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:برنامه اول  

:مقدمه  

انسان را افزایش داده و غذایي به مواد یاز کشورهای مختلف جهان، ن معیتجرشد روز افزون 

 انسان از دیرباز با مشکل آفات و. نموده استتولید بیشتر محصوالت کشاورزی را ناگزیر به 

های گیاهي برای تولید محصوالت کشاورزی مواجه بوده و برای حفظ محصول تولیدی  یبیمار

سموم شیمیایي  و عرضه ا تولیدب. های مختلف با آفات گیاهي مبارزه کرده است خود به روش

روز بر وسعت سمپاشي علیه آفات گیاهي  به روز ،سموماز تشویق کشاورزان به استفاده و مختلف 

نگری و  بدون آینده ،ها ت و مصرف آسان آناعلت تاثیر سریع سموم در کنترل آفبه  .افزوده شد

در ، حد سموم شیمیایي مصرف بیش ازبا  توجه به اثرات مخرب آن بر محیط زیست و انسان

و محیط  روی انسان و سایر جانداران، آب مدت کوتاهي آثار مصرف بي رویه سموم شیمایي بر

حشرات مفید و دشمنان  بردنضمن از بین رویه سموم  مصرف بي. استزیست آشکار گردیده 

 اختهاندبه خطرنیز  را سالمتي انسان ،مقابل سموم در فات گیاهيآو مقاوم شدن  آنهاطبیعي 

برشمار قربانیان سموم شیمیایي و  روز به محصوالت کشاورزی روزدر سموم  با وجود پسماند. است

افزوده ... و ،های حاد و مزمن سرطان، نازایي، مسومیت های صعب العالج نظیر بیماریمبتالیان به 

 . است شده

 

 



5 
 

  ی گیاهیها ی بیمارو  های غیر شیمیایی کنترل آفات روش

شود  با توجه به مخاطرات کاربرد سموم شیمیایي، به کشاورزان توصیه ميیر در دهه های اخ

های غیر شیمیایي  با استفاده از روشهای هرز را  ها و علف ی حد امکان جمعیت آفات، بیمارتا 

زا، توصیه  کنترل عوامل خسارتبرای مبارزه شیمیایي فقط به عنوان آخرین راهکار . کاهش دهند

های  انواع روش. سد ر تیب نیاز به کاربرد سموم شیمیایي به کمترین مقدار ميبه این تر. شود مي

 :زای گیاهي عبارتند از غیرشیمیایي کنترل عوامل خسارت

های مریض  آوری و از بین بردن بقایای گیاهي آلوده، قطع شاخه جمع: اقدامات بهداشتي -4

ایای گیاهي کمک زیادی به و سوزاندن آنها، شخم عمیق بعد از برداشت و زیر خاك کردن بق

 داشتن انبارها، وسایل حمل و نقل و ادوات زراعي، تمیز نگاه. نماید ها مي ی آفات و بیمار کاهش

 های زخمي و پوسیده از ها به هنگام برداشت و جدا نمودن میوه جلوگیری از زخم شدن میوه

  .ی خواهند شدهای بعد موجب کاهش آلودگي... و  بندی های سالم در موقع بسته میوه

داخل  زای گیاهي به برای جلوگیری از ورود و انتشار عوامل بیماری: قرنطینه گیاهي -2

مقررات  های ملي، اجرای چنین برای حفاظت مزارع، باغات و جنگل کشور و یا نقاط مختلف، هم

 ثابت و یا یا عبور عوامل بیماری زا که وجودشان در کشور ورودتواند از  قرنطینه گیاهي مي

 .مشکوك مانده، جلوگیری نماید

ل زراعي مانند استفاده از کود مناسب، زهکشي وصحیح اص با کاربرد: های زراعي روش -9

و غیره که باعث بهتر شدن ، های هرز مبارزه با علف ،کاشتمناسب رعایت فاصله  مزرعه، آبیاری،



6 
 

یک یا چند بیماری کنترل  مي توان بهطور مستقیم یا غیر مستقیم ه گیاه شده و ب شرایط رشد

 تواند برخي از عوامل نیز مي( نکاشت)رعایت تناوب زراعي و ایجاد آیش  .کمک کرد بخصوص

در را این عوامل  کنترل نموده و یا جمعیترا مانند  زا که فقط روی گیاه زنده باقي مي بیماری

