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 مقدمه:

 واردبـازار مـصرفخوري داشته و پس از برداشـت بالفاصله چون محصوالت سبزي و جاليز مصرف تازه   

مهم باقيمانده سموم شيميايي موجود در آنها همواره مورد تأکيد بوده است. با  موضوعمي شوند, پرداختن به 

مدت بطور تجمعي به واسطه تماس مستقيم  توجه به اينکه اثرات مهلک زيستي سموم شيميايي در دراز

شود، صدمات ب پوستي در بدن انباشته ميوحتي به صورت غيرمستقيم از طريق مواد غذايي، تنفس يا جذ

وارده بر فرد ممکن است متناسب با جمع مقدار سم دريافت شده در طول عمر وي باشد به همين دليل است 

شود. هرگونه تماس هر اندازه جزيي، در تجمع اين مواد در بدن و خطر ناديده گرفته مي اينکه اغلب،

مادام العمر با ترکيبات شيميايي در نهايت ممکن است به فاجعه مسموميت بعدي سهيم خواهد بوده و تماس 

 اي منجر شود.

را به بهينه سازي روشهاي موجود در  تمامي نکات ذکر شده توجه مسئولين امر و هر يک از افراد جامعه    

وه کنترل عوامل خسارتزاي محصوالت کشاورزي از طريق استفاده از روشهاي غير شيميايي و نيروهاي بالق

موجود در طبيعت ودر نتيجه جايگزيني عوامل و فاکتورهاي فاقد زيان براي انسان و محيط زيست به جاي 

به عنوان اصل و  "مديريت تلفيقي آفات  "سموم خطرناک شيميايي معطوف نموده است، لذا امروزه شيوه 

 قرار گرفته است. پايه اي مهم در جهت کاهش مصرف سموم شيميايي و خسارات ناشي از آنها مد نظر

 مرحله قبـل از کاشت:

 اجتناب از کشت گياهان ميزبان آفات در نزديکي محل کشت -

اطالع يابي از وضعيت کشت در سنوات قبل به منظور برنامه ريزی بهينه مديريت تلفيقي کنترل  -

 عوامل زيان رسان هدف

 رعايت بهداشت زراعي قبل از کشت محصول -

 زمستانه در صورت لزومو يا غرقاب انجام يخ آب  -

 ضدعفوني خاک در صورت لزوم -

  انجام آزمون خاک -

 تهيه بستر مناسب جهت کاشت :  -

ميزان مصرف کود بسته به رقم، حاصلخيزي خاک، محصول کشت شده قبلي )تناوب(، طول دوره رشد 

و شرايط آب و هوايي متفاوت مي باشد. براي تأمين عناصر ريز مغذي مانند روي، آهن، بر، منگنز، 
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مصرف و يا بصورت محلول پاشي بر روي  يمنيزيم و ... الزم است از کودهاي ميکرو به صورت خاک

کودهاي گرم و تازه حيواني ) مرغ، گوسفند، بز و گاو ( و کودهاي ز ا پوشش گياهي استفاده نمود.

گياهي ) بقاياي گياهي مانند پوسته برنج، سبوس گندم، بقاياي قارچهاي خوراکي و گل و گياه باغچه،... 

تن   ،    بقاياي  1 - 3تن   ،   کود مرغي و بلدرچين:  5 - 7کود بز، گوسفند و گوساله: : نسبت ( به

 استفاده شود.،   مترمربع 1000براي هر تن  6 - 8گياهي: 

 استفاده از بذور ضدعفوني شده  -

وجين علفهاي هرز، عمليات مناسب خاکورزي، در  :کنترل علفهای هرز به صورت پيش رويشي -

تفاده از شعله افکن در مراحل ابتدايي رويش علفهاي هرز، از روشهاي مؤثر غير صورت امکان اس

عالوه بر روشهاي نامبرده، مي توان از سموم موجود در دستورالعمل شيميايي در کنترل مي باشند. 

 سازمان حفظ نباتات جهت مبارزه شيميايي استفاده نمود.

 کشت استفاده از ارقام متناسب با شرايط اقليمي منطقه -

 انتخاب عمق مناسب کاشت جهت  -

جلوگيری از صدمات مکانيکي و ايجاد زخمهايي که محلي برای نفوذ عوامل خسارتزا  -

 محسوب مي شوند.

 آبياری منظم و جلوگيری از بروز استرس خشکي  -

 

 

 مرحله داشت:

 بررسي وضعيت رويش و تعيين درصد عدم رويش و از پا افتادگي گياهچه ها -

 هرز به صورت پس رويشيرل علفهاي کنت -

 اعمال بازرسيهاي دوره اي در مزرعه -

 جهت پيش آگاهي بررسي داده هاي هواشناسي -

با تأکيد و اولويت در بهره گيري از روشهاي غير شيميايي در کنترل آفات محصوالت سبزي و جاليز  -

کنترل شيميايي ) با توجه به مصرف تازه خوري اين قبيل محصوالت(، چنانچه استفاده از روشهاي 

الزام يابد، استفاده از سموم کم خطر و در نظر داشتن دوره کارنس سموم مصرفي بسيار حائز اهميت 

 مي باشد.

 اعمال بازرسيهای دوره ای در مزرعه و گلخانه:  -
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پس از سبز شدن بوته ها تا زمان برداشت محصول به منظور شناسايي عالئم اوليه بيماريها اعم از قارچي و 

سي و ظهور اولين جمعيتهاي آفات، بايد بازرسيهاي دوره اي به صورت هفتگي انجام شده و به منظور ويرو

 رديابي برخي آفات از تشتها و کارتهاي زرد، تله ها و فرومونهاي اختصاصي استفاده گردد.

ين عالئم توجه بيشتر بايد معطوف به نقاطي شود که براي بروز بيماري و ظهور آفات مستعدتر بوده و اول

معموالً در آنها ظاهر مي شود. اين مناطق بيشتر حاشيه ها، نزديک بادشکنها، پرچينها، حصارهاي چوبي 

مزارع، نزديک دربهاي ورودي و اطراف محل قرار گرفتن سيستمهاي گرمايشي گلخانه ها و يا ساير موانعي 

با سيستمهاي آبياري محور مرکزي است که قادر به جلوگيري از جريان آب و هوا مي باشند. مزارعي که 

آبياري مي شوند، مناطقي که نزديک جريانهاي آب مثل رودخانه ها يا استخرهاي درون مزارع قرار دارند، 

قسمتهايي از مزرعه که استفاده از قارچ کشها در آنجا مشکل است مثل نواحي زيرخطوط انتقال برق، 

 بيشتر مورد توجه قرار گيرند.نزديک پلها، بزرگراه ها و مناطق مسکوني بايد 

 بررسي داده های هواشناسي: -

داده هاي هواشناسي در طول دوره رشد محصول به ويژه از اواسط خرداد تا اواخر شهريور ماه ) به دليل 

وجود شرايط مساعد آب و هوايي نظير دما و رطوبت و افزايش احتمال بروز و گسترش بيماريهاي برگي 

د بررسي شده و در صورت وقوع شرايط بحراني بروز بيماري، بازبيني مزرعه به به ويژه بادزدگي ( باي

 صورت روزانه انجام شود
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 سبزی و جاليزآفات و بيماری ها و علف های هرز مهم 

 
  spp  Liriomyzaهای مينوز برگ  مگس-1

 

 

 

 

 

  :مشخصات ظاهري  آفت 

 همينميليمتر و طول بدن آنها نيز در  3/1 – 3/2با بالهاي باز حدود  آفت حشرات کامل اين گونه

مايل به رنگ است، مزونوتوم  ها کوچکتر از ماده . با اين تفاوت که اندازه نرها معموألدمي باش حدود

است که به پايه اسکوتلوم قابل مشاهده به طوسي با لکه هاي زرد روشن و مشخص در هر دو طرف 

 مي باشد.رنگ و چشمها قهوه اي رنگ  بند سوم شاخک زرد است. وصل شده

 :نوع خسارت و نحوه تغذيه آفت 

علت کاهش ه م برگ و ايجاد داالنهاي مارپيچ در برگها بالروهاي آفت با تغذيه از قسمت پارانشي

. مي شوند %100باعث کاهش ميزان عملکرد توليد تا ، شديد سطح فتوسنتز و قطع جريان شيره پرورده

 به الرو حشره داالنهايي پيوسته در برگها و ساقه هاي جوان توليد مي کند، داالنها باريک و بي قاعده

فضوالت ) به دليل وجود نوارهاي نخ مانند و سياه واضح به صورت يا و بز نسبتأ س ،رنگ نسبتأ سفيد

داالنهاي مجزا از اهميت کمي برخوردارند ولي . مي باشندقابل مشاهده در طرفين متغير شيار الرو ( 

خسارت تغذيه الروها در تراکم زياد آفت مي تواند باعث ضعيف شدن يا تخريب کامل گياه رسيده و 

  .جوان شود

سوراخهاي  .برگهاي آلوده در مقابل باد و گاهي حمله پاتوژنهاي گياهي مستعد خسارت مي باشند

تخم قرار آنها د که در برخي از نتغذيه نيز توسط آلت تناسلي حشره ماده در بافت برگ ايجاد مي شو

سبب از بين رفتن تعداد زيادي از  شده وداده مي شود. اين سوراخها در سمت بااليي برگ ايجاد 

آنها تخمريزي  %15تقريبأ در شده و سلولهاي پارانشيم برگ مي شوند که با چشم غير مسلح هم ديده 
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اما ضرورتأ روي سوراخهاي تغذيه اي ماده ها به سوراخ کردن برگها نيستند.  نرها قادر .انجام مي شود

کاهش سطح فتوسنتز در اثر از بين  .آنها تغذيه مي کننددسترس قرار گرفته بوسيله  از منابع غذايي در

رفتن سلولهاي کلروفيل دار و ورود پاتوژنهاي گياهي از طريق داالنها و سوراخهاي تغذيه جزو 

 .  شمار مي رونده خسارتهاي غير مستقيم ب

ت ميزبان از خانواده هاي مختلف حمله کرده و خسار 200مگس مينوز سبزي و جاليز به بيش از 

ادي از گياهان سبزي و جاليزي با حفر يبا حمله به گروه ز. اين آفت شديدي به آنها وارد مي آورد

عالوه موجبات ورود عوامل ه بو  داالنهائي توسط الروها و تغذيه از مزوفيل باعث کاهش فتوسنتز شده

 . مي سازد فراهم نيزبيماريزا را 

 :عالئم خسارت و نحوه خسارت آفت 

الروهاي آفت با تغذيه از قسمت ، مگس هاي مينوز آفت کليدي در مراحل اوليه و مياني رشد ميباشد 

پارانشيم برگ و ايجاد داالنهاي مارپيچ در برگها به علت کاهش شديد سطح فتوسنتز و قطع جريان شيره 

در برگها و ساقه هاي مي شوند. الرو حشره داالنهايي پيوسته  %100پرورده، باعث کاهش عملکرد توليد تا 

جوان توليد مي کند، داالنها باريک و بي قاعده به رنگ نسبتأ سفيد، نسبتأ سبز و يا به صورت نوارهاي نخ 

مانند و سياه واضح ) به دليل وجود فضوالت الرو ( در طرفين متغير شيار قابل مشاهده مي باشند. داالنهاي 

ذيه الروها در تراکم زياد آفت مي تواند باعث ضعيف مجزا از اهميت کمي برخوردارند ولي خسارت تغ

 شدن يا تخريب کامل گياه رسيده و جوان شود. 

