واحد یادگیری 3
کنترل آفات گیاهان زراعی

آیا می دانید که
 آفات گياهان زراعي سبب كاهش عملكرد محصوالت زراعي ميشوند.
 هدف از كنترل آفات ريشهكني كامل آنها نيست.
 آفات گياهان زراعي چگونه كنترل ميشوند؟
آفات گياهان زراعي جانوراني هستند كه از محصوالت گياهان زراعي تغذيه ميكنند و سبب كاهش كمي و
كيفي محصوالت زراعي ميشوند .عمده آفات گياهان زراعي حشرات ميباشند كه با تنظيم چرخه زندگي خود
در زمان مناسب به اندامهاي گياهي حمله ميكنند و سبب خسارت به گياه ميشوند .الزم است بدانيد كه همه
حشرات آفت محسوب نميشوند و داراي استفادههاي ديگري نيز ميباشند .برخي از آنها شكارگرند و حشرات
آفت را ميخورند و برخي نيز داراي فراوردههايي هستند كه استفاده دارويي و آرايشي دارند .براي مبارزه با آفات
گياهان زراعي بايد دقت نمود كه با سمپاشي حشرات مفيد ديگر از بين برده نشوند و محيط زيست نيز سالم
باقي بماند.

استاندارد عملکرد
در شرايط مناسب آب و هوايي و با امكانات موجود در هنرستان به مزرعه مراجعه نموده ،ضمن تشخيص آفات
مزرعه با روش مناسب آنها را كنترل نمايد.

59

خسارت ناشي از آفات ،بيماريها و علفهاي هرز در كشور ما حدود  03-03درصد برآورد گرديده است كه
 11-13درصد آن به حشرات زيان آور اختصاص دارد .بدين معني كه با مديريت كنترل اين عوامل ،ميتوان
 11-13درصد عملكرد واقعي گياه استراتژيک گندم را افزايش داد.
انواع آفات
از ديد انسانهايي كه همه چيز را در طبيعت براي خود ميخواهند ،به تمام جانوراني كه مزاحم يا آسيبرسان
به محصوالت كشاورزي در هر اندازهاي هستند ،آفت گفته ميشود .آفت هميشه به عنوان رقيب كشاورزان بوده
و محصوالت توليدي آنها را مورد هجوم قرار داده است .در اثر اين هجوم يا حمله آفات ،عملكرد و ويژگيهاي
كيفي (بازار پسندي) توليدات كشاورزي به شدت كاهش و گاهي نابود ميشود(شكل .)1

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

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

امروزه ،با توجه به جايگاه موجودات زنده در زنجيره غذايي ،موجودات مزاحم يا آسيبرسان به محصوالت
كشاورزي تا حد زيادي قابل تحمل تلقي ميشوند و تنها زماني آفت ناميده ميشوند كه غير قابل تحمل باشند.
با اين ديدگاه در اين درس به آفات و روشهاي كنترل آن ميپردازيم.
انواع آفات در کشاورزی
انواع جانوراني كه قابليت خسارت رساني به كشاورزي را دارند عبارتند از:
 -1حشرات :به گروهي از جانوران گفته ميشودكه بدن آنها بند بند بوده و از سه قسمت سر ،سينه و شكم
تشكيل شده است .اين موجودات شش پا داراي اسكلت خارجي هستند و در طبقهبندي علمي به شاخه بندپايان
تعلق دارند(شكل .)0
-2کنههای گیاهی :كه آنها هم از بندپايان هستند و وجه تمايز آنها دو قسمتي بودن بدنشان است كه از دو
قسمت سرسينه و شكم تشكيل شده است و داراي هشت پا هستند(شكل.)4
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شکل  -3شکل عمومی حشره

شکل  -4کنههای گیاهی

 -3نرم تنان :به جانوراني گفته مي شود كه بدني متقارن و نرم دارند و داراي زباني سوهان مانند هستند .اكثر
نرم تنان آبزي هستند .راب و حلزون ،آفات كشاورزي در بين نرم تنان ميباشند .رابها بدون صدف هستند ،در
حالي كه حلزونها داراي پوششي به نام صدف مي باشند(شكل.)3

شکل  -9راب ها(سمت راست)وحلزون های گیاهی(سمت چپ)

 -4پستانداران :جانوراني هستند كه با جويدن اندامهاي گياهي به آنها خسارت مي زنند .موش ،خرگوش و
گراز نمونههايي از اين نوع آفت ميباشند .جوندگان به رده پستانداران تعلق دارند(شكل .)6
 -9پرندگان:گنجشک،كالغ ،كبوتر و سار.از پرندگاني هستند كه با برچيدن بذرهاي پاشيده شده و نيز جوانههاي
نو رسته يا دانههاي تشكيل شده ،خسارت وارد ميكنند(شكل .)7
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گفتوگو
کنید

به شكل  9نگاه كرده و در مورد هر يک گفتوگو كنيد.

شکل  -5برخی از حشرات مفید

شکل و چرخه زندگی حشرات
حشرات داراي اسكلت خارجي و بدني سه قسمتي شامل
سر ،سينه و شكم هستند كه از ناحيه سينه(سطح شكمي)
سه جفت پا منشعب ميشود(شكل. )0به همين خاطر آنها
را شش پايان نيز ميگويند.
حشرات عموماً جانوراني تخم گذار هستند(شكل  .)13گذر
از مرحلۀ تخم به حشرۀ كامل،يک نسل ناميده ميشود .اين
عبور با تغييرات ساختاري و ظاهري ،همراه است كه به آن
دگردیسی ميگويند.
شکل  -11بیشتر حشرات تخم گذار هستند
فعالیت

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

انواع دگر دیسی در حشرات
الف – دگرديسي كامل
در اين نوع دگرديسي چرخه زندگي شامل مراحل تخم ،الرو(سنين الروي) ،شفيره و حشره كامل است.
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ب -دگر ديسي ناقص
در اين نوع دگر ديسي ،شكل كلي حشره در مراحل مختلف كامالً تغيير نميكند .دگر ديسي ناقص داراي انواعي
است .حشرات با دگرديسي ناقص مرحله شفيرگي ندارند و مراحل حشره ناكامل در آنها به جاي سنين الروي
شامل سنين پورگي ميشود .به اين ترتيب ،يک حشره با دگرديسي ناقص در طول زندگي مراحل تخم ،سنين
پورگي و حشره كامل را طي مي كند(شكل .)11

شکل  -11دوره زندگی پروانه سفید کلم بعنوان نمونهای از

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

دگر دیسی کامل

بیندیشید

علت نامگذاري چرخههاي زندگي به دگر ديسي كامل و ناقص چيست؟

در چرخه زندگي حشرات ،مرحله تخم ،شفيرگي و در اغلب موارد حشره كامل( مانند پروانهها)تغذيه در گياهان
ندارن د .بنابراين در مرحله الروي و پورگي و گاهي حشره كامل است كه حشرات به واسطه تغذيه از گياهان
خسارت وارد ميكنند(شكل .)10

شکل -13حشرات در مرحله پورگی و الروی بسیار پرخورند.
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روش جمعآوری ،اتاله و کلکسیون آفات
براي اين كه آفات به روش شايسته مهار گردند ،بايد آنها را به خوبي شناسايي نمود .براي شناسايي آفات،
جمعآوري آنها در عرصه كشاورزي با روشهاي علمي ،ضروري است .روش جمعآوري آفات بر حسب نوع آفت،
عادتها و چرخه زندگي ،متفاوت است.
روشهای جمع آوری آفات
بهطور كلي ،انواع روشهاي جمع آوري بر حسب نوع آفات ،عبارتند از:
جوندگان و آفاتي را كه متعلق به رده پستانداران هستند ميتوان با استفاده از تلههاي زندهگير و مردهگير
جمعآوري كرد(شكل .)14

شکل -14تلههای زندهگیر و مردهگیر
پژوهش

در منطقه شما موش را با چه روشهايي به تله مياندازند؟

پرندگان را با گسترانيدن دام ميتوان جمع آوري نمود(شكل .)13
نرم تنان ،با تلههاي طعمه مسموم و يا دست قابل جمع آوري هستند(شكل .)16

شکل  -19تور برای بدام انداختن پرندگان

شکل -19طعمه مسموم برای نرمتنان
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حشرات را بر حسب قابليت پرواز آنها ميتوان با استفاده از تور حشرهگيري ،آسپيراتور ،قلممو ،انواع تله يا حتي
دست بر حسب جدول زير به دام انداخت و جمعآوري نمود(شكل .)17

نوعی تله نوری

تور حشرهگیری

آسپیراتور
شکل  -19انواعی از وسایل جمع آوری حشرات

جدول  -1لیست وسایل حشرهگیری و علت کاربرد آنها با ذکر نمونه کاربرد

انواع وسایل
حشرهگیری

تشریح وسیله

تور حشرهگيري

با استفاده از تور ميتوان حشرات تندپرواز را حين
پرواز گرفت.

مگس ،زنبور ،پروانه

آسپيراتور

با ايجاد مكش ،حشرات كوچک و در حال استراحت
وارد محفظه شده ،گرفته مي شوند.

شته ،پسيل ،زنجرک ،تريپس

قلم مو

با قلم مو نرم حشرات كوچک و كم تحرک از روي برگ
و ساقهها جمعآوري ميشوند.

شته ،پسيل زنجرک ،تريپس

تله

دست يا پنس
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مثال

انواع حشرات بر حسب نوع تله:
بر حسب عادت رفتاري و زيستشناسي حشره براي تله رنگي براي تريپس و سفيدبالكها
آن تله گذاشته ميشود.
تله خاكي براي حشرات خاكزي
تله نوري براي شب پروازها
با حركت سريع دست يا پنس حشره گرفته ميشود.
بهتر است اين كار با دستكش انجام شود.