ر شده و انبا های اصالح خاك، غرقابي کردن مزرعه، تهویه مرتب فرآورده. کاهش دهندخاك 

 .روند شمار ميه های زراعي ب غیره نیز از جمله روش

 مبارزه بیولوژیک -1

برای کاهش جمعیت  (عوامل بیولوژیک)یعني استفاده از دشمنان طبیعي  :مبارزه بیولوژیک    

 .، بیماری یا علف هرزفتآیک 

 آفات  بیولوژیک کنترل

کنترل . باشد جمعیت موجودات مي ای طبیعي است که هدف آن تنظیم پدیده ،کنترل بیولوژیک

بیولوژیک ممکن است به صورت طبیعي یا با دخالت انسان اتفاق بیافتد، که به این نوع کنترل، 

شود که  بیولوژیک از عوامل مختلفي استفاده مي کنترلدر .شود مي گفتهکنترل بیولوژیک کاربردی 

 :عبارتند از

زا شده  که باعث آلودگي عامل خسارت هستندها قارچ  باکتری و شامل ویروس، :ریزجانداران -4

 .برند بین مي از این طریق آفت را از و

برند مثل حشره مفید  بین مي آن را از ومي کنند از آفت تغذیه  این عوامل مستقیماً: شکارگرها -2

 .برد بین مي شته را از کفشدوزك که آفتِ
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مي روی بدن آفت از آن تغذیه گذاری  با تخم این عوامل بیولوژیک: ها لیا انگ ها پارازیت -9

بین  را از پنبه د، مثل زنبور براکون که الرو کرم غوزهبرناز بین مي را طریق آفت  از این وکنند 

 .برد مي

بین  آنها را از ،آفت های روی تخمبر گذاری  ها از طریق تخم انگلاز این دسته : پارازیتوئیدها  -1

 .برد بین مي را از  آن سیب،روی تخم کرم بر ذاری گ مثل زنبور تریکوگراما که با تخم ؛برند مي

به و تکثیر ( انسکتاریوم)پرورش حشرات مفید  های در کارگاه زنبور تریکوگرامامانند  حشرات مفید

 .افزایش یابددر طبیعت  آنجمعیت  ،با رهاسازی این زنبور شوند تا ميکشاوزران عرضه 

گیری با حشره  جفت زی حشره عقیم وعقیمي که با رهاسا مثل تکنیک نر: روش ژنتیکي -5

 . دده کاهش ميرا جمعیت آفت  ،ماده

در تعیین که نوعي ماده شیمیایي جلب کننده هستند  ،های فرموني تله: ها استفاده از فرمون -6

فرمون جنسي . فرمون تجمعي هستند ها شامل فرمون جنسي و نوفرم .آفت موثرند زمان خسارتِ

   . دهد کاهش ميرا جمعیت  نیز نهاآ شکار جلب حشرات نر و با

 :کنترل بیولوژیک شامل سه موضوع اصلی است

 ِهدف انواع موجودات آفت  

 انواع دشمنان طبیعي 

 های بکارگیری دشمنان طبیعي روش 
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به عنوان مثال در کنترل کرم گلوگاه انار به وسیله زنبور تریکوگراما، کرم گلوگاه انار آفت 

های حاوی تخم زنبور در باغ به عنوان  من طبیعي و رهاسازی کارتهدف، زنبور ترایکوگراما دش

 . باشند روش کاربرد مبارزه بیولوژیک مي

:دوم برنامه  

 با استفاده از زنبور تریکوگراما آفات بیولوژیککنترل 

زنبور تریکوگراما حشره ریز و ظریفي است که حدود یک میلیمتر طول داشته و متعلق به 

تخم بویژه ( انگل)این خانواده از زنبورها به طور کلي پارازیتوئید . باشد رها ميای از زنبو خانواده

ها جزء آفات مهم و اصلي محصوالت کشاورزی  این پروانهبرخي از ه ي هستند کیها پروانهتخم 

 .مبارزه کنندبر علیه آنها ناگزیرند که و هر ساله کشاورزان و باغداران محسوب مي شوند 

داخل تخم میزبان قرار مي دراز یک تا چند عدد تخم  ،میزبان ه به حجم تخمِاین زنبورها بست

