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  :مقدمه

ها زينتي و دارويي و ميوهاي كشور به سه گروه سبزيجات، گياهان محصوالت گلخانه
درصد  90بيش از هكتار  3420محصول خيار با سطح زير كشت حدود .شوندتقسيم مي

در مقياس . دهداي كشور را تشكيل ميسطح زير كشت محصوالت سبزيجات گلخانه
ميليون تن خيار پس از چين و تركيه در رتبه  2ايران با توليد ساليانه بيش از  جهاني

 .ن محصول قرار داردسوم توليد اي
هزار  29اي با توليد ساالنه هكتار كشت گلخانه 75استان همدان در حال حاضر داراي   

 . باشداي ميتن آن مربوط به خيار گلخانه 975هزار و  23تن از انواع محصوالت است كه 
اي به دليل وجود مزاياي مختلفي در سالهاي اخير، سطح زير كشت محصوالت گلخانه

، توليد خارج از فصل محصوالت، كيفيت در گلخانه محصول توليد باالي راندماند مانن
و ايجاد اشتغال ) به خصوص در شرايط خشكسالي(باالي محصول توليدي، مصرف كم آب

 .به سرعت رو به افزايش بوده است) به خصوص براي فارغ التحصيالن دانشگاهي(
براي رشد و تكثير بسياري از آفات و شرايط دمايي و رطوبي در محيط بسته گلخانه، 

گونه عوامل به گلخانه، به بنابراين پس از ورود اين. بيمارگرهاي گياهي مناسب است
به همين . گردندسرعت تكثير گرديده و موجب بروز خسارت كمي وكيفي به محصول مي

. ندنمايهاي شيميايي استفاده ميكشاز آفت، دليل توليدكنندگان اينگونه محصوالت
كش كش، قارچكش، كنهسموم حشره(خطرات ناشي از مصرف ناآگاهانه سموم شيميايي 

به خصوص محصوالت خيار و گوجه فرنگي كه (هاي سبزي و صيفيدرگلخانه...) و 
بسيار باال بوده و باقيمانده غير مجاز سموم در محصوالت توليد ) خوري دارندمصرف تازه

براي حل اين معضل . المت مصرف كنندگان گرددتواند موجب تهديد جدي سشده مي
ها با استفاده از ابزارهاي كاربردي و در گلخانه) IPM(زا مديريت كنترل عوامل خسارت

سالم براي پيشگيري و كنترل اينگونه عوامل و نيز تامين سالمت افراد جامعه پيشنهاد 
هاي ال روشزا بر اعمراهكارهاي مهم مديريت كنترل عوامل خسارت. شده است

كني، اجتناب از آفات و بيمارگرها، رديابي و ديدباني و در پيشگيري، نابودي و ريشه
هاي غير شيميايي و بخصوص كنترل هاي كنترل با تكيه بر روشنهايت اعمال روش



6 
 

در اين نشريه ضمن معرفي مهمترين آفات و بيمارگرهاي خيار . بيولوژيك استوار است
 .رل آنها مورد بحث قرار گرفته استاي، مديريت كنتگلخانه

 
 ايآفات خيار گلخانه

 )Aphids(ها شته -1
شته ها حشراتي كوچك با بدني نرم و ظريف و معموال گالبي شكل به رنگ سبز يا 

ها پراكنش وسيع و اغلب شته. نسل در سال تكثير شوند 20توانند تا آنها مي .زرد هستند
هستند، يعني به گياهان ) Polyphage(خوار و چند داشته) Cosmopolite(جهاني 

در شرايط گلخانه به علت كم بودن شرايط محدود كننده  .زيادي مي توانند حمله كنند
ها به سرعت افزايش محيطي مانند سرما، خشكي و دشمنان طبيعي، جمعيت شته

 . يابدمي

 )Aphis gossypii(شته جاليز
 اهميت اقتصادي آفت

گلخانه هاي ايران به خصوص در مناطق جنوبي كشور زيان شديدي اين آفت در تمام 
 نيمهمترگياهان جاليزي از جمله خيار و گوجه فرنگي . ها وارد مي كندبه جاليزكاري

علفهاي هرز مختلف نيز آلوده مي شوند كه  ها هستند وليدر گلخانه شته نيا زبانيم
ته جاليز به صورت گروهي و زندگي ش. گرددباعث حفظ منبع آلودگي در گلخانه مي

. كلني است و ابتدا در زير برگها مستقر شده و بعد مي تواند تمام گياه را آلوده كند
-مكيدن شيره نباتي گياه باعث فقر مواد كربوهيدراته شده و گياه را از رشد و نمو باز مي

توان به ا را ميههاي شتهزيان. در گياهان آلوده برگها پيچيده شده و گلها مي ريزند. دارد
 :دو دسته تقسيم كرد

خسارت مستقيم شامل توقف رشد در اثر ايجاد حالت تشنگي و كمبود مواد غذايي  الف-
 در گياه و ايجاد تغييرات فيزيولوژيك از طريق تزريق آنزيم به داخل بافتها است؛
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اژين اي رنگ به نام فومخسارت غير مستقيم كه شامل استقرار قارچهاي كپكي دوده ب-
مانند (هاي ويروسي و كاهش فتوسنتز گياه در اثر دفع عسلك و نيز انتقال بيماري

 .و ايجاد كوتولگي يا مرگ مي باشد) موزاييك خيار

 
 برگ و ميوه خيار و عاليم خسارت آنروي شته جاليز در  -1شكل

 

 شكل شناسي آفت 
 قطعات دهاني زننده-ميليمتر و داراي  4الي 2شكل با بدني نرم، اين حشرات گالبي 

كنند و شيره آنها خرطوم خود را به داخل رگبرگ يا بافت گياهي فرو مي. مكنده هستند
هنگامي كه تعداد زيادي شته . مكند و سپس شيره را از خود دفع مي كنندگياه را مي

اين عمل را انجام  دهند برگها شيره گرفته و خيس مي شوند و گياه به تدريج ضعيف و 
ي رشد آن كم مي شود، كه اين پديده مستقيماً روي ميزان محصول به دست آمده تواناي

 . اثر مي گذارد
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 زيست شناسي آفت
اين . قرار دارد)  به نام موسس( بالهاي بيهدر ابتداي چرخه زندگي اين حشرات ماد

. گيري به وجود آوردتواند چندين نسل را بدون جفتحشره ماده بكرزايي دارد، يعني مي
در اين بين حشرات . پس از گذشت مدتي تعداد شته ها به شدت زيادي افزايش مي يابد

هاي ديگر را بالداري به وجود مي آيند كه مي توانند با پرواز تمام گلخانه يا حتي گلخانه
درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي  25-30دماي مناسب فعاليت اين آفت . نيز آلوده كنند

ها در گلخانه اغلب به صورت حشرات كامل ي اين شتهگذرانتانزمس. درصد است 75-65
 .است

 :روش هاي پيشگيري و كنترل آفت
از بين بردن هرگونه پناهگاه شته ها از جمله علفهاي هرز ميزبان در داخل گلخانه و  -