ملخ
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نکات ایمنی






فعالیت

براي گرفتن حشره با دست ،از دستكش مناسب كه كار با آن راحت باشد ،استفاده كنيد.
برخي از حشرات داراي ترشحات حساسيتزا هستند.
برخي از حشرات قطعات دهاني قوي دارند كه موجب آسيب ميشود.
گروهي از حشرات مانند زنبور عسل و زنبور قرمز نيش دارند.

جمع آوری حشرات
وسایل و مواد مورد نیاز :تور حشرهگيري ،آسپراتور،
پنبه ،الكل ،شيشه دهانه گشاد(شكل .)18
مراحل انجام کار:
 -1همراه هنرآموز خود با لباس مناسب كار وارد مزرعه
در حال رشد و نمو گياهان زراعي شويد.
دقت کنید :بهترين ساعت براي اين فعاليت حدود
ساعت  9تا  13صبح ميباشد .در ضمن فعاليت مراقب
گياه اصلي باشيد.
 -1با مشاهده آفات در مزرعه ،وسيله مناسب براي
جمعآوري مشخص نماييد.
 -0تشخيص خود را به تأييد هنرآموز خود برسانيد.
 -4اقدام به حشرهگيري يا جمعآوري نمونه نماييد.

شکل-19برخی از تجهیزات جمعآوری و نگهداری حشرات

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

 -3حشرات جمعآوري شده را با دقت و تمرين بيشتر به شيشه درب كه محتوي پنبه آغشته به الكل است و يک حائل
مقوايي روي آن قرار دارد ،منتقل نماييد.
 -6نمونههاي جمعآوري شده را به آزمايشگاه منتقل نماييد.
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روشهای نگهداری حشرات
بدن برخي از حشرات به فاصله كوتاهي پس از جمعآوري خشک ميشود .با خشک
شدن بدن ،امكان تغيير يا فرم دادن آن غيرممكن ميگردد .بنابراين بايستي از خشک
شدن نمونه جمعآوري شده جلوگيري شود .يكي از روشهاي پيشگيري از خشک
شدن سريع بدن حشرات ،قرار دادن آنها در جعبه دسيكاتور(شكل  )19ميباشد .بدن
نرم حشرات را ميتوان به راحتي فرم داد ،اما اگر به هر دليلي خشک شده باشد ،براي
نرم كردن بدن اينگونه حشرات ،روشهاي مختلفي وجود دارد.
فعالیت

شکل  -15دسیکاتور

نرم کردن بدن حشرات به روش فرمالین
ابزار ،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز:ظرف شيشهاي دهان گشاد نيم ليتري ( 333سي سي)ماسه شسته،آب
معمولي ،فرمالين ،كاغذ صافي ،قطره چكان
مراحل انجام کار:
 -1لباس مناسب كار در آزمايشگاه بپوشيد.
 -1همراه هنرآموز خود به محل نگهداري حشرات جمع آوري شده در آزمايشگاه وارد شويد.
 -0يک ظرف  333سانتيمتر مكعبي (سي سي) يا نيم ليتري از جنس شيشه يا پالستيكي انتخاب كنيد.
 -4ظرف را تا ارتفاع  3سانتيمتر از ماسه شسته پر كنيد.
 -3با افزودن تدريجي آب به ظرف ،ماسه را از آب اشباع كنيد.
 در هنگام کار با فرمالین حتماً از دستکش استفاده نمایید .هدف از به کارگیری
فرمالین جلوگیری از پوسیده شدن حشرات است ،بنابراین اگر ماسه تمیز و آب مقطر
استفاده کنید وحشره نرم شده را سریع فرم دهید ،نیازی به فرمالین نیست.
 آب از سطح ماسه بیشتر نشود.

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

بیشتر بدانید

بر حسب نوع حشره يک الي سه روز طول ميكشد تا بدن حشره نرم شود.
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پژوهش

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

اتاله کردن
به روشي از خشک كردن كه همراه فرم دادن باشد ،اتاله كردن ميگويند .براي اتاله كردن از تختهاي با يک
شكاف طولي به نام تخته اتالوار استفاده ميكنند(شكل .)13بدن حشره در شكاف تخته اتالوار استقرار يافته و
بال ها و پاهاي آن به نحوي مناسب قرار داده ميشود تا شكل ظاهري آن قابل مشاهده و مطالعه گردد .به اين
منظور برخي ترجيح ميدهند كه بالهاي يک سوي حشره را در حالت استراحت و بالهاي سوي ديگر آن را به
حالت پرواز تثبيت كنند.

شکل  -21تخته اتالوار
بیشتر بدانید

بسياري از حشرات كوچک و نوزاد آنها را ميتوان پس از جمعآوري مستقيماً در الكل اتيليک  73درصد يا فرمالين قرار
داد .براي مشاهده آنها ميتوان آنها را در صمغ روي الم تثبيت نمود و از ذره بين يا بينوكولر استفاده كرد.

فعالیت

ساخت جعبه اتالوار و اتاله کردن یک پروانه
ابزار،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز:
تخته گسترده (اتالوار) كه ميتوانيد آن را بسازيد .كافيست دو تكه تخته را با فاصله براي مستقر كردن بدن حشره در
آن روي يک تخته بچسبانيد ،سوزن ته گرد ،قالب يا سوزن بلند براي شكلدهي.
مراحل انجام کار:
 -1براي اتاله كردن حشرات مانند شكل  11عمل كنيد:
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شکل -21مراحل اتاله کردن حشرات به ویژه پروانهها

 -1در صورتي كه به علت ريز بودن حشرات امكان سنجاق زدن نباشد ،ميتوان آن را مستقيماً به مقوايي كوچک چسباند
و به مقواي اصلي سنجاق كرد .سنجاق را طوري بايد در بدن حشره فرو نمود كه حدود 𝟑𝟏 طول آن باالتر از حشره قرار
گيرد .محل سنجاق روي بدن حشره بستگي به نوع آن دارد(شكل.)11

نادرست

نادرست

درست

شکل  -22روش سوزن زدن حشره

 -0پس از اتاله نمودن حشره ،آن را بايد برچسب زد و در قاب دربسته مناسب نگهداري نمود(شكل  .)10نمونه
اتاله شده در جعبه جمعآوري ،وسيلهاي براي نشان دادن آفات مزرعهاي يا انباري هر گياه در منطقه است .با
قرار دادن برگ شناسه ،حاصل كار خود را معتبرتر و ارزشمند نماييد.
 -4اطالعاتي چون نام آفت (فارسي و محلي ،در صورت امكان نام راسته و علمي آفت) ،ميزبان آفت ،زمان و
مكان(نام دقيق محل مزرعه با نام روستا از توابع شهرستان استان و  GPSمكان) جمعآوري ،نام جمعآوري
كننده و تشخيص دهنده در شناسه بايستي نوشته شود .هر چه اطالعات كاملتر و دقيقتر باشد ،بهتر است .اين
اطالعات را بايستي روي برچسب داراي كاغذ مناسب (كاغذ يا مقواي گالسه) مناسب با خودكاري كه جوهر آن
كم رنگ نشود ،نوشته و در كنار نمونه در جعبه قرار داد.
119

کنترل آفات گیاهان زراعی

شکل  -23نمونه جعبه نگهداری حشرات
بیشتر بدانید

يكي از كلكسيون هاي ارزشمند در دنيا ،مي تواند كلكسيون مجموعه پروانهها ،حشرات يا آفات يک منطقه باشد .مسلما
هر چه كار دقيق و حرفهايتر باشد ،ارزش آن بيشتر مي شود .در اين راستا ،جعبه اي از آفات يونجه يا هر زراعت ديگر
در منطقه كشاورزي مشخص ارزش و اعتبار بيشتري از پروانههاي يک منطقه دارد .چرا؟

فعالیت کنید

تهیه مجموعه یا کلکسیون آفات گیاهان زراعی منطقه
ابزار،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز :تور حشره گيري ،سوزن ته گرد ،شيشه دهانه گشاد ،دسيكاتور ،آسپيراتور،
تخته گسترده (اتالوار) ،پنبه ،الكل ،جعبه نگهدارنده حشرات
مراحل انجام کار:
 -1به گروههاي كاري  1نفر تقسيم شويد.
 -1هر گروه يک يا دو گياه زراعي منطقه را به عهده بگيرد.
 -0وسايل و امكانات مورد نياز براي جمع آوري ،نگهداري ،اتاله كردن را تحويل بگيريد يا بسازيد.
 -4خارج از ساعات آموزش و در طول سال زراعي اقدام به جمع آوري ،نگهداري موقت ،اتاله كردن حشرات فعال روي
گياه زراعي خود نماييد.
 -3در هر مورد و به طور پيوسته با هنرآموز خود مشاوره كرده و گزارش پيشرفت خود را ارايه نماييد.
 -6حشرات جمع آوري شده را با فاصله زماني مشخص به هنرآموز خود نشان داده و پس از تأييد آفت بودن آن ،بانام
معرفي شده ،به جعبه كلكسيون آفات گياه زراعي خود اضافه كنيد.
 -7براي حشرات جعبه خود شناسه تهيه كرده و روي هر يک از حشرات الصاق نماييد .اين شناسه نشان خواهد داد
كه اين آفات مربوطه به چه گياهي در كدام منطقه بوده و چه كساني آن را جمع آوري كردهاند.
به تدریج در مورد زمان مناسب ،روشها یا ترفندهای خاص برای جمعآوری و غیره
کسب تجربه خواهید کرد ،در این مورد با دوستان خود تبادل اطالعات نمایید.