ساعت تفریخ شده و الروهای زنبور از محتویات تخم میزبان تغذیه  21ها پس از  دهند و این تخم

راحتي قابل تشخیص و  در شرایط صحرایي به. شوند رنگ مي نموده و پس از چند روز سیاه

ال حاضر از این زنبورها به طور گسترده در مناطق مختلف کشور برای در ح. باشند آوری مي جمع

مبارزه با کرم ساقه خوار برنج، کرم سیب، کرم گلوگاه انار، کرم قوزه پنبه و کرم ساقه خوار اروپایي 

 .شود ذرت استفاده مي

به سازی در هنگام رهااین است که آنها  از جمله زنبور تریکوگراما نکته مهم در کاربرد زنبورها

سمپاشي و یا بادبردگي سم از مزارع مجاور ، ی زیادشرایط نامساعد محیط مانند بارندگي، دما

 .توان از رهاسازی انتظار موفقیت داشت بسیار حساس بوده و در چنین شرایطي از بین رفته و نمي
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یابد، زنبورها در قسمتي از گیاه که در آفتاب  هنگامي که درجه حرارت در طبیعت کاهش مي

کنند؛ و بالعکس در صورت افزایش درجه حرارت محیط، بیشتر زنبورها به  قرار دارد، فعالیت مي

 .کنند ریزی مي پشت برگ رفته و در سایه، تخم

 تکثیر انبوه زنبورهای تریکوگراما ●

استان ( انسکتاریوم)مراکز پرورش حشرات مفید زنبور تریکوگراما در انبوه پرورش و تولید 

تخم  و یاغالت در تولید انبوه زنبورهای تریکوگراما از تخم حشره میزبان به نام بیدِ. انجام مي شود

های تابستان و پاییز، زنبورهای  برای تکثیر زنبورهای ترایکوگراما در ماه. شود استفاده ميبید آرد 

اصلي و  روی تخم میزبانِ ،زنبورهای بومي. شوند های طبیعي استان جمع آوری مي مي از کانونبو

ریزی  اند، تخم های طبیعي زنبور جای گذاری شده واسط که به عنوان تله در کانون یا تخم میزبانِ

سپس تخم پارازیت شده برای طي مراحل رشد و خروج زنبور به انسکتاریوم منتقل . کنند مي

این زنبور در تولید انبوه . شوند این زنبورها در پاییز و زمستان به صورت محدود تکثیر مي. شود مي

ترین درجه  مناسب. شود و تا پایان سال زراعي ادامه دارد در ابتدای فصل بهار شروع مياستان 

درصد  81تا  21درجه سانتي گراد و بین  22تا  25حرارت برای تکثیر زنبورهای تریکوگراما بین 

رهاسازی زنبورها باید چند بار در باغات انجام پذیرد و کلینیک گیاهپزشکي  .رطوبت نسبي است

زا، شرایط را به  خصوص کنترل سایر عوامل خسارت موظف است تا با راهنمایي کشاورزان در

ها و  نحوی تسهیل نمایند تا ضمن حفظ سالمت زنبورها، خسارت سایر عوامل از جمله کنه

 .به کمترین مقدار برسد ها سفیدك
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 کنترل بیولوژیک کرم گلوگاه انار 

باشد که همه ساله خسارت فراواني به محصول  کرم گلوگاه انار یکي از آفات مهم انار مي      

به . شود انار فقط در مناطق محدودی از استان به صورت اقتصادی تولید مي. نماید انار وارد مي

استقبال بسیار مطلوب باغداران در این مناطق، برنامه مبارزه دلیل کیفیت باالی انار و نیز 

همانند مبارزه بیولوژیک در  مبارزهکلیه مراحل انجام . اجرا مي شودبیولوژیک با کرم گلوگاه انار 

   .باشد باغات سیب مي

 

 

:سومبرنامه   

 ها کفشدوزكآفات با استفاده از بیولوژیک کنترل 

  .هستند کنترل آفاتمفید برای های حشرات  انوادهیکي از مهمترین خ فشدوزك هاک

های  گونه درصد 31بیش از . مي باشندگونه با پراکندگي وسیع  1111دارای حدود ها  کفشدوزك

گونه  415گونه گزارش شده است که  444در ایران تا کنون . گوشتخوار هستند ها کفشدوزك
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عوامل  .اندازه هستند رنگ واز نظر اواني و دارای تنوع فر کنند از آفات گیاهي تغذیه ميآنها 

