
كيؤوردش جهؤز ودؤرص
شدز ؤسصؤن كيؤوردش جهؤز سؤدمؤن

 

بشمؤرشهؤش مهم آفؤص و

ذرص
شدز ؤسصؤن زر

بهرهبرزؤرش شدز نظؤم و قوده صروشج

يمؤره۹۱ نيرشه
 



شدز ؤسصؤن زر بشمؤرشهؤش مهم ذرص و آفؤص

۲

شدز ؤسصؤن زر بشمؤرشهؤش مهم ذرص و آفؤص

۳

 

عنوؤن:

ؤسصؤن شدز زر ذرص مهم بشمؤرشهؤش آفؤص و
يؤكرش مهنزس منتور و صنظشم : صهشه

طبشعش شدز منؤبع و كيؤوردش صقحشحؤص مركد علمش عضو هشؤص
بؤفحش مقمز رضوش - سشز فنش نظؤرص

صروشج كؤرينؤس آنصشك، مرضشه وشرؤسصؤر:
شدز برزؤرش ؤسصؤن بهره نظؤم و قوده صروشج نؤير:

شدز ۱۱۰ طرؤقش زفصر تفقه آرؤشش:
مهرشدش قجؤدش جوؤز مقمز صؤشپ:

ؤول چؤپ: نوبص
۱۳۸۵ چؤپ سؤل
۱۰۰۰ يمؤرگؤن:
رؤشگؤن حشمص:

۷۰/ش/۸۵ علمش: ومزؤرك ؤسنؤز يمؤره



شدز ؤسصؤن زر بشمؤرشهؤش مهم ذرص و آفؤص

۲

شدز ؤسصؤن زر بشمؤرشهؤش مهم ذرص و آفؤص

۳

فهرسص مطؤلب

تفقه عنوؤن        
۴ محزمه     
۵  (Agrotis segetum) كرم طوحهبـر
۶ روي هؤش كنصـــرل: 
۶  (Sesamia cretica) كرم سؤحهخوؤر ذرص
۷ روي هؤش كنصـــرل: 
۸  (Caradrina exigua) (كؤرؤزرشنؤ) ذرص كرم برگخـوؤر
۸ روي هؤش كنصـــرل: 
۹ (Mythimma loreyi) ذرص صكنحطهؤش يب پره
۹ روي هؤش كنصـــرل: 

۱۰ (Heliothis zea) خوؤر ذرص خويه شؤ كرم بالل
۱۰  : روي هؤش كنصـــرل
۱۱ (Ostrinia nubilalis) ذرص ؤروپؤشش كرم سؤحهخوؤر
۱۲ روي هؤش كنصـــرل: 
۱۳ ذرص دنجـرك هؤش
۱۳ روي هؤش كنصـــرل: 
۱۳  (Rhopalosiphum maidis) يصــه ذرص
۱۴ كنصـــرل : 
۱۴ (Tertranychus urticae) ذرص روش عنكبوصش كنه صؤر
۱۴ كنصـــرل: 
۱۵ (Ustilago maydis) زؤنهؤش ذرص آيكؤر سشؤهك
۱۵ كنصـــرل: 
۱۶ كوصولگش ذرص 
۱۶ كنصـــرل: 
۱۶ ؤسصفؤزه:  منؤبع مورز



شدز ؤسصؤن زر بشمؤرشهؤش مهم ذرص و آفؤص

۴

شدز ؤسصؤن زر بشمؤرشهؤش مهم ذرص و آفؤص

۵

محزمـــه
حزرص ؤدجمله مطلوب، ختوتشؤص زلشل به ؤسص كه درؤعش گشؤهؤن حزشمشصرشن ؤد شكش ذرص
كيؤوردش مقتوالص بشن وشژهؤش زر جؤشگؤه منؤسب، غذؤشش ؤردي خيك و مؤزه بؤال، سؤدگؤرش
كيورهؤش جهؤن بشيصر ؤحلشمش گونؤگون زر يرؤشط بؤ صطؤبح و حزرص صنوع ؤرحؤم زلشل به زؤرز. ذرص
گشؤه ؤشن كيص به زنشؤ درؤعش ؤرؤضش ؤد مشلشون هكصؤر ۱۲۰ ؤد بشي قؤضر قؤل زر مشيوز. كيص
سؤل درؤعش آمؤر زؤرز. برؤسؤس حرؤر سوم محؤم زر برنج و گنزم ؤد آن بعز صولشز و ؤخصتؤت زؤرز
زر کيور زؤنه ؤش ذرص عملکرز صولشز و مشدؤن کيص، سطق دشر جهؤز كيؤوردش ۸۳-۸۲ ودؤرص

کشلوگرم مشبؤيز. ۷۰۲۵ و صن مشلشون ۱/۹۳ هکصؤر، هدؤر بهصرصشب ۲۷۴
سطق ؤنحالب ؤسالمش بر مشگرزز. پشرودش ؤد بعز سؤلهؤش به شدز ؤسصؤن زر ذرص كؤر و كيص
۲۷۵ و ۳۵۵۱ صرصشب به ،۸۳-۸۴ سؤل درؤعش زر شدز زر ؤسصؤن علوفه ؤش و ذرص زؤنهؤش دشركيص
صنؤوب مشآشز. بزسص علوفه صن ۴۷۱۲۰ و صن زؤنه ذرص ۲۵۹۲ محزؤر سطق ؤشن ؤد مشبؤيز. هكصؤر
معزوزش موؤرز زر مشبؤيز. (گنزم-آشي-ذرص-آشي) شدز، ؤسصؤن ذرصكؤرش منؤطح زر معمول
برزؤيص ذرص ؤد بعز گنزم كؤيص برعكس، شؤ و  گنزم برزؤيص ؤد بعز بالفؤتله ذرص كؤيص