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

ردیف

1

مراحل
کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

آفات (حشرات) را جمعآوري كرده و آماده نگهداري
باالتر از نمايد (كلكسيون) ،انواع حشرات را دستهبندي كند
حد انتظار و چرخه زندگي آفات جمعآوري شده در منطقه
خود را تجزيه و تحليل نمايد.

0

آفات(حشرات) را جمعآوري كرده و آماده نگهداري
نمايد(كلكسيون) ،انواع حشرات را دستهبندي
كند.

1

عدم جمعآوري يا دستهبندي حشرات آفت

1

آزمايشگاه ،دسيكاتور،
آسپيراتور ،تخته
شناسايي
گسترده(اتالوار) ،تور
در حد
آفات
حشرهگيري ،شيشه دهان
انتظار
گشاد ،فرمالين ،الكل

پايينتر از
حد انتظار

مکانیسم خسارت زایی آفات
چگونگي خسارت زدن آفات به ويژه حشرات به روش تغذيه
آن بستگي دارد .روش تغذيه بيشتر از همه به نوع قطعات
دهاني حشره مربوط ميشود.
در ميان انواع قطعه دهاني در حشرات ،قطعات ساينده جونده
و زننده مكنده خسارت زا هستند.
شکل -24قطعات دهانی ساینده جونده در حشرات

روش خسارت زنی با قطعات دهانی ساینده جونده
قطعه دهاني ساينده جونده(شكل  )14كه در ملخها ،سوسکها و الروها مشاهده ميشود ،با خرد كردن ماده
غذايي جامد كه ميتواند برگ ،ساقه ،دانه ،ريشه و ساير قسمتهاي گياه باشد ،آثاري از پارگي يا خورده شدن
بخشي از اندام را از خود بهجا ميگذارد.
الرو برخي از حشرات همچون سوسک مفتولي ريشه ،مگس لوبيا و مگس پياز در خاک فعاليت ميكند و از
گياهچه و پياز در خاک تغذيه ميكنند(شكل.)13
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شکل  -29به ترتیب از راست به چپ :خسارت الرو سوسک مفتولی ،مگس لوبیا و مگس پیاز مکنده

برخي از برگخوارها مانند سوسک برگخوار
سيب زميني (كلرادو) و عروسک خربزه ،برگ
را ميجوند(شكل .)16

شکل -29عروسک خربزه(راست) و سوسک برگخوار(چپ)

برخي برگخوارها ،وسط برگ را سوراخ كرده و از آن تغذيه ميكنند(برگخوار چغندر قند يا كارادرينا)(شكل .)17
برخي تنها رگبرگها را باقي ميگذارند (الرو برگخوار نارون) (شكل .)18

شکل-29خسارت الروکارادرینا

شکل-29خسارت برگخوار نارون

گروهي از الروها ،از بافت سبز در فاصله بين دو روپوست تغذيه ميكنند(مگس چغندر) (شكل .)19
و برخي آفات مثل سوسک قهوهاي گندم دانهخوار هستند(شكل .)03

111

شکل  -31سوسک قهوهای گندم

شکل -25خسارت مگس چغندر

برخي از آفات مثل ،كرم هليوتيس (شكل)01
و ساقهخوار برنج (شكل ،)01با جويدن ،كانال
و حفره در داخل و ساقه يا ميوه ايجاد
ميكنند كه موجب ورود عوامل بيماريزا و
فساد ميشوند.

شکل -31کرم هلیوتیس

شکل -32ساقه خوار برنج

روش خسارت زنی با قطعات دهانی زننده مکنده
در قطعه دهاني زننده مكنده كه شبيه ني است دو مجرا يا كانال وجود
دارد.كانال كوچکتر كانال زننده است كه از طريق آن بزاق حشره به
بافت گياهي وارد ميشود و كار آن رقيق كردن ،ممانعت از انعقاد شيره
گياهي و پيش هضم آن است .پس از زنندگي و تزريق بزاق به بافت،
شيره گياهي از طريق كانال تغذيهاي كه بزرگتر است ،به داخل حفره
دهاني مكيده ميشود(شكل.)00
شکل  -33دهانی زننده مکنده حشرات

حشرات با قطعات دهانی زننده مکنده:
 ناجور باالن كه قسمتي از بال آنها غشايي و قسمت ديگر كيتيني است .سنها و سنکها از جمله ناجور باالن
هستند(شكل 04و.)03
 شتهها كه به جورباالن تعلق دارند و داراي بدني گالبي شكل هستند(شكل.)06
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شکل  -34سن گندم

شکل  -39شته جالیز

شکل  -39سنک کلزا

زنجره (شكل )07و زنجرکها (شكل )08كه جوربال هستند ،بدني مثلثي دارند و داراي چشماني برجسته هستند
و تفاوت آنها در اندازهشان است.

شکل -39زنجره

شکل  -39زنجرک

 سفيدبالکها كه جوربال هستند و به خاطر
شباهت به مگسها به مگس سفيد معروفند،
البته سفيدبالکها چهار بال دارند و اندازه آنها
ميليمتري است(شكل .)09
 پسيلها كه شباهت زيادي به زنجرکها
دارند و تفاوت آنها در خارهايي در ساق پاي
آنهاست( شكل.)43
شکل  -35سفید بالک

شکل  -41پسیل
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پژوهش

خسارت كنهها چگونه است؟

 برخي حشرات با تخمگذاري درون گياه موجب آسيب آن ميشوند .از جمله آنها مگس خربزه است كه با
سوراخ نمودن ميوه ،تخم را داخل پوست ميوه قرار ميدهد(شكل .)43
 جانوراني چون خرگوش و گراز با ورود به مرزعه ،افزون بر تغذيه باعث خرابي و له شدن گياهان مي
شوند(شكل .)46
 پرندگان و جوندگان چون موش دانهخوار هستند(شكل.)47

شکل -49خسارت مگس خربزه

شکل-49خسارت گراز به مزرعه ذرت

شکل  -49خسارت موش به باللها

نمونهگیری آفات
پايش مزرعه از طريق جمع آوري گياهان خسارت ديده يا نمونه آفات يا بقاياي بهجا مانده صورت ميپذيرد.
بهتر است قبل از آنكه آثار خسارت مشاهده شود ،مزرعه با سركشيهاي مكرر ،مورد نمونهگيري قرار گيرد.
زمان نمونهگيري را كارشناس تعيين ميكند .چگونگي حركت در سطح مزرعه در فرايند نمونهگيري به يكي از
اشكال  W ،S ،N ،Mو  Uروي نقشه مزرعه يا عرصه است.
داوری کنید

نقشهاي از مزرعه به شكل مربع را رسم كنيد .سپس روشهاي نمونه برداري را در آن رسم كنيد .همپوشاني كدام روش
بهتر است؟ اگر نقشه شما مستطيل بود ،چه تفاوتي ميكرد؟

119

روشهای نمونهگیری
روشهاي نمونهگيري حشرات عبارتند از:
کادر زدن :با كادري چهارگوش( فلزي يا چوبي)،
حشرات با تحرک نه چندان زياد را نمونهبرداري
ميكنند.
تور حشرهگیری :براي حشرات با قابليت پرواز
(شكل )48

شکل-49تور زدن

آسپیراتور :روش استفاده و موارد قابل استفاده آن
پيشتر توضيح داد شد.
ضربه زدن و تکاندن گیاه میزبان :حشرات روي
گياه با ضربه زدن (شكل )49به روي صفحه يا
پارچهاي كه زير آن پهنشده ،سقوط ميكنند.

شکل -45تکاندن یا ضربه زدن به برگ

تلههای نوری :بسياري از حشرات به نور مرئي در محدوده طول موج  013-633نانومتر عكسالعمل نشان
ميدهند .بنابراين ،ميتوان در اطراف المپ هاي با رنگ نور مناسب ،نوارهاي آغشته به چسب يا سم را براي
جمعآوري حشرات مورد نظر ،استفاده كرد(شكل.)33

شکل- 91استفاده از تله نوری برای جمعآوری حشرات
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کارت و نوار چسبناک رنگی :كارتها و نوارهاي چسبناک زرد در ابعاد مختلف در بازار وجود دارند ،براي
جمعآوري آفتهايي چون شتههاي بالدار ،سفيدبالکها ،زنجرکها ،پسيلها و مينوزها كاربرد دارند .در حالي
كه كارتهاي آبي چسبناک براي تريپسها و مگس ها استفاده ميشود(شكل.)31

شکل-91استفاده از کارت چسب رنگی
خالق باشید

با شطرنجي نمودن صفحه چسبناک تله رنگي ،كار شمارش آفت به دام افتاده راحتتر انجام ميشود .چرا؟

تلههای خاکی :شامل يک محفظه شيشهاي يا فلزي
حاوي مواد جاذب و غيرقابل خروج(سطح شيبدار
صيقلي) براي حشرات خاکزي هستند .تله خاكي ،در
چالهاي در خاک به صورتي قرار داده ميشود كه لبه
آن مماس با خاک باشد(شكل.)31
شکل- 92تله خاکی

تلههای طعمهای :با قرار دادن مواد غذايي مورد پسند آفت در محفظه قابل ورود اما غيرقابل خروج ،همچون
سطح شيبدار يا عمودي طراحي ميشوند.
مسلم است كه ميتوان بر اساس هدف از نمونهگيري به طراحي تله بر اساس گرايشهاي رفتاري حشرات به
صورت ابتكاري نيز پرداخت .به اين ترتيب كه از تركيبي از جلبكنندهها اعم از طعمه غذا ،رنگ ،نور ،مواد جاذب
استفاده كرد.
طراحی کنید

چه روشها يا ترفندهاي ديگري را براي به دام انداختن حشرات يا آفات ميتوانيد پيشنهاد دهيد ؟چگونه؟
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ساختن تله
با مشاهده نمونه تله هاي موجود در بازار ،مطالعه منابع و راهنمايي گرفتن از هنرآموزان ،تلهاي براي پايش و تعيين
آستانه و سطح زيان اقتصادي مهمترين آفت منطقه (حسب بررسيهاي پيشين) بسازيد.
 -1يک بطري پالستيكي را برش دهيد.