 : روشهای کنترل آفت 

 رعايت تناوب زراعي -

 کشت گياهان ميزبان ترجيحي قبل و يا بعد از زمانيکه بيشترين جمعيت آفت در محل حضور دارد. -

 حساسجايگزيني کشت گياهان متحمل بجاي گياهان  -

نانومتر به صورت افقي و در سطحي از بوته که باالترين  595به کارگيري کارتهاي زرد با طول موج  -

 هاي کارت از جمعيت مگسهاي مينوز در آن سطح فعاليت مي نمايند )کمي باالتر از وسط بوته ها ()استفاده

 2هر در عدد 1 حداکثر تا ترمربعم 10هر در عدد 1 و مترمربع جهت رديابي 200 هر در عدد 1 تعداد به زرد

 انبوه( شکار مترمربع جهت

 تله در هر هکتار 25،  استفاده از تله هاي فروموني -
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قرار دادن سيني هاي پالستيکي آغشته به چسب در زير بوته ها به منظور جمع آوري شفيره هاي مگس  -

 مينوز.

  شيميايي: مبارزه 

 يک روز 8 هر پاشي محلول آبامکتين از استفاده ليتر در هکتار درصورت 6/0به ميزان  EC  %1.8آبامکتين

 مي مجاز سال بار در 3 حداکثر سمپاشي مقاومت پديده از جلوگيري منظور به .شود تواند تکرار مي بار

 استفاده متفاوت اثر نحوه با ها کش سايرحشره از بايستي بيشتر سمپاشي به نياز صورت در باشد،

 .روز( 21نمود)فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول 

فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول ، گرم در هکتار  200)تريگارد(به ميزان WP %75سيرومازين 

 روز 14

 در جاليز مينوز مگس کنترل جهت آزاديراختين ) ليتر در هزار متر مربع EC1%  5/1-1آزاديراختين 

 و اسفناج ،روز   1خيار و گوجهدر  فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول) (است شده ثبت گلخانه

 (روز 7سبزيجات برگي

براي کنترل  روز( 3)دوره کارنس هکتار در کيلو  SP%50 75/0 (اويسکت)هيدروژن اکساالت تيوسيکالم

 مگس مينوز سبزيجات برگي به ثبت رسيده است

، سمپاشي بايد پس از غروب انجام  EC* الزم به ذکر است که در خصوص سموم داراي فرموالسيون 

 گيرد. 

 

 Agrotis ipsilon, Agrotis segetum.  کرم طوقه بر  2 
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  :مشخصات ظاهري آفت 

، داراي لکه ها و نوارهايي بر روي بالها و به رنگ قهوه اي تيره تا مايل به خاکستريحشرات کامل 

ريشکهايي بلند در اطراف آنها مي باشند. تخمهاي اين آفت نيم کروي کم و بيش گنبدي، الروها از خاکي تا 

و شفيره ها همراه با نقش هايي بصورت خال و لکه ميليمتر  45 -55خاکستري رنگ قطور و ضخيم به طول 

يمتر مي باشند. در انتهاي بدن شفيره ها خارهايي وجود دارد که به آساني ميل 15 - 20خرمايي رنگ به طول

 ديده مي شوند.  

 : عالئم خسارت آفت 

الروها در بهار بيشترين خسارت را وارد مي کنند.الروهاي ريز آفت از برگ و ساقه و قسمت هاي هوايي 

الروهاي سنين باال از قسمت طوقه و يا نباتات ميزيان تغذيه مي کنند، اما زيان وارده چندان مهم نيست. 

کمي پائين تر، نباتات ميزبان را جويده و حفره بزرگي در آن ايجاد مي کنند که در اثر قطع آوندها تغذيه گياه 

مختل و بوته خشک مي شود. اين عمل در مزارعي که بوته ها جوان باشند به سرعت و حتي در طول يک 

 گياه پژمرده و خشک مي شود.قطع شده و بوته کامل  شب انجام و روز بعد،

 :علل و شرايط مساعد طغيان آفت 

سانتيمتري خاک سپري مي کند، در اوايل بهار  10 - 25اين آفت زمستان را به صورت الرو کامل در عمق 

پس از گرم شدن هوا از عمق به سطح آمده، از برگ، ساقه و طوقه گياهان تغذيه مي کند و سپس در خاک 

 روز شب پره ها ظاهر مي شوند و در زير برگها تخمريزي مي کنند. 20-30تبديل شده و پس از  به شفيره

در سالهايي که زمستان معتدل و شرايط محيطي مساعد باشد، آفت را مي توان به صورت الروهاي سنين  

است  مختلف و حتي شفيره هم مشاهده نمود. تحمل الرو به سرماي شديد زياد است به طوري که قادر

دماي چندين درجه زير صفر را نيز تحمل نمايد زيرا الروهاي آفت در زمستانها به علت شدت سرما از 

 سطح خاک به عمق پايينتري رفته و از سرماي سخت فرار مي کنند.

 : روشهای کنترل آفت 

 مکانيکي: -زراعي  -1

 زمستانه آفتشخم عميق پس از برداشت محصول جهت از بين بردن يا کاهش ذخيره  -

 يخ آب زمستانه پس از شخم -

هراکش نمودن مزرعه ) الرو در بيشتر موارد قادر به وارد نمودن خسارت جدي به بوته هايي با ريشه  -

 قوي نمي باشد. (
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 از بين بردن بقاياي گياهي -

 وجين علفهاي هرز ميزبان -

 کولتيواتور زدن. -

 زراعي: مبارزه-2

 )جو و گندم(غالت غير با تناوب

 کاشت تاريخ تنظيم

 مبارزه شيميايي:-3 

 .شود استفاده G5%کلرپيريفوس  کيلوگرم 20باشند درشت و متوسط الروها که وقتي 

 

 فرنگي( گوجه خوار ميوه )کرم  Heliothis armigeraکرم قوزه پنبه    -3

 

 

 

 

 

 

  :مشخصات ظاهري آفت 

خاکستري يا سبز روشن (، عرض بدن با بالهاي باز  "حشره کامل پروانه اي است با رنگ متغير) عمدتا

ميليمتر بوده و معموالً بالهاي جلويي قهوه اي روشن همراه با يک لکه لوبيايي و يک لکه    35 -40

رس وجود گرد تيره و يک نقطه سياه رنگ مي باشند که در حاشيه خارجي آنها يک نوار عرضي مض

دارد. بالهاي عقبي سفيد رنگ و در حاشيه بيروني داراي يک هاله تيره پهن  و داراي ريشک مي باشند. 

تخمها گرد و پهن و در طرفين مسطح، به رنگ سفيد مايل به زرد  بوده و به تدريج به رنگ قهوه اي 
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يک خط تيره و يک خط  به رنگ سبز روشن با خطوط تيره در طول بدن و "در مي آيند. الروها عموما

 2ميليمتر و داراي  18-23روشن در طرفين بدن مشاهده مي شوند. شفيره ها زرد تا قهوه اي رنگ، 

 عدد خار در انتهاي بدن مي با شند.

 :علل و شرايط مساعد طغيان آفت 

کرم قوزه به صورت شفيره در خاک زمستان گذراني مي کند. در اوايل بهار زماني که درجه حرارت 

درجه سانتيگراد مي رسد، پروانه ها ظاهر شده و سپس تخمگذاري مي کنند. الروها پس  18 -20هوا 

 سن الروي در خاک تبديل به شفيره مي شوند.  5از تغذيه از گياه و طي 

 : عالئم خسارت آفت 

فرنگي است. الروها عالوه بر تغذيه از ميوه و سوراخ کردن آن، باعث  اين حشره يکي از آفات مهم گوجه

 رشد قارچهاي مولد دوده يا فوماژين در محل سوراخ شده و موجب فساد ميوه ها مي شوند. 

 : روشهای کنترل آفت 

 مکانيکي: –زراعي   - 1 

 هاي زمستانه آفتل زمستان براي تخريب النهشخم پس از برداشت محصول در پاييز يا اواي -

 يخ آب زمستانه -

 اجراي عمليات شخم بين کشت قديم و جديد -

 استفاده از ارقام مقاوم -

 کاربرد تله هاي فروموني -

 شيميايي:  - 2  

به دليل وجود تحمل يا مقاومت نسبت به آفتکشهاي متداول از جمله ترکيبات فسفره و کارباماتي، کنترل کرم 

رسد به سختي تحت تأثير سم قرار مي قوزه پيچيده و مشکل است. الرو اين آفت وقتي به سن سوم مي

چکترين مرحله الروي ميليمتر است بنابراين سمپاشي بايد در کو 9گيرد. در اين حالت طول الرو حدود

 صورت گيرد. 
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 آخرين، فاصله کيلوگرم در هکتار 1 – 2به ميزان  % SP 80استفاده از سموم شيميايي تري کلروفن

 .باشد روزمي 7 برداشت محصول تا سمپاشي

 برداشت محصول تا سمپاشي آخرينفاصله  ،ميلي ليتر در هکتار 250به ميزان  EC 15%ايندوکساکارب 

 .باشد روز مي 10

 فاصله نوبت بعد از ريزش گل و تشکيل ميوه. 2-3ميلي ليتر در هکتار،  150به ميزان  SP 24%اسپينوساد 

 .باشد روزمي 1 برداشت محصول تا سمپاشي آخرين

برداشت  تا سمپاشي آخرين ، فاصلهميلي ليتر در هکتار 200به ميزان )سومي پلو(   % EC 50پيريداليل

 روز( 1)دوره کارنس ليتر در هکتار SC 5% 5/1( ماتريکوموفنوزايد)کر باشد. روزمي 1 محصول

 روز( 1)دوره کارنس  هکتار در گرم WG20%  250(تاکومي)دياميد بن فلو

ليتر در هکتار )دوره  400آب مصرفي  هزار در SC10% 75/0(ايمونيت)تفلوبنزورون+سايپرمترين آلفا

 روز( 4کارنس 

 مبارزه بيولوژيک: -3

کرم قوزه  عليه با موفقيت    Bacillus thuringiensisکشهاي ميکروبي مانند در نقاط مختلف دنيا آفت

به کار رفته اما تأثيرات متفاوتي در شرايط مختلف داشته است. با توجه به تحقيقات پايه و تجربيات اجرايي 

ن آفت، شيوه هاي اجرايي کنترل به عمل آمده در طول دهه اخير در ارتباط با امکان کنترل بيولوژيک اي

 بيولوژيک اين آفت، با استفاده از زنبور هاي تريکوگراما و براکون بيان مي گردد.