 .متري 4اطراف تا فاصله 
 .خودداري از انتقال گياهان و نشا از فضاي باز به محيط گلخانه -
 .خودداري از مصرف بيش از توصيه كود ازته -
 .درصد 50-60درجه و رطوبت نسبي  20-25تنظيم دماي گلخانه بين  -
 .و حذف آفت) Monitoring(به كار گيري نوارهاي زرد رنگ چسبنده براي رديابي  -
نقطه و  7ها مانند كفشدوزك ها استفاده از كفشدوزكبراي مبارزه بيولوژيك با شته -

نقطه تا يكصد عدد  7هر الرو كفشدوزك (ك هيپوداميا بسيار كاربردي است كفشدوز
 Aphidius(همچنين استفاده زنبورهاي پارازيتوييد شته بالغ . خوردشته را مي

matricariae (ها و نيز عوامل كنترل هاي سيرفيده و بالتوريمگس. بسيار مفيد است
 .اندشده ها معرفيميكروبي و قارچي متعددي بر عليه شته

-هاي با منشا طبيعي مانند ديكشتوان از حشرهبراي كنترل شيميايي اين آفت مي -
) ددواپ(سموم ديكلرووس  .نمودو نيكوتين استفاده )  پاليزين(اتانل آميد روغن نارگيل 

ها در كه داراي دوره كارنس پايين هستند براي كنترل شته) چس(متروزينو نيز پي
 . گلخانه توصيه شده است
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 )Thysanopteraراسته (ها تريپس
بال خود راسته بال ريشكداران ر هايي دبه اين حشرات به دليل داشتن ريشك

اين حشرات ريز به طول دو تا چهار ميليمتر هستند كه برخي بالدار و . گفته مي شود
اين . سي بينابيني هستندها آفات مكنده با دگرديتريپس. باشندبرخي بدون بال مي

. حشرات داراي بدن كشيده بوده و بالها در حاشيه عقبي داراي ريشكهاي بلند هستند
ها به جاي ناخن، بادكش دارد كه براي چسبيدن و حركت در سطوح پنجه پاي تريپس

اين حشرات، از شيره گياهان و از جمله خيار و گوجه فرنگي . صاف گياه به كار مي رود
هاي ايران، از شش گونه تريپس شناخته شده در گلخانه. كنندي تغذيه مياگلخانه

 .تريپس پياز مهمترين گونه است
 
 ):Thrips tabaci(پياز  تريپس

 اهميت اقتصادي آفت
حشرات . باشداي مياين آفت داراي ميزبان هاي متعددي از جمله محصوالت گلخانه

-ي گياهي تغذيه مير اپيدرم برگ از شيرههاي تريپس با فروبردن خرطوم دكامل و پوره
برگهاي آلوده به سمت . برگي است 2-4ها در مرحله بيشترين خسارت تريپس. كنند

نقره اي متمايل به زرد  محل تغذيه حشره به صورت نقاط سفيد-. خورندپايين پيچ مي
 هاي خسارت آفت شامل پيچيدگي برگ، پژمردگي، ضعف، تغييرنشانه. شودديده مي

رنگ برگ و ايجاد لكه هاي نقره اي و زرد يا قهوه اي روي برگ و باالخره بدشكلي و 
ها سوخته و خميده بر اثر شدت خسارت آفت ابتدا نوك برگ. توقف رشد محصول است

خسارت ديگر اين آفت انتقال ويروس پژمردگي . رودشود و در نهايت بوته از بين ميمي
اين آفت در مرحله . هاي آلوده به سالم استبوتهاز ) TSWV(فرنگي اي گوجهنقطه

 يغرب پسيتر .ابتدايي رشد كه گياهان كوچكتر هستند، خسارت بيشتري وارد مي كند
 تياست كه گاها جمع تريپس پياز گونه مشابه) Frankliniella occidentals(گل
  .كند يم دايپ ياديز اريبس
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 شكل شناسي 
خاكستري روشن تا تيره و طول آن در حدود يك اي و رنگ اين حشره زرد تا قهوه

ها حشرات ماده داراي دو جفت بال كشيده و باريك هستند و حاشيه بال. ميلي متر است
تريپس هاي نا بالغ . شوندتر ديده ميها به رنگ بدن و گاهي تيرهبال. دار استريشك

وسط حشرات ماده هاي حشره سفيد و شفاف است و تتخم .ناميده مي شوند) نمف(،الرو
شود قرار گرفتن تخم در بافت گياه باعث مي. گيرنددر داخل بافت گياه ميزبان قرار مي
 . نتيجه بمانداغلب مبارزه شيميايي عليه تخم بي

 

 

 

 
 حشرات بالغ و خسارت آفت تريپس -2شكل
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 زيست شناسي آفت
به صورت پوره، شفيره يا گذراني اين آفت به صورت پوره در روي گياه يا زمستان

حشرات كامل ماده پس از خروج از اماكن . حشرات كامل در خاك و بقاياي گياهي است
هايشان هاي بالدار تخمماده. كنندگذاري ميزمستانه، ابتدا چند روز تغذيه و سپس تخم

يه هاي جوان تغذها و بافتها از سطح زيرين برگپوره.  دهندرا در درون گياه قرار مي
توان در اين مرحله با تكان دادن بوته و گرفتن يك كاغذ سفيد زير برگها مي. كنندمي

ها سپس روي خاك افتاده و در آنجا به پوره. اين حشرات را جمع آوري و مشاهده كرد
اين حشره . شوندها جذب ميشوند كه به طرف گلها و جوانهشفيره و افراد بالغ تبديل مي

مكنده است و در آب و هواي گرم و خشك شدت فعاليت  جونده- داراي قطعات دهاني
تعداد نسل اين آفت بسته به . يابدآن زياد شده و جمعيت آن به سرعت افزايش مي

حشرات . كشدهفته طول مي 4تا  3باشد و هر نسل آفت نسل مي 8تا  5شرايط اقليمي 
اه ديگر جابجا شوند، لذا انتقال كامل پرواز حقيقي ندارند و تنها قادرند از يك گياه به گي

 .هاي طوالني توسط باد صورت مي گيردآن ها در مسافت

  روش هاي پيشگيري و كنترل آفت
-سانتي متري خاك سپري  مي 8-6با توجه به اين كه اين حشره زمستان را در عمق  -

 . كند، انجام شخم عميق در كاهش جمعيت آفت مؤثر است
ها در كاهش باشند، كنترل و حذف آنبان هاي اين آفت ميهاي هرز از ميزچون علف -

 . جمعيت آفت بسيار موثر است
اهميت رديابي آفت در گلخانه براي اطالع از حضور و كنترل به موقع آن در گلخانه  -

ها در گلخانه چند روش براي پي بردن به حضور تريپسدر اين خصوص . زيادي دارد
اما چنانچه تريپس غربي  ،هاي زرد و سفيد براي تريپس پيازاستفاده از كارت .وجود دارد

در باالي گياه به طور عمودي بايد ها كارت. گل باشد بايد از كارت رنگ آبي استفاده كرد
ها روي يك سيني يا كاغذ سفيد و مشاهده حشرات ها و برگتكان دادن گل. نصب شوند

. هابررسي عالئم لكه لكه برنزه روي برگ. كامل تريپس
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ها، الرو بالتوري سبز و اين حشره داراي دشمنان طبيعي متعددي مانند سنك -
توان از آنها استفاده باشد، لذا بعنوان كنترل بيولوژيك آفت در گلخانه ميكفشدوزك مي