 -1قسمت سر بطري را جدا كنيد.

 -0سر بطري را بصورت برعكس در بطري قرار دهيد.

 -4ميتوانيد از طريق قيف ايجاد شده به درون تله آب يا
مخلوطي از آب و قند بريزيد و در ادامه  1-1قطره مايع
ظرفشويي به آن اضافه كنيد.

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

شکل – 93یک پیشنهاد برای ساخت تله

فعالیت

نمونهگیری جمعیت آفات مهم مزرعه برای تعیین آستانه و سطح زیان اقتصادی آنها
ابزار ،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز :تله مناسب ،ظرف انتقال آفات ،لباس وكفش مناسب كار ،تجهيزات ايمني.
مراحل انجام کار:
 -1با توجه به آفتهايي كه در فعاليت پايش مورد بررسي قرار داديد و با تأييد هنرآموز خود ،مهمترين آفت را انتخاب
كنيد.
 -1با تله مناسب براي جمعآوري آن آفت ،در زمان مناسب همراه هنرآموز وارد مزرعه شويد.
 -0تلهها را در جاهايي مناسب بر حسب محل زندگي و خسارترساني آفت براي مدت  3روز قرار دهيد.
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اگر در تهیه تله یا طعمهها از مواد سمی استفاده کردید که برای انسان یا دام خطرناک
هستند ،عالئم هشدار دهنده برای تعیین محدوده تله یا طعمهگذاری تهیه نمایید .از رنگ
زرد برای پوستر و عالمت خطر و ورود ممنوع استفاده کنید .جمله باید به صورت خبری و
امری باشد .در صورت امکان موانع هم برای ورود به مزرعه در نظر بگیرید.

 -4بهصورت روزانه به محل تله و طعمه ها سركشي كنيد(هر روز حداقل يک بار) .از زمان كارگذاري تله و نيز مواقع
سركشي ،عكس تهيه كنيد.
 -3آفات به دام افتاده در تلهها را خالي و شمارش نماييد .تعداد و ساير اطالعات آنها را در جدول مربوطه درج كنيد.
 -6محتويات هر تله را در كيسه پالستيكي زيپدار يا بطري دردار كه به اين منظور برچسب تله مربوطه را قرار داده و
براي بررسيهاي بيشتر به آزمايشگاه هنرستان ببريد.
 -7عكسه ا را همراه با جدول در قالب گزارش نگهداري كنيد و به هنرآموز ارائه نماييد.

تهیه عکس و نگارش گزارش روزانه برای هر محل طعمه از الزامات برنامه طعمهگذاری است که از طریق آنها میتوان
به اثربخشی عملیات طعمه گذاری پی برد .گزارشها افزون بر مشخص کردن روند برنامه فعلی ،در برنامهریزیهای
آتی نیز مؤثر میباشند.

بیشتر بدانید

گفتوگو
کنید

نتايج پايش مزرعه به صورت جمع آوري گياهان خسارت ديده يا نمونه آفات يا بقاياي به جا مانده به كارشناسان ارائه
ميشود .آنها با استفاده از اطالعات كسب شده از پايش و آگاهي از زيستشناسي آفت در منطقه ،تراكم جمعيت آفت
را در مرحله حساس رشد گياه ،پيشبيني ميكنند و بر اساس آن آستانه و سطح زيان اقتصادي آفت و مناسبترين
زمان كنترل آن را تشخيص ميدهند.

در كالس تركيب و تراكم آفات به دام افتاده را بررسي و چگونگي جمعآوري را توضيح دهيد.
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فعالیت

شناسایی روشهای خسارت
ابزار،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز :تجهيزات ثبت و ضبط (نوشتاري ،عكس و فيلم) ،لباس مناسب كار ،جعبه
تشريح آزمايشگاه حشره شناسي ،پاكت كاغذي.
مراحل انجام کار:
 -1لباس مناسب كار بپوشيد.
 -1همراه هنرآموز به مزرعه هنرستان وارد شويد.
 -0گياهان زراعي مختلفي را در بخشهايي از مزرعه مورد بررسي قرار دهيد.
 -4هرگونه خسارت وارده به گياه مانند جويدگي ،رنگ پريدگي و نشانههاي غيرطبيعي را با دقت و در صورت نياز با
استفاده از لوپ يا ذره بين ،شناسايي كنيد.
 -3روش خسارت را برحسب نوع قطعات دهاني ،پيش بيني بزنيد.
 -6پيش بيني خود را با مشورت هنرآموز تأييد يا رد نماييد.
 -7نمونههايي از عاليم خسارت را جمعآوري كرده و با قرار دادن در پاكت كاغذي به آزمايشگاه بياوريد.
 -8عاليم خسارت را با راهنمايي هنرآموز به شكل علمي خشک و نگهداري نماييد.
 -9از توضيحات هنرآموز و يافتههاي خود گزارش تهيه كنيد.

میزبان آفات
برخي از حشرات آفت ،از گياهان متعددي تغذيه ميكنند ،بنابراين چند ميزبانه (پلي فاز) هستند؛ مانند آفت
كرم طوقهخوار(شكل.)34
در حالي كه برخي ديگر از آفات حشرهاي ،از يک نوع گياه به عنوان ميزبان تغذيه ميكنند و اگر آن گياه وجود
نداشته باشد ،از گرسنگي از بين ميروند .به اين نوع آفات تک ميزبانه يا تک خوار (منوفاز) گفته ميشود؛ مانند
سن گندم(شكل .)33
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تخمریزی
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انواع روشهای کنترل آفات گیاهان زراعی
انواع روشهاي كاربردي كه در مديريت آفات استفاده مي شوند ،عبارتند از:
کنترل قانونی (قرنطینه) ،شامل جلوگيري از ورود و خروج آفات همراه با محصوالت مختلف گياهي به مناطق
مختلف كشاورزي در سطوح كشوري ،استاني تا مرزعهاي ميباشد .چنانكه پيشتر آموختهايد ،ورود يک موجود
زنده به اكوسيستم ديگر ميتواند موجب تبديل شدن آن به آفت سرسخت گردد.
پژوهش

آيا در منطقه شما ايستگاه قرنطينه گياهي داريد؟

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

گفتوگو
کنید

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

پژوهش

چند رقم مقاوم در منطقه خود ميشناسيد كه توسط كارشناسان كشاورزي توصيه شدهاند؟

کنترل زراعی ،شامل رعايت تناوب و آيش ،شخم ،اصالح خاک ،تقويت گياه ،رعايت تراكم مطلوب بوته ،تنظيم
آبياري ،تغيير تاريخ كاشت يا برداشت ،حذف علفهاي هرز ،كشت گياهان تله ،جمعآوري بقاياي گياهي و
مالچپاشي است.
پژوهش

در مورد چگونگي بكارگيري روش هاي زراعي در كنترل آفات منطقه خود بررسي نماييد .نظر كشاورزان را در مورد
هريک جمعآوري و در كالس مورد گفتوگو قرار دهيد.

کنترل مکانیکی ،شامل جمعآوري حشرات با دست و يا ماشينهاي مكنده(سن گندم) ،حفر گودال منتهي به
مانع(ملخ) ،نصب توري (پشه و مگس) ،كشتن الروها(مثال :الروهاي چوب خوار پروانه فري با سيم مفتولي) و
انواع تلههاي بهكاررفته به منظور كاهش جمعيت آفات ميباشد.
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بیشتر بدانید

از اين مورد به بعد روشهاي توصيه شده پيشگيري تلقي نميشوند ،در اين شرايط آفت وجود دارد و بايد برنامهاي براي
پايين نگهداشتن جمعيت آن داشت.

کنترل فیزیکی ،شامل بهرهگيري از امكانات فيزيكي همانند دما ،نور و امواج الكترومغناطيسي به منظور كنترل
آفات ميباشد .روش كنترل فيزيكي ،بيشتر براي محيطهاي بسته گلخانهاي كاربرد دارد.
کنترل بیولوژیکی ،كه عبارت از پايين آوردن جمعيت آفات با استفاده از عوامل زنده( دشمنان طبيعي) است.
در پودمان بعد با چگونگي آن بيشتر آشنا خواهيد شد.
پژوهش