 فرنگي:دستورالعمل رهاسازی حشرات مفيد زنبورهای تريکوگراما و براکون درمزارع گوجه

با توجه به بيولوژي آفت، بخشي از جمعيت کرم قوزه که به صورت شفيره هاي زمستانگذران دوره زيستي 

 20الي  18خود را تکميل نموده اند، در بهار سال بعد با مساعد شدن شرايط جوي و تامين دماي باالي 

نگي است، به تدريج درجه سانتيگراد که اين زمان تقريبا مصادف با شروع مرحله زايشي مزارع گوجه فر

تبديل به حشره بالغ شده و به اين مزارع هجوم مي برند، حشرات بالغ حاصل ازاين جمعيت ) نسل دوم ( 

به همراه حشرات بالغ حاصل ازآن بخشي از جمعيت آفت که زمستان را به صورت دياپوز کامل سپري 

ابراين ضروري است که به منظور کنترل کرده اند، به عنوان نسل اول به مزارع پنبه حمله ور مي شوند. بن

خسارت آفت در محصول گوجه فرنگي وکاهش انبوهي جمعيت انتقالي آن به نسل بعدي، در اين مرحله 
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برنامه مبارزه بيولوژيک به شکلي کامال منسجم عليه اولين بخش از جمعيت فعال آفت در مزارع گوجه 

 ح زير مي باشد:فرنگي اجرا شود. مراحل اجرايي اين برنامه به شر

باشد که در صورت وجود شرايط فرنگي رهاسازي زنبور تريکوگراما مياولين رهاسازي در مزارع گوجه

 گيرد :ذيل در مزرعه انجام مي

هاي فرموني که در مزارع فرنگي شکار شده در تلهالف( مشاهده اولين پروانه کرم قوزه در مزرعه گوجه

تله ، آماربرداري و  2گردد. در هر منطقه آب و هوايي نصب حداقل حوزه عمل هر مرکز خدمات نصب مي

 باشد . بازديد منطقه و تعيين پيک پرواز پروانه ضروري مي

 50فرنگي. حداقل بايد سه مزرعه بازديد و در هر مزرعه ب( مشاهده اولين تخم کرم قوزه در مزرعه گوجه

 تحت پوشش قرار گيرد. بوته بطور تصادفي بررسي گردد به طوريکه کل مزرعه 

 دهي باشد. ج( از نظر شرايط فنولوژي مزرعه در شروع مرحله گل

در صورت تحقق يافتن سه مورد فوق همزمان يعني مشاهده اولين پروانه کرم قوزه و توضيحات تکميلي : 

 فرنگي شروع شده باشد اوليندهي گوجهفرنگي و در صورتي که گلمشاهده تخم کرم قوزه روي گوجه

 گيرد. نوبت رهاسازي تريکوگراما صورت مي

در قالب يکصد عدد تريکوکارت صورت  در هکتار رهاسازي نوبت اول با يک گرم زنبور تريکوگراما

 گيرد. مي

در  در هکتار گرم زنبور تريکوگراما 2رهاسازي نوبت دوم حدود يک هفته بعداز رهاسازي نوبت اول با 

 گيرد.گرمي انجام مي 01/0عدد تريکوکارت  200قالب 

 گيرد.روز بعداز رهاسازي نوبت دوم با يک گرم زنبور تريکوگراما صورت مي 5رهاسازي نوبت سوم، 

رهاسازي نوبت اول زنبور براکون همزمان با رهاسازي نوبت سوم زنبور تريکوگراما انجام مي شود. در هر 

 5بور ماده رهاسازي گردد که با توجه به شعاع پرواز باالي اين زنبور با استفاده از عدد زن 1000هکتار بايد 

 توان رهاسازي را در هر هکتار اجرا نمود.عدد زنبور ماده( مي 200ليوان )هر کدام محتوي 

در استان فارس به دليل عدم کارايي زنبور تريکوگراما فقط از زنبور براکون در دونوبت در هر نوبت به 

 عدد زنبور در هکتار رهاسازي ميگردد 2000تعداد 
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 ( …, Dacus ciliatus, Myiopardalis pardalina)هـای ميوه  . مگس4

  :مشخصات ظاهري  آفت 

 از خانواده تفريتيده مي باشند.  "مگس هاي ميوه و سبزي عمدتا

ميليمتر يعني کمي کوچکتر از مگس خانگي و رنگ بدن آنها زرد و   6 - 7اندازه طول بدن آنها حدود 

 نارنجي است. بالهاي اين مگس ها روشن و داراي نوارهاي عرضي زرد رنگي مي باشد. 

 : عالئم خسارت آفت 

 فساد محصول سالم در روي بوته در اثر فعاليت الروهاي آفت. - 1

 د محصول.کاهش عملکر - 2

 تغيير شکل ميوه در محصوالت مقاوم به آفت - 3

وجود گونه هاي مختلف اين آفت در منطقه باعث خسارت مي شود. ميوه هاي کوچک که پوست نازکي 

 دارند و نيز رقمهاي پوست نازک به مراتب بيش از ديگر رقمها مورد حمله آفت قرار مي گيرند .

  : روشهای کنترل آفت 

 مکانيکي :  - زراعي -1

 کاشت تاريخ تنظيم -

 مزرعه بهداشت رعايت -

 تله گياهان سمپاشي و تله گياهان از استفاده -

  تناوب رعايت -

 جمع آوري و انهدام ميوه هاي آلوده  -
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نجام شخم و ديسک بالفاصله پس از برداشت محصول که در کاهش جمعيت آفت در کشت بعد بسيار ا -

 مؤثر است.

 هکتار تله در هر 25شکار انبوه  جهت تله هاي فروموني بر حسب نوع گونه استفاده از -

 اربرد طعمه هاي مسموم و پروتئين هيدروليزات از مهمترين راه هاي کنترل جمعيت اين آفت مي باشند.ک -

 تله در هر 30ار سم ماالتيون  در هز 2+  %3-5استفاده از تله هاي جلب کننده حاوي پروتئين هيدروليزات 

 هکتار

 شيميايي:  -2

 يک دازهان به ها ميوه خيار مورد در(دهي سيبچه)ريز هاي ميوه تشکيل شروع از آلوده مناطق در سمپاشي

 .گردد تکرار سمپاشي روز 10 تا 7 هر فاصله به نظرکارشناس با .باشد خرما هسته

زماني است که اکثر  ولين سمپاشيانوبت،  3-4کيلوگرم در هکتار،  1-2به ميزان  SP80%تري کلروفن 

مپاشي س( و ساير دفعات ک هسته خرما باشديبه اندازه  ) در مورد خيار ميوه ها ها به اندازه فندق باشندميوه

 طور هب تواند مي پاشي محلول کارنس دوره رعايت با خيار روز از يکديگر. در روز 10 تا 7به فاصله 

 روز 7 محصول برداشت تا سمپاشي آخرين فاصله کلرفن تري از استفاده صورت در.گيرد صورت هفتگي

 .باشد

 زرو 5 فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول،در هکتار  ليتر5/1به ميزان   EC % 57ماالتيون

 ميلي ليتر در هکتار EC 2.5% 300دلتامترين  

 ميلي ليتر در هکتار SC 24% 150اسپينوساد 
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 Bemisia tabaciعسلک جاليز(   (سفيد بالک-5

 :مشخصات ظاهري  آفت  

 4/1دود حسفيد بالک حشراتي با رنگ زرد مايل به سفيد بوده و طول بدن حشرات کامل ماده  سفيد بالکها،

ه بدن آنها کرسد  داراي چهار بال پروازي بسيار فعال بوده و بنظر ميمي باشد. اين حشرات ميليمتر  2/1 –

 .دت کامل سفيد بالکها داراي شاخک هفت بندي مي باشنحشرا .با پودر سفيد رنگي پوشيده شده است

رها ن .و به دو بخش تقسيم شده اندبوده از دو طرف فرورفته قرار دارند که  چشم هاي مرکب در وسط

 کوچکتر از ماده ها بوده و اندازه آنها حدود يک ميليمتر است.  "معموال

 

 : عالئم خسارت آفت 

و از  گياه باعث از بين رفتن جوانه ها و اعضاي ميوه دهنده مي شود اين آفت با ترشح عسلک و تغذيه از

 نظر ، انتقال ويروسهاي بيماريزاي گياهي بسيار حائز اهميت مي باشد.

 علل و شرايط مساعد طغيان آفت:

اين آفت در آب و هواي گرم تعداد نسل به مراتب بيشتري دارد لذا با اوج گيري دما از اواسط تابستان در 

 مناطق جمعيت آن باال رفته و تا اواخر فصل زراعي در مزرعه ايجاد خسارت مي نمايد. اکثر
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 روشهای کنترل آفت : 

   مکانيکي: - زراعي  -1

 اين روش کنترل اغلب جنبه پيشگيري داشته و بايد قبل از هجوم آفت بکار رود. 

 تناوب زراعي -

 شخم -

 تغيير در تاريخ کشت -

 گياهي و علفهاي هرزاز بين بردن بقاياي  -

 کاشت ارقام مقاوم -

 رعايت فاصله مناسب کاشت گوجه فرنگي از زراعت پنبه -

 کاهش دفعات آبياري به شرطي که به راندمان محصول خسارت نزند. -

 کاشت ارقامي متحمل که داراي کرکهاي بيشتر در سطح برگها مي باشند.  -

گياهان اگر براساس اصول علمي نباشد کمک زيادي به  در صورت وجود آفت مذکور، دادن کود ازته به -

 طغيان جمعيت آن مي نمايد .

نانومتر قرار گرفته به صورت  5/564هاي زردرنگ با طول موج هاي زرد چـسبنده ) تلهاستفاده از تله -

 هاي کارت از باشند(.) استفادهعمودي داراي قدرت جلب بيشتري نسبت به ساير رنگها و طول موجها  مي

 هر در عدد 1 حداکثر تا مترمربع 10 هر در عدد 1 و مترمربع جهت رديابي 200 هر در عدد 1 تعداد به زرد

 انبوه( شکار مترمربع جهت 2

  روش شيميايي: -2

 8متر مکعب حجم، مقدار  100براي هر دو در گلخانه  در هزار  5/0 -1به ميزان:  EC 50%ديکلرووس 

 سانتيمتر مکعب 

 روز 5در هزار. فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول  1 -5/1به ميزان  EC 57%ماالتيون  



 
 

17 
 

تا برداشت  فاصله آخرين سمپاشي ،ليتر در هکتار 1)پروتئوس( به ميزان OD 11%تياکلوپرايد+ دلتامترين  

 روز3محصول 

ه آخرين شي( فاصلليتر در هکتار )تنها به صورت محلول پا 25/0)مموري( به ميزان SC 24%تيا متوکسام  

 روز 3سمپاشي تا برداشت محصول 

خرين آليتر در هکتار )تنها به صورت محلولپاشي( فاصله  4/0به ميزان  )ابرون(SC 24%اسپيرومسيفن 

 روز 3سمپاشي تا برداشت محصول 

سمپاشي ين فاصله آخرليتر در هکتار در مزرعه ) 5/2ليتر در هزار در گلخانه و   EC1%  5/2آزاديراختين 

 (روز4زميني سيبو  روز 7سبزيجات برگي و اسفناج ،روز   1خيار و گوجهدر  تا برداشت محصول

 رعهدر مزگرم در هزار در گلخانه ) 750در هکتار در مزرعه و  SC 10% 75/0( مونتو)اسپيروتترامات

 (وگلخانه گوجه فرنگي به ثبت رسيده است

 گلخانه در هزار فقط در EC 5%4 (پايرتروم) پيرترين

 فقط در گلخانه هزار درSC 24.7% 3/0( افوريا)سايهالوترين المبدا +تيامتوکسام

وز ر 1گوجه ، بادمجان خيار،) دوره کارنس در  هکتار در کيلو SG 20% 75/0 (استارکل)دينوتفوران

 (روز7 هندوانه

وز از ر 6به فواصل اولين سمپاشي زماني که اکثر ميوه ها به اندازه فندق هستند و سمپاشيهاي بعدي 

 (سم  با رعايت دوره کارنس )يکديگر.