 A.degenerans و  A.barkeri , Amblyseius cucumeris شكارگر كنه هاي. نمود
از  استفاده باگل  يغرب پسيتر .هستند هاتريپس كنترل در بيولوژيك عوامل مهم ترين از

قبل از حمله  بايدشكارگر اين . شودكنترل مي Amblyseius cucumerisكنه شكارگر 
گرده  دياز صفت تول يعار ، اغلباريخجديد متأسفانه ارقام . مستقر شود اهيآفت در گ
كوچك  يهاشكارگران در بسته نيا .دنشكارگر ندار هيتغذ يبرا كافي گردهيا گل بوده و 

  .شونديم يساز رها يآگاه شيمناسب بر اساس برنامه پ قعقرار داده شده و در مو
دليل محل زندگي و فعاليت اين حشره در سطح زيرين ه ها بكنترل شيميايي تريپس -

ها منتفي تأثير سموم نيز روي تخم. ها سخت استها و داخل جوانهالي گلبرگها و البه
بايد توجه . كندست، زيرا تخم در داخل بافت گياه گذاشته شده و سم به آن اصابت نميا

هاي سيستميك روي تريپس ها تاثير كافي ندارند و براي مبارزه با كشداشت كه حشره
براي كنترل پوره و . هاي تماسي مناسب گلخانه استفاده كردكشتريپس بايد از حشره

ماالتيون و يا  ،)ددواپ(ديكلرووس  حشره كامل اين آفت امولسيون
  .توصيه شده است) هوستاكوئيك(هپتنفوس

  
 ):Leaf mineres(هاي مينوز مگس

-اين حشرات در شرايط گلخانه، نسل. شودبه آفت مينوز، معدنچي برگ هم گفته مي
گونه از      150بيش از . هاي مختلف با هم تداخل دارندهاي زيادي داشته و نسل

اند كه روي گياهان مختلف در دنيا شناسايي شده) Agromyzidae(خانواده هاي مگس
 .Liriomyza trifolii , Lها به نام هاي چهار گونه مهم از اين مگس. كنندتغذيه مي

sativae , L. bryoniae , L. congesta اي ايران اهميت دارنددر محصوالت گلخانه .
مي فرق دارد اما جنبه هاي عمومي زندگي و شناسي يك گونه با ديگري كاگر چه زيست

هاي مارپيچ در سطح عاليم خسارت اين آفات بصورت داالن. مديريت آفت مشابه هستند
 . برگ مشهود است
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  )Liriomiza sativae ( مگس مينوز برگ سبزي
  اهميت اقتصادي آفت

گوجه خيار و  ي خسارت شديدي را بر رويبرگ سبز نوزيمگس مدر حال حاضر گونه 
در اثر تغذيه . فرنگي گلخانه اي و گياهان زينتي از جمله ژربرا و داودي وارد مي آورد

هاي زيادي در آن، فتوسنتز برگ به ميزان الروهاي اين آفت از درون برگ و ايجاد داالن
اين آفت همچنين با ايجاد . ريزندها پيش از موقع ميقابل توجهي كاهش يافته و برگ

هاي هاي بيمارگر به بوتهر برگها، موجب انتقال ويروسها، باكتريها، و قارچد زخم و سوراخ
 .گرددآلوده مي

 شكل شناسي 
-سر حشره زرد رنگ با چشم. ميلي متر طول دارند 2-3حشرات بالغ كوچك و حدود  

قفسه سينه و شكم آن غالباً برنگ خاكستري و سياه و سطح شكم و پاها . هاي قرمز است
ميلي متر و ابتدا  1تخمهاي آفت بيضي شكل و حدود . بالها شفاف هستندبرنگ زرد و 

شفيره اين حشره به .  آيندروشن و شفاف هستند كه به تدريج برنگ سفيدكرم در مي
 . كنداي تيره تغيير مياي و طاليي است كه به تدريج به قهوههاي قهوهرنگ

 

 

 

 آن در برگ خيار خسارتو  حشره بالغ و الرو مگس مينوز -3شكل
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 زيست شناسي
هاي كوچكي در سطح برگ ايجاد مي ها و يا سوراخحشرات ماده با تخم ريز خود خراش

از محل سوراخ ايجاد شده ، شيره برگ بيرون زده كه حشرات ماده و نر از آن . كنند
 ها پستخم. گذاردتخم مي 250هر حشره ماده بسته به گياه ميزبان تا . تغذيه مي كنند

روز تفريخ شده و الروهاي جوان تقريباَ شكري رنگ از پارانشيم برگ بين دو  5تا  4از 
ها ابتدا  داالن. نمايندهاي مارپيچي ايجاد ميسطح فوقاني و تحتاني تغذيه كرده و داالن

بسيار نازك و نخ مانند هستند ولي همزمان با رشد الروها كه به رنگ زرد متمايل 
روز به  7تا  4الروها سه مرحله رشدي دارند كه  .شودتر مينهستند، عرض داالن په

طول اين دوره ها مانند ساير حشرات به گياه . روز است 9كشد و دوره شفيرگي طول مي
الروها پس از ايجاد چند داالن مارپيچ از برگ خارج شده و در . ميزبان و دما بستگي دارد

  .ندسطح برگ يا روي سطح خاك به شفيره تبديل شو

 هاي پيشگيري و كنترل آفتروش
 هاي هرز از اطراف گلخانهحذف علف -
 هاي تهويه گلخانهنصب توري استاندارد ضد حشره در محل درب ورودي و دريچه -
 .شونديكه به گلخانه منتقل م يينشاها ي دقيقبازرس -
نصب نوارهاي متر به فواصل هر دو متر يا سانتي 30در 40هاي زرد به ابعاد نصب كارت -

  .آفت بالغحشرات  متر در اطراف گياهان براي شكارسانتي 30زرد رنگ به عرض 
 صيتشخ يزرد چسبنده برا هايكارت و نيز اهانيگ يهابرگ يهفتگ ديو بازد نهيمعا -

   .حضور آفت
  Dacnusaهاي مختلفي از زنبورهاي پارازيتوييد مانندكنترل بيولوژيك آفت با گونه-

Opius  ,Diglyphus . 
زيرا اين . در كنترل شيميايي مگس مينوز بايد از مصرف مداوم يك سم اجتناب شود -

حشره قابليت زيادي در بروز مقاومت به سموم داشته كه طغيان بعدي آفت را در پي 
براي كنترل اين آفت در  )زالآ نيم(آزاديراختين و ) ريگاردت( نيرومازيس ومسم. دارد

 . اندگلخانه توصيه شده



15 
 

٨TWhite flies(ها سفيد بالك 8T( 
اي هستند كه ساالنه سفيد بالك ها يكي مشكالت اساسي توليد محصوالت گلخانه

اين حشرات از جمله حشرات مهم راسته . كنندخسارات زيادي را به محصول وارد مي
اين آفات چند . شوندهاي سفيد اطالق ميجورباالن هستند كه گاهي به غلط مگس

ها با مكيدن شيره گياه به طور مستقيم موجب ضعيف شدن گياه و مانند شته نسلي بوده
خسارت غيرمستقيم اين آفت روي گياه به صورت دفع ترشحات .  شوندو مرگ آن مي

هم . هاي گياه و رشد قارچ فوماژين بر روي اينگونه ترشحات استچسبناك بر روي برگ
از جمله بيماري پيچيدگي ويروسي  ويروس گياهي 100چنين مگس سفيد ناقل بيش از 