امروزه بر اهميت كنترل بيولوژيكي در كنترل آفات تأكيد ميشود .داليل آن را بيابيد؟

کنترل رفتاریجمعيت آفت به منظور ايجاد تداخل در رفتارهاي اجتماعي در جمعيت از طريق مواد جلبكننده
يا دفعكننده (فرومونها) انجام ميپذيرد.
کنترل از طریق کاربرد مواد تنظیمکننده رشد ،به منظور ايجاد اختالل در دگرديسي و توليدمثل آفات ،از
اين مواد استفاده ميشود .به اين ترتيب ،چرخه زندگي حشره آفت مختل ميشود.
کنترل با استفاده از سموم (گیاهی و شیمیایی) ،در مورد اين روش در ادامه بيشتر توضيح داده خواهد شد.
هر كدام از اين روشها در شرايط خ اصي ممكن است بهترين روش كنترلي محسوب شود .اگر مديريت مزرعه
به خوبي انجام پذيرد ،روش هاي اوليه مانند كنترل ورود و خروج محموله بذر و نشا به مزرعه ،انتخاب رقم مقاوم
براي كشت ،كنترل زراعي مناسب براي پايين نگه داشتن جمعيت آفات در صورت حضور در مزرعه كافي خواهد
بود .به طور كلي در كنترل آفات يک عرصه كشاورزي به ندرت كاربرد تنها يک روش توصيه ميگردد .بلكه
تلفيق از چندين روش و حتي روشهاي ابداعي ديگر ،با بررسيهاي كارشناسانه در عرصه ،قابل توصيه و كاربرد
مي باشد .به اين ترتيب امروز مديريت تلفيقي آفات براي كنترل آفات توصيه ميشود.
شناسایی روش کنترلی مناسب
منظور از كنترل آفات ،از بين بردن كامل يا ريشهكني آنها نيست بلكه هدف مهار جمعيت آفات براي كاهش
خسارت آنها ميباشد .كنترل هر آفت روشهاي مختلفي دارد كه بر حسب مشاوره با كارشناسان ميتوان از
بهترين روش يا تركيبي از روش ها ،استفاده نمود .اساس انتخاب روش مناسب در مهار هر آفت ،اطالع از مقدار
و نحوه خسارت رساني آفت است .مقدار و نحوه خسارت آفات به دو گروه عوامل عمده بستگي دارد.
 عوامل مربوط به ويژگيهاي آفات (مانند نوع آفت ،محل زندگي ،تعداد نسل ،عادتها يا رفتارها و البته اندازه
هر آفت)
 عوامل مربوط به ويژگيهاي محيطي كه آفات در آن قابليت زيستن دارند.
پايش اين ويژگي ها بايستي بطور پيوسته در تمام طول سال(اعم از فصل رشد و دوره زمستانگذراني آفت)،
انجام شود .به اين منظور بايد عرصه كشاورزي به لحاظ عالئم خسارت و محلهاي زندگي آفات مورد جستوجو
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قرار گيرد تا مشخص گردد كه كدام روش براي كاهش جمعيت آفت ،قبل از بروز خسارت غيرقابل تحمل،
مناسب است.
معموالً محل خسارت نزديک محل زندگي يا آشيان آفات در خاک ،ريشه ،ساقه يا برگ و يا روي گياه است.
براي مثال خسارت كرم طوقه خوار به صورت آسيب به ناحيه طوقه و بريدن ساقه است .محل زندگي آن خاک
است .كرم(الرو) اين آفت ،پرخور است و ميتواند چندين بوته را هر روز از بين ببرد(شكل.)36
بنابراين استفاده از طعمه مسموم براي كنترل آن ميتواند كارايي داشته باشد.
تا سالها بشر تنها راه كنترل آفات را از بين
بردن آنها مي دانست .امروزه نادرست بودن اين
تفكر ،ثابت شده است .زيرا از بين بردن آفات
تبعات ويرانگري در محيط زيست دارد و تعادل
اكوسيستم رابههم ميزند.

شکل - 99کرم طوقه خوار
گفتوگو
کنید

چرا هدف از كنترل آفات از بين بردن كامل آفات نيست ،بلكه مهار آنها ميباشد؟

ويژگيهايي از آفات كه بر خسارت زايي آنها مؤثر هستند:
تعداد نسل :تعداد نسل عبارت است از تعداد دفعاتي كه حشرات كامل در طول يک فصل رشد با طي مراحل
نوزادي ،پديد ميآيند.
برخي از گونهها ،يک نسل در سال دارند(مانند سن گندم) ،اما برخي ديگر داراي تعداد نسل زيادي هستند(مانند
انواع شته) .هرچند گونههايي هم هستند كه يک نسل آنها چندين سال طول ميكشد(مانندسوسک مفتولي
سيب زميني كه يک نسل آن  4تا  6سال بر حسب شرايط اقليمي طول ميكشد) .در واقع تعداد نسل ،نشانگر
سرعت افزايش تعداد آفت و استمرار خسارت آنها بر حسب شرايط منطقه است.
طول مدت يک نسل افزون بر نوع گونه يا ويژگيهاي حشره آفت ،به شرايط اقليمي نيز بستگي دارد .به عبارت
ديگر يک حشره در يک منطقه سرد داراي تعداد نسل كمتري نسبت به منطقه گرم است.
براي مثال سوسک برگخوار سيب زميني در مناطق سردسير يک نسلي و در مناطق معتدل ايران بيش از يک
نسل در سال دارد .بنابراين ،اطالع از شرايط آب و هوايي منطقه (تقويم هواشناسي ده ساله) و نيز زيستشناسي
حشره در مديريت و كنترل جمعيتهاي آن بسيار مهم است.
بیندیشید

آيا تعداد نسلهاي يک آفت در ميزان خسارت زايي آن نقش دارد؟ چرا؟
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عادتها یا رفتارهای آفت :اين رفتارها نيز موضوعي تعيينكننده در ميزان خسارتزايي آن هستند .اگر آفتي
پرخور و پر تحرک باشد ،نسبت به آفتي كه كم خور و كم تحرک است ،خسارت بيشتري را وارد ميكند.
اندازه آفت :اين ويژگي هم در خسارت زايي آن مهم است .براي مثال ،يک آفت بزرگتر ،خسارت بيشتري از
يک آفت كوچکتر در شرايط و تعداد مساوي دارد.
فعالیت

شناسایی روش کنترلی در منطقه
ابزار ،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز :دسترسي به منابع علمي و مشاوران ،فراهم كردن شرايط بررسي
مراحل اجرای کار:
 -1به گروههاي كاري  1-0نفره تقسيم شويد
 -1هر گروه با تأييد هنرآموز خود ،يكي از آفات مهم يا رايج منطقه را در برنامه كاري خود قرار دهد.
 -0خصوصيات آفت مورد بررسي(تعداد نسل ،زمستانگذراني ،شكل ،محل ،روش خسارت زايي ،رفتارها و عادات خاص
و  )...جمع آوري و به تأييد هنرآموز خود برسانيد.
 -4روشهاي كنترلي رايج يا معمول آفت مورد نظر گروه خود را تحقيق كنيد.
برای یافتن روش کنترلی رایج ،از کشاورزان خبره ،کارشناسان ادارات کشاورزی و
سایر فعاالن بخش کشاورزی ،کلینیکهای گیاه پزشکی ،منابع علمی و رسانهای
استفاده کنید.

 -3روشهاي رايج را با ويژگيهاي آفت مورد بررسي در حضور هنرآموز خود ،تجزيه و تحليل كنيد.
 -6نقاط مثبت و منفي روشهاي معمول را مشخص كرده ،به تأييد هنرآموز خود برسانيد.

ویژگیهای محیطی مؤثر خسارت آفات
نوع گیاه و رقم مورد کشت :بيشتر آفات گياهان ترد و آبدار را نسبت به گياهان زبر و خشبي ترجيح ميدهند.
انطباق شرایط حساس گیاه با مرحله خسارت زایی آفت :همزماني يا عدم همزماني مرحله رشد حساس
گياه با مرحله يا شكل خسارتزاي آفت در منطقه تأثيرگذار يا مؤثر است.
شرایط محیطی :هر آفتي در شرايط محيطي (دما ،رطوبت نسبي و  )...خاصي حداكثر رشد و نمو و به همين
ترتيب بيشترين تغذيه و خسارت زايي را دارد .از سوي ديگر حساسيت گياهان نيز به آفت بر حسب شرايط
محيطي ،متفاوت است
وضعیت و شرایط کنترل کنندههای طبیعی :بروز برخي عوامل طبيعي مانند سرما ،گرما ،ابري بودن ،رطوبت
نسبي و  ...ميتواند شدت خسارت زايي آفت را كاهش داده يا تشديد نمايد.
وضعیت و توانمندی دشمنان طبیعی :وجود عوامل بيولوژيک و دشمنان طبيعي كنترل كننده آفت در منطقه،
موجب كاهش خسارت ميشود.
واکنش بازار به خسارت :تأثير نشانههاي ظاهري خسارت بر بازار پسندي ،قيمت محصول و خسارت يكسان
نميباشد.
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امکانات موجود :از جمله تعداد افراد شاغل در مزرعه و توان بهكارگيري روشهاي كنترلي مختلف ميتواند در
ميزان خسارت آفات تعيينكننده باشند.
اين عوامل نشان مي دهند كه انتخاب روش كنترل در مورد هر آفت روي هر گياه در هر مزرعه و هر منطقهاي
و در هر سال زراعي با توجه به امكانات و توانمنديهاي موجود ،ميتواند متفاوت و منحصر به همان شرايط
باشد .بنابراين انتخاب درست روش كنترل از اهداف مهم مديريت مزرعه به شمار ميآيد.
به منظور دسترسي به اطالعات نياز ،به پايش مزرعه است كه در هنگام نمونهگيري آفات موجود در مزرعه
تكميل ميشود.
فعالیت

تعیین روش کنترلی مناسب آفات منطقه
ابزار ،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز :دسترسي به منابع علمي و مشاوران ،فراهم كردن شرايط بررسي ،بازديد
مزرعهاي،
مراحل اجرای کار:
 -1به گروههاي كاري  1-0نفره تقسيم شويد.
 -1هر گروه با تأييد هنرآموز خود ،يكي از آفات مهم يک گياه زراعي رايج منطقه را در دستور كار خود قرار دهد.
 -0عاليم خسارت آفت را در مزرعه واحد آموزشي يا مزارع مجاور ،شناسايي و به تأييد هنرآموز خود برسانيد.
 -4ميزان خسارت آفت را بررسي كرده و برآورد كنيد.
برای برآورد خسارت به ترتیب زیر عمل کنید:
در مزرعه حرکت کنید و عالئم خسارت از جمله خوردگی برگها ،ساقهها ... ،را
شناسایی کنید.
به صورت تصادفی در جاهای مختلف (حاشیه و داخل مزرعه)،آثار خسارت را از طریق
شمارش برگها یا ساقههای خسارت دیده ،تعداد آفات مشاهده شده را همراه با
نقشه(کروکی) مزرعه در جدول  1بنویسید.
جدول  - 1اطالعات مربوط به وضعیت خسارت آفات در مزرعه............تاریخ......
شماره نمونه گیاهی

