
بخش 2
یادگیری مادام العمرحرفه ای و  فناوری اطالعات
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جدول دشمنان طبیعی )شکارگر، پارازیتویید، قارچ بیماری زا و...( برخی از آفات مهم
سايت  وب  در  آنها  علمی  اسامی  کردن  وارد  با  را  مفید  کنه های  و  حشرات  تصاوير  توجه: 

کنید. مشاهده  می توانید   www.insectimages.org

دشمنان طبیعی )شکارگر، پارازیتویید، قارچ بیماری زا و ...(آفتردیف

۱
سوسک ها )الرو ها و بالغ ها( 

مثل: سوسک برگ خوار 
سیب زمینی )سوسک کلرادو( 

Carabidae ۱ـ سوسک زمیني کارابیده
Podisus spp. ۲ـ سن شكارگر
۳ـ قارچ هاي بیماري زا )گوناگون(

مینوز۲
Macrolophus spp. ۱ـ سن شكارگر

Dacnusa spp. ۲ـ زنبور پارازيتوئید
Diglyphus spp. ۳ـ زنبور پارازيتوئید

سفید بالک۳

Macrolophus spp. ۱ـ سن شكارگر
 Delphastus spp. ۲ـ کفشدوزک

Encarsia formosa ۳ـ زنبور پارازيتوئید
Eretmocerus spp. ۴ـ زنبور پارازيتوئید

۵ـ قارچ هاي بیماري زا )گوناگون(

۴
شته ها و پسیل ها 

)شته سبز، شته سیاه و 
مكنده هاي گیاهي(

Coccinellidae ۱ـ کفشدوزک
Tachyporus spp.  ۲ـ سوسک سرگردان

Empidae ۳ـ دوبال امپید
 Aphidoletes spp.  ۴ـ الرو دوباالن شكارگر

Anthocoridae ۵ـ سن شكارگر
  Syrphidae  ۶ـ مگس گل سیرفید

Carabidae ۷ـ سوسک خاکزی کارابیده
 Chrysopidae ۸ـ بال توری کريزوپا

۹ـ زنبور های پارازيتوئید )گوناگون(
۱۰ـ قارچ هاي بیماري زا )گوناگون( 

۱ـ سن شكارگر .Macrolophus sppزنجرک ها۵
Anagrus spp. ۲ـ زنبور های پارازيتوئید

شپشک هاي آردآلود۶
Cryptolaemus spp. ۱ـ کفشدوزک کريپت

 Chrysopidae ۲ـ بال توری کريزوپا
Leptomastis spp. ۳ـ زنبور پارازيتوئید

۱ـ کفشدوزک Chilocorus sppشپشک هاي سپردار۷
 Metaphycus spp. ۲ـ زنبور های پارازيتوئید
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الرو هاي بال پولک داران۸
 )الرو پروانه ها و شب پره ها(

Podisus spp. ۱ـ سن شكارگر
 Cotesia ۲ـ زنبور پارازيتوئید کوتسیا

Trichogramma spp. ۳ـ زنبور پارازيتوئید تريكوگراما
 Bacillus )۴ـ عامل بیماری زای حشرات )باکتری باسیلوس

thuringiensis
۵ـ عامل بیماری زای حشرات )ويروس باکولوويروس( 

Baculoviruses

تريپس ها )سن هاي تندر(۹
۱ـ کنه های شكارگر)گوناگون(

Orius spp. ۲ـ سن شكارگر اوريوس
Chrysopidae ۳ـ بال توری کريزوپا

کنه هاي تارتن )کنه هاي قرمز ۱۰
يا تارتن دو نقطه اي(

Stethorus spp. ۱ـ کفشدوزک کوچک سیاه استتوروس
Feltiella spp. ۲ـ الرو دوبال شكارگر

۳ـ کنه شكاری فیتوزئید و ساير کنه های شكاری

حلزون ها و لیسک ها )نرم تنان(۱۱
Carabidae ۱ـ سوسک زمیني کارابیده

Chilopoda ۲ـ صدپای خیلوپودا
Phasmarhabditis spp. ۳ـ نماتد پارازيتوئید

خرخاکي ها۱۲
Carabidae ۱ـ سوسک زمیني کارابیده

Chilopoda ۲ـ صدپای خیلوپودا
 Arachnidae ۳ـ عنكبوت آراکنیده

انگلیسیترجمه فارسیانگلیسیترجمه فارسی

SunflowerآفتابگردانSoybeanلوبیای روغنی

Fiber           فیبرSugarقند

Foodغذاwheatگندم

Anther بساکFilamentمیله، رشته

BudجوانهFlowerگل، شكوفه

Composedترکیب شدهFruitمیوه

Conductهدايت، رفتارFutureآينده

Containingدارا بودنGroundزمین

Different متفاوتIncludeشامل بودن
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RootريشهLeaveبرگ