 Tetranychus urticae:  کنه تارتن ) کنه دو نقطه ای (-6
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 :مشخصات ظاهري  آفت 

رنگ بدن مي باشد. ميليمتر بوده و انتهاي افراد نر دوکي شکل  3/0 - 5/0به اندازه حشره اي  آفت، اين

جانبي  -سبز متمايل به زرد با دو لکه پشتيبه رنگ آنها فصلي است به طوري که در بهار و تابستان 

مشاهده مي دليل بيرون فرستادن مواد داخل روده ها به رنگ قرمز ه در اواخر پائيز و زمستان بو تيره 

يشمي در پشت برگ گياهان وجود تارهاي ابر،فعاليت اين آفتنشانه هاي يکي از برجسته ترين شوند. 

 مي باشد . ميزبان

 :عالئم خسارت آفت 

در اثر خسارت اين آفت برگها ابتدا به صورت برنزه و سپس قهوه اي در آمده و در تراکم هاي باال در نهايت 

خشک مي شوند. افزايش دماي هوا و خشکي محيط ) رطوبت پايين ( از عوامل اصلي محيطي طغيان آفت 

 طول روز ) دوره روشنايي ( نيز به اين امر کمک مي کند.هستند. افزايش 

 

 : روشهای کنترل آفت 

 مکانيکي :  -زراعي  -1

 تميز نگهداشتن و حذف علفهاي هرز داخل و حاشيه مزارع -

 اجراي عمليات زراعي که منجر به داشتن بوته هاي سالم شود. -

 :شيميايي - 2

 مشاهده گرديد انجام گردد. در هر بوته کنه فعال   2-3سمپاشي زماني که 

 .گيرد  انجام صبح اوليه ساعات در و آفتاب طلوع از قبل احتياط، با سمپاشي

در هزار فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت  2به ميزان   % EC 18.5استفاده از سموم شيميايي تتراديفون 

 روز 14محصول 

فقط در مزرعه ليتر در هکتار )تنها به صورت محلولپاشي(  5/0به ميزان  )ابرون(SC 24%اسپيرومسيفن 

 روز 3فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول ،

در هزار براي کنترل کنه دو نقطه اي  EC 1.36%  2بايومايت( )+ گرانيولسيترونول+ فارنزول+ژنروليدول

 روز( 1به ثبت رسيده است)دوره کارنس  خربزه-خيار
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 در صورت گرم نبودن هوادر هزار  3به ميزان WP 80-90% سولفور  

روز با رعايت دوره  15تا  10نوبت به فاصله حداکثر  1-2سولفور ميکرونيزه آسيابي طبق نظر کارشناس، 

 در صورت گرم نبودن هوا کارنس

 از مصرف سولفور بر روي خيار به علت گياهسوزي خودداري گردد.

 Thrips tabaci   پنبه)پياز( تريپس-7

 

 مشخصات ظاهري آفت:

انتهاي بالها باريک و اطراف آنها  يليمتر مي باشد.م 1 – 2/1به رنگ زرد و به طول  کوچکيحشره اين آفت 

  .داراي ريشک بلند بوده و پوره هاي آن بدون بال مي باشند

 : عالئم خسارت آفت 

 حشرات کامل زمستانگذران از اوايل خردادماه گياهچه هاي دو برگي را مورد حمله خود قرار مي دهند. 

پوره ها و افراد بالغ با تغذيه از اندام هاي مختلف گياه به ويژه برگها و همچنين مرحله کوتيلدوني باعث کند 

مي شوند. در اثر تغذيه آفت لکه  شدن رشد برگهاي جوان، تغيير شکل و ايجاد لکه هاي نقره اي در آنها

هاي خشک سفيد رنگي ايجاد مي شود که به تدريج به هم چسبيده و خشکي وسيعي را در روي برگ ايجاد 

 کاهش يافته و رشد بوته ها به تأخير مي افتد. "مي کنند که  در نتيجه آن سطح فتوسنتز گياه شديدا

 د مي آورد:در مجموع اين آفت به دو صورت به گياه خسارت وار

  تغذيه از محتويات سلولي و ضعيف شدن گياه -1

 در بعضي موارد انتقال بيماريهاي گياهي -2

  :علل و شرايط مساعد طغيان آفت 
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سانتيمتري خاک  5 - 20با مساعد شدن هوا ) باال رفتن دماي محيط ( آفت مذکور از پناهگاه خود در عمق 

خرداد ماه افزايش يافته و از اواسط تير ماه سير نزولي پيدا مي خارج مي شود. جمعيت اين آفت تا اواخر 

کند. اين نوسان در برخي مناطق در شهريور ماه نيز مشاهده مي شود. خشکي و باال بودن دماي هوا از علل 

 اصلي طغيان اين آفت مي باشد

 گياهان مورد حمله و ترجيح غذايي آفت:

 زيادي ايجاد خسارت مي نمايد که مهمترين آنها عبارتند از : اين آفت بسيار پلي فاژ است و در محصوالت

 . خيار، خربزه ،طالبي ، بادنجان  و ...، پياز، تره، تره فرنگي، گوجه فرنگي، سيب زميني

 

 : روشهای کنترل آفت 

 مکانيکي : -زراعي  -1

 استفاده از ارقام متحمل  -

 ع و اطراف آناز بين بردن علفهاي هرز و بقاياي گياهي داخل مزار -

 شخم خاک به منظور از بين بردن پناهگاههاي آفت وکاهش نسل انتقالي آن -

 از بين بردن شرايط مناسب طغيان )گرما و خشکي( از طريق آبياري به موقع -

 استفاده از تله هاي رنگي چسبناک   -

 شيميايي: -2

 در هزار  5/0 -1 به ميزان  EC 50% ديکلرووس 

 روز 5فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول  ،در هزار 2به ميزان   EC 57%ماالتيون 

 نوبت پس از چند برگي يا کفتري شدن بوته.  2-3در هزار  1به ميزان   EC 50%هپتنفوس  

 ( روز 7)دوره کارنس  هکتار در ليتر  6/0به ميزان   SC 10% (مونتو)اسپيروتترامات

 روز 3دوره کارنس  هکتار در ليتر ميلي OD 11% 600)پروتئوس(  دلتامترين + تياکلوپريد
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 استفاده )مويان( چسباننده مواد از پاشي محلول محلول پاشي پس از چند برگي يا کفتري شدن بوته ،در 

 .شود

   Aphis gossypii   سبز جاليز شته-8

  مشخصات ظاهري  آفت:

ميليمتر است ، فرمهاي  2/2-2/1ا سبز تيره و طول آن يزرد و  "رنگ بدن در افراد بدون بال معموال 

 ) کورنيکولهامشاهده مي شوند. بالدار به رنگ سبز تا سبز تيره با شاخکهاي کوتاه و به اندازه طول بدن 

( سياه رنگ است که طول آن در افراد بي  انتهاي سمت راست و چپ بدن دو زائده لوله اي شکل در

 .مي شود جانبي حشره لکه هاي رنگي ديده - باشد. در قسمت هاي شکميبال دو برابر بالدارها مي 

 

  خسارت آفت :و نحوه  عالئم 

 صورت به محصول خسارت وارد مي نمايند: 4شته ها به 

 تغذيه از شيره نباتي و ضعف گياه -1

 ترشح عسلک و کاهش کيفيت محصول -2

 گذارد.ايجاد گال و پيچيدگي که روي رشد گياه تاثير مي  -3

 انتقال بيماريهاي ويروسي-4

  :علل و شرايط مساعد طغيان آفت 

با مساعد شدن شرايط آب و هوايي ) خنک شدن هوا و بال رفتن رطوبت ( که از مردادماه تا اواخر پائيز ، 

 جمعيت آفت باال رفته و در صورت عدم کنترل، تغذيه باالي آفت منجر به خشک شدن بوته مي شود.
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 رل آفت :روشهای کنت 

 مکانيکي : -زراعي  -1

 استفاده از ارقام متحمل ) ارقام داراي برگهاي کرکدار ، پهن  و ... ( -

 تناوب زراعي -

 از بين بردن علفهاي هرز پيرامون که محل زمستانگذراني ماده هاي بي بال مي باشند. -

 بالدار و پوره ها استفاده از تله هاي رنگي به خصوص تله هاي زرد رنگ براي شکار حشرات -

 استفاده از کارتهاي زرد رنگ براي شکار حشرات بالدار -

 استفاده از موانع، مالچهاي منعکس کننده و روغن پاشي -

 تغيير در تاريخ کاشت -

 شيميايي: - 2

 نوبت سمپاشي با سموم شيميايي:  1-2در صورت آلودگي  

) ليتر در هزار  5/1 -2( به ميزان %60-70نارگيلصابون حشره کش پاليزين )حاوي دي اتانول آميدروغن 

 . جهت کنترل شته در خيار گلخانه اي(

 در هزار 5/0 -1به ميزان؛  EC %50ديکلرووس

 14  فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول ،در هزار) محلولپاشي(  1به ميزان  EC 50%هپتنفوس

 روز

 روز 14فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول  ،کيلوگرم در هکتار  WG 5/0  %50پي متروزين

 14  فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول ،کيلوگرم در هکتار  1به ميزان  WP  %25متروزين پي

 روز

، فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول کيلوگرم در هکتار 5/0-7/0به ميزان  WP50%پريميکارب 

 روز 14-7

 روز 1در هزار دوره کارنس  WG 50% 2/0( تپکي)فلونيکاميد
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 Tuta absolutaبيد گوجه فرنگي  -9

 

 

 

 

 

 

 

خا کستري با لکه هاي نقره اي  -بالهاي جلويي به رنگ  قهوه اي :حشرات کامل  مشخصات ظاهري:

      filiform شاخک ها بلند و نخي شکل ، ميلي متر10ميلي متر و عرض بدن با بال باز 6طول بدن ،

ابتداي رشد به رنگ سفيد  :الروها . هاي شاخک بصورت يک در ميان سياه وسفيد مي باشندبند     

مايل به کرم و بسته به محل تغذيه سبزرنگ )برگخواري( تا سبز مايل به قهوه اي )ميوه خواري(سن 

 عالئم مشخصه الروها ميباشد. سن الروي 4داراي  آخر الروي مايل به صورتي

در ابتدا  : شفيره .پيش قفسه سينه( يک نوار عرضي سياه رنگ منقطع ديده مي شودروي سر الرو)ابتداي 

شفيره عموما درون پيله و در  .تشکيل سبز رنگ وسپس به رنگ قهوه اي و قهوه اي تيره ديده مي شوند

ولي ممکن است روي سطح خاک ، درون .سانتيمتري تشکيل مي شود 2-1داخل خاک در عمق 

 ي سطح برگ و داخل ميوه تشکيل شود داالنهاي الروي، رو
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تا  50خسارت ، خسارت به تمام اندام هاي گياه)برگ، ساقه، ميوه(، خطرناک ترين آفت گوجه فرنگي

 ميتواند به عنوان عامل محدود کننده توليد گوجه فرنگي باشد، درصدي به گياه 100

 لوبيا، فلفل سايرميزبانها: سيب زميني، بادمجان، ميزبان اصلي آفت: گوجه فرنگي

حشرات کامل درغروب وطلوع آفتاب وشب بسيارفعال هستند ودرطول روزبين برگها وزيربوته ها 

حشرات کامل نروماده هاي بارورواکنش بسيارقوي به نور داشته وبه منبع نورجلب . استراحت ميکنند

 بار( 12)حشرات نر وماده در طول دوره زندگي خود چندين بار جفت گيري مينمايند .مي شوند

داالنهاي الروي  الروها چنديدن مرحله از.جفت گيري عموما درسپيده دم واوايل صبح انجام ميگيرد

 1تشکيل شفيره درعمق .تغيير سن الروي( -خارج ميشوند)ايجاد آلودگي دربرگ هاي جديد 

 سانتمتري درداخل خاک ويا سطح خاک2الي

 نحوه خسارت: 

جمله برگ، ساقه و ميوه خسارت مي زند ولي عموما  هايي از شب پره مينوز گوجه فرنگي به اندام 

الروها به درون برگ نفوذ وبا تغذيه ازپارانشيم برگ، ايجاد داالنهاي .برگها را بيشتر ترجيح مي دهند

درون داالنها)نزديک سوراخ خروجي( توده هاي سياه .نامنظم ولکه تاولي)مينوز( روي برگ مي نمايند

در آلودگي هاي شديد برگها  بدشکل و پيچيده  وکامال پِژمرده .ه مي شودرنگ فضوالت الرو ديد

الروها به داخل ميوه نفوذ واز بافت ميوه تغذيه نموده و زمينه  استقرار و فعاليت  وخشک مي شوند.