تعداد برگ و ساقه درگیر تعداد آفات در صورت امکان

نوع آفات

 اگر آفات ريز بودند يا تعدادشان زياد بود ،ميتوانيد بوته ،برگ يا ساقهاي را درون كيسه پالستيكي دربسته به آزمايشگاهبياوريد و در آنجا شمارش نماييد.
با توجه به دادهها(اطالعات جدول) و با كمک كارشناس يا هنرآموز ميتوانيد خسارت هر يک از آفات را برآورد نماييد.
-3عوامل و شرايط مؤثر در خسارت زايي آفت را بررسي كنيد.
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برای بررسی عوامل و شرایط مؤثر بر خسارتزایی به ترتیب زیر عمل کنید:
 اگر رقم مورد کشت به آفت یافته شده در مزرعه مقاوم باشد ،جای نگرانی نیست .در غیر
این صورت باید هر چه سریعتر اقدام به کنترل نمود.
 تعیین مرحله حساس گیاه به آفت ،اگر زمان فعالیت آفت مصادف با مرحله حساس گیاه
است ،بایستی روشی کنترلی زود بازده که تعداد زیادی آفت را در مدت کوتاهی از بین ببرد،
انتخاب نمایید.
 تعیین شرایط محیطی ،چنانچه شرایط محیطی مناسب آفت است ،باید در کنترل آفت
سریعتر همت گماشت .مثال اگر هوا رو به گرمی می رود ،چرخه زندگی شتهها کوتاهتر می شود
و آنها خسارت بیشتری وارد می کنند .اما اگر فصل بارندگی در راه است ،از جمعیت شتهها کم
میشود.
 بررسی وجود عوامل بیولوژیک که جمعیت آفت را کنترل میکنند .برای مثال کفشدوزک
هفت نقطهای شکارگر شته ها است و از آنها تغذیه میکند ،آیا در مزرعه هست به چه تعدادی؟
نمونهگیری مشابه با نمونهگیری آفت باید انجام پذیرد ،یا درفصل رشد قبلی عامل بیولوژیکی
علیه آفت مورد بررسی رها شده است؟ اگر رها شده است وضعیت فراوانی آن را در مزرعه در
حال حاضر به عنوان یک ابزار کنترلی باید تعیین نمود.
 بازار مصرف تا چه حد به خسارت وارد شده به لحاظ بدشکلی یا کاهش کیفیت حساس
است .اگر محصول قابل فروش باشد و کاهش عملکرد برداشت زودهنگام چشمگیر نباشد ،اقدام
به برداشت کرده و اقدامات کنترلی را حذف کنید.

 -6بررسي امكانات موجود با نيازهاي روش كنترلي ،آيا امكان بهكارگيري روش در مزرعه با توجه به امكانات از قبيل
تعداد نيروي كاري ،پول و  ...وجود دارد؟
 -7ارايه پيشنهاد :با توجه به مجموعه بررسيها ،روش يا روشهاي كنترلي مناسب را پيشنهاد دهيد.
 -8پيشنهاد خود را به تأييد هنرآموز برسانيد .در صورت دستور هنرآموز ،اطالعات خود را كامل يا بازنگري نماييد.
 -9از توضيحات هنرآموز ،مشاهدات و يافتههاي خود گزارش تهيه كرده و آماده ارايه نماييد.
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ارزشیابی مرحلهای
ردیف

1

مراحل کار

شرایط عملکرد (ابزار،مواد،

نتایج

تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

پايش مزرعه را انجام و از جمعيت آفات مزرعه
نمونه گيري كند ،روشهاي خسارت را
شناسايي و روش كنترلي آفات را تعيين كند.
باالتر از
در تعيين روش كنترل آفات مكانيسم خسارت 0
حد انتظار
و ويژگيهاي آفت از قبيل تعداد نسل و عادت
رفتاري و ويژگيهاي محيطي مؤثر بر خسارت
تعيين روش آسپيراتور ،تور حشرهگيري،
را تحليل كند.
كنترل آفات تله (نوري ،طعمه ،خاكي)
پايش مزرعه را انجام و از جمعيت آفات مزرعه
در حد
نمونه گيري كند ،روشهاي خسارت را 1
انتظار
شناسايي و روش كنترلي آفات را تعيين كند.
پايينتر از عدم تعيين روش كنترل آفات متناسب با
حد انتظار شرايط

1

اهمیت رعایت زمان مناسب در کنترل آفات
عوامل مؤثر در انتخاب زمان مناسب:
الف :فراوانی آفت و سرعت خسارات زایی آن
هرچقدر تعداد جمعيت آفات بيشتر و سرعت رشد يا تكثير آنها سريعتر باشد ،زمان كنترل آن بايستي دقيقتر
و سريعتر انتخاب شود .در اين شرايط ،فرصت پيشگيري از خسارت ،محدوداست.
براي مثال وجود يک آبدزدک در يک جاليز در ابتداي فصل رشد به آن معني است كه فرصت كوتاهي وجود
دارد و اگر سريع كنترل نشود ،جاليز در خطر واكاري قرار خواهد گرفت.
بیندیشید

حشره و آفتي را كه سرعت تكثير آن كم است ،مثال بزنيد.

ب :رژیم غذایی و تعداد نسلهای آفت
آفات تکخوار روي محصول يا گياه ميزبان اختصاصي با سرعت و شدت بيشتري خسارت ميزند .همچنين آفاتي
كه داراي تعداد نسل بيشتري هستند ،تناوب خسارت آنها بيشتر و در نوبتهاي مختلفي ميباشد .بنابراين در
تعيين زمان شروع اقدامات كنترلي و تكرار آن بايد دقت بيشتري نمود.
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خسارت وارده هر حشره تا يک حدي قابل تحمل است و نياز به اقدامات كنترلي ندارد .اگر از آن حد فراتر رود،
بايستي براي كنترل آن اقدامي سريع ( مثالً سمپاشي) انجام داد.
از اين رو آشنايي با دو مفهوم اساسي" :آستانه زيان اقتصادي" و "سطح زيان اقتصادي" در تعيين زمان اقدامات
كنترلي ضروري ميباشد.
آستانه زيان اقتصادي عبارت است از حدي از تراكم آفت كه خسارت آن قابلمالحظه است ،اما هنوز با توجه به
شرايط از جمله تبعات زيستمحيطي و هزينهها ،كنترل شيميايي مقرون به صرفه نيست و در اين سطح از
تراكم ،قابلتحمل است.
از سوي ديگر ،سطح زيان اقتصادي حدي از تراكم
آفت است كه زيان حاصل از آن غيرقابلتحمل است
و مبارزه شيميايي توجيهميشود(نمودار .)1براي
مثال در سن گندم وجود  3پوره در هر متر مربع
در مزرعه ميتواند عنوان آستانه زيان اقتصادي
قلمداد شود.
امروزه بشر متوجه آسيبهاي ناشي از مصرف
بيرويه سمهاي مختلف بر سالمتي خود و محيط
زيست شده است .بر اين اساس سعي ميكند در
نمودار -1آستانه زیان و سطح زیان اقتصادی و اثر روش شیمیایی
قالب مديريت تلفيقي آفات در فرايند كاشت ،داشت
به تنهایی و عملیات مدیریت تلفیقی بر تراکم آفت
و برداشت ،جمعيت آفات را همواره پايينتر از سطح زيان اقتصادي نگه دارد .بايد توجه داشت كه در روش
كنترل تلفيقي آفات ،پايش جمعيت آفات(اين كه زمستان گذراني آن كجا و چگونه است ،تخمها را در كجا قرار
ميدهد و  ) ...و اقدامات كنترلي (قرنطينه ،يخ آب ،آيشبندي ،تناوب زراعي و  )...انجام شده در تمام طول،
سعي در نگه داشتن جمعيت آفات پايينتر از آستانه زيان اقتصادي است.
براي تعيين آستانه زيان اقتصادي و سطح زيان اقتصادي الزم است تا از يک سوي جمعيت يا تراكم آفات و از
سوي ديگر ،تراكم قابلتحمل آفت در يک مزرعه يا يک گياه ،در منطقه مشخص شود .به اين منظور از جمعيت
حشرات مزرعه نمونهگيري ميشود.
انواع مواد شیمیایی ،بیوشیمیایی و بیولوژیکی در مهار آفات
در كنترل آفات از مواد مختلف بيولوژيكي ،بيوشيميايي و شيميايي استفاده ميشود .هريک از اين مواد اثراتي
روي آفت ،مصرفكننده و محيط زيست دارند .بديهي است كه بايد سعي شود از موادي كه بيشترين تأثير را در
كنترل آفت و كمترين اثر سوء را در محيط و مصرفكننده محصول دارند ،استفاده گردد .براي رسيدن به اين
هدف مهم ،الزم است كه انواع مواد مصرفي در كنترل آفات ،به خوبي شناخته شوند.
مواد و عوامل بیولوژیکی
عوامل بيولوژيكي عبارت از استفاده از دشمنان طبيعي در مهار آفات است .دشمنان طبيعي بسيار گوناگون
هستند .شكارگرها ،پارازيتها ،پارازيتوئيدها و ميكروبها نمونههايي از دشمنان طبيعي محسوب ميشوند كه
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در شرايط مناسب نقش بسزايي در كاهش جمعيت آفات دارند .در پودمان پرورش حشرات مفيد براي كنترل
آفات در اينباره بيشتر خواهيد آموخت.
بیشتر بدانید

دشمنان طبيعي اغلب در شرايط اكولوژيكي متعادل و پايدار وجود داشته و نقش آفريني ميكنند .با استفاده بيرويه از
سموم و ايجاد آلودگي در محيط ،جمعيت دشمنان طبيعي كاهش يافته و حتي نابود ميشوند .در اين صورت تكثير
آزمايشگاهي و رهاسازي آنها در محيط ،به عنوان راه حل قابل توصيه است .رهاسازي دشمنان طبيعي براي كنترل
بيولوژيكي آفات يكي از اهداف مهم مديريت تلفيقي آفات است.