مشيوز. آشي زشزه و ذرص بؤ زرصنؤوب تشفش جؤص هم مشگشرز. گؤهش تورص
سؤشر بؤ زر محؤشسه و بشمؤرشهؤش آن زر ؤسصؤن، آفؤص کؤر ذرص و بوزن سؤبحه کيص کم زلشل به
يؤهز کيص آن، دشر سطق ؤفدؤشي به موؤدؤص ؤمؤ برخورزؤر ؤسص. کمصرش يزص و ؤد صنوع منؤطح،
بؤ آگؤهش ؤسص الدم که بؤيشم جزشزش مش آفؤص ظهور ؤمرؤض و و آفؤص خسؤرص يزص ؤفدؤشي
مقتول ؤشن صولشز زر عمزه معضل تورص به آشنزه زر صؤ يونز مزشرشص نقوش به آنهؤ ؤد کؤمل
که ؤنيؤءؤ... و صزوشن يزه ؤسص. صهشه هزف ؤشن صأمشن رؤسصؤش نشؤشنز. ؤشن نيرشه زر زر ؤردي بؤ

گرزز. وؤحع مفشز
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آفص مهم ذرص

(Agrotis segetum) طوحهبـر كرم
برگ، آفص ؤد ؤشن ريز مشبؤيز. ؤولشه مرؤقل زر ذرص مهمصرشن آفؤص ؤد شكش طوحه بر كرم
يزه وزر سؤحه ؤد حطع رشيه بؤعث طوحه، زر قفرهؤش ؤشجؤز بؤ و صغذشه كرزه ذرص طوحه سؤحه و
جمعشص صرؤكم بوزن بؤال تورص زر جوؤن منجر مشگرزز. بوصههؤش نؤبوزش پژمرزگش و نصشجه به
ؤد: چغنزرحنز، سشب عبؤرصنز آفص ؤشن مشدبؤنهؤش سؤشر مش بشنز. خسؤرص ذرص يزشزًؤ آفص، مدرعه
بؤزمجؤن، دمشنش، سشب كزو، خشؤر، فرنگش، گوجه جؤلشدش، گشؤهؤن مود، آفصؤبگرزؤن، پنبه، دمشنش،

كنجز. و هوشج
سن الرو  تورص به رؤ  دمسصؤن  قيره ؤشن
بسر خؤک سؤنصشمصرش ۱۰-۲۵ عمح زر آخر
عمح به كؤمل  الروهؤش بهؤر ؤوؤشل زر مشبرز.
يفشره به صبزشل و آمزه  خؤك  سؤنصشمصرش ۵-۶
فعؤل يب ؤسص  گونهؤش بؤلغ قيره مشيونز. 
زر شؤ ؤنفرؤزش تورص به رؤ خوز صخمهؤش و
مشدبؤن برگ گشؤهؤن پيص چنزصؤشش زر زسصجؤص
يب زشگر ؤد  دوزصر بهؤر  زر  چون و مشگذؤرز 
دمسصؤنه ميهور پره يب به مش يوز، پرههؤ ظؤهر

ؤسص.
و يزه صفرشخ  رود   ۴-۵ ؤد  پس صخمهؤ 

نؤچشد ؤشن مرقله خسؤرص صغذشه مشكنز. مشدبؤن گشؤهؤن و جوؤن صؤده برگهؤش ۱ ؤد سن الروهؤش
به رؤ خوز و ؤفصؤزه سطق خؤك زر سن۲ يزن به و صبزشل ؤولشن پوسصؤنزؤدش ؤد پس الروهؤ ؤسص.
فعؤلشص يروع مش كننز. مشدبؤن صغذشه گشؤهؤن زمبرگهؤش و طوحه و ؤد رسؤنزه مشدبؤن گشؤهؤن طوحه
طوحه كنؤر شؤ و به دشر خؤك رفصه هوؤ يزن روين ؤد پس به بعز ؤسص و غروب هنگؤم ؤد آفص
زؤرؤش معموًال ؤشن قيره ؤسص. رود منؤسب ۳۰ يرؤشط الرو زر دنزگش زوره طول مشيونز. پنهؤن

مش بؤيز. سؤل زر نسل ۳
نظشر بشمؤرشدؤ عوؤمل  نفوذ برؤش رؤ گشؤهش يرؤشط  بؤفص  كرزن سورؤخ بؤ همچنشن  آفص ؤشن

مشيوز. منجر پوسشزگش رشيه به زر نهؤشص و نموزه بؤکصرشهؤ فرؤهم و حؤرچهؤ
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: كنصـــرل رويهؤش
درؤعش: كنصـــرل

يؤمل مقتول برزؤيص ؤد پس درؤعش عملشؤص ؤجرؤش آفص، گذرؤنش دمسصؤن نقوه به صوجه بؤ
كنصرل روي هؤش ماثرصرشن ؤد آب دمسصؤنه شخ و عمشح، زشسك يخم گشؤهش، بحؤشؤش كرزن نؤبوز

مشبؤيز. آفص
يشمشؤشش: كنصــرل

زرتز، ۴-۵ نسبص به سوشن(كؤربؤرشل) سم و گنزم سبوس ؤد ؤسصفؤزه بؤ مسموم، طعمه ؤلف-
هكصؤر زر كشلوگرم ۸۰ به مشدؤن آلوزه و مكؤنهؤش زر زر موحع غروب آنرؤ و سؤخصه مسموم طعمه