SeedبذرMajorبزرگ، عمده

ShapeشكلNutrientماده غذايی

Shootرويش شاخهovaryتخمدان

StamenپرچمPartپاره، بخش

StemساقهPhotosynthesisفتوسنتز

StigmaکاللهPistilمادگی

Styleسبک، شیوهPotatoسیب زمینی

Sugar beetچغندر قندPrettyتاحدی، قشنگ

Systemنظم، سلسلهReproductiveمولد، تناسلی
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جدول اسامی علمی حشرات و کنه های مفید
سايت                وب  در  آنها  علمی  اسامی  کردن  وارد  با  را  مفید  حشرات و کنه های  تصاوير  توجه: 

کنید. مشاهده  می توانید   www.insectimages.org

راستهخانوادهنام علمی )جنس و گونه(نام فارسیردیف

سخت بالپوشان Coccinella septempunctataCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک هفت  نقطه ای۱

سخت بالپوشان Coccinella undecimpunctataCoccinellidaeColeoptera  کفشدوزک يازده  نقطه ای۲

سخت بالپوشان Hippodamia variegataCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک هیپودامیا۳

سخت بالپوشان Rodalia cardinalisCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک استرالیايی۴

سخت بالپوشان Cryptolaemus montrauziereiCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک کريپتولموس۵

سخت بالپوشان Adalia bipunctataCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک آدلیا۶

سخت بالپوشان Stethorus sppCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک کنه خوار۷

بال توري سانان Chrysoperla carneaChrysopidaeNeuropteraبالتوری سبز۸

Mantis religiosaMantidaeMantodeaشیخک يا آخوندک۹

دوباالن Syrphus ribesiiSyrphidaeDipteraمگس گل يا سیرفید۱۰

دوباالن Phasia subcoleoptrataTachinidaeDipteraمگس پارازيتوئید فازيا۱۱

دوباالن Aphidoletes aphidimyzaCecidomyiidaeDipteraپشه شته خوار۱۲

نیم باالن Orius albidipennisAnthocoridaeHemipteraسن گل يا اوريوس۱۳

بال غشائیان Ichneumon caloscelisIchneumonidaeHymenopteraزنبور ايكنئومونید۱۴

بال غشائیان Bracon hebetorBraconidaeHymenopteraزنبور براکون۱۵

بال غشائیان Bracon brevicornisBraconidaeHymenopteraزنبور براکون۱۶

بال غشائیان Bracon greeniBraconidaeHymenopteraزنبور براکون۱۷

بال غشائیان ApantelesBraconidaeHymenopteraزنبور آپانتلس ۱۸

بال غشائیان Opius spp.BraconidaeHymenopteraزنبور اوپیوس ۱۹

بال غشائیان Aphidius colemaniBraconidaeHymenopteraزنبور آفیديوس کولمانی۲۰

بال غشائیان Aphidius erviBraconidaeHymenopteraزنبور آفیديوس اروی ۲۱

بال غشائیان Trichogramma sppTrichogrammatidaeHymenopteraزنبور تريكوگراما۲۲

بال غشائیان Encarsia formosaAphelinidaeHymenopteraزنبور انكارسیا۲۳

عنكبوتیان Phytoseiulus persimillisPhytoseidaeAcariکنه شكارگر يا فیتوزئید۲۴
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اسامی گیاه شناسیاسامی انگلیسیاسامی فارسیردیف

نخود لپه ای۱

Pigeon pea
Red gram
Congo pea

Nonـeye pea
Angola pea

Cajanus cajan
(Linnaeus) Millspaugh

۲
نخود ايرانی

)معمولی(

Chick pea
Gram

Garbanzo (USA)
Bengal gram

Channa (India, Caribbean)

Cicer arietinum
Linnaeus

LentilLens culinarisعدس۳

لوبیا۴
Mat bean

Moth bean
Dew gram (India)
Turkish gram (USA)