 . مي باشد)  TYLCV(زرد گوجه فرنگي 

 (Trialeurodes vaporariorum)بالك گلخانه  سفيد
 اهميت اقتصادي آفت

 در حدود كه وسيع ميزباني دامنه است با ايگلخانه حشره سفيد سفيد بالك يا مگس
 شناسايي شده آن براي زينتيفرنگي و گياهان مانند خيار، گوجه ميزبان گياه گونه 250
 قطعات داشته و با قرار هابرگ زير در بالغ اين آفت اغلب بيشتر حشرات و الرو. است

هاي زرد رنگي روي در اثر تغذيه آفت، لكه. كننداز آن تغذيه مي خود مكنده زننده دهاني
كاهش ها و در نتيجه ن بوتهديو خشك نزرد شدموجب تدريج ه و ب برگها ايجاد شده

 .گرددشديد محصول مي
يكي ديگر از مهمترين آفات گلخانه اي اين خانواده گونه اي به نام عسلك پنبه 

Bemisia tabaci جات ديده مي شود و است كه عالوه بر پنبه روي خيلي از صيفي
 . خسارات زيادي به بار مي آورد

 شكل شناسي

شرات كامل نر و ماده بالدار ح. اندازه سفيد بالك گلخانه به طول دو ميليمتر است
 قدري كوچكتر از حشره مادهجنس نر ميليمتر و  1-2ات حدود حشراين طول  .هستند
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خميده و  هاكه راس آن است دو جفت قالبداراي ي شكم داراي يو در انتهاي حلقه انتها
  .متوجه زير شكم است

از گرد مومي  ي ولي بدليل پوشيده شدن سطح بالها و بدنيرنگ اصلي بدن زرد ليمو
اين حشرات داراي خرطوم نسبتا . رسدسفيد رنگ، رنگ ظاهري حشره سفيد به نظر مي

ها قرمز رنگ و به دو چشم .كنندبلند و بسيار فعال هستند و از شيره برگها تغذيه مي
.  ي استيمفصلي و رنگ آن زرد ليموهفت شاخكها . اندقسمت تقسيم شد

شكل داراي دنباله كوتاهي است كه در نسج برگ تخم اين حشره بيضوي، تخم مرغي 
تخم ها به صورت انفرادي يا . چسباندفرو مي رود و تخم را از قسمت پهن آن به برگ مي

-اي ميو سپس قهوه بوده دسته جمعي در زير برگ قرار داده شده و در ابتدا زرد روشن
روشن بيضي كشيده و در  نوزاد يا الرو سن اول خيلي ريز، داراي سه جفت پا، زرد. گردند

اندازه ، سفيد مايل به زرد اين آفت به رنگ شفيره. جفت مژه مومي دارد16حاشيه بدن 
.  بيضي و كمي محدب است هاشكل آنو يك ميليمتر  ها حدودآن

 

 
 

 مراحل بالغ و نابالغ سفيد بالك و قارچ فوماژين رشد يافته روي ترشحات آفت -4شكل
  



17 
 

 زيست شناسي
گذارد و عدد تخم مي 150-200گلخانه در هر دوره زندگي اين حشره در شرايط

تواند در هر دو هفته يك نسل داشته در شرايط مناسب مي(تا ده نسل در سال دارد 
اي با توجه به مناسب بودن دما گذراني اين آفت در شرايط گلخانهبراي زمستان). باشد

 ). ارددياپوز اجباري ند(مرحله خاصي گزارش نشده است 

نوزاد حشره بمحض خروج از تخم تا ظهور حشره كامل سه مرحله الروي و يك 
نوزاد خارج شده از تخم بدون بال ولي فعال . كندمرحله شفيرگي يا پوپاريوم را طي مي

اين مرحله به راحتي امكان گسترش اين آفت را فراهم   . است و الرو ناميده مي شود
راحتي به وسيله باد و عوامل ديگر جا به جا شده و سبب كند زيرا به دليل سبكي به مي

حركت مختصري در پشت برگ با پس از اين نوزاد . شودها ميگسترش حشره در گلخانه
در همان محل ثابت  الرويفروبردن اندام مكنده خود در نسج برگ، در تمام دوره زندگي 

در اين  .پاريوم فرا مي رسدمرحله شفيرگي يا پو الرويپس از گذشت سه مرحله . ماندمي
.  كندحركت بوده و تغذيه نميحشره بي نيز مرحله

فعال و متحرك و داراي پروازهاي كوتاه حشرات بالغ به خصوص در هواي گرم بسيار 
هاي قسمت بااليي گياه اي آهسته به برگضربه ها كافي استهستند و براي مشاهده آن

هاي استراحت خود ها از محل، در اين صورت آن)شوديا اينكه گياه تكان داده (زده شود 
  .آيندمي ها به پرواز درخارج شده و در اطراف بوته

 روش هاي پيشگيري و كنترل آفت
 ها،سفيد بالك آفاتي مثل ورود از هوا تهويه هاي دريچه محل در مناسب توري نصب با -

 .شود جلوگيري مينوز هايمگس و ها شته
براي اين منظور . شود ممانعت گلخانه داخل محيط به آلوده و گياهان نشاء ورود از -

 .بايستي نشاها بايد از گلخانه ها يا فروشندگان مطمئن خريداري شوند
هايي كه مشكل آلودگي به سفيد بالك گياهان جديد نبايد در داخل يا نزديك گلخانه -

 .دارند، كاشته شوند
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 .مقاوم كاشت ارقام -
زيرا مگس هاي سفيد به سوي رنگ زرد جلب . نبايد لباس زرد رنگ به تن كنندكارگرها  -

 .شوند و ممكن است كه روي لباس آنها بنشيند و به جاهاي ديگر نيز منتقل شوندمي

 .حذف علف هاي هرز ميزبان آفت موجود در داخل و اطراف گلخانه -

 ). كودها اندازه به موقع و به مصرف قبيل از( داشت  اصول رعايت -
ترجيحا (هاي كشت به فواصل هر دو متر چسب دار در بين رديف زرد كارتهاي نصب -

براي جلب و صيدحشرات بالغ اين آفت بسيار موثر ) متري 1-2بصورت عمودي در ارتفاع 
توان از اين روش براي رديابي و تعيين جمعيت آفت مورد استفاده عالوه بر اين مي. است
 .گيردقرار 

 .ز اتمام دوره رويش گياه، كليه بقاياي گياهي خيلي زود جمع آوري و سوزانده شوندپس ا -
 و E. lutea (پارازيتوييد انكارسيا  زنبور از كنترل بيولوژيك اين آفت با استفاده -

Encarsia formusa  (بالتوري سبز ،) Chrysopa carnea  (هاي و نيز كفشدوزك
 . است پذيرامكان) مايكوتال(ورتيسيليوم  قارچ استفاده از شكارگر و همچنين

 Phytoseiulus همراه كنه شكارگر به  E. Formusaشكارگر  در حال حاضر زنبور
persimilis عليه آفت سفيد بالك مورد   اي دنياگلخانه هاي كشت از وسيعي سطح  در

 از پس و حركت برگ پشتي سطح زنبور انكارسيا در كامل حشره. گيرنداستفاده قرار مي
 وارد از پس زنبور نيز موارد از برخي در .كندمي آن تخمريزي درون پوره، به رسيدن
 حشره يك مانند بلكه كندنمي تخمريزي به ميزبان اقدام بدن در خود تخمريز كردن