کرز. لشنزشن۲۵٪ ؤسصفؤزه سم ؤد صوؤن مش سوشن جؤش مشکننز. به پخي
بؤ روشي، مقلولپؤيش فتل ؤوؤشل مدرعه زر يزشز صمؤم آلوزگش مقلولپؤيش: زرتورص ب-
ؤکؤمص٪۵۰ شؤ زشؤدشنون٪۶۰ هکصؤر، زر کشلوگرم ۳ مشدؤن به سوشن٪۸۵ يوز: مش صوتشه دشر سموم

هكصؤر. ۱ لشصر زر نسبص به
بکؤر هسصنز، و مصوسط رشد الروهؤ كه روشي فتل ؤوؤشل زر مقلولپؤيش معموًال : صذکــر

ؤسص. منؤسب هسصنز، زريص الروهؤ كه دمسصؤنه مبؤرده زرقؤلشکه طعمه برؤش روز. مش
مقل بؤينز و يزه پنؤهگؤههؤ خؤرج ؤد گشرز صؤ الروهؤ تورص يب بهصر ؤسص زر سمپؤيش

آغيصه يوز. سم نشد به طوحه بوصههؤ

(Sesamia cretica) ذرص سؤحهخوؤر كرم
كيص منؤطح زر و  ؤسص صؤبسصؤنه ذرص كيص مهم آفؤص ؤد شكش ذرص خوؤر  سؤحه كرم
ؤد دشؤزش گونههؤش  به  ذرص سؤحهخوؤر پروؤنه مشيوز.  ميؤهزه نشد شدز ؤسصؤن  زر ذرص  كؤر و

ذرص مشكنز. قمله گنزمشؤن خؤنوؤزه گشؤهؤن
نشيكر، خويهؤش(سورگوم)، ذرص زؤنهؤش،
مشدبؤنهؤش جمله و برنج ؤد گنزم سوزؤنگرؤس،

مش بؤينز. آفص ؤشن
كؤمل الرو دمسصؤن رؤ به تورص آفص ؤشن
شؤ گرؤمشنههؤش آلوزه، و سؤحههؤش خويههؤ زر
بهؤر ؤوؤخر صؤ ؤد نشمه زوم مشگذرؤنز. وقيش
ؤوؤخر ؤد و قيرؤص كؤمل يفشره يزه به صبزشل
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زر زسصجؤص ۴-۸ شؤ و ؤنفرؤزش بطور رؤ خوز صخمهؤش مؤزه قيرؤص مش يونز. بعز ظؤهر بهؤر به
جوؤن مش بؤيز، بوصه هؤش روش آفص ؤول نسل صخمگذؤرش مقل مشگذؤرنز. يب زر شؤ بشيصر و صؤشش

مشزهنز. حرؤر ذرص نر گلهؤش روش شؤ برگهؤ روش رؤ خوز صخم هؤش بعزش نسلهؤش ولش
سؤحه مشيونز. معموًال وؤرز سپس مش كننز و صغذشه برگهؤش جوؤن ؤد يزه ؤبصزؤ الروهؤش خؤرج
يزه و ظؤهر مرزؤز ؤوؤسط زر نسل ؤول خؤرج مش يوز. قيرؤص كؤمل نبؤصش يشره وروزش ؤد سورؤخ
نؤحت نسل شك و كؤمل نسل شك و هوؤشش معصزل زر منؤطح آب آفص ؤشن مش گشرز. يكل زوم نسل

زؤرز. نسل نؤحت شك و كؤمل نسل ۴ گرم هوؤشش و يرؤشط آب زر و

: كنصـــرل رويهؤش
درؤعش: كنصـــرل

۷۰۴ رحم ؤد ؤرحؤم محؤوم مثل ؤسصفؤزه ï
برزؤيص گنزم ؤد بعز بالفؤتله صؤبسصؤنه ذرص موحع به كيص ï

مقتول. برزؤيص ؤد بعز ذرص بحؤشؤش کرزن معزوم و زشسک يخم، ؤنجؤم ï
يشمشؤشش: كنصــرل

آفص ؤشن كنصرل برؤش يشمشؤشش  روي ؤد نبؤشز قصش ؤالمكؤن طبشعش،  زيمنؤن وجوز زلشل  به
ؤول نوبص مشيوز. صوتشه نوبص سمپؤيش ۲ آفص بوزن جمعشص بؤال تورص زر كرز. ؤسصفؤزه
زحشح مش رسز. دمؤن ۵۰-۳۰ سؤنصشمصر بوصههؤ به وحصش ؤرصفؤع نوبص زوم و برگش ۴ ۳ صؤ مرقله زر
بزسص رؤ قيره صخمگذؤرش زحشح دمؤن ؤشن کؤر بؤشز برؤش ؤسص. ؤهمشص قؤئد بسشؤر سمپؤيش
سؤحه وؤرز ؤد ؤشنكه و حبل صخم پوسصه ؤد ۱ سن الروهؤش خؤرج يزن ؤد بعز بالفؤتله صؤ آورز
ؤسصفؤزه نورش صله هؤش شؤ فرمونش ؤد صلههؤش مش صوؤن کؤر ؤشن برؤش گشرز. تورص سمپؤيش يونز،

ؤسصفؤزه کرز: سموم دشر ؤد مشصوؤن سمپؤيش هم کرز. برؤش
زر هكصؤر. لشصر و ۱ ۲ نسبص به نوؤكرون و دولن ؤول: مخلوط برؤش نوبص ï

زر هكصؤر. كشلوگرم ۱:۱ نسبص نوؤكرون به الروشن و زوم: مخلوط نوبص برؤش ï
ؤشمنش ؤحزؤمؤص رعؤشص ؤسصفؤزه زرتورص بؤال بوزه و بسشؤر سمشص زؤرؤش نوؤكرون صذكــر:

ؤسص ؤلدؤمش
بشولوژشكش: كنصرل

صأششز آفص رؤ ؤشن طبشعش كؤرؤشش زيمنؤن مغؤن زيص خودسصؤن و زر يزه بررسشهؤش ؤنجؤم
صقص رؤ آفص  مشصوؤن آفص صخم پؤرؤدشصوئشز دنبورهؤش ؤد ؤسصفؤزه بؤ معصحزنز مشكنز. مقححشن

زرآورز. كنصرل
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(Caradrina exigua) شؤ كؤرؤزرشنؤ ذرص برگخـوؤر كرم
الروهؤش ؤسص. بؤؤهمشص بسشؤر آفص شك برؤش ذرص طغشؤنش سؤلهؤش زر ذرص برگخوؤر كرم
برگهؤ ؤد صغذشه بؤ بوصه، كؤمل ريز مرؤقل زر قصش و ذرص بوصه ريز ؤولشه مرؤقل زر آفص ؤشن
يزه برگهؤ) (مقل غالف ذرص حشف وؤرز آفص آنهؤ مشيونز. سپس الرو زر ؤشجؤز سورؤخ سبب
آن جمعشص ؤد ؤفدؤشي پشيآگؤهش طرشح ؤد بؤشز لذؤ مشيوز، خسؤرص آن موجب ؤد صغذشه بؤ و
ؤشن نموز. كنصرلش ؤحزؤم به ؤحزؤمؤص نسبص موحع به بوزن جمعشص، بؤال تورص زر و زؤيصه آگؤهش
مقسوب صؤبسصؤنه ؤد آفؤص مهم ذرص مرقله ۴-۲ برگش گشؤه ذرص ظؤهر يزه و زر عمزصًؤ آفص

مشگرزز.
گشؤهؤن پنبه، شونجه، علوفه ؤش، و چغنزر ؤد: چغنزر حنز عبؤرصنز قيره ؤشن مشدبؤنهؤش سؤشر
ؤسفنؤج، بؤزمجؤن، لوبشؤ، دمشنش، سشب پشؤد، نخوز، سوشؤ، بؤحال، فرنگش، گوجه جؤلشدش، قبوبؤص،
مشكنز صولشز ۶ نسل صؤ گرمسشر زر منؤطح آفص ؤشن علفهؤش هرد. ؤد و صعزؤزش يلغم كلم، كؤهو،
بشرون موحع ؤد آفص فعؤلشص و زؤرز. خسؤرص فعؤلشص روش ذرص آن پنجم و چهؤرم نسل معموًال و
و يزص سؤنصشمصر برسز بؤ ۵۰ به ؤرصفؤع آن كه دمؤنش و صؤ يروع خؤك ؤد بوصه جوؤن ذرص آمزن

مشيوز. زشزه مخصلف ضعف

: كنصـــرل رويهؤش
درؤعش: كنصـــرل

زر نشسص ولش بؤال آفص جمعشص صرؤكم معموًال
طغشؤنش قؤلص آفص مسؤعز  هوؤشش  و آب يرؤشط
بؤالش جمعشص ميؤهزه زرتورص مشگشرز. خوز به
گشرش بهره كنصرلش دشر ؤد رويهؤش مشصوؤن آفص

نموز:
غشرمشدبؤن. گشؤهؤن بؤ كيص صنؤوب ؤجرؤش (۱

عمشح دمسصؤنه. ؤجرؤش يخم (۲
پشچك، مثل  مشربؤن هرد علف هؤش قذف  (۳
و هفصبنز علف خرفه، خروس، صؤج سلمک،
وؤوؤشل ؤوؤشل بهؤر و پؤششد طول فتل زر سوروف

صؤبسصؤن.
فتل. هرد زر ؤول علفهؤش صأخشر زر كنصرل (۴
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يشمشؤشش: كنصــرل
برؤش ؤسص. الدم سمپؤيش نوبص ۱-۲ آفص،  طغشؤن و  جمعشص صرؤكم بوزن بؤال زرتورص

: کرز ؤسصفؤزه كيهؤش دشر ؤد قيره مشصوؤن سمپؤيش
هکصؤر. زر كشلوگرم ۳ مشدؤن به ٪۸۵ (سوشن) كؤربؤشل

هکصؤر. زر لشصر مشدؤن ۲ به نوؤكرون
هکصؤر. زر ۲ لشصر نسبص ۳۵٪ به ؤنزوسولفؤن

هکصؤر. زر لشصر نسبص ۳ به ٪۳۵ دولن
ؤشمنش ؤحزؤمؤص رعؤشص ؤسصفؤزه زرتورص بؤال بوزه و بسشؤر سمشص زؤرؤش نوؤكرون صذكــر:

ؤسص ؤلدؤمش

(Mythimma loreyi) ذرص صكنحطهؤش پره يب
مؤزه و نر  گلهؤش و برگ  ؤد  آفص ؤشن الروهؤش 
تورص به رؤ مشكننز. ؤشن آفص دمسصؤن صغذشه ذرص
مشگذرؤنز خؤك زؤخل زر  يفشره  نزرصًؤ و الرو
يزه صبزشل  يفشره به  صزرشج  به  الروهؤ  بهؤر  زر و
ظؤهر بعز به خرزؤزمؤه  ؤوؤخر  ؤد كؤمل  قيرؤص و

مشيونز.
نور به نسبص و بوزه فعؤل يب قيره ؤشن
خوز صخمهؤش مؤزه پروؤنههؤش زؤرز. مثبص گرؤشي
۱۰۰-۲۰ عززش زر زسصه هؤش و رزشفش به تورص رؤ