مواد بیوشیمیایی
مواد بيوشيميايي شامل مواد مؤثر در كنترل رفتاري آفت ،كنترل تنظيمكنندههاي رشد آفت و نيز سموم يا مواد
حاصل از گياهان است.
پژوهش

تفاوت شيمي با بيوشيمي ،مواد شيميايي با بيوشيميايي در چيست؟

فرومونها:حس بويايي مهمترين و دقيق ترين حس در رده حشرات است .فرومون ماده بيوشيميايي خاصي
است كه در حشرات يک گونه براي ايجاد ارتباط با هم ترشح ميشود .اين ارتباط ميتواند در فاصله چندصدمتري
ميان حشرات روي دهد .براين اساس با ساخت و كاربرد مواد فروموني ميتوان در رفتارهاي اجتماعي حشرات
مداخله نمود .امروزه با بكارگيري مواد جلبكننده يا دفعكننده فروموني در جهتيابي و نيز جفتگيري حشرات
آفات دخالت مي شود .به اين ترتيب انبوهي از جمعيت آنها تا حدودي كنترل مي نمايند .امروزه تعداد زيادي
از فرومونهاي جنسي ساخته شدهاند .از اين فرومونها براي به دام انداختن آفات در تلهها استفاده ميشود
(شكلهاي .)37تمام اين تالش ها در جهت كاهش جمعيت آفات به پايين تر از آستانه زيان اقتصادي ،بدون
مصرف سموم شيميايي است.

شکلهای-99کاربرد فرومون در تله برای جذب آفت
فعالیت

يک نوع حشره كامل را به روش هاي پيش گفته ،بگيريد .حشره را در محيطي قفس مانند در مزرعه نگهداري كنيد.
بررسي كنيد كه چه نوع حشراتي به سوي قفس ميآيند .در مورد يافته هاي خود گفتوگو كنيد.
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بیشتر بدانید

عصارههاي گياهي براي كنترل آفات به ويژه از نوع زننده مكنده و انباري،كاربرد دارند .از آنها ميتوان به صورت محلولپاشي
اسپري استفاده نمود.

مبرد (خنک کننده)

شکل  -91دستگاه سوکسله بر روی هیتر
فعالیت

شکل -91عصاره گیاهی جمع شده در بالن

کنترل آفات با سموم گیاهی
ابزار ،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز :عصاره گياهي ،آب ،پيپت.
مراحل انجام کار:
 -1مقداري عصاره را در  133سي سي آب حل نماييد.
 -1آن را در يک پيپت بريزيد.
 -0يک بوته را كه به شته آلوده است ،انتخاب كنيد .از آن عكس تهيه كنيد و تعداد آفات آن را تخمين بزنيد.
 -4بوته را با تور از ديگر بوتهها جدا نماييد.
 -3عصاره را روي اندام هوايي بوته اسپري كنيد.
 -6بوته را سركشي كنيد و از آن عكس بگيريد.
عکس گرفتن در نوبتهای مختلف با شرایط و وضعیت (بُعد) یکسان باشد.

 -7تعداد آفات كشته شده را تخمين بزنيد.
 -8نتيجه عصارهپاشي را گزارش كنيد(وضعيت گياه را در عكسهاي مختلف در ايجاد روند رو به بهبود يا خالف آن).
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بهكارگيري سموم شيميايي ،آخرين تدبير در مديريت تلفيقي آفات است .با اجراي درست و به هنگام راهبردهاي
مديريتي ،جمعيت آفات مهم در حد پايينتر از سطح آستانه زيان اقتصادي نگه داشته شده و نيازي به كاربرد
اين روش نخواهد بود.
بیندیشید

برداشت شما از شكل هاي  61و  60چيست؟
آيا شما خودتان هم از اين گياهان كه سمپاشي با ماسک ميكنند ،ميخوريد؟

بهطور كلي ،آفتكشهاي شيميايي ،سمومي با اشكال امولسيون شونده با عالمت اختصاري  Eيا  ،ECپودر
(محلول در آب ،)SP:پودر و تابل (سوسپانسيون در آب )WP :و گرانول (دانههاي ريز )G:هستند كه قابليت ايجاد
اختالل در اعمال حياتي آفت را دارند و موجب مسموميت و مرگ آفت ميشوند.
آیا شما خودتان هم از این
گیاهان که با ماسک سمپاشی
میکنید ،میخورید؟

شکل -92اثر سمپاشی بر انسان ومحیط زیست
فعالیت

با مراجعه به واحد انبار هنرستان كشاورزي ،تهيه بروشور يا تهيه عكس از برچسب انواع سموم كشاورزي ،آن را از نظر
شكلي به ترتيبي كه در مطلب آمده است ،تقسيم كنيد .مطلوب آن است كه از هر شكل حداقل نام  13سم را پيدا
كنيد.
شکل سم
نام سم
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مشخصات یک سم مناسب
سمي مناسب ناميده ميشود كه داراي ويژگيهاي زير باشد:
 -1واكنشهاي خاص فيزيولوژيكي گروه هدف را مختل كند (هدفمند عمل كند و بر ساير موجودات زنده اثر
نگذارد).
1
 -1دوز كشنده ()LD50آن باال باشد.
 73-93-0درصد جمعيت آفت مورد نظر را تلف كند.
 -4براي گياه زيانآور نباشد و اثرات گياه سوزي با مصرف آن مشاهده نشود.
 -3پيامدهاي زيستمحيطي آن كم و قابلكنترل باشد.
فکر کنید

سموم شيميايي كه باعث نابودي حشرات مفيد گردند( مانند حشرات تاثير گذار در گردهافشاني گياهان) ،چه عوارضي
در طبيعت ايجاد مينمايند؟

نکات مهم در کاربرد سموم شیمیایی
اگر مجبور به استفاده از روش كنترل شيميايي شديد ،در بهكارگيري سموم شيميايي بايد به اين نكات توجه
كنيد:
 زمان سمپاشي حداالمكان در زمان اوج ظهور دشمنان طبيعي و حشرات مفيد نباشد.
 موارد كم خطرتر در اولويت انتخاب باشد (.كاربرد سموم گرانولي و يا سموم سيستميک يا ضدعفوني بذر)
 حداالمكان از سموم انتخابي و كم دوام ،در مرحله حساس آفت استفاده شود.
 به تناوب از انواع سموم انتخابي استفاده شود تا از مقاوم شدن آفت به يک سم پيشگيري گردد.
 نازل ها و زاويه پاشش سم متناسب با نياز تنظيم شوند ،به نحوي كه سم بر سطح زمين نريزد و نيز با باد،
منتشر نشود.
 كارگر سمپاش آموزشديده باشد.
 از دستكش ،عينک ،ماسک و لباس مناسب و اختصاصي براي سمپاشي استفاده شود.
 سم و سمپاش بايد به صورت اختصاصي استفاده شوند.
 پس از سمپاشي ،ظروف سمپاشي و لباسها بايد ابتدا با مواد خنثيكننده شسته و دفع فاضالب آنها مورد
توجه قرار گيرد.
 در صورت تماس سم يا محلول سمي با پوست يا چشم ،به سرعت با آب فراوان شستشو داده شود و در
صورت نياز ،به واحد هاي درماني مراجعه شود.
در اينجا يادآوري اين نكته ضروري به نظر ميرسد كه هر يک از مراحل مديريت تلفيقي آفات مراحل ديگر را
تحت تأثير قرار مي دهد .اطالع درست و دقيق از يكي ،موجب بهبود و پيشرفت نتايج در مراحل ديگر ميشود و
به اين ترتيب ،نتايج مديريت تلفيقي آفات منطقه به تدريج چشمگير ميشوند.
 LD50 - 1مقدار سم خالص بر حسب ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن است كه باعث مرگ حداقل  33 %جانوران مورد آزمايش ميشود.
هر چه عدد  LD50يک سم كوچکتر باشد ،درجه سميت آن بيشتر است.
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نوع و مقدار مصرف سم بايستي فقط با نسخه گياه پزشک انجام شود.