تغییر جمعیت مختلفي از جمله شرایط آب و هوایي، غذا و شدت فعالیت دشمنان طبیعي در 

درختان حاشیه باغ کفشدوزك ها شامل های طبیعي  پناهگاه .، موثرندکفشدوزك ها در طبیعت

بید، صنوبر، سنجد، ) نه درختانهای روستایي، ت انبارها و ساختمان  که به عنوان بادگیر هستند،

 .مي باشد اهان مرتعي دامنه کوه و حتي باالی کوهو گی (زبان گنجشک، نارون

 

  به شرح زیر مي باشد کفشدوزك ها زیست شناسيرفتارشناسي و: 

 .هستند آرام وکم تحرك ولي دارای قدرت پرواز مناسب -4

 .تغذیه مي کننداز انواع حشرات  -2

 رفتار اجتماعيدارای  تابستان گذراني و زمستان گذراني ،در جستجوگری غذا، مهاجرت -9

 .هستند

 .مي کنندتخمریزی به صورت ردیفي یا دسته ای   -1

 .دارندالروهایي فعال، با چند سن الروی  -5

 .دارنددوره زندگي کوتاه، بویژه در فصل بهار  -6

 .دارندهای تک نسلي و چند نسلي  گونه -2

 .برخوردار استمحیطي و کمبود غذا توانایي پناه جویي در شرایط نامناسب از  -8
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 .حشراتي پرخور و سیری ناپذیر هستند -3

 .تقسیم مي شوند شته خوار و شپشک خوار ی گونهدو بر اساس ترجیح غذایي به  -41

 .خود دارند در مراحل مختلف زندگي ينیاز غذایي متفاوت -44

 الروهایحتي تخم و  های نباتي و ها، شپشک ها، کنه شامل شتهآنها  آفات مورد تغذیه  -42

 .مي باشد جوان سایر حشرات

 

  به شرح زیر است های مبارزه بیولوژیک کفشدوزك ها در برنامهاهمیت: 

 .یي برخوردار استنمو باال سرعت رشد وخود از  در مراحل مختلف زندگي این حشره -4

  برخوردارند باروری باال و طول عمر قابل توجه کفشدوزك ها از حشرات کامل -2

 .چند نسلي هستنداین حشره، د های مفی اکثر گونه -9

 .هر دو شکارگرند ،این حشرهالرو هم حشره کامل و هم  -1

 .ز طیف وسیعي از آفات تغذیه مي کندااین حشره  -5

 . دارد سازگاری با محیط و شرایط آب و هوایي ي برایتوان باالی -6

 

 حمایت و حفاظت از کفشدوزك ها توصیه های مهم برای: 

 ای فصلي ویا غیرضروریمصون داشتن آنها از سمپاشي ه -4

 انتخاب زمان مناسب سمپاشي -2

 و تجهیزات مناسب سمپاشيها روش استفاده از  -9
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 .کنندمي ر عمل انتخابي تکه کم دوام  انتخاب سموم -1

 ای انجام سمپاشي بصورت نواری یا لکه -5

 محیطي  توجه به وضعیت جمعیت کفشدوزك در قیاس با جمعیت آفت و شرایط -6

ی طبیعي و پناهگاه های ها هتابستاني و زمستاني اعم از پناهگا های حفظ و توسعه پناهگاه -2

 مصنوعي

 ا در شرایط و مکان مناسبه آوری و نگهداری کفشدوزك جمع -8

جستجوی برای  حفظ پوشش سبز سطح باغ واطراف مزرعه برای جلوگیری از مهاجرت آنها -3

 غذا

:چهارمبرنامه   

 کریپتولموسبا کفشدوزك  بیولوژیک شپشک آردآلود مرکباتکنترل 

آفت این . با ترشح شدید عسلک همراه است ،های آردآلود مرکبات فعالیت وخسارت شپشک      

در مرکبات در . دهد ها را مورد حمله قرار مي ها ومیوه ها، سرشاخه های گیاه، برگ تمام قسمت

سمت میوه یا در قسمت دم میوه که فرورفتگي دارد شپشک آردآلود تجمع و از ق گاهوگل قسمت