 مثل متعددي عوامل به زنبور موفقيت اين .كندمي تغذيه بدن محتويات از شكارگر
 و برگ تراكم مقدار روشنايي و مدت رطوبت دما، قبيل از محيطي شرايط بودن مساعد
  .دارد آفت تراكم ميزبان غذايي كيفيت

مانند آزادراختين ) با منشا طبيعي(از سموم بيورشنال در كنترل شيميايي اين آفت  -
المبداساي +تيامتوكسام  سموم. توان استفاده كردنيز مي) پيرتروم(پيرترين و ) نيمارين(

  .اندبراي كنترل اين آفت در گلخانه توصيه شده )پيرتروم(و پيرترين) افوريا(هالوترين
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باعث شده اين حشره خيلي زود قابليت ژنتيكي باال و داشتن چندين نسل در سال 
هاي موجود مقاوم شود،  بنابراين در مديريت كنترل اين كشكشنسبت به اكثرحشره

ه بر نوع انتخاب سموم مناسب بايستي تناوب مصرف آنها در كنترل و پيشگيري آفت عالو
هاي اين آفت چون در پشت ها و شفيرهتخم. از مقاومت به سموم اهميت زيادي دارد
 .ها حساس نيستندكشبرگ ثابت و غير فعالند، اغلب به حشره

 )Tetranychidae(هاي تارتنكنه

 اهميت اقتصادي آفت
و يكي از شايع ترين و  Tetranychidaeكنه هاي تارعنكبوتي يا تارتن از خانواده 

چندين گونه از جنس  .باشندها ميترين آفات عمومي در مزارع، باغات و گلخانهخطرناك
Tetranychus زنند ها خسارت ميبه تعداد وسيعي از گياهان سبزي و صيفي در گلخانه

گونه مشابه و هم و ) Tetranychus urticae (اي و نقطهها كنه دمهمترين اين كنهكه 
شكل ظاهري و روش . هستند) T.turkestanichus (كنه تركستاني بوم آن به نام 

 . زندگي، خسارت و كنترل اين دو گونه بسيار شبه هم است

 شكل شناسي آفت

برگها را نگاه اين آفات ريز و ميكروسكوپي هستند و گلخانه داران بايد با ذره بين سطح 
در تابستان رنگ كنه تا عنكبوتي زرد و يا زرد مايل به سبز است ولي مقارن پاييز . كنند

در طرفين پشت بدن آن دو لكه تيره . و اوايل بهار رنگ آن نارنجي مايل به قرمز است
 .شودمشاهده مي

 
 ايكنه بالغ، پوره و تخم كنه دو لكه -5شكل
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 زيست شناسي آفت
 ر مقدا كاهش فتوسنتز، كاهش با و بوده اي به صورت تغذيه از برگنقطه ود كنه خسارت

 به منجر نهايت در كه است همراه ه ديد خسارت تبخير در برگهاي افزايش و برگ ازت
 .شودمي آن ارزش غذايي و محصول كيفيت رفتن كميت و بين از كاهش رشد گياه و

اين كنه ها به قدري كوچك هستند . شودها از آلودگي نشاها شروع ميهجوم برخي كنه
هاي هرز كنه ها ابتدا علف. توانند از پنجره هاي توري دار نيز عبور كنندكه به آساني مي

ها را آلوده مي كنند و پس از تكثير بر روي آنها به آساني به وسيله باد و اطراف گلخانه
نظمي از تارها را بر روي ها شبكه ناماين كنه. شوندها ميساير عوامل داخل گلخانه

-اي به بوته ديگر جابجا ميگياهان ميزبان ايجاد كرده و از طريق برگهاي مجاور از بوته
اين كنه ها معموال در زير برگها به سر برده و به كمك قطعات دهاني سوزن مانند . گردند

فنجي هاي سطح زيرين برگ تغذيه نموده و به بافت اسخود به نام استايلت، از سلول
بنابراين ميزان كلروفيل . كنندها خسارت وارد ميمزوفيل، پارانشيم نردباني و كلروپالست

هاي آسيب ديده داراي ظاهري برگ. و توانايي گياه براي فتوسنتز كاهش خواهد يافت
در شرايط مناسب . خاكستري مايل به زرد هستند –ايهاي نقرهمنقوط، همراه با لكه
رطوبت نسبي كم، در مدت كوتاهي جمعيت آفت به شدت افزايش  محيطي مانند گرما و

 .كننديافته و برگهاي شديدا آلوده زرد و خشك شده و خزان مي

 روشهاي پيشگيري و كنترل آفت
رعايت بهداشت گلخانه مانند تميز كردن و حذف سريع بقاياي گياهي محصول قبلي،  -

 .پيش از كاشت محصول جديد
هاي آن در فاصله بين دو كشت كه خانه و حذف آلودگيشستشو و ضدعفوني گل -

 . گلخانه بدون گياه است
-ها ميها كه موجب ايجاد حساسيت به كنهخودداري از ايجاد هر گونه استرس در بوته -

 .شود
 .ها را به دنبال داردخودداري از مصرف كودهاي ازته كه افزايش حساسيت به كنه -
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دو بار در هفته براي تشخيص سريع آلودگي به كنه و مبارزه هاي گلخانه بازبيني بوته -
فوري با آن از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا اگر كنه فرصت تكثير و توسعه تا مرحله 

.  شودتر ميتنيدن تار در قسمتهاي فوقاني گياه را پيدا كند، مبارزه با آن به مراتب مشكل
هاي حاشيه و جلوي درب ا و زير برگهاي بوتههبين دستي جوانهبراي اين كار با ذره

داشتن يك كاغذ سفيد در بين با نگه در صورت نبود ذره. ورودي گلخانه بررسي شوند
هاي موجود در روي و پشت ، كنهها و زدن يك ضربه به قسمت فوقاني بوتهزير برگ

 .افتند كه با چشم غير مسلح، قابل مشاهده هستندبرگها بر روي كاغذ مي
 .هاي شديدا آلوده بايستي به سرعت حذف شده و در بيرون گلخانه معدوم شوندبوته -
به تكرار دو بار در روز ) پاشيمه(پاشيترين روش توقف آلودگي در گلخانه، آبساده -

 .است
اتانل آميد كش مانند ديهاي آفتهاي انجام شده بر روي اين آفت، صابوندر بررسي -

 . اندتاثير مطلوبي داشته) زينپالي(روغن نارگيل 
اي در گلخانه، با توجه به احتمال انتشار در صورت باال بودن جمعيت كنه دو لكه -

آلودگي به گلخانه هاي ديگر بايستي در اسرع وقت اقدام به مبارزه شيميايي با سموم 
كش اختصاصي مانند توان از سموم كنهبراي اين منظور مي. مناسب نمود

كش كنه كش-و يا يك سم حشره  )نيسورون(هگزي تيازوكسيا )پيرومسيفناس(اوبرون
 .با رعايت دوره كارنس استفاده نمود )دانيتل(فن پروپاترينيا  )ورتيمك(مانند آبامكتين 

ها پديده بايستي توجه داشت بروز مقاومت و عدم كارايي سموم شيميايي در برابر كنه
 . يي بااليي در اين زمينه برخوردار هستندمتداولي است و اين جانوران از توانا