محاسبه ،آماده سازی و نگهداری سموم کشاورزی
براي تهيه سمي با دز  1در  1333اگر سم جامد است 1 ،گرم از آن را بايد در يک ليتر آب حل نمود.
فعالیت

تهیه محلول سمی
ابزار ،وسایل و مواد مورد نیاز :سم ،ترازو،قاشق ،استوانه مدرج،لباس مناسب آزمايشگاه ،ظرف شيشه اي دهانه تنگ
يک ليتري
 -1به گروه هاي  1تا  0نفره تقسيم شويد.
 -1روپوش كار بپوشيد و از عينک ايمني و دستكش مناسب استفاده كنيد.
 -0مقدار  1گرم از پودر سم را با ترازوي دقيق وزن كنيد.
 -4مقدار 33سي سي آب در يک استوانه مدرج بريزيد
 1 -3گرم سم را به  33سي سي آب اضافه كرده و كامال به هم بزنيد.
 -6محلول را به ظرف يک ليتري دهانه تنگ افزوده و به تدريج به آن آب اضاف كنيد تا به حجم يک ليتر برسد.
 -7با تكان دادن محتوا ،محلول سمي يكنواختي ايجاد كنيد.
 -8اگر پس از گذشت دو دقيقه تكان دادن پودر جامد حل نشده بود ،حالليت سم در آب كم است و بايد براي سمپاشي
از سمپاش اتومايزر استفاده نماييد.
تمرین کنید :با روش فوق محلولهاي  3و  8در  1333تهيه كنيد.
دو ليتر محلول دو در هزار تهيه كنيد.
 -9توضيحات هنراموز ،مشاهدات و روش كار را در گزارش نوشته و با مستند سازي با تصاوير ،براي ارايه آماده كنيد.
 محلول سمی را بایستی حداالمکان سریع مصرف نمود.
 نگهداری محلول سمی بایستی در ظروف در بسته با جنس غیرقابل واکنش و
محکم ،به دور از نور و دمای مناسب (حدود  29درجه سانتیگراد)باشد.
 در هنگام مصرف هر نوع کود و سمی به نکات ایمنی و فنی درج شده روی
بروشور ،توجه نمایید.
 مخلوطسازی و آمادهسازی محلولهای سمی و کودی بایستی با مشاوره
کارشناس باشد .در این راستا به احتمال خطر و وسایل ایمنی و بهداشتی دقت کامل
نمایید.
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انواع تجهیزات و ماشینها برای کنترل آفات
با انواع ماشينهاي سمپاشي و محلول پاشي در دروس تغذيه و علف هرز آشنا شدهايد ،چنانچه گفته شد
سمپاشها انواع پشتي ،زنبهاي ،فرغوني ،تراكتوري دارند .در اينجا به سمپاش توربوالينر پرداخته ميشود.
سمپاش توربوالينر مكانيسم پاشش توربيني و از نوع تراكتوري به صورت كششي يا سوارشونده است .در اين نوع
سمپاش ،سم از محفظه حلزوني شكل داخل سمپاش تا شعاع  33متر قابليت پاشش و پراكندگي دارد .نوع
سوارشونده توربوالينر نيرو را از محور تواندهي تراكتور دريافت ميكند و با مكش هوا در محفظه حلزوني موجب
هدايت هيدروليكي محلول شده آن را به صورت مخلوط با هوا با فشار به سمت نازل ،پمپ ميكند(شكل .)63از
موارد كاربردي سمپاشي عليه آفت سن گندم در مزارع وسيع ميباشد .اين نوع سمپاش موجب پاشش باالي
سم مي شود .كاليبراسيون اين نوع سمپاش با توجه به دامنه وسيع پاشش سم ،نياز به فضاي وسيع دارد و بايد
به مساله پاشش و بادبردگي توجه شود .به هرحال پاشش سم با اين نوع سمپاش از دقت بااليي برخوردار نيست
اما امتياز يا حسن بزرگ آن ،وارد نشدن سمپاش به مزرعه است.

شکل -93نمونه هایی از سمپاشهای توربوالینر ثابت و پشت تراکتوری

بايد توجه داشت كه موفقيت كنترل شيميايي در گرو سمپاشي
درست است كه اين موضوع هم به انتخاب سم و هم انتخاب نوع
سمپاش باز ميگردد.
اگر فرصت براي سمپاشي كوتاه باشد و آفت در گستره وسيع
شيوع يافته است ،بايد سرعت عمل به خرج داد و در صورت
امكان از هواپيماي سمپاش(شكل )64و در مرحله بعدي از
توربوالينر استفاده نمود كه به اين ترتيب پاشش سم با توجه به
شرايط مساله مهمي نيست .اما در مديريت تلفيقي آفات در
زماني كه آفت جدي وجود ندارد و فرصت براي سمپاشي دقيق
و به دور از پاشش وسيع سم وجود دارد ،از سمپاشهاي ميكرونر
يا الكترواستاتيكي استفاده ميشود.

شکل  -94نوعی هواپیمای سمپاش
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واسنجی یا کالیبراسیون ماشینهای سمپاشی
در درسهاي پيشين ،با روشهاي واسنجي ماشينهاي سمپاشي آشنا شده و آن را انجام دادهايد .با توجه به
ضرورت دقت در مصرف سم تا از يک سوي هدف سمپاشي تحقق يابد و از سوي ديگر محيطزيست و
مصرفكنندگان از خطرات احتمالي سم در امان باشند ،نكات ضروري در رعايت دقيقتر واسنجي و سمپاشي
مجدداً تكرار و تأكيد ميشود.
 -1مخزن بايد تميز باشد.
 -1پس از پرنمودن مخزن مطمئن شويد آب از مخزن به بيرون نشت نميكند.
 -0لولههاي رابط و بومها بايد سالم باشند.
 -4قبل از امتحان نازلها آنها را تميز كرده و بشوييد.
 -3در انتخاب روز و زمان كاليبراسيون و پاشش در مزرعه بايستي اصول كلي پاشش يكنواخت را رعايت كرد.
بر اين اساس جريان هوا يا باد ،نبايد زياد باشد .دماي هوا و تابش خورشيد نبايد زياد باشد .محلولپاشي نبايد
بالفاصله پس از بارندگي باشد.
 -6كاليبراسيون براي هر دستگاه بايد جداگانه صورت گيرد .به عبارت ديگر نتايج حاصل از كاليبراسيون يک
سمپاش حتي با ظرفيت يكسان براي تمام سمپاشهاي مشابه قابل استفاده نميباشد.
 -7اگر قرار است مزرعه را با سمپاش كولهاي محلولپاشي كنيد ،همان فرد بايد كار كاليبراسيون را با همان
سمپاش در نظر گرفته شده انجام دهد.
 -8پاشش در زمان واسنجي بايستي همانند سمپاشي باشد؛ نه كمتر و نه بيشتر ازآن.
 -9پاشش بايد به صورت يكنواخت بدون گرفتگي افشانکها و لولههاي نازل صورت پذيرد .به اين منظور بايد از
سالم بودن و عدم گرفتگي تک تک نازلها قبل از شروع كار اطمينان داشت تا در نهايت پاشش يكنواخت تأمين
شود(شكل.)69
بیندیشید

چگونه مي توان ثابت كرد كه از تمام نازل به يک اندازه آب يا محلول خارج مي شود؟ تفكر خود را با انجام يک آزمايش
به نمايش بگذاريد.

 -13سرعت حركت سيستم پاشنده هرچند موتوري يا دستي باشد ،بايد در طول كاليبراسيون و محلولپاشي
در مزرعه يكنواخت باشد.
 -11فاصله نازلها از سطح زمين بايد در تمام مدت كاليبراسيون و محلولپاشي يكنواخت باشد.
 -11زوايه نازلها به سطح پاشش بايد در تمام مدت كاليبراسيون و محلول پاشي يكنواخت باشد(شكل.)67
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ارزشیابی مرحلهای
ردیف

مراحل کار

شرایط عملکرد (ابزار،مواد،

نتایج

تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

ممکن

باالتر از

0

مزرعه ،سمپاش ،استوانه
مدرج ،ظرف دهانه تنگ
عمليات
كنترل آفات يک ليتري ،ترازو ،قاشق،
سم

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

كنترل آفات با سموم گياهي را انجام دهد.
عمليات سمپاشي را پس از واسنجي مطابق
توصيه كارشناسان سمپاشي كند.

حد انتظار مواد كنترل كننده آفات را معرفي و اهميت
مصرف كمتر سموم در كنترل آفات را برمحيط
زيست و زندگي سالم تحليل نمايد.
در حد
انتظار

نمره

0

كنترل آفات با سموم گياهي را انجام دهد.
عمليات سمپاشي را پس از واسنجي مطابق
1
توصيه كارشناسان سمپاشي كند.
مواد كنترل كننده آفات را معرفي كند.

پايينتر از كنترل و سمپاشي مطابق با توصيه انجام نگرفته
حد انتظار است.

1
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ارزشیابی شایستگی کنترل آفات گیاهان زراعی
شرح کار:
 -1دسته بندي آفات  -1پايش مزرعه  -0عمليات كنترل آفات
استاندارد عملکرد:
در شرايط مناسب آب و هوايي و با امكانات موجود در هنرستان به مزرعه مراجعه نموده ضمن تشخيص آفات مزرعه
با روش مناسب آنها را كنترل نمايد.
شاخص ها:
 -1جمع آوري و تهيه كلكسيون حشرات ،دستهبندي انواع آفات  -1نمونهگيري جمعيت آفات – شناسايي روشهاي
خسارت – تعيين روش كنترل  -0معرفي مواد كنترل كننده آفات – واسنجي سمپاش مطابق توصيه كارشناس –
كنترل با سموم گياهي – كنترل شيميايي آفات.
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :شرايط جوي بدون نزوالت و بدون وزش باد – مزرعه
ابزار و تجهیزات:دسيكاتور ،آسپيراتور ،تخته گسترده(اتالوار) ،تور حشرهگيري ،شيشه دهان گشاد ،فرمالين ،الكل،
آسپيراتور ،تور حشره گيري ،تله (نوري ،طعمه ،خاكي) ،سمپاش ،استوانه مدرج ،ظرف دهانه تنگ يک ليتري ،ترازو،
قاشق ،سم.
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

شناسايي آفات

1

1

تعيين روش كنترل آفات

1

0

عمليات كنترل آفات

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت،
توجهات زیستمحیطی و نگرش :رعايت بهداشت
فردي  -حفظ محيط زيست

1

میانگین نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي 1 ،مي باشد.
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