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

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

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

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

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

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

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

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

شکل ۴۴ــ۱ــ تله قيفى هيس تند 

شکل ۴۵ــ۱ــ ساختمان يک نوع تله نورى 
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و  سانتى متر   ۴۰ قطر  به  حلقه  يک  شامل  حشره گيرى  تور 
دسته اى متصل به آن به طول ۱۰۰ــ۳۰ سانتى متر است و به حلقٔه 
پارچه اى از جنس مخمل يا تورى با منافذ بسيار ريز که عمقى حدود 

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

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

قاعدۀ آن پارچۀ پشه بندى نايلونى و محکم مى دوزند) 

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

نشوند (شکل ۴۷ــ۱). 

شکل ۴۷ــ۱ــ آسپيراتور 

لوله الستيکى

تور سيمى

به  لوله شيشه اى حلقه  سيم پيچى 
شيار دسته

تور حشره گيرى دسته کوتاه

دايرۀ سيمى تور 
حشره گيرى

پارچه اطراف تور

حلقه اطراف تور
شيار دسته تور

پارچه پشه بند

پارچه متقال

پارچه متقال

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

آنها  گوناگون،  روش هاى  به  حشرات  جمع آورى  از  پس 
و  دهان گشاد  شيشٔه  سم،  شيشٔه  کنيد.  منتقل  سم  شيشٔه  به  را 
سرپوش دارى است که در اندازه هاى مختلف مورد استفاده قرار 
 ۲۵۰ CC مى گيرد. ولى بهترين آنها، شيشه هاى دهان گشاد به حجم
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بسيارى از حشرات کوچک و نوزاد آنها را مى توانيد پس 
فرمالين  يا  درجه   ۷۵ اتيليک  الکل  در  مستقيماً  جمع آورى،  از 

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

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

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

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

گچ

بلورهاى سيانيد پتاسيم

شکل ۴۸ــ۱ــ شيشۀ سيانور

چوب پنبه

مواد  يا  کلروفرم  به  آغشته  پنبۀ 
بيهوش کنندۀ ديگر

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

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

حاوى حشرات قرار دهيد (شکل ۴۹ــ۱). 
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سنجاق زد. گاهى اين حشرات را با سنجاق دو  سر به طول ١/٥ 
سانتى متر، روى مقوا مى چسبانند و يا در انتهاى مقواى سه گوش 

قرار مى دهند (شکل ۵۰ــ۱). 

شکل ۵۱ــ۱ــ محل نصب سنجاق در حشرات مختلف 

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

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

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

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

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

شکل ۵۲ــ۱ــ تختۀ گسترش بال (اتالوار) 

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

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

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

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

رويه
 پايه   

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

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

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

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

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

ذره بين، لوپ دستى و دستگاه بينوکولر استفاده نماييد. 

الف

ب

ج

۱۰cmــ ۵

شکل ۵۳ــ۱ــ جعبۀ نگهداری حشرات (جعبۀ کلکسيون) 
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واحد كار 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کاهش يابد (نمودار ۲ــ۱). 

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

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

سطح زيان اقتصادی
آستانه زيان اقتصادی

انبوهی جمعيت

زمان

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

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

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

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

ج ) کنترل فيزيکى؛ 
د )    کنترل بيولوژيکى؛ 

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

ز) کنترل شيميايى؛ 
ح ) کنترل تلفيقى. 

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

آن، توجه کامل نمود. 
الف) کنترل زراعى

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(شکل ۵۴ــ۱). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شده را از بين ببريد. 
ج ) کنترل فيزيکى 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کوچک، تغذيه مى نمايند (شکل ۵۸ــ۱). 

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

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

شکل ۵۷ــ۱ــ الرو بالتورى در حال تغذيه از شته ها 

شکل ۵۸ــ۱ــ نوعى کنۀ شکارى 

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

و همين موجب از بين رفتن آنها مى شود. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرار دهيد (شکل هاى ۶۰ــ۱ و ۶۱ــ۱). 