كيور مخصلف منؤطح زر آفص ؤشن مش زهنز. حرؤر برگهؤ غالف دشر سؤحه و روش برگ هؤ، پيص زر
زر ذرص روش آبؤن صؤ ؤوؤشل مرزؤز ؤوؤسط سوم آن ؤد نسل و معموًال مشبؤيز نسل ۳-۴ زؤرؤش
زر بحؤشؤش مخصلف سنشن تورص ؤسفنز مؤه به ؤوؤسط ؤوؤخر مهر صؤ ؤد آن چهؤرم و نسل مدرعه

مشكنز. دمسصؤنگذرؤنش مشدبؤنهؤ زشگر و ذرص

: كنصـــرل رويهؤش
درؤعش: كنصـــرل

مدرعه. ؤطرؤف و زؤخل هرد علف هؤش كنصرل (۱
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ؤد جؤبجؤشش هنگؤم زر الروهؤ ؤنزؤخصن زؤم نورش و به صله ؤد ؤسصفؤزه بؤ بؤلغ قيرؤص ۲) يكؤر
الروهؤ. مسشر قركص زر بؤ قفر گوزؤل زشگر به مدرعه مدرعهؤش

يشمشؤشش: كنصــرل
الروهؤ. قركص مسشر زر هنگؤم غروب مسموم زر طعمه ؤد ؤسصفؤزه (۱

به نوؤكرون لشصر، ۲ به نسبص ؤنزوسولفؤن  نظشر  فسفره  ؤد سموم ؤسصفؤزه  بؤ پؤيش مقلول (۲
مقض ميؤهزه آفص. به هكصؤر لشصر زر نسبص ۳ به دولن لشصر شؤ نسبص ۲

ؤشمنش ؤحزؤمؤص رعؤشص ؤسصفؤزه زرتورص بؤال بوزه و بسشؤر سمشص زؤرؤش نوؤكرون صذكــر:
ؤسص ؤلدؤمش

(Heliothis zea) ذرص خويه خوؤر شؤ بالل كرم
كؤكل ؤد  آفص ؤشن الروهؤش ؤتلش صغذشه
طور به گؤهش ولش ؤسص، بالل ؤنصهؤش زؤنه هؤش و
نر گلآذشنهؤش شؤ و حشفهؤ زرون برگهؤ، ؤد ؤصفؤحش
ظهور ؤد پس بالفؤتله ذرص صغذشه مشكننز. الروهؤ
برخسؤرص عالوه و مشكننز آغؤد رؤ خوز صغذشه
به بشمؤرشدؤ عوؤمل طرشح ؤنصحؤل ؤد مشصوؤننز، مسصحشم
عالوه كننز. ؤشجؤز مسصحشم غشر خسؤرص گشؤه، زؤخل
فرنگش، گوجه  سوشؤ، لوبشؤ، نخوز، پنبه، ذرص،  بر
هنزوؤنه، كؤهو، خشؤر، فرنگش، نخوز كلم، سورگوم،
جمله ؤد بؤمشه و ؤسفنؤج، دمشنش، سشب خربده،

مشدبؤنهؤش ؤشن آفص مشبؤينز.
جمله ؤد مخصلف رنگ هؤش به آفص ؤشن الروهؤش
الرو طول مشيونز.  زشزه صشره سبد صؤ روين  سبد
زر رنگ صشره نوؤر ۴ زؤرؤش و مشلشمصر ۳۵-۴۰ كؤمل

يكم زر قلحههؤش ؤد شك هر روش پيص مش بؤيز.
به شك آنهؤ ؤد هركزؤم شؤفصهؤنز و تورص ذودنحه آرؤشي به كه وجوز زؤرز نحطه چهؤر سطق پيصش

منصهش مشيوز. مو
و گذرؤنزه خؤك زؤخل سؤنصشمصرش  ۵-۱۰ عمح زر يفشره تورص به  رؤ دمسصؤن آفص ؤشن
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زرجه سؤنصشگرؤز ۱۸-۲۰ به يبؤنه رود زرجهقرؤرص مصوسط كه دمؤنش بهؤر زر آفص پروؤنههؤش 
بتورص ؤنفرؤزش رؤ خوز و صخمهؤش بوزه يب پروؤد مشيونز. پروؤنه هؤ ظؤهر به صزرشج، رسشز،
نسل ۲-۳ سؤل زر آفص ؤشن مشگذؤرنز. شؤ علفهؤش هرد مشدبؤن برگهؤش شؤ بالل روش رشيكهؤش

زؤرز.

: كنصـــرل رويهؤش
درؤعش: كنصـــرل

يفشرههؤش نؤبوز كرزن منظور به دمسصؤنه شخآب و زشسك پؤششده، عمشح درؤعش، يخم كنصرل زر
مشيوز. صوتشه خؤك زر موجوز گذرؤن دمسصؤن

يشمشؤشش: كنصــرل
لشصر، ۲ ؤنزوسولفؤن زر هكصؤر، لشصر ۳ مشدؤن به فودؤلن بؤ سموم پؤيش مقلول لدوم تورص زر
گشرز. تورص به زؤخل بالل وروز الروهؤ حبل ؤد هكصؤر ۲ كشلوگرم زر الروشن شؤ و لشصر نوؤكرون ۲
ؤشمنش ؤحزؤمؤص رعؤشص ؤسصفؤزه زرتورص بؤال بوزه و بسشؤر سمشص زؤرؤش نوؤكرون صذكــر:

ؤسص ؤلدؤمش

(Ostrinia nubilalis) پشرؤئوسصؤ شؤ ؤروپؤشش ذرص سؤحهخوؤر كرم
آثؤر آلوزگش مشكننز. ؤولشن صغذشه مؤزه(بالل) و نر گلهؤش و سؤحه برگ، ؤد ؤشن آفص الروهؤش
گشؤه حشف به وروز و برگهؤ صغذشه ؤد بؤ الروهؤ كه ظؤهرمشيوز حشف ذرص صيكشل مرؤقل ؤولشه زر
ؤد كرزه و سورؤخ برگ غالف پيص زر رؤ سؤحه زريص آيكؤر مشكننز. الروهؤش رؤ خوز خسؤرص
صيخشت به برگ مقور غالف و مقل زر الرو مشيونز. وجوز فضوالص مقل گرههؤ وؤرز سؤحه
آنهؤ و وؤرز كرزه سورؤخ رؤ ريز قؤل زر مؤزه و نر گلهؤش همچنشن الروهؤ مشكنز. كمك آلوزگش

گلهؤش نر مشيكنز. سؤحه و يزشز، آلوزگش معموًال زر كه مشگرزنز
جمعشص زؤرؤش سؤلهؤ بشيصر زر آفص ؤشن
محؤبله ؤتولش عزم تورص زر و بؤالشش ؤسص
رنگ به الرو ؤسص. ؤحصتؤزش كؤمًال تزمؤص آن
زر مشبؤيز. حهوهؤش رنگ سر  بؤ كرم صؤ سفشز
مشيوز. زشزه ؤرغوؤنش نوؤرهؤش الرو بزن طول
كزؤم هر نحطه كه چهؤر نشد بزن قلحه ؤد هر روش
ؤنزؤده زؤرز. وجوز مشيوز، منصهش مو شك به
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مشلشمصر مش رسز. به ۱۸-۲۴ ريز زر قزؤكثر الرو
صبزشل به بهؤر ؤوؤشل زر و سپرش زؤخل سؤحههؤش آلوزه الرو تورص به رؤ قيره دمسصؤن ؤشن
يب فعؤل پروؤنه هؤ مشيونز. ظؤهر صؤ ؤوؤشل صشرمؤه خرزؤز ؤوؤسط زر كؤمل قيرؤص و يفشره يزه
گذؤيصه گشؤه مشدبؤن روش سؤحه شؤ برگ و دشر صؤشش زر زر زسصههؤش ۱۵-۲۰ رؤ صخمهؤش خوز و بوزه
ؤد خروج، آغؤد زر شك سن الروهؤش خوز مشپويؤننز. بزن مصريقه لعؤبش رؤ بؤ مؤزه آنهؤ روش و
سورؤخ رؤ بالل خوز شؤ سؤحه سپس مشكننز. صغذشه گلآذشن و نؤدك برگهؤش حسمصهؤش دشرشن
بوزه فعؤلشص الروهؤ ؤد نيؤنش بالل غالف هؤش شؤ برگهؤ زر سورؤخ وجوز مشيونز. آن وؤرز و كرزه
پروؤنههؤش ؤد الروهؤش قؤتل و زؤرز نسل قيره ۲-۳ ؤشن ؤسص. يشمشؤشش مبؤرده منؤسب دمؤن و

مشكننز. دمسصؤن گذرؤنش مدرعه زر بؤحشمؤنزه شؤ آلوزه سؤحههؤش زؤخل زر آخر نسل

: كنصـــرل رويهؤش
درؤعش: كنصـــرل

هنگؤم برزؤيص. زر مقتول بر كرزن كف ï
عمشح. يخم عملشؤص ؤجرؤش طرشح ؤد آنهؤ كرزن خؤك دشر شؤ گشؤهش بحؤشؤش برزن بشن ؤد ï

ؤوؤشل بهؤر. دمسصؤن و زر ؤوؤخر فتل و قؤيشه مدرعه زؤخل قذف علفهؤش هرد ï
دمسصؤن. فتل زر مدرعه كرزن صخص آب ï

مدرعه. نموزن هرؤكي ï
مقتول موحع به برزؤيص ï

يشمشؤشش: كنصــرل
لذؤ بهصرشن مشگذؤرز، برگ دشرشن و سطق سؤحه رؤ روش خوز صخمهؤش آفص ؤشنكه صوجه به بؤ
سؤحه وؤرز الروهؤ هنود ولش  يزه صفرشخ صخمهؤ  ؤد  زرتز ۵۰ كه ؤسص  موحعش دمؤن سمپؤيش

: کرز ؤسصفؤزه دشر سموم ؤد مشصوؤن يشمشؤشش مبؤرده برؤش نيزهؤنز.
هکصؤر لشصر زر نوؤكرون ۲ ï

زر هکصؤر. لشصر دولن ۲ ï
هكصؤر زر ۰/۷۵ لشصر به مشدؤن سومسشزشن ï

هكصؤر زر لشصر ۱ مشدؤن به آمبوي ï
هكصؤر زر كشلو ۱ مشدؤن به زشپصرکس ï

نوبص ۲-۳ جمعًؤ يوز. صكرؤر رود ۱۰-۱۲ فؤتله به و ؤنجؤم آفص ظهور مقض به بؤشز سمپؤيش
ؤسص. الدم سمپؤيش
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ؤشمنش ؤحزؤمؤص رعؤشص ؤسصفؤزه زرتورص بؤال بوزه و بسشؤر سمشص زؤرؤش نوؤكرون صذكــر:
ؤسص ؤلدؤمش

ذرص دنجـركهؤش
و ينؤسؤشش ذرص مدؤرع ؤد دشر ؤسؤمش به Delphacidae خؤنوؤزه ؤد دنجرك گونه ۴ صؤكنون

يزهؤنز: گدؤري
ï Laodelpha striatellus   ï Toya propinqua 
ï Sogatella suezenisis  ï Unkanodes latespinosa 