خسارت آفت به طورمستقيم مربوط به کاهش ظرفيت  .قارچ هاي عامل پوسيدگي را فراهم مينمايند

کاهش ميزان توليد و زيان اقتصادي ناشي از کاهش بازارپسندي ميوه هاي آلوده مي  فتوسنتزي گياه و

 باشد

 روش های مديريتي کنترل آفت

 الف: پيشگيری: اقدامات پيشگيرانه و زراعي

 جلوگيري از نقل وانتقال نشاء از مناطق آلوده به مناطق سالم -1

 ورودي گلخانهدر گلخانه استفاده از توري و بستن تمام منافذ  -2

رديابي وپايش آفت در تمام مراحل رشد گياه در خزانه و زمين اصلي جهت انجام  به موقع اقدامات  -3

 مديريت کنترل
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 ب:مبارزه زراعي

 آبياري و تغذيه کافي در طول فصل زراعي

 جمع آوري و معدوم نمودن ميوه هاي آلوده در طول فصل کشت

  تاج ريزي(-اده سوالناسه )داتورهاز بين بردن علف هاي هرز خصوصا خانو

  درپايان فصل جمع آوري ومعدوم نمودن بقاياي گياهي آلوده

 شخم زمين پس از پايان فصل کشت

 : مبارزه غير شيميايي

 mass trappingالف: شکار انبوه 

 عدد درهرهکتار 8با استفاده ازتله هاي نوري به تعداد  -1

 عدد در هر هکتار  50تا 30فرموني تشت آبي به تعداد شکار انبوه با استفاده از تله هاي  -2

 سانتيمتري از سطح آب قرارگيرد 10تا 5فرمون در ارتفاع  ي،در تله هاي تشت آب 

 متري از يکديگر نصب شوند و در تمام سطح مزرعه نصب گردد 25تا  10تله به فاصله 

  توتارول((شکار با استفاده از تله هاي چسبناک آغشته به فرمون -3

و  Beauveria bassianaو B.Tاستفاده از عوامل بيماری زای: کنترل بيولوژيک وغيرشيميايي

Metarhizium anisoplia 

 :کنترل شيميايي

 استفاده از حشره کش های

 1- ( آوانتايندوکساکارب) EC 15%250 روز 1دوره کارنس  ميلي ليتر 

 2- روز 3دوره کارنس  ميلي ليتر 150 اسپينوزاد 

 آزادراختين EC 0.15% 2  روز 1در هزار دوره کارنس 

 هيدروژن اکساالت)اويسکت( تيوسيکالم SP%50 1  روز(  3هکتار)دوره کارنس  در کيلو 
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 دياميد)تاکومي( بن فلوWG20%  250 روز( 1هکتار )دوره کارنس  در گرم 

 امامکتين بنزوات+لوفنورون WG 50% 100روز( 7)دوره کارنس هکتار در گرم 

 

 Phytophthoraو  Pythium   بوته ميری جاليز-10

 

بارزترين نشانه بيماري، فرورفتگي بافت گياه درمحل حمله قارچ عامل بيماري و : عاليم بيماري

مهمترين عضو مورد حمله ريشه و طوقة گياه مي باشد. محل اين فرورفتگي در ابتدا سفت ونمدي بوده 

و به تدريج نرم و له مي گردد. اولين عالئم روي ميوه به صورت يک لکه کوچک گرد فرورفته آبکي و 

قابل مشاهده مي باشد. با پيشرفت آلودگي نواحي مذکور به صورت  cm 1تيره با قطر حدود  به رنگ

منطقة وسيع آبکي به رنگ قهوه اي متمايل به قرمز با بوي نامطبوع ديده شده و بوته ها بدون کمترين 

 عارضه اي از قبيل زردي و پژمردگي، سبز خشک  مي شوند.

 : زيست شناسي 

مراحل رشدي گياه امکان بروز و ظهور دارد. شدت حملة بيماري به حالت رويشـي اين بيماري درتمام  

حـرارت و  هگياه، قوي يا ضعيف بودن بوته ها و به ويژه فراهم بودن شرايط محيطي بـه خصـوص درجـ

رطوبت وابسته است. بهترين زمان براي مشاهدة عاليم بيماري زماني است که ميوه ها تشکيل شده وکم و 

درنواحي معتدل و گرم مصادف با حدود اواخـر خـرداد،  ف رسيدن مي باشند که اين مرحلهشر بيش در

درمناطق گرمسيرجنوب، ارديبهشت ماه مي باشد و به طـور کلـي کشـتهاي  درنواحي شمالي کمي ديرتر و

 بهاره شدت آلودگي به مراتب بيشتري دارند.
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  مبارزه: 

  زراعي  

 کشت درخاکهاي سبک -

 ناوب چند ساله با غالت ) گندم، جو( ،پنبه، يونجه و شبدرآيش بندي و ت -

 حذف علفهاي هرز و نابودي بقاياي گياهي آلوده  -

 جلوگيري از تماس مستقيم آب با بوته ها  -

 ها بوته با آب مستقيم تماس از و باشد محل طوقه از تر پايين آب داغ اصالح روشهاي آبياري )سطح -

 کاهش مقدار آب آبياري و افزايش دفعات آبياري (.حتي االمکان  .شود جلوگيري

 در هزار به روش ضدعفوني بذر. 3به نسبت  Trichoderma harzianum: قارچ بيولوژيک

 شيميايي  

 عالئم کيلوگرم در هکتار پاي بوته ها به محض مشاهده اولين 20 – 25به ميزان     G 5%متاالکسيل

 مي روز 7 محصول برداشت تا سمپاشي فاصله بوته ها حداقلهاي انتهايي( در  برگ خفيف )پژمردگي

 .باشد

 به مزرعه در هکتار در ليتر SL 84% 3( پرويکورانرژي)آلومينيوم هيدروکلرايد وفوزتيل پروپاموکارب

 در ليتر  3/0مقدار  به فوق بيماري عامل کنترل جهت خاک ضدعفوني منظور به گلخانه در نشتي صورت

 روز(  3) دوره کارنس خاک با مخلوط صورت به خاک مکعب متر هر

 در و پاي بوته ريزي محلول به صورت مزرعه در هزار در WP72% 2رزاالکسيل( )مانکوزب +متاالکسيل

 متر مکعب هر در گرم 200 به مقدار فوق بيماري عامل جهت کنترل خاک منظور ضدعفوني به گلخانه

 روز( 7)دوره کارنس خاک با صورت مخلوط به خاک
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 جاليز -سبزی سفيدک سطحي -11

Podosphaera fuliginea (Sphaerotheca fuliginea ) 

 

 
 

 عالئم بيماری : 

اولين عاليم به صورت لکه هاي کوچک سفيد آرد آلود روي برگها و ساقه ها مي باشد که با توسعة  

بيماري درطي مدت کوتاهي هردوسطح برگ را فرامي گيرد. اين عاليم معموالً زماني ظاهر مي شوند که 

سفيد، خشک و  اولين گلها باز شده و بوته هنوز ساقه خزنده خود را ايجاد نکرده است. برگهاي مبتال

شکننده شده و مخصوصاٌ در هندوانه به زودي رنگ قهوه اي مي گيرند. در بوته هاي آلوده ميوه ها زودتر 

از موعد مقرر رسيده، پوست آنها خوب تشکيل نشده و بافتشان نرم مي شود. گوشت ميوه بي مزه و مواد 

است ميوه ها به مرحلة برداشت  جامد محصول در آنها به ميزان قابل مالحظه اي کم مي شود. ممکن

اين بيماري از دير زمان در ايران  نرسيده و کوچک و نامنظم و همراه باعالئم آفتاب سوختگي باقي بمانند.

به خصوص در مناطقي که کشت انواع گياهان جاليزي در آنجا معمول بوده، وجود داشته و در اکثر مناطق 

 جاليزکاري مشاهده مي شود

 : زيست شناسي 

يا کمتر از  %46در شرايط خشک به ميزان وسيعي توليد اسپور مي کند ولي در رطوبت نسبي قارچ مذکور 

آن آلودگي بندرت اتفاق افتاده و بتدريج با افزايش رطوبت آلودگي نيز افزايش مي يابد و در هنگامي که 

به بهترين سانتيگراد  20-24درجة حرارت  درسطح برگ مرطوب است بيماري اتفاق نمي افتد. اين قارچ 

اين حد باالتر رود بيماري خسارت  مي يابد. درنقاطي که درجه حرارت خيلي به سرعت از توسعه جهيو

داشته و در مناطق گرم جنوب کشور ميزان خسارت به مراتب کمتر از نواحي معتدل و خشک چنداني ن

رروي قارچ اثر نامطلوبي داشته و خورشيد به خصوص دراوايل ظهور بيماري ب تابش مستقيم نور مي باشد.



 
 

29 
 

مي کند، بنابراين اولين عاليم درسطح زيرين برگها و مناطقي که در سايه  از پيشرفت آن جلوگيري

چنانچه اشاره شد شدت آلودگي به سن گياه ،  قراردارند و يا با تراکم کاشت مواجهند شروع مي شود.

 ميزان رطوبت و دماي محيط بستگي دارد.