Phaseolus aconitifolius
N. J. Jacquin

لوبیا چیتی۵
Tepary bean

Texan bean (USA)
Phaseolus acutifolius

A. Gray

لوبیا قرمز۶
Roxburgh
Rice bean
Red bean

Phaseolus calcaratus

لوبیا سفید۷

Linnaeus
Lima bean
Butter bean
Sieva bean

Rangoon bean

Phaseolus lunatus

ماش سیاه۸
Black gram

Urd
Urid

Phaseolus mungo
Linnaeus

ماش سبز۹
Mung bean
Green gram

Golden gram

Phaseolus radiatus
Linnaeus

لوبیا سبز۱۰
Haricot bean

Common bean
Phaseolus vulgaris

Linnaeus

نخودفرنگی۱۱
Pea

Field pea
Garden pea

Pisum sativum
Linnaeus sensu lato

اسامی مهم ترین حبوبات
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اسامی گیاه شناسیاسامی انگلیسیاسامی فارسیردیف

باقال۱۲

Field bean
Broad bean
Tick bean

Horse bean
Windsor bean

Faba bean (USA)

Vicia faba
Linnaeus

Hungarian vetchVicia pannonicaماشک۱۳
Crantz

ماش معمولی۱۴
Common vetch

Spring vetch
Narrow leaf vetch

Vicia sativa
Linnaeus

لوبیا چشم بلبلی۱۵

Cow pea
Blackـeyed bean
Black ـ eyed pea

Southern pea
Bodi (Caribbean)

Vigna unguiculata
(Linnaeus) Walpers

var. unguiculata

بادام زمینی۱۶
Bambara groundnut

African peanut
Congo goober

Voandzeia subterranea
(Linnaeus) Thouars
ex A. P. de Candolle

جدول 1ـ نام های فارسی، انگلیسی و علمی گیاهان زراعی و تعدادی از گیاهان باغی

نام بر اساس مصرف نام علمی نام انگلیسی نام فارسی ردیف

الت
غ

Triticum   aesstivum Wheat گندم ۱

Hordium    Vulgar Barley جو ۲

Zea        Mays Corn ذرت ۳

Oriza        Sativa Rice برنج ۴

Avena    Fatua Oat يوالف ۵

Secale cereale Rye چاودار ۶

Panicum miliaceum Millet ارزن ۷

 Sorghum bicolor )L( Moench Sorghum سورگوم زراعی   ۸

Tritico secale Triticale تريتیكاله ۹

گیاهان قندی
Beta vulgaris Sugar Beat چغندر قند ۱۰

Saccharum officinarum Sugar can نیشكر ۱۱
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ات
بوب

ح

Pisum sativum Pea نخود زراعی ۱۲

Lens culinaris Lentil عدس ۱۳

Phaseolus vulgaris Bean لوبیا ۱۴

Vigna radiata Mushroom ماش ۱۵

Glycine max soybean سويا ۱۶

Vicia faba broad bean باقال ۱۷

ای
فه 

علو
ن 

اها
گی

Medicago sativa Alfalfa,lucerne يونجه ۱۸

Trifolium sp Clover شبدر ۱۹

Onobrychis viciifolia Saints اسپرس ۲۰

Lathyrus sativus  Chickling pea ـ
 Grass pea خلر ۲۰

Vicia villosa  Common vetch
 Garden vetch ماشک ۲۱

گیاهان لیفی

Linum Usitatissimum Flax, Linum بزرک ۲۲

Linum Usitatissimum Flax کتان ۲۳

Hibiscus cannabinus Hemp منداپسا ۲۴

گیاهان روغنی

Helianthus annuus Sunflower آفتابگردان ۲۵

Brassica napus Rapeseed کلزا ۲۶

Eruca sativa Turnip منداپ ۲۷

Arachis hypogaea  peanut,
Groundnut بادام زمینی ۲۸

Gossypium herbaceum cotton پنبه ۲۹

Carthamus tinctorius Safflower گلرنگ ۳۰

Sesamum indicum Sesame کنجد ۳۱



43

تدخینی Nicotiana tabacum Tobacco توتون 32

ات
یج

سبز
Allium cepa Onion پیاز 33

Allium sativum Garlic سیر 34

Solanum lycopersicum Tomato گوجه فرنگی 35

Solanum melongena Eggplant بادمجان 36

Cucumis sativus Cucumber خیار 37

Spinacia oleracea Spinach اسفناج 38

Daucus carota subsp. sativus Carrot هویج 39

 Capsicum annuum Sweet peppers فلفل دلمه 40

Solanum tuberosum Potato سیب زمینی 41
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انگلیسیترجمه فارسیانگلیسیترجمه فارسی

Agricultureکشاورزیlegumesبقوالت

Application   استعمال، درخواستManagementمديريت

BeanلوبیاMaterial     ماده

Biofuelسوخت زيستیMechanization مكانیزه کردن

CerealsغالتMedicineپزشكی، دارو

CornذرتPeaنخود

Critical بحرانی، وخیمPopulation جمعیت

Cultivation                                             کشت، زراعتPracticeتمرين، ورزش