تغذیه نموده و باعث ریزش شدید میوه بخصوص هنگام رنگ  ،محل اتصال میوه به شاخه

ها روی پوست میوه با تغییر رنگ و ایجاد  محل فعالیت و تغذیه شپشک. گردد انداختن میوه مي

 .های گال مانند همراه است برآمدگي
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آفت بیضي شکل بوده و  های تخم کرده و ریزی شروع به تخم حشره در زیر پوشش مواد مومي   

خارج شده و در محل مناسب روی ( مواد آردی شکل)از زیر مواد مومي  یکهای سن  پوره

بند بند بوده و زوائد  ،بدن حشره. نماید های مختلف گیاه مستقر و شروع به تغذیه مي قسمت

به . باشد ر ميشکل انتهای بدن از همه بلندت شکل انتهای بدن را در برگرفته، دو زائده مومي مومي

چنین وجود تمام مراحل مختلف رشدی  هم و  ،حشرهاین اطراف بدن  شکلِ سبب وجود مواد مومي

تمام دنیا بهترین و مؤثرترین  در. نمي باشدنتیجه بخش  آنآفت در یک زمان، مبارزه شیمیائي با 

 (کریپت) لموسوتمبارزه بیولوژیک با استفاده از کفشدوزك شکارگر کریپ ،روش مبارزه با این آفت

 .باشد مي

های  کفشدوزك کریپتولموس در دو مرحله الروی و حشره کامل به مقدار زیادی از شپشک

ها از  حشرات کامل و الروهای کریپتولموس عالوه بر تغذیه از شپشک .کند مي تغذیه آردآلود

ها  رچهمو. گردد ها نیز مي البته عسلک باعث جلب مورچه. کنند ها هم تغذیه مي عسلک آن

 .برند دشمنان طبیعي را فراری داده و یا آنها را از بین مي

خریداری داخل استان خصوصي  های انسکتاریوم مي توان از را کفشدوزك کریپتولموس 

های کوچک قرار  مناسب در بسته، به تعداد پس از خریداری این کفشدوزك از انسکتاریوم .نمود

قرار  ی مورد نظرمقدار کمي غذا ،در هر بسته. شوند مي لمورد نظر حمشوند و به باغات  داده مي

الزم است تا کفشدوزك  .ها تا رسیدن به مقصد دچار کمبود غذا نگردند شود تا کفشدوزك داده مي

تعداد . ها در شرایط خنک و مناسب جابجا شده و خیلي سریع بر روی درختان رهاسازی شوند

بات بسته به میزان آلودگي درختان به شپشک مناسب کفشدوزك به ازای هر هکتار باغ مرک
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بایستي از دو هفته قبل از رهاسازی هیچ  کشاورزان مي. باشد عدد مي 4111-4511آردآلود بین 

 .گونه سمپاشي در باغات خود انجام ندهند

 

 براکونبا استفاده از زنبور  آفات بیولوژیککنترل 

پارازیت باال دارای قدرت  فعال بوده، قوی و این زنبور نسبتاً

کرده و پس از فلج یا  پیدا زنبور ماده براکون الرو آفت را .باشد مي

 . برد بین مي آن را از ریزی روی الرو نموده و کشتن آن اقدام به تخم

عدد زنبور  211ها  هایي که داخل هریک از آن بدین منظور از لیوان

براکون  عدد زنبور4111)عدد لیوان  5برای هر هکتار  براکون است و

مانع خسارت  ،بین بردن الرو آفت با ازاین زنبور  .شود استفاده مي (ماده

براکون در مزارع گوجه فرنگي و ذرت استان جهت سازی زنبور  عملیات رها .شود محصول مي

 .کنترل آفت کرم غوزه پنبه انجام شده است
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تلویزیوني پاسخنامه مدرسه  

 

 (در استان کهگیلویه و بویراحمديحشرات مفید در مبارزه بیولوژیک)

شماره :                       نام پدر:                       نام خانوادگي:                         نام

 :شهرستان:                             شناسنامه

 :تلفن   :                                                                  دقیق آدرس

 41 3 8 2 6 5 1 9 2 4 سئوال

           الف

           ب

           ج

           د

 .های مربوط به جواب هر سئوال را با خودکار کامالً پر رنگ کنید لطفاً خانه

مدیریت -سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد -یاسوج :آدرس گیرنده

 هماهنگي ترویج کشاورزی