  مبارزه: 

 اعيزر

 کاشت محصول در مناطقي که هوا جريان داشته باشد -

 برقراري رطوبت کم و خشکي زمين درفاصلة بين دو آبياري -

 از بين بردن علفهاي هرز. -

 با ديدن اولين عالئم بيماري در برگها با نظر کارشناس.: شيميايي 

 در هزار  2-3به ميزان  WP 80-90سولفور %

 روز 7محصول  برداشت تا سمپاشي آخرين ليتر در هکتار فاصله 1-2به ميزان  WP %18.25دينوکاپ 

 .باشد مي

           روز 4محصول  برداشت تا سمپاشي آخرين در هزار فاصله 2/0به ميزان  WG %50کرزوکسيم متيل 

 .باشد مي

 مي روز 3محصول برداشت تا سمپاشي آخرين ليتر در هکتار فاصله 5/0  به ميزانEC   %10تتراکونازول  

 .باشد

 برداشت تا سمپاشي آخرين گرم در هکتار فاصله 200به ميزان   WG 500تري فلوکسي استروبين 

 .باشد مي روز 1محصول 

 تا سمپاشي آخرين فاصله ،به ميزان يک ليتر در هکتار SC 32.5%ديفنوکونازول  + استروبين آزوکسي

 .ميباشد روز 3 محصول برداشت

 روز( 1)دوره کارنس گرم در هکتار WG 50% 200 (فلينت)استروبين فلوکسي تري

 بعد از گلدهي و باردهيجهت استفاده در گلخانه  هزار در SP 85% 5 )کاليبان(پتاسيم کربنات بي

 روز 1کيلو در هکتار در خيار دوره کارنس  WP 40% 75/0-5/0 )بلکيوت( تريس ايمنوکتادين
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 جاليز -سبزی سفيدک داخلي  -12

Pseudoperonospora cubensi 

 

 

 بـاال اسـت، مشـاهده  "اين بيماري در هر نقطه از دنيا که رطوبت براي ايجاد آلودگي کافي و دما تقريبا

مي شود. قارچ عامل بيماري فقط اعضاي خانواده کدوئيان را که بيشتر کشت مي شوند مورد حمله قـرار 

ر وحشي و تعداد کمي از علفهاي هرز نيز مي باشـد. خسـارت مي دهد اما قادر به ايجاد آلودگي در خيا

 برآورد گرديده است.   %100اين بيماري در برخي گلخانه هاي کشت خيار  حدود 

  عاليم بيماری : 

در سطح فوقاني برگ لکه هاي زاويه داري به رنگ قهوه اي کمرنگ تشکيل شده و درسطح زيرين برگ 

خاکستري مايل به بنفش قابل مشاهده مي شود. با افزايش بيماري تعداد در مقابل همين لکه ها پوشش 

لکه ها افزايش يافته و قسمت اعظم برگ را مي پوشانند و در نهايت به علت خشک شدن لکه ها برگها 

 نيز خشک شده و بوته منظره سوختگي به خود مي گيرد.

 : زيست شناسي 

 شده و از عوامل مـؤثر در بـروز آنپالستيکي مشاهده  اين بيماري درمناطق مرطوب کشور و کشتهاي زير

مي توان به دما، رطوبت و غلظت اسپورانژ قارچ در سطح برگ اشاره نمود. قارچ عامـل بيمـاري سـفيدک 

درجه سانتيگراد بوده  و دماي بهينه بـراي ايـن  10 - 5/26داخلي کدوئيان قادر به ايجاد آلودگي در دماي 

درجـه  38گراد مـي باشـد. عامـل بيمـاريزا مـي توانـد چنـدين روز در دمـاي درجه سانتي 16 - 22قارچ 

سانتيگراد دوام آورده و ميزان موفقيت در ايجاد آلودگي توسط اين قارچ بـه مـدت شـبنم، دمـا و غلظـت 

 اسپورانژ بستگي دارد و با افزايش مدت زمان شبنم آلودگي در درنج دمايي پايينتري  هم اتفاق مي افتد.
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  مبارزه: 

 زراعي

 تناوب زراعي -

 زهکشي مناسب و نابود کردن کدوئيان وحشي -

کشت بوته ها در مکانهايي با جريان خوب هوا و نور کافي خورشيد و نيز فاصله دار کاشتن آنها ) به  -

 نور کافي خورشيد ( وجودمنظور جريان داشتن هوا بين آنها و 

 استفاده از ارقام مقاوم -

 شيميايي

 سم پاشي مي توان از سموم :براي 

 ليتر در هکتار 1-2به ميزان  WP  %35کوپراکسي کلرايد

 آخرين کيلوگرم در هکتار فاصله 2/0به ميزان  WDG %52.5فاموکسادون 5/22سيموکسانيل+ 30%

 .ميباشد روز 3 محصول برداشت تا سمپاشي

 روز 3دوره کارنس  درهزار  4/0-5/0در خيار گلخانه اي  SC 40%سيازوفاميد)رانمن( 

دوره  درهزار  2در خيار گلخانه اي  SC 68.75%( اينفينيتو)فلوپيکوليد+پروپاموکارب هيدروکلرايد

 روز1کارنس 

 5در خيار دوره کارنس  هکتار در کيلو WP 43/95% 3 (کوپروسيت سي)سيموکسانيل+مس کلرور اکسي

 روز

دوره  هکتار در گرم کيلو 1سيب زميني جهت کنترل سفيدک دروغي  WG 75% (نوردوکس)مس اکسيد

 روز 15کارنس 

 روز تکرار شوند.  15شروع سم پاشي به محض ديدن عاليم بيماري انجام شده و به فاصلة  
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 جاليز -سبزی لکه موجي  -13

Alternaria solani 

 

 

 

 

 

 

گوجه فرنگي، خربزه،  اين بيماري در اکثر نقاط کشور و بر روي انواع گياهان جاليزي مانند سيب زميني،

 خيار، خيارچنبر، کدو، طالبي و هندوانه مشاهده مي شود.

  عاليم بيماری : 

عاليم بيماري در ابتدا به صورت نقاط کوچکي به شکل گرد تا زاويه دار به رنگهاي قهوه اي تيره يا 

لکه ها برروي سياه با حاشيه رنگ پريده و زرد رنگ برروي برگهاي جوان پاييني ظاهر مي شود. اين 

برگهاي مسن بزرگتر، به صورت دواير متحدالمرکز زرد و قهوه اي موجي شکل با حالت متناوب ديده 

مي شوند. معموالً شروع لکه ها از حاشية برگ بوده و با پيشرفت بيماري کم کم بزرگ مي شوند به 

 گردند.طوريکه دربرخي اوقات تمام پهنک برگ را فرا گرفته و باعث خشک شدن آن مي 

خسارت اصلي اين بيماري بر روي ميوه مي باشد که غالباً به صورت لکه هاي درشت و سياه رنگ در 

محل دم ميوه و يا قسمتي که گل از ميوه جدا مي شود مشاهده مي شود. نشاهاي جوان و يا ساقة 

اي روي گياهاني نظير گوجه فرنگي نيز ممکن است مورد حمله قرار گيرند که در اين صورت زخمه

 ساقه باعث شکستگي آن مي شوند.

 زيست شناسي : 

 زمستانگذراني ، خاک، غده هاي آلوده و يا ساير ميزبانهاي سوالناسهبقاياي گياهان آلودهدر قارچ  اين 

ساعت رطوبت نسبي باال الزم بوده و طول مدت زمان وجود  18براي ايجاد آلودگي حداقل  مي نمايد.
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درجه  20 - 32از بارندگي در آلودگي مؤثر مي باشد. هنگامي که دما بين رطوبت در سطح برگ بيشتر 

 روز متغير است. 12تا  3سانتيگراد باشد ميزان آلودگي شديدتر مي باشد. دوره کمون بيماري از 

  مبارزه :

 زراعي

 تناوب يک تا سه ساله -

 انتقال بقاياي گياهان از مزرعه در آخر فصل -

 کردن بقاياي موجود در سطح زمينشخم عميق براي مدفون  -

 کاشت بذور عاري از بيماري و ضدعفوني شده. -

کيلوگرم در هکتار.  56/1-13/2به ميزان  WP %75استفاده از سم کلروتالونيل )داکونيل (  شيميايي: - 

  .است روز 14 محصول برداشت تا سمپاشي آخرين فاصله

 روز 7دوره کارنس زميني سيب هکتار درگرم در WP 40%750 )بلکيوت( تريس ايمنوکتادين

در گوجه فرنگي و سيب  هکتار در گرم کيلو WG 33/4% 5/0(سيگنوم) پيراکلوستروبين +بوسکاليد

 زميني

در گوجه  روز 3دوره کارنس  هکتار در ليتر EC 11/2% 2( دو کابريو)پيراکلوستروبين+ديمتومورف

 فرنگي

 

 ان ـلکه زاويه ای برگ کدوئي.   14
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    عامل بيماری :                                                         Pseudomonas   Lacrymans     

(  و کدو تنبل کدو ، طالبي،به برگ، دمبرگ، ساقه و ميوه کدوئيان ) خيار، هندوانه، خربزه عامل بيماري

 کرده و در همه شرايط مشاهده مي شود. حمله 

 :عاليم بيماری 

روي برگ ابتدا به شکل نقاط ريزي ظاهر مي شوند که دراطراف آنها هاله اي به رنگ سبز  لکه ها بر

لکه ها بتدريج بزرگ شده به رگبرگها مي رسند و چون حالت زاويه دار پيدا مي  کمرنگ وجود دارد. اين

وسط  ر مي آيند که دربه رنگ زرد مايل به قهوه اي د برگهاکنند اين بيماري به اين نام خوانده مي شود.

          نواحي لکه هاي زاويه اي در روي برگ ترشحات زيادي به صورت قطرات  درمي گردد.  مرده بافت

مي شود که با خشک شدن هوا و کاهش رطوبت خشک شده و به رنگ سفيد در  بي رنگ و براق مشاهده

 مي آيند.

زير  و فرورفته ديده مي شوند که در به شکل گرد mm 2-3روي ميوه نيز نواحي آبکي کوچکي به قطر  بر

به نظر مي رسد خيار آب پز شده است. درصورت پيشرفت بيماري لکه ها بزرگتر نشده، شکاف مي 

خورند و ترشحات صمغي به رنگ زرد کهربايي از آنها خارج مي شود که باعث پوسيدگي ميوه مي شوند 

وي دمبرگ و ساقه هم لکه هاي سفيد کمي توليد مي شود ميوه ها مي ريزند. در ر  درصورت نارس بودن

 که سطح ناهمواري دارند.

  زيست شناسي: 

 گذرانده و توسط آب آبياري پخش روي بذور  روي بقاياي گياهي آلوده يا بر عامل بيماري زمستان را بر 

زخمها و يا روزنه ها مي شود. در هنگام بارندگي باکتري از خاک بوته هاي آلوده و بقاياي آلوده از طريق 

به گياهان سالم منتقل مي گردد و پس از ظهور عالئم بيماري، به آساني از طريق دستها، لباسها، ابزارها و و 

سايل و ظروف مورد استفاده کارگران منتقل مي شود. رطوبت يکي از فاکتورهاي مهم در توسعه اين 

الزم است. دو   %95ر برگ رطوبت نسبي حداقل بيماري به شمار رفته و براي توسعه لکه هاي بيماري د

هفته هواي خشک توسعه بيماري را متوقف مي کند. اين بيماري در دامنه تغييرات دمايي وسيعي قادر به 

درجه سانتيگراد مي باشد. الزم به ذکر است که  افزايش ميزان  24 - 28گسترش بوده و دماي مناسب آن 

 يماري مذکور مي گردد.ازت خاک باعث تشديد و يا گسترش ب
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     مبارزه پيشگيری و : 

  کشت بذر سالم و غيرآلوده

 تناوب زراعي 

 يا متحمل استفاده از ارقام مقاوم  

 .رعايت بهداشت زراعي 

 CMV     (Cucumber mosaic virus (موزائيک خيار  -15

 

طالبي، هندوانه و کدو در ايران بوده و اين بيماري يکي از مهمترين بيماريهاي گياهان جاليزي شامل خيار، 

تا کنون از کليه نواحي جاليز کاري گزارش گرديده است. خسارت موزاييک خيار در کشور زياد و گاهي تا 

آلودگي مزارع مشاهده شده است. ويروس عامل بيماري عالوه بر کدوئيان به گوجه فرنگـي،  %100حدود 

چه، شنبليله، بادمجان، عدس، باقال، اسـفناج، کـرفس، چغنـدر، فلفل، شلغم، ترب، هويج، نخودفرنگي، ترب

 لوبيا، بعضي از گياهان زينتي و عده زيادي از علفهاي هرز حمله مي نمايد.
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  : عاليم بيماری 

ابتدا لکه هاي کوچک نامنظمي به صورت رنگ پريده درگياه ظاهر مي شود که عاليم موزائيک شدن  

بيشتر در نزديکي پارانشيم رگبرگ و سپس درتمام برگ نمايان مي شود. حالت موزائيک شدن با رنگهاي 

از حالت معمول سبز روشن و سبز تيره يا زرد متمايل به سبز در برگ مشاهده مي گردد. اندازة پهنک برگ 

 کوچکتر بوده، برگها حالت بدشکلي، تاولي و گاهي لوله اي پيدا مي کنند.