Cultureپرورش، فرهنگPrincipleاصول و مبانی

Farmingزراعت، مزرعهProduceتولیدکردن

Fertilizer                                                                                                        کودRiceبرنج

SunflowerآفتابگردانSoybeanلوبیای روغنی

Fiber           فیبرSugarقند

Foodغذاwheatگندم

Anther بساکFilamentمیله، رشته

BudجوانهFlowerگل، شكوفه

Composedترکیب شدهFruitمیوه

Conductهدايت، رفتارFutureآينده

Containingدارا بودنGroundزمین

Different متفاوتIncludeشامل بودن

RootريشهLeaveبرگ
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انگلیسیترجمه فارسیانگلیسیترجمه فارسی

ShapeشكلMajorبزرگ، عمده

Shootرويش شاخهNutrientماده غذايی

Stamenپرچمovaryتخمدان

StemساقهPartپاره، بخش

StigmaکاللهPhotosynthesisفتوسنتز

Styleسبک، شیوهPistilمادگی

Sugar beetچغندر قندPotatoسیب زمینی

Systemنظم، سلسلهPrettyتاحدی، قشنگ

Extraفوق العاده، زائدReproductiveمولد، تناسلی

FactoryکارخانهRipenرسیده، کامل شدن

Abnormal غیرعادی، ناهنجارQuality کیفیت

Absorbجذب کردن، درکشیدنQuantityکمیت، مقدار

AmountمقدارRadiationتابش، پرتوافشانی

Carbon dioxideدی اکسیدکربنRangeدامنه، چشم رس

Developmentنمو، توسعهReduceکم کردن، کاستن

Duration مدت، طیRequire الزم داشتن، خواستن

Element عنصرSoilخاک

Essential ضروری، واجبSourceمنبع، چشمه

Germinateجوانه زدن، سبز شدنSunlightنور خورشید

Influenceنفوذ، تأثیرSupplyتأمین کردن، منبع

Temperature دما، درجه حرارتSeedبذر



46

انگلیسیترجمه فارسیانگلیسیترجمه فارسی

Micronutrientsمواد غذايی کم مصرفVitalحیاتی، واجب

Mineral معدنیYieldبازده، محصول

NeedsنیازهاLoosenشل کردن، نرم کردن

BroadcastingپخشMaintenanceنگهداری، مراقبت

ChemicalشیمیايیManureکود دامی

Clodکلوخ، خاکOperationعمل، عملكرد

Compostکمپوست، مخلوطOrganicارگانیک، آلی

Cropمحصول، چیدنPestآفت

DepthعمقPesticideآفتكش

DibblingنشاکاریPoisonسم

DiseaseبیماریPotentialپتانسیل، عامل بالقوه

Favorableمساعد، مطلوبPreparationآمايش، تدارک

Fertilityباروری، حاصل خیزیRaisingبارآوردن، ترويج

Hardinessتحمل شرايط دشوارSelectبرگزيدن، جداکردن

Harvestدرو کردن، برداشتنSowingبذرکاری دستپاش يا رديفی

HazardمخاطرهSpillingسررفتن

Healthyسالم، تندرستStrongنیرومند، قوی

InformationاطالعاتTillingخاک ورزی

Instructionآموزش، راهنمايیToolآلت، ابزار

IrrigationآبیاریTransplantنشاء

LabelبرچسبAnalyzeتجزيه کردن، تحلیل کردن

Maizeذرت، باللLimited محدود
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انگلیسیترجمه فارسیانگلیسیترجمه فارسی

Bailerبیلر، دستگاه بسته بندیMaturityبلوغ، کمال

Chopخردکننده، چاپرMowerموور، دروگر

Coarseزبر، خشنNutritionalملی

Combineکمباين، ترکیب کردنOnionپیاز

CottonپنبهPostharvestپس از برداشت

Ensureمطمئن ساختنProcessفرايند، مرحله

EquipmentتجهیزاتPurposeقصد، عزم

Factorعامل، فاعلRakeچنگک، شنكش

Fieldمیدان، زمینRipe رسیده، چیدنی

Flavorمزه، طعمSilageسیلو، علوفه سیلو شده 

GatheringگردآوریStageمرحله، صحنه نمايش

Handleبه کاربردن، دستهTechniqueتكنیک، شگرد فن

IndustrialصنعتیAlfalfaيونجه