Bacillus thurigiensis ــ١

شکل ۶۰ــ۱ــ قرار دادن کپسول فرمون جنسى در تله  

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

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

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

ساير نقاط کشور تحت نظارت باشد. 
ز) کنترل شيميايى

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.Pyrethrum sp  ــ١ نوعى بابونه گاوى 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

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

پيمانۀ مهارتى۱: آفات

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

واحد كار۳: پيشگيری و کنترل آفات گياهی

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱٣ـ

 ۵۱     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تماسى اثر مى کند، نيز از سموم سيستميک است. 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

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

پيمانۀ مهارتى۱: آفات

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

واحد كار۳: پيشگيری و کنترل آفات گياهی

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱٣ـ

۵۲   

بحث کنيد ۳ــ۱: چرا نبايد در توليد سبزى و صيفى از سموم کلره استفاده کرد؟ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تحويل دهيد. 

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

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

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

نخواهد داشت. 

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

۲ــ رايج ترين سموم از نظر نحؤه تأثير، ميزان نفوذ، نوع ترکيبات و شکل ظاهرى در منطقٔه شما چه گونه اند؟ 
۳ــ علت رواج نوع خاصى از سم در منطقٔه خود را بررسى کنيد. 
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ب) مناسب بودن وضعيت جّوى: هنگامى که اقدام به 
سم پاشى مى کنيد بايد نسبت به نحؤه زندگى آفت از يک طرف و 
وضعيت آب و هوايى منطقه از طرف ديگر آگاهى کامل داشته باشيد، 
زيرا بايد موقعى عمليات سم پاشى صورت گيرد که وضعيت آب و 
هوايى مناسب باشد؛ يعنى احتمال بارندگى، که موجب شست وشوى 

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

به بدن کارگر سم پاش بيشتر مى شود. 

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

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

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

ريخته شود به صورت زير محاسبه مى گردد: 

x /×
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گرم يا سى سى   ۴۰=۱۰۰۰* ۰/۰۴

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

۲ــ چگونه بارندگی اثر سم را کاهش می دهد؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

۶۲ــ۱ و ۶۳ــ۱). 
ح) کنترل تلفيقى

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

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

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

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

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

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

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

در مزرعه و باغ هنرستان اعمال نماييد. 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

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

پيمانۀ مهارتى۱: آفات

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

واحد كار۳: پيشگيری و کنترل آفات گياهی

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱٣ـ

۵۶   

ديازينون ۶۰٪ امولوسيون 
  DIAZINON (EC)

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

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

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

مسى سازگار است. 

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

مواد و ميزان مصرف: 

ميزان مصرفنوع گياه  نوع آفت 
سوسک سياه گندم 

مگس پياز 
کرم طوقه بر 

کرم سيب 
شته و شپشک 

غالت (گندم و جو) 
سبزى و جاليز 

ذرت 
درختان ميوه 
درختان ميوه 

۱ ليتر در هکتار
۲ ليتر در هکتار

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

ارب ۵۰٪ پودر وتابل  پريمي
  PIRIMICARB (WP)

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

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

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

محتوِى نيم کيلوگرم (۵۰۰گرم) 
پادزهر: آتروپين 

مواد و ميزان مصرف:

ميزان مصرفنوع گياهنوع آفت

شته
شتٔه سبز و شتٔه خونى

شته 

غالت
درختان ميوه 

مرکبات 

۱ در هزار
۵ /۰ در هزار 

۰/۵ تا ۰/۷ در هزار

شکل ۶۳ــ۱ــ نمونۀ برچسب پريميکارب (پريمور)

شکل ۶۲ــ۱ــ نمونۀ برچسب سم ديازينون 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

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

پيمانۀ مهارتى۱: آفات

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

واحد كار۳: پيشگيری و کنترل آفات گياهی

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱٣ـ

 ۵۷     

آزمون نهايى 
۱ــ کدام يک از گروه هاى زير می تواند جزِء آفات محسوب شود؟ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



مهارت: كنترل آفات و امراض  

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

پيمانۀ مهارتى۱: آفات

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

واحد كار٢: جمع آوری و نگهداری حشرات

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

۵۸   

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

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

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

ج) ناجورباالن
د) جورباالن

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

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

الف) تخم
ب) الرو
ج) شفيره

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

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

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

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



مهارت: كنترل آفات و امراض  

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

پيمانۀ مهارتى۱: آفات

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

واحد كار٢: جمع آوری و نگهداری حشرات

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

 ۵۹     

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

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

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

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

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

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

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