در روي ميوه نيز عاليم موزائيک شدن کامالً مشخص مي باشد، سطح ميوه تغييرشکل داده و برجستگيهايي 

به تعداد و اندازه هاي مختلف روي آن به وجود مي آيد. گياه بيمار رشد کمي دارد و گل دهي و ميوه دهي 

 آن نيز کاهش مي يابد. 

 : زيست شناسي 

نهاي واسط يا ريشه علفهاي هرز دائمي مي گذرانـد. ايـن بيمـاري در عامل بيماري زمستان را بر روي ميزبا

طبيعت نيز توسط عصاره، بسياري از گونه هاي شته ها و بذور آلوده انتقال يافته و ويروس قـادر بـه آلـوده 

 گونة گياهي مي باشد. 200سازي بيش از 

 Tomato yellow leaf curl virus   (TYLCVويروس پيچيدگي زرد برگ گوجه فرنگي) -16

 

يکي از مهمترين و خسارتزاترين عوامل بيماريزا در مزارع گوجه  ،ويروس پيچيدگي زرد برگ گوجه فرنگي

 و هـر سـاله باعـث ايجـاد بـودهايـران  فرنگي در بسياري از نقاط مختلف دنيا از جملـه اسـتانهاي جنـوبي

دامنه ميزباني گسترده اي بوده و گياهان ويروس مذکور داراي  زارع مذکور مي گردد.مخسارتهاي سنگين در 

قـرار مـي  و ... مـورد حملـه Fabaceaeو   Solanaceae  ،Malvaceaeبسياري را از خانواده هاي  

 دهد.
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  : عالئم بيماری 

در صورت بروز آلودگي در مراحل اوليه رشد، گياه توليد ميوه ننموده و کوتوله مي شود. از ساير عاليم اين 

بيماري مي توان به زردي لبه هاي برگ ) کلروتيک (، بروز حالت ابلقي، متمايل شدن برگها به سمت باال و 

تشخيص عاليم به دليل مشابهت  فنجاني شدن آنها، کوچک شدن اندازه برگها و ريزش گلها اشاره نمود.

 بسيار با ساير بيماريهاي ويروسي و يا عاليم کمبود عناصر به راحتي امکانپذير نمي باشد. 

 : زيست شناسي 

( انتقال يافته و هيچگونه آلودگي  Bemisia tabaciتوسط افراد بالغ مگسهاي سفيد )گونه اين ويروس 

حداقل زمان الزم براي کسب ويروس مذکور  توسط بذر و يا به طريقه مکانيکي مشاهده نشده است.

دقيقه مي باشد که حداقل زمان مورد نياز براي ايجاد آلودگي نيز محسوب مي  15 - 30توسط حشره ناقل 

س نسبت به انتقال آن و ايجاد آلودگي نياز به شود ولي به طور معمول مگسهاي سفيد براي کسب ويرو

زمان بيشتري دارند. دوران نهفته ويروس پيچيدگي زرد برگ گوجه فرنگي در داخل بدن حشره ناقل 

روز در داخل بدن حشره ناقل  20و بندرت  10 -12ساعت بوده و ويروس قادر است براي  21حداقل 

را داشته ولي فقط پس از تبديل شدن به حشره کامل  باقي بماند. الروهاي حشره توانايي کسب ويروس

قادر به انتقال آن مي باشند. انتقال ويروس به صورت چرخشي غير تکثيري بوده و الزم به ذکراست که 

ويروس مذکور به نسل بعد منتقل نمي شود. به دليل تغذيه متناوب اين حشره، کسب ويروس و ايجاد 

 10 -12ويروس ادامه دارد. اغلب سفيدبالکها توانايي انتقال ويروس را بين  آلودگي تا زمان اتمام منبع اوليه

 ساعته کسب ويروس از دست مي دهند. 24 - 28روز پس از يک دوره 

 

 ( WmCSV)ويروس کوتولگي سبز زرد هندوانه  -17

 

 

 

 

 

     :عامل بيماريWatermelon chlorotic stunt virus (Geminivirus Group)           
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   :عاليم بيماري 

عاليم شامل لکه هاي کلروتيک بر روي برگها، کوچک شدن اندازه برگها، زردي رگبرگها، کوتـولگي بوتـه 

 هندوانه و کاهش قابل مالحظه عملکرد محصول مي باشد. 

       :زيست شناسي 

نتقال توسط عصاره گياه آلوده و نيز به طريق مکانيکي اين ويروس توسط سفيدبالکها انتقال يافته و قابليت ا

از اسـتانهاي جنـوبي  1381را دارا نمي باشد. ويروس کوتولگي سبز زرد هندوانه براي اولين بار در سـال 

کشور گزارش شده و قادر به ايجاد خسارت قابل مالحظه در کشت هندوانه مي باشـد. شـيوع بيماريهـاي 

کشور ) نظير هرمزگان، سيستان و بلوچستان و منطقه جنوب کرمان( در سال ويروسي در استانهاي جنوبي 

گذشته به دليل تداوم کشت محصول سبزي و جاليز، وجود ايناکولوم آلودگي در سـالهاي قبـل و حضـور 

جمعيتهاي پايدار قابل مالحظه حشرات ناقل، منجر به وارد آمدن خسارتهاي شديدي به محصوالت سبزي 

رع و گلخانه ها گرديد. مبارزه به هنگام با حشرات ناقل، جايگزيني کشـت نشـاء بـه جـاي و جاليز در مزا

کشت مستقيم در مزارع،  نصب توريهاي ضدحشره در ورودي گلخانه ها، استفاده از روشهاي کنترل غيـر 

از  شيميايي نظير نصب نوارها و کارتهاي زرد و نيز اصالح ساختار اسکلت گلخانه هاي کشور را مي توان

 جمله راهکارهاي کاهش بروز خسارات ناشي از ويروسهاي گياهي به ويژه ويروس مذکور دانست.

 ( SqMV ) موزائيک کدو -18  

 

 

 

 

 

 

 

                   :عامل بيماري               Comovirus Group ) ( Squash  mosaic virus 
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اول هندوانه را آلـوده کـرده و بـر روي کـدوتنبل اين ويروس شامل دو گروه سرولوژيکي مي باشد: گروه 

عالئم مختصري ايجاد مي نمايـد و گـروه دوم بـرعکس گـروه اول هندوانـه را آلـوده ننمـوده و بـر روي 

کدوتنبل عالئم شديدي را ايجاد مي کند. عامل بيماريزا بيشتر گياهان خانواده کدوئيان را مورد حمله قـرار 

آن بر روي هندوانه اثري نداشته و خسارت آن کمتر از دو ويروس قبـل مـي مي دهد اما بيشتر ايزوله هاي 

 باشد.

  :عالئم بيماري  

عالئم اوليه به صورت روشن شدن رگبرگها  و لکه هاي کلروز بر در روي برگهاي جـوان قابـل مشـاهده  

مي باشد. سپس برگها به طرف باال پيچ خورده، لکه هاي سبز روشن و تيره در برگها نمايان مي شـود. بـر 

ي در روي روي گياه  کدو يکي از نشانه هاي مشخص بيماري وجود برگهـاي نخـي شـکل و برآمـدگيهاي

 سطح ميوه است. 

 : زيست شناسي 

ويروس موزائيک کدو قادر به زندگي بر روي بذور مي باشد . در استان بوشهر انتقال اين ويروس از طريق 

بذر خيار چمبر گزارش شده است. اين ويروس مي تواند در داخل بدن سوسکها نيز زمستانگذراني کند. بر 

نقطـه اي قـادر بـه  12هم حشرات بالغ و هم الروهاي کفشدوزک اساس تحقيقات انجام شده در بوشهر، 

 انتقال اين ويروس مي باشند. گسترش بيماري در سطوح خيلي وسيع توسط بذر انجام مي شود.

  (ZYMV).   موزائيک زرد کدو 19

 

 

 

 

 

 

 

             :عامل بيماري             Potyvirus Group ) ( Zucchini  yellow  mosaic virus 

 



 
 

40 
 

 که شناسايي شده تا کنون اهميت اقتصادي زيادي داشته است.  1981اين ويروس از سال 

  :عالئم بيماري  

ويروس مذکور سبب موزاييک زرد، بدشکلي شديد، تاول، کاهش چشمگير انـدازه پهنـک بـرگ، نکـروزه 

دکمـه اي شـکل شدن و توقف شديد رشد بوته مي شود. روي ميوه کدو حلوايي و کدو خورشتي نواحي 

تشکيل و سبب بدشکلي مشخص مي گردد. ميوه هندوانه و خربـزه نيـز بدشـکل شـده و اغلـب ترکهـاي 

شعاعي و طولي عميقي روي ميوه به وجود مي آيد. توليد بذر به شدت کـاهش يافتـه و بـذوراغلب تغييـر 

 شکل پيدا مي کنند. 

 : زيست شناسي 

 Aphisتوسـط تعـدادي از گونـه هـاي شـته از جملـه ويروس موزاييک زرد کدو بـه شـيوه اي غيرپايـا 

citricola Patch, A. gossypii Glover, Macrosiphum euphorbiae (Thomas), Mysus 

persicae (Sulzer)  و نيز به آساني از راه مکانيکي منتشر مي شود. اگرچه شواهد کافي مبنـي بـر انتشـار

 لب بسيار دشوار بوده است.اين ويروس از راه بذر وجود دارد، اثبات اين مط

 کنترل انتشار ويروسها

 کنترل مستقيم ويروس ها غير ممکن است لذا کنترل غير مستقيم از انتقال ويروس ها مي کاهد.  