 
 اي هاي مهم خيار گلخانهبيماري

اي در دنيا گزارش شده است كه اغلب تاكنون در حدود پنجاه بيماري مهم خيار گلخانه
ها اشاره ترين آندر اينجا به مهم. باشدزاي قارچي ميآنها در ارتباط با عوامل بيماري

 :گرددمي
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 ( Damping off)پوسيدگي بذر و مرگ گياهچه خيار  -1

 اهميت و انتشار بيماري
اين بيماري در كليه نقاط كشور انتشار داشته و به دليل از بين رفتن تعداد زيادي از 

خسارت . باشدها، نياز به انجام كشت مجدد ميها در گلخانه و تنك شدن شديد بوتهبوته
 . درصد بوته هاي گلخانه نيز گزارش شده است 100بيماري ناشي از اين بيماري تا 

 عوامل بيماري
توانند عامل پوسيدگي بذر و مرگ گياهچه باشند كه عوامل بيماري زاي متعددي مي

هاي فوزاريوم، رايزوكتونيا، تيوم و فيتوفتورا و قارچپيهاي توان به شبه قارچمي
از ميان . هاي عامل پوسيدگي نرم اشاره كردسيليوم و نيز باكتريشيوم، پنياسكلرو

هاي عوامل ياد شده، مهمترين عوامل اين بيماري در ايران مربوط به شبه قارچ
Pythium   وPhytophthora    و قارچFusarium باشدمي . 

و  P.aphanidermatum  ،P.ultimum( سه گونهتيوم پي قارچشبه از 
P.irregulare  ( بعنوان به عنوان مهمترين عوامل پوسيدگي ريشه و مرگ گياهچه در

 خود تكثير جنسي اين بيمارگر در. انداغلب مناطق كشت خيار كشورگزارش شده
كه در وجود دارد  يهاي ظريف منشعبهيف در مرحله غيرجنسي و نموده اووسپور توليد

 تعداد زيادي در داخل هر زئوسپورانژيوم. گردندها تشكيل ميزئوسپورانژيوم آنها رأس
روي ميزبان شنا بر هاي آب به كمك تاژكها در قطره وجود دارد كهر دو تاژكي وزئوسپ

وارد  نجوانه زد كه پس ازشود به كيست تبديل مي ها را از دست داده وتاژك ،كرده
 .كندآلودگي ميايجاد  و ميزبان شده

 عاليم بيماري
زني در داخل خاك زني و يا پس از جوانهاست در حين جوانهبذوركشت شده ممكن 

هاي سبز شده نيز تا مراحل چند برگي و بلوغ بوته. دچار پوسيدگي شده و از بين بروند
هاي زيرزميني از جمله ابتدا به اندامبيمارگر . ها ممكن است مورد حمله قرار گيرندبوته

هاي بوته. دهدخود را تا طوقه نيز ادامه ميهاي فرعي حمله نموده و دامنه فعاليت ريشه
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با . روندبيمار با پوسيده شدن ريشه و طوقه، دچار زردي و ضعف شديد شده و از بين مي
محل تغيير رنگ و پوسيدگي  و ج گياهيورفتگي نس فروها از خاك، خارج كردن بوته

اثر اين بيماري در  .گرددها مشاهده ميهاي زيرزميني اين گونه بوتهو قسمت طوقه
گردند و بوته در حالي كه آوندهاي چوبي بخصوص در ناحيه طوقه سريعاً تخريب مي

  .افتداست، به سرعت پژمرده شده و برروي خاك مي كامالً سرحال و شاداب

 
 هاي خيار به بيماري مرگ گياهچهعاليم آلودگي گياهچه -6شكل

 چرخه زندگي و شرايط مساعد گسترش بيماري
هاي با بهداشت ضعيف و تناوب هاي سنگين و فشرده، گلخانهگياهچه در خاكمرگ 

شرايط مناسب براي ايجاد آلودگي و توسعه بيماري ناشي . افتدزراعي نامناسب اتفاق مي
هاي دماي بهينه براي فعاليت اغلب گونه. از اين بيمارگر باال بودن رطوبت خاك است

 . باشدگراد ميي سانتيدرجه 20كمتر از   P.ultimumهاي كشور مانند متداول در خاك

 روش هاي پيشگيري وكنترل بيماري 
 . رعايت بهداشت گلخانه و حذف بقاياي گياهي و علفهاي هرز داخل و اطراف گلخانه الف-
 .هاي سنگين و فشردهعدم كاشت خيار در خاك ب-
 .اكقبل از افزودن آن به خ اطمينان از پوسيده بودن كود دامي  پ-
 .براي بهبود تهويه خاك) قبل از كاشت(شخم زدن عميق خاك گلخانه   ت-
آب و در  بخاردهي يا ضدعفوني خاك در فاصله بين دو كشت ترجيحا توسط آفتاب ث-

 . صورت لزوم ضدعفوني با سموم شيميايي
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ضدعفوني بذور قبل از كاشت با سموم مناسب كنترل بيولوژيك عوامل بيماري زا ي  ج-
 خاك با قارچهاي آنتاگونيست مانند تريكودرما 

 )انجام كشت نشا(عدم كشت مستقيم در خاك اصلي به خصوص در فصول سرد  چ-
 شستشو و ضدعفوني ظروف كشت نشا قبل از كاشت ه-
 عدم كشت عميق بذور خ-
 )عدم كشت متراكم(ها در زمان كاشت ت فاصله مناسب بوتهرعاي د-
هاي مناسب مانند  ترجيحا ضدعفوني آب با روش(استفاده از آب فاقد آلودگي ذ-

 )ضدعفوني با گاز ازون
 پرهيز از آبياري بيش از حد با رعايت ميزان و دور آبياري ر-
نه زني بذور و رشد و براي جوا و نور گلخانه ي،رطوب يي،دما ايجاد شرايط مناسب ز-

 ها از خاكخروج گياهچه
 هاهاي آلوده به منظور جلوگيري از انتشار آلودگي به ساير بوتهحذف سريع گياهچه ژ-

بصورت محلول ) مانند متاالكسيل يا پرويكور انرژي(استفاده از سموم شيميايي س-
 درآب آبياري بالفاصله پس از كاشت 

   ( Root rot)پوسيدگي فوزاريومي ريشه  -2
 اهميت و انتشار بيماري

 در محصولاين  به زيادي خسارت كه است خيار خاكزاد هاي بيماري ترينمهم جمله از
 ميزان كشور در شده انجام هاي بررسي و مشاهدات اساس بر .آورد مي وارد ها گلخانه
 ولي دهش ديده حساس ارقام روي درصد صد حدود تا ها گلخانه برخي در آلودگي

عامل بيماري در تمام مراحل رشد در صورت . است درصد 20 معمول طور به خسارت آن
ها را مورد حمله قرار دهد و سبب مرگ و از پاي تواند بوتهوجود شرايط مساعد مي

 . ها شوددرآمدن بوته

 عوامل بيماري 
توانند موجب هاي خيار تا زمان برداشت، عوامل خاكزي متعددي ميپس از بلوغ بوته    

