُیالٙ، ؽلاًبٙ ٝ ًلٗبِٛبٟ ُناكٍ ُـٟ اًت.

 عاهل تیواری

اًت ٠ً یي هبكس ١تلٝتبّ ثٞؿٟ ٝ رنء آًٌٞٗیٌت ١بیی اًت ٠ً ایزبؿ   Gnomonia leptostylaػبْٗ ثی٘بكی هبكس 

ٛبٗیـٟ ٗی ُٞؿ ٠ً رنء هبكس ١بی   Marssonina juglandisٗلع٠ٔ ؿیل رٌٜی ثی٘بكی پلیتٌیٕٞ ٗی ًٜـ )ٗلع٠ٔ رٌٜی(.

ًپٞك١ب ؿٝ ًٔٞٓی ثی٘ی ٛبهْ ثٞؿٟ ٝ ایزبؿ آًلّٝٝ ٗی ًٜـ. ٗلع٠ٔ ؿیل رٌٜی ؿك ٝاهغ ٗلع٠ٔ پبكامیتی هبكس ٗی ثبُـ. آًٌٞ

یب ؿًٝی ٌُْ ٝ ثی كَٛ ٝ ًٜیـیٕٞ ١ب ؿٝ ًٔٞٓی ٝ ؿاًی ٌُْ، ؿك اٝاؽل كْٔ مكاػی ؿك آًل٢ٓٝٝب ٗیٌلًٜٝیـی٢ٗٞبی 

 ثبًیٔی ٌُْ تي ًٔٞٓی ٝ ُلبف ١ٖ تٌِیْ ٗی ُٞؿ.
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 عالئن تیواری 

٠ٌٓ ١بی ؽبًٌتلی ٗبیْ ث٠ ه٢ٟٞ ای ثب  ػبْٗ ثی٘بكی ثلٍ ١ب، ُبؽ٠ ١ب ٝ ٗیٟٞ ١ب كا آٓٞؿٟ ٗی ًٜـ. ؿك كٝی ١ل ؿٝ ًٜظ ثلٍ

عبُی٠ ه٢ٟٞ ای تیلٟ ایزبؿ ٗی ًٜـ. ؿك ًٜظ كٞهبٛی ثلٍ ؿك ایٚ ٠ٌٓ ١ب آًلّٝٝ ١بی ػبْٗ ثی٘بكی ث٠ ٓٞكت ٛوبٙ كین ٝ تیلٟ 

كِٛی ٗؼ٘ٞال ؿك ؿٝایل ٗتغـآ٘لًن تٌِیْ ٗی ُٞٛـ. ثلٍ ١بیی ٠ً ث٠ ُـت آٓٞؿٟ ُـٟ اٛـ، هجْ ام كُـ ًبْٗ ٗی كینٛـ. 

بْٗ ثی٘بكی ثل كٝی ُبؽ٠ ١ب ایزبؿ ُبٌٛل ٗی ًٜـ ٠ً ؿك ا٢ٛب ٛین آًلّٝٝ تٌِیْ ٗی ُٞؿ. كٝی ٗیٟٞ ١ب ٠ٌٓ ١بی ُلؿ ث٠ ػ

كَٛ ه٢ٟٞ ای تیلٟ تٞٓیـ ٗی ُٞٛـ ٠ً ثبػج كینٍ ٗیٟٞ ١بی رٞاٙ ٗی ُٞٛـ. ٗیٟٞ ام ٓغبٝ ًیلیت ٝ ً٘یت ؿصبك ٛوْ ٗی 

 ُلؿؿ. 

   
 چرخِ تیواری 

ْ ثی٘بكی ث٠ ٓٞكت پلی تیٌیٕٞ ؿك ثلٍ ١بی كیؾت٠ ُـٟ پبی ؿكؽت ٝ ث٠ ٛـكت ث٠ ٓٞكت ٗیٌٔیٕٞ ؿك مٌٗتبٙ ُقكاٛی ػبٗ

ُبٌٛل١بی ُبؽ٠ ١ب ٓٞكت ٗی ُیلؿ. ؿك اٝائْ ث٢بك آًًٌٞپٞك١بی ثبٓؾ ام پلیتٌیٕٞ ؽبكد ُـٟ ٝ آٓٞؿُی ١بی اٝٓی٠ كا ایزبؿ 

تًٞٚ ثبؿ ٝ ثبكاٙ اٛتِبك یبكت٠ ٝ آٓٞؿُی ١بی ثؼـی كا ایزبؿ  ٗی ًٜٜـ. ًٜیـیٕٞ ١بیی ٠ً ام آٓٞؿُی ١بی اٝٓی٠ تٞٓیـ ٗی ُٞٛـ

 ٗی ًٜٜـ.

 کٌترل

، ًٕ٘ٞ تیٞكٜبت ٗتیْثبك ً٘پبُی ثب ً٘ٞٗی ٗخْ  2-3، ٝ ام ثیٚ ثلؿٙ آ٢ٛب ؿك پبیین ر٘غ آٝكی ثلٍ ١بی كیؾت٠ ُـٟ پبی ؿكؽت

 .ٌٗی ٗخْ ٗؾٔٞٙ ثلؿٝ ٝ یب میٜت ثؼـ ام كینٍ ُٔجلٍ ١ب

 