 روشهاي کنترل غير مستقيم به طور خالصه شامل موارد زير مي باشند:

 (Growing areaتوجه به مناطق رشد )  •

 ( (Planting timeزمان کشت  •

 (Infection source)حذف منابع آلودگي   •

 )تنظيم کوددهي و مديريت مناسب آبياري( (Crop management):مديريت محصول   •

   (Harvesting time)زمان برداشت  •

 : )استفاده از آفت کش ها براي حذف ناقلين( (Chemical Control)کنترل شيميايي  •

 

 

o از بين بردن منبع آلودگي 

چنانچه اين منابع با عمليات زراعي مناسب و  ی هرز و ساير ميزبانهای واسط:از بين بردن علفها -

 يا به کارگيري علفکشهاي مؤثر از بين برود، ذخاير بالقوه ويروس نيز از بين خواهد رفت.
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خارج کردن گياهان مبتال از درون محصول يکي از اقدامات حذف گياهان بيمار) ناجورزدائي(:  -

ويروسي است. اين کار به ويژه در مراحل اوليه رشد گياه که گياهان معدودي ممکن مهم کنترل بيماريهاي 

است کانون آلودگي براي انتشار ثانويه بيماري باشد بسيار مهم است. ناجورزدائي عيني ممکن است با 

 آزمونهاي سرولوژيکي همراه باشد تا گياهان آلوده بدون عالمت نيز تشخيص داده شوند.

گياهاني که از فصل گذشته در زمين باقي مانده اند ممکن است  ياهان ناخواسته:از بين بردن گ -

منبع آلودگي ويروس درون محصول جديد در مزرعه باشند. با انجام عمليات زراعي کافي روي خاک 

 مزرعه از انتشار ويروس از اين منابع جلوگيري مي شود.

o اجتناب از منبع آلودگي 

در شرايط آب و هوايي گرمسيري يا  "له محصول، مخصوصاکشت هرسااصالح روشهای کشت:  -

 نيمه گرمسيري يکي از عوامل بالقوه ايجاد همه گيريهاي بيماري ويروسي است.

اگر منبع آلودگي به ويروس را نمي توان از بين برد، با کشت کشت در محلهای مجزا و دور:  -

 آلودگي جلوگيري شود. محصول در فاصله اي دور از منبع آلودگي ممکن است از ايجاد 

رعايت اصول بهداشتي به خصوص در مورد ويروسهايي مثل ويروس موزائيک  بهداشت محصول: -

توتون در گوجه فرنگي که ويروس پايداري زيادي دارد و مي تواند مدت طوالني خاصيت خود را حفظ 

ط کشت استفاده نمي نمايد حائز اهميت است. براي کنترل مؤثر، حتي در مواردي که از خاک براي محي

 شود، بقاياي آلوده بايد به دقت جمع آوري شوند.

انتشار ويروس از طريق بذر يکي از منابع مهم آلودگي در  استفاده از بذرهای عاری از ويروس: 

در مواردي که ويروس به وسيله شته منتقل مي شود  "برخي محصوالت مي باشد. آلودگي بذر مخصوصا

ت بذري بايد در مزارع جدا از محصوالت جديد کاشته شده و قبل از عرضه به حائز اهميت است. محصوال

بازار، آزمونهاي تشخيصي براي اطمينان از عاري بودن آنها از ويروس انجام شود.  ايجاد يک منطقه ايزوله 

 گلخانه اي در با شرايط تحت کنترل جهت توليد بذر و گياهچه هاي  عاري از ويروس )يا حداقل آلودگي

 کمتر ويروسي ( حائز اهميت مي باشد. 

در گياهاني که به طريق رويشي تکثير مي يابند، هنگامي که استفاده از اندامهای عاری از ويروس:  -

يک کلون آلوده مي شود، اگر اقدامي صورت نگيرد تمامي گياهاني که در آينده از آن کلون توليد خواهند 

ل را به همراه خواهند داشت و اين کلون آلوده منبع شد آلوده شده و کاهش کميت و کيفيت محصو

آلودگي براي ساير محصوالت نيز خواهد بود. براي کنترل بيماري به روشهاي کشت مريستم انتهايي، 

 حرارت درماني و يا ترکيبي از هر دو روش گياهان عاري از ويروس تهيه مي شود.  

o اجتناب از ناقل 
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 زاد ويروسها يير تاريخ کشت و يا نشاءکاري از فعاليت ناقلين هواتغبا : تغيير در عمليات زراعي - 

مهم در  مي توان اجتناب نمود. زمان بهينه براي کشت بستگي به زمان مهاجرت طبيعي ناقل دارد. نکته

هش ميزان تغيير تاريخ کشت توجه به مقدار محصول است که نبايد از نظر دور بماند. به عنوان مثال کا

 کشت زود آن در تقابل با کاهش ميزان ويروس بايد مقرون به صرفه باشد. محصول در اثر

 کنترل شيميايي ناقلين -

 کنترل غير شيميايي ناقلين -

 موانع و مالچهای منعکس کننده -       

انتقال  اگر روغنهايي مانند پارافين يا روغن معدني روي سطح برگ پاشيده شود ازروغن پاشي:  -

مؤثر  ويروس توسط شته جلوگيري مي شود. اسپري روغن در کنترل انتشار تعدادي از ويروسهاي ناپايا

نجمله بوده ولي تأثير آن در برابر ويروسهاي پايا متغير است. در استفاده از اين روش مشکالتي م

رصد د 1سوزي و عدم پوشش کامل تمام سطح گياه بايد در نظر گرفته شوند، اسپري روغن به رقت گياه

د و براي ممکن است به برخي از گياهان آسيب وارد ساخته و يا توسط باران يا آبياري باراني شسته شو

 پوشش کامل برگهاي تازه خارج شده حتي اسپري هفتگي هم ممکن است کافي نباشد. 

  وسيله ارقام مقاوم کنترل به -

 

 Meloidogyne spp                                                      جاليز –نماتد مولد غده سبزی -20

بيشتر خسارت اين نماتد در روي خيار، کدوتنبل، گوجه فرنگي، بادمجان، کاهو، اسفناج، جعفري، هويج و 

 ميباشد.کرفس 
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 عاليم بيماری : 

برجستگيهايي به اندازه هاي مختلف ظاهر مي گردد که گاهي مانند منگوله هايي آويزان به برروي ريشه، 

ريشه مشاهده مي شود. آلودگي مزارع اغلب به صورت پراکنده و لکه اي است ولي درصورت آلودگي 

شديد عالئم به صورت تقريباً يکنواخت خودنمايي مي کند. درقسمتهاي هوايي ميزبان عالئم به صورت 

 ردي، پژمردگي، کوتولگي و کمي رشد بوته قابل مشاهده مي باشند.ز

 : زيست شناسي 

و يا الرو سن دوم در کيسه هاي تخم در خاک گذرانـده و مهمتـرين زمستان را به صورت تخم اين نماتد 

روشهاي انتقال آن آب جاري، حيوانات، نشاء آلوده، بذر، غده ها و اندامهاي مختلـف گيـاهي آلـوده مـي 

روي شـدت و ضـعف بر اسيديتة خاک  بوده و آلودگي در اراضي کرتي به مراتب بيشتراز پشته اي د. باش

دمـا بـراي فعاليـت ايـن  .مي باشد سنگينانواع بيشتر از نيز آلودگي تأثير ندارد. آلودگي درخاکهاي سبک 

انـد اتفـاق بيفتـد ولـي درجه سانتيگراد مي تو 31و  10نماتد بسيار مهم بوده و نفوذ آن به داخل گياه بين 

درجه سانتيگراد مي باشد که اندکي به گونه نماتد نيز بسـتگي دارد. نماتـدها بـه  27دماي بهينه براي نفوذ 

دقيقه زير نورآفتاب از بين  3خشکي و نور آفتاب بسيار حساس هستند و در صورت قرار گرفتن به مدت 

 مي روند.

 : مبارزه 

 سال 2چيتي، سويا، ذرت و غالت دانه ريز( حداقل به مدت کاشت گياهان مقاوم ) لوبيا  -

 روز يکبار در تمام طول تابستان و يا شخم خاک در سه نوبت هر دو هفته يکبار 10ديسک زدن زمين هر  -

) شخم اول کم عمق و شخمهاي بعدي بايد عميق باشند تا سه اليه خاک در مقابل نور آفتاب و خشکي 

 قرار گيرند.(

 ماه غرقاب از بين  20ماه و تخمها پس از  4دن زمين ) الزم به ذکر است که الروها پس از غرقاب کر -

 مي روند.(

به SL )    %32.7ضدعفوني خاک، خزانه و گلخانه با بخار آب و يا سموم تدخيني مانند متام سديم ) - -

بل از کشت در حرارت  گرم در هر متر مکعب بذر يک نوبت ق 32گرم در هر متر مربع خاک يا  50ميزان 

درجه ) براي ضدعفوني خاک سنگين خزانه هاي گوجه فرنگي وفلفل با استفاده ازپوشش  30تا 25

کشت در خاکهايي که سم  -ماه قبل از کاشت 2ساعت با نظارت کارشناس و حداقل  48پالستيکي به مدت 

روز تجزيه مي  14طوب بعد از مصرف شده است تا تجزيه کامل به تعويق مي افتد و اين سم در شرايط مر

شود(، خاک فاقد کلوخ وخلل و فرج آن بايد مناسب و رطوبت کافي باشد. عمق کاربرد اين مواد بستگي به 
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 25سانتيمتر با فواصل تزريق حدود   15 "خاک سطح االرض و عمق ريشه محصول داشته و معموال

 سانتيمتر در نظر گرفته مي شود.(

 وم.استفاده از ارقام مقا -

 .Orobanche spp                                                                             .   گل جاليـز21

 

بر روي محصوالت مختلف از قبيل خربزه، هندوانه، خيار، کدو، گوجه فرنگي، سيب زميني و بادمجـان    

 وجود دارد. 

  عاليم: 

  است قادر به تهيه مواد غذايي مورد نياز خود نبوده و به صورت اين گياه چون فاقد ماده کلروفيل

انگل مطلق روي ريشه گياهان مستقر شده و زندگي مي نمايد. گياهاني که در اوايل فصل مورد حمله 

قرار مي گيرند، رشدشان کند شده و به اندازه طبيعي نمي رسند. خسارت وارده در بوته هايي  جاليز گل

 يش مبتال مي گردند کم بوده و فقط صدمه اي به کيفيت برگها وارد مي شود. که در اواخر فصل رو

  :زيست شناسي 

سال در خاک حفظ مي نمايد و تا وقتـي کـه بـا ريشـه گيـاه  13بذر گل جاليز قوه ناميه خود را تا مدت 

ميزبان تماس پيدا نکند و در واقع به وسيله آن تحريک نشود جوانه نمي زند. گـل جـاليز در تمـام طـول 

 عمر خود از گياه ميزبان تغذيه کرده و روز به روز جوانه زده و بر مقدار آن افزوده مي شود.

 مبارزه: 

 استعمال کود، خاک، شن و آب آلوده به بذر گل جاليز خودداري به عمل آيد. کشت بذور پاک: از - 1
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بوته هاي گل جاليز قبل از آن که به گل بروند بايستي به دقت و بدون صدمه به ريشه ميزبان کنده  -2

و   سوزانده شوند. گاهي وجين و کندن بوته ها در فصل رويش ممکن است تا هشت نوبت نيز الزم 

 باشد.

سال مي باشد، لذا برقرار نمودن تناوب زراعي و آيش گذاردن  13ناميه بذر گل جاليز  چون قوه -3

 زمين تأثيري در از بين بردن بذور انگل ندارد.

 ضدعفوني خاک  نيز روي بذر گل جاليز مؤثر مي باشد. -4