رنگ به و بعزًؤ بوزه سفشز رنگ ؤبصزؤ كه مشبؤينز مشلشمصر صحرشبش ۳ به طول بؤلغ قيرؤص
سؤحه برگ و پؤشه حسمص ؤد پورههؤ و بؤلغ قيرؤص مشآشنز. زر حهوهؤش به خؤكسصرش مصمؤشل
خسؤرص بؤعث بشمؤرشهؤش وشروسش ؤنصحؤل بؤ همچنشن مشيونز. ؤشجؤز خسؤرص بؤعث و صغذشه
زر كوچك  درز لكههؤش تورص به آلوزگش  عالئم قسؤس ؤرحؤم زر مشگرزنز.  مسصحشم غشر
كمبوز موؤز به يبشه عالئمش زرآمزه و به رنگ درز ذرص سپس حشف و يزه ظؤهر برگهؤ حؤعزه
رنگ مسن به و ؤولشه برگهؤش بؤالصر ريزش مرؤقل زر مشآشز. بوجوز آن زر روش رشدمغذش
باللهؤ و گلهؤش مؤزه مقزوز و نر كوچك گلهؤش بؤد مش مؤننز. ريز ؤد زر آمزه و ؤرغوؤنش حرمد

مشيونز. زؤنه كم

: كنصـــرل رويهؤش
درؤعش: كنصـــرل

مقتول. برزؤيص ؤد بعز عمشح يخم طرشح ؤد خؤك عمح به ذرص بحؤشؤش ؤنصحؤل ï
هرد علف هؤش قذف ï درؤعش  صنؤوب ؤجرؤش ï

مصقمل ؤرحؤم ؤد ؤسصفؤزه ï هنگؤم كؤيص دوز ï
يشمشؤشش: كنصــرل

زرهكصؤر. ۳/۵-۳ لشصر به نسبص فسفره مثل دولن٪۳۵ ؤد سموم بؤ ؤسصفؤزه پؤيش مقلول

(Rhopalosiphum maidis) ذرص يصــه
برگهؤ بدرگ سطق كلونشهؤش به تورص كه ؤسص صؤ سبد صشره خؤكسصرش رنگ به  يصه ؤشن
مش بؤينز. كورنشكولهؤش سشؤه و يؤخك بؤ كيشزه و بؤل بش مؤزههؤ رؤ مشپويؤنز. گلهؤ ؤطرؤف و
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ؤسص. بزن طول نتف ؤنزؤده به كورنشكول ؤنزؤده
و چؤوزؤر سورگوم، به ذرص  بر عالوه يصه ؤشن

مش كنز. قمله گنزمشؤن خؤنوؤزه گشؤهؤن سؤشر
پشچشزه برگهؤ گشؤهش، يشره ؤد آفص صغذشه ؤثر زر
تورص به آن گذرؤنش دمسصؤن مشيونز. بزيكل و
دشؤز خيك سؤلهؤش صرؤكم آفص زر مشبؤيز. صخم

ؤسص.

: كنصـــرل
ؤد ذرص، آفؤص سؤشر علشه سمپؤيش زر معموال
كنصرل نشد قيره ؤشن جمعشص هؤ، سؤحهخوؤر جمله
صوجه حؤبل آفص ؤنبوهش زرتورصشكه مشيوز.
۱/۵ نسبص به ؤكؤمص نظشر سمومش ؤد مشصوؤن بؤيز،

نموز. ؤسصفؤزه هكصؤر زر لشصر

(Tertranychus urticae) ذرص روش عنكبوصش صؤر كنه
ؤشن ؤسص. مشدبؤنهؤش دشؤزش و زؤرؤش مش يوز زشزه بؤغهؤ و  مدؤرع ؤكثر عنكبوصش زر صؤر كنه
جؤنور ؤنزؤده نمؤشز. وؤرز خسؤرص و كرزه رؤ آلوزه ذرص بوصه ريز، زوره صمؤم زر مشصوؤنز جؤنور
زشزه رنگ سشؤه زو لكه كنه پيص روش مشبؤيز. نؤرنجش صؤ درز رنگ به مشلشمصر و نشم ؤد كمصر
مؤزه تورص به دمسصؤن رؤ مشگوشنز. ؤشن آفص نشد نحطهؤش آن كنه زو به همشن زلشل به و مشيوز

مشگذرؤنز. هرد روش علفهؤش شؤ گشؤهش و بحؤشؤش روش بؤلغ
خيك نهؤشص زر حهوهؤش و و نصشجه برگهؤ درز زر رؤ مكشزه و گشؤهش عنكبوصش يشره صؤر كنه

بنظر مشرسنز. غبؤرآلوز آلوزه برگهؤش مسصحر و رگبرگ ؤتلش كنؤر زر عمزصًؤ آفص مشيونز. كنه

: كنصـــرل
مدرعه. زر كنه جمعشص جهص كؤهي هرد علفهؤش كنصرل (۱

روشه. سمپؤيش بش جلوگشرش ؤد ؤد طرشح آفص زيمنؤن طبشعش قمؤشص ؤد (۲
مشيوز. يروع قؤيشههؤ ؤد معموًال آلوزگش چون مدؤرع قؤيشه لكهؤش سمپؤيش (۳

معمولش كنهكي شك ؤسصفؤزه ؤد بؤ يزشز سمپؤيش آلوزگش زرتورص (۴
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ذرص بشمؤرشهؤش

(Ustilago maydis) زؤنهؤش ذرص آيكؤر سشؤهك
ؤشن مشگرزز. مقسوب ؤسصؤن شدز زر ذرص خسؤرصدؤش مهمصرشن بشمؤرش ذرص آيكؤر سشؤهك
مركد كشلومصرش ۱۸۰ خؤصم وؤحع زر يهرسصؤن ذرص مدؤرع ؤد بؤر صوسط نگؤرنزه ؤولشن برؤش بشمؤرش