اين عوامل عمدتا شامل . گردند هاي اين محصولپوسيدگي ريشه و پژمردگي بوته
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در ميان عوامل . باشندمي.... قارچهاي فيتوفتورا، فوزاريوم، رايزوكتونيا، ورتي سيليوم،  
 Fusarium cucumerinumهاي مختلف قارچ فوزاريوم شامل قارچي مذكور، گونه

f.sp. radicis، F.cucumeris،F.oxysporum ،F.acuminatum  ، F. 
avenaceum  وF.culmorum  باشند  كه از ترين عوامل پوسيدگي ريشه ميشناخته

 . انداهميت زيادي برخوردار بوده و از مناطق مختلف كشور شناسايي و گزارش گرديده

 عاليم بيماري 
د حمله قرار دهد، محل اي گياه را موردر صورتي كه عامل بيماري در مرحله گياهچه

در مرحله بعدي رشد، عالئم اوليه . رودگردد و گياه از بين ميحمله قارچ باريك و نرم مي
پس از . باشدبيماري روي ريشه تقريباً شبيه به آنچه كه در مورد گياهچه ذكر شد مي

ر هاست، يعني دصورت پژمردگي ناگهاني بوتهها، عاليم پوسيدگي ريشه، بهبلوغ بوته
 . نامندخشكند كه آن را به اصطالح سبز خشك ميها سبز هستند، ميحالتي كه برگ

 هاي خيار به بيماري پوسيدگي ريشهعاليم آلودگي بوته -7شكل
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 شرايط مساعد بيماري
دهد، ها اغلب چندروز بعد از آبياري روي ميها و متعاقبا مرگ بوتهپژمردگي سريع بوته

كند و در نتيجه حمله زيرا فراهم شدن رطوبت كافي به رشد و نمو قارچ كمك فراوان مي
 . روندشديد قارچ، آوندها كه عوامل رسيدن آب و مواد غذايي به گياه هستند از بين مي

  روش هاي پيشگيري و كنترل بيماري
 و حذف بقاياي گياهي رعايت بهداشت گلخانه  الف-

  مقاوم ارقامكاشت  ب- 
  )كاربندازيم و متاالكسيل(ضدعفوني بذور قبل از كاشت با سموم مناسب   پ-
 سموم شيميايي با دهي ضدعفوني خاك توسط آفتاب ت-
 كنترل بيولوژيك عوامل بيماري زاي خاك با قارچهاي آنتاگونيست مانند تريكودرما  ث-
  گلخانه براي بهبود تهويه خاكشخم زدن عميق خاك  ج-
 حذف علفهاي هرز خودرو دماي گلخانه كنترل رطوبت و چ-
 پرهيز از آبياري بيش از حد ه-
اطمينان از پوسيده بودن كود دامي  خ-
 هاي آنهاهاي آلوده همراه با خارج نمودن خاك اطراف ريشهحذف سريع بوته د-
 
 ( Powdery mildew)سفيدك پودري خيار      -3

 اهميت و انتشار بيماري 
 . است خشك نسبتا و نواحي معتدل در جاليز مهم بيماريهاي از كدوئيان پودري سفيدك

كشوربه خصوص مناطق گرم و خشك و كم  جاليزكاري مناطق اغلب در بيماري اين
 دكيسف. كند وارد مي محصول به توجهي قابل خسارت ساله هر و دارد باران شيوع

وكوتاه كردن دوره برداشت، باعث بروز  وهيكاهش تعداد و اندازه م قيپودري از طر
  .گردديخسارت م
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 عامل بيماري
  آن همنام كه Sphaerotheca. fuliginea قارچ است بيماري عامل

 cichoracearum  Erysiphe باشدمي .S. fuliginea داشته  و از  شترييب گسترش
است  دهياز هر دو گونه گزارش گرد اديينژادهاي ز. قدرت تهاجم باالتري برخوردار است

از ارقام  ارييدر بس مارييب جاديا ييتوانا ،يطيمساعد مح طيكه در صورت وجود شرا
بعلت ( شوداين بيماري ندرتا موجب مرگ گياه مي .را دارند انيمقاوم و متحمل كدوئ

سيت ميزبان و ولي بسته به عامل بيماري، حسا) پارزيت اجباري بودن عامل بيماري
   .متفاوت است شرايط اقليمي خسارت ناشي از اين بيماري

 بيماريعاليم 
اي سفيد تا خاكستري رنگ سطح و يا پشت اين بيماري پوشش پنبه عاليم مشخص

لكه هاي شروع آلودگي از برگهاي پاييني گياه و بصورت  .هاستبوته ساقهو برگها، 
است كه به سرعت توسعه يافته و دو طرف  پشت برگهاكوچك و مدور و سفيد رنگ در 

هاي آلوده در بوته. ريزندبرگهاي مبتال خشك و شكننده شده و مي. گيردبرگها را فرا مي
كاهش سطح عالوه بر اين به دليل . رسندتر هستند و زودتر از موعد ميها كوچكميوه

ي كاهش يافته و ، مواد جامد موجود در ميوه خيار به ميزان قابل مالحظه افتوسنتز
 .گردندموجب بي مزه شدن آن مي

 
  

 هاي خيار به بيماري سفيدك پودريعاليم آلودگي گياهچه -8شكل
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 شرايط مساعد بيماري 
بر خالف اغلب قارچها براي جوانه زني و ايجاد آلودگي نياز به  بيماريعامل  قارچ

 20-25( و دماي معتدل % ) 95بيش از (وجود آب آزاد نداشته ولي رطوبت نسبي باال 
اين  .گرددموجب تكثير و اسپورزايي بيشتر آن ميو شدت نور كم ) درجه سانتيگراد

دماي . زيادي دارد بيشتر شيوع داردبيماري در بهار و پاييز كه دماي شبانه روز اختالف 
هاي پودري و درجه سانتيگراد موجب از بين رفتن كنيديهاي اغلب سفيدك 33باالي 

توليد  يبيمارقارچ عامل  .گرددها ميآب آزاد موجب كاهش جوانه زني كنيدي
برهاي كوتاه و ايستاده و واجد زنجيره اي از به رنگ روشن بر روي كنيدي )اسپور(كنيدي

اينگونه اسپورها بدون ميكروسكوپ قابل ديدن نبوده و بعلت كوچكي . است نيديك
 .يابندبراحتي توسط باد و قطرات آب  و باران پراكنده شده و انتشار مي

بقاي بيمارگر در گلخانه بر روي علفهاي هرز و يا روي ميزبان و در خارج گلخانه 
ها با اين اندام. است) يستوتسيومبه شكل كل(بصورت بصورت ميسليوم و يا فرم جنسي 

.  چشم غير مسلح قابل ديدن بوده و به شكل نقاط تيره رنگ بر روي اندامهاي مسن است

 روش هاي كنترل بيماري
 رعايت بهداشت گلخانه با حذف علفهاي هرز و ميزبانهاي اوليه بيمارگر -
 نوردهي مناسبهرس اندامهاي گياه به منظور حذف بيمارگر انجام بهتر تهويه و  -
 عدم مصرف بيش از حد كودهاي ازته -
 رعايت دور و ميزان آبياري -
ها با تامين روشنايي و يا استفاده از پوشش مناسب گلخانه و تامين نور كافي در گلخانه -

 )جنوب شمال-(جهت جغرافيايي گلخانه
 كاشت ارقام مقاوم -
 ماريياستفاده از ارقام متحمل و مقاوم به ب -
 هستند گياهان كننده  محافظت عوامل از جديدي گروه مقاومت ، تركيبات القاكننده -