و جمع آورش فؤرس ؤسصؤن بؤ همجوؤرش زر و ؤسصؤن
ؤحزؤمش هشچ قؤضر قؤل زر مصأسفؤنه گرزشز. گدؤري
زر و  نمشگشرز تورص بشمؤرش ؤشن كنصرل جهص 
رو ؤسصؤن ذرصكؤرش منؤطح زر آلوزگش زرتز نصشجه

ؤسص. گسصري به
ذرص كؤرش صمؤم منؤطح ذرص زر آيكؤر سشؤهك
روش عمزصًؤ و  خيك و  گرم منؤطح  بوشژه  كيور،
زمؤش و خيك يرؤشط  زؤرز. يشوع زؤنهؤش  ذرص
بشمؤرش ؤشجؤز برؤش سؤنصشگرؤز زرجه ۳۴ صؤ ۲۶ بشن
وجوز رنگش  سشؤه  صوزه  گؤلهؤ زؤخل  ؤسص.  منؤسب 
بشمؤرش عؤمل  حؤرچ  صلشوسپورهؤش همؤن  كه  زؤرز
ؤسپور مشلشونهؤ و يزه پؤره گؤلهؤ غيؤء بعزًؤ مشبؤيز.

مشيونز. آدؤز هوؤ زر حؤرچ
خؤرزؤر گرز، صشره، حهوهؤش ؤسپورهؤ(صلشوسپورهؤ)،
زر و مشصوؤننز هسصنز مشكرون قزوز ۱۰ حطر به و

كننز. ؤشجؤز سؤل همؤن زر آلوزگشهؤش جزشز رؤ مرشسصمش، بؤفصهؤش جوؤن و روش گرفصن حرؤر تورص

زر آنجؤ دمسصؤنگذرؤنش مشكننز. و ذرص رشخصه بحؤشؤش گشؤهش شؤ روش دمشن و روش بشيصر آنهؤ ؤمؤ
بمؤننز. دنزه چنز سؤل صؤ حؤرچ مشصوؤننز صلشوسپورهؤش

: كنصـــرل
مشگشرنز، حرؤر گشؤهش بحؤشؤش شؤ و خؤك حؤرچ روش ؤسپورهؤش آنكه بزلشل بشمؤرش ؤشن كنصرل
معزوم و جمعآورش هشبرشز، وؤرشصه هؤش ؤد ؤسصفؤزه بشمؤرش ؤشن كنصرل رؤه منؤسبصرشن ؤسص. ميكل
صنؤوب پرؤكنزگش ؤسپورهؤسص. و يزن بؤد ؤد حبل گؤلهؤ همچنشن و آلوزه گشؤهش مدؤرع بحؤشؤش كرزن
كمك بشمؤرش كنصرل مشيوز، به كيص ؤشدوله نسبصًؤ و كوچك حطعؤص ذرص زر كه جؤشش زر درؤعش

ؤسص. ممكن غشر و عملش غشر كيصهؤش وسشع زر عمل ؤشن ولش مشكنز
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ذرص كوصولگش
ؤشن ؤد ميؤبهش ولش عالئم نزؤرشم، شدز ؤسصؤن زر بشمؤرش ؤشن مسصنزش ؤد چنز گدؤري هر
شك بشمؤرش عؤمل ؤشن ؤسص. بررسش و صأمل حؤبل كه مشيوز زشزه مدؤرع بعضش ؤد زر بشمؤرش
آونزهؤش زر كه هسصنز مؤرپشچش مؤشكوپالسمؤهؤش ؤسپشروپالسمؤهؤ، مشبؤيز. ؤسپشروپالسمؤ 
منصحل سؤلم گشؤه  به آلوزه گشؤه  ؤد دنجركهؤ صوسط بشمؤرش عؤمل  مشيونز. مسصحر  آبكيش

مشيونز.
بشيصر بعزًؤ رنگ زر برگ هؤش جوؤن ظؤهر مش يوز. به تورص خطوط درز بشمؤرش ؤولشه عالئم
آلوزه گشؤهؤن مشمؤننز. بؤحش كوصؤه آلوزه گشؤهؤن مشآشز. زر بنفي شؤ حرمد رنگ به برگ حسمصهؤش
زؤنه زؤرؤش ؤغلب و معمول قز ؤد كوچكصر بالل هؤ مشكننز ولش صولشز بالل بشيصرش صعزؤز ؤغلب

مش بؤينز. زؤنه بزون شؤ كمصر

: كنصـــرل
ؤسص. ؤمكؤن پذشر محؤوم كيص بذور هشبرشز طرشح ؤد بشمؤرش ؤشن كنصرل

: ؤسصفؤزه مورز منؤبع
ؤطالعؤص. فنؤورش آمؤر و زفصر و بؤغش)، درؤعش ۸۳-۸۲ (مقتوالص درؤعش سؤل آمؤرنؤمه كيؤوردش .۱۳۸۴ بشنؤم، (۱

آنهؤ. علشه يزه صوتشه سموم و كيور كيؤوردش عمزه مقتوالص گشؤهش مهم بشمؤرشهؤش آفؤص و فهرسص بش نؤم، ۱۳۷۵. (۲

نبؤصؤص. قفظ سؤدمؤن

.۳۲۳-۳۹۶ تفقه سشنؤ، بوعلش ؤنصيؤرؤص زؤنيگؤه ؤشرؤن. گشؤهؤن درؤعش آفؤص .۱۳۸۳ م.، خؤنجؤنش، (۳

. تفقه۴۴ .۱۳ يمؤره زؤنهؤش. كؤرشد، ذرص سشؤهك آيكؤر .۱۳۸۴ م.، يؤكرش، (۴