 )SAR( طبيعي دفاع هايمكانيزم كردن فعال ولي با ندارند  پاتوژني ضد مستقيم اثر كه
 بعضي بوسيله گياهي خاص مقاومت نوع اين .كنندجلوگيري مي گياه در بيماري ايجاد از
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 برابر در گياه كل سيستميك محافظت موجب و آيدبدست مي غير زنده يا زنده عوامل از
غير سمي  باتيتركاستفاده از  اينگونه . شود مي باكتريايي و قارچي از بيماريهاي طيفي
-براي جايگزيني مصرف با سموم قارچ ميو پتاس ميآمون م،يهاي سدنمك كون،يليس مانند

 دكيسف كنترل تيريمد در كش به دليل بي خطر بودن براي انسان و محيط زيست،
  .باشنديمها بسيار با اهميت بخصوص در گلخانه زيپودري جال

 ميكروزكس ،)كاليبان(ميپتاس كربناتيهاي بكشهاي انجام شده، قارچبر اساس مطالعه
در كنترل ) نتيفل(نياستروبيفلوكسو تري )دومارك(، تتراكونازول)استروبي(ليمت
 . اندشده يموثر معرف ييايميمواد شعنوان  به اريپودري خ دكيسف

 براي جلوگيري از ايجاد مقاومت قارچ عامل بيماري، توجه به اين نكته الزم است كه
هاي پودري بايستي بصورت تناوبي از سموم كش در كنترل سفيدكسموم قارچ مصرف

كش بطور قارچ غلظت مناسبدقت شود بايستي . اي مختلف سموم باشدهكش گروهقارچ
 استفاده ازكود هاي حاوي فسفر باال. شود سمپاشي گياهانمل رو و پشت برگهاي كا

  .گرددموجب افزايش گياه به بيمارگر مي

 ( Downy mildew)سفيدك داخلي خيار  -4

 اهميت و انتشار بيماري
خيار كه به نام سرخك نيز معروف است، از مهمترين بيماريهاي  سفيدك داخليبيماري 

و حتي در ) پوشش پالستيكي به خصوص با(اي هاي گلخانهاين محصول در كشت
هوا آلودگي كافي و  ايجاد در هر نقطه از دنيا كه رطوبت برايهاي وسيع بوده و كشت

قابل توجهي به  اين بيماري در صورت اپيدمي خسارت .گزارش شده استخنك باشد 
ناشي از كاهش كيفيت و كميت محصول اين بيماري  اهميت. سازدمحصول وارد مي

هاي خيار به دليل كاهش سطح فتوسنتز گياه وآسيب ديدن بافت وكاهش عمر مفيد بوته
تواند به مي ،گياهان خانواده كدوئيانعامل بيماري عالوه بر .  هاي گياهي مي باشد

  .نيز حمله كند از علفهاي هرز يتعداد
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 عامل بيماري
   pseudoperonospora cubensisعامل بيماري قارچي است به نام 

ميلسيوم اين قارچ بدون ديواره عرضي و بين سلولي و بر روي آنها هوستوريوم يا 
كنيديوفرهاي قارچ به صورت گروههاي يك  .شوداندامهاي مكنده چماقي شكل ايجاد مي

كنيديوفر در فاصله دو سومي . ر روزنه برگ خارج مي گردندتا پنج عددي از داخل ه
در انتهاي هر ه و خود منشعب شده و هر شاخه نيز به دو شاخه اي تبديل شد  طول

   . گردداستريگما يك اسپورانژ تخم مرغي تشگيل مي

  عاليم بيماري
. كندسرايت ميبرگها به تمام ظاهر شده سپس  بالغ و مسنبتدا عالئم در روي برگهاي ا 

 در مدت كوتاهي .حالت موزاييكي برگهاستصورت رنگ پريدگي و به اولين عالئم 
 يك تا دو اي در آمده و ابعاد آنها بهبه رنگ زرد و قهوه رنگ پريدههاي لكهاينگونه 
. باشندها ميرسد كه داراي شكل هندسي نامنظم و محدود به رگبرگميمتر سانتي

كه ناشي از  دارندارغواني تيره تا خاكستري روشن  به رنگ كيظاهر كرپشت برگها، 
  .ها استدر محل لكه اسپورزايي عامل بيماري

ها خشك شده ها و اتصال آنها به يكديگر ، كل برگبا پيشرفت بيماري ضمن توسعه لكه
گرفته و ضمن قرار  نيز در اثر آلودگي بوته، تحت تاثيرميوه ها . ريزندو به تدريج مي

  .شونددفرمه شدن شكل و اندازه آنها،  بدمزه نيز مي
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 هاي خيار به بيماري سفيدك داخليعاليم آلودگي گياهچه -9شكل
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  ساعد بيماريمشرايط 
زمستان را بصورت فرم غيرجنسي در روي گياهان گلخانه اي يا خيارهاي آلوده بيمارگر 

در بقاياي برگ داخل خاك ) سپورا‘ا‘ا( جنسيزير پوشش پالستيك  و يا بصورت اسپور 
كند و معموال هنگامي كه گياهان حساس در زميني كاشته شوند جوانه مي سپري مي

به  )درصد 95 باالي (در آب و هواي مرطوببوده و  15-22دماي مناسب بيماري  .زنند
 شيپا، آبوجود آب روي شاخ و برگ توسط مه، شبنمدر صورت . يابدشدت توسعه مي

( فقر عناصر غذايي . زدن اسپورهاي بيمارگر مساعد خواهد بودشرايط براي جوانه ...و
-ها به آلودگي به اين بيماري ميموجب حساس شدن بوته )مس و منيزيم روي، پتاس،
 .شوند

موفقيت در ايجاد آلودگي به . ميزان آلودگي به طول زمان شبنم ارتباط داردبطوركلي 
 2آلودگي مي تواند در پي يك دوره . ت اسپورانژ بستگي داردمدت شبنم، دما و غلظ

درجه، در  20تا  15ساعته شبنم در دماي  6درجه، و در يك دوره  20ساعته شبنم در 
 20تا  5ساعته در  24درجه و در يك دوره  20تا  10ساعته شبنم در  24يك دوره 

.  درجه سانتيگراد اتفاق بيافتد

  يماريب روشهاي پيشگيري و كنترل
 بهبود زه كشي خاك، رعايت تناوب زراعي، كنترل علفهاي هرز -
ورودي گلخانه جهت محل درب تشتك آهك يا اسفنج آغشته به آهك در  تعبيه -

 ها  كفش ضدعفوني
 كاشت ارقام مقاوم -
ها بوته عدم كشت متراكم -
 نسبي هواجهت كاهش رطوبت  گلخانه  تهويه مناسب -
 ميزان آبياري و خودداري از آبياري شبانهرعايت دور و   -
  هرس برگ هاي آلوده و معدوم كردن آنها -
 پتاس تقويت بوته ها با كودهاي حاوي فسفر و -
 .در زمان آلودگي بوته ها به اين بيماري مصرف كود هاي ازت دار بايد به حداقل برسد -
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) اكويشن پرو (سيموكسانيل+ فاموكسادون  مانند عمدتا حفاظتي هايكشقارچمصرف  -
و  متاالكسيلهاي سيستميك مانند كش، اكسي كلرور مس، بردو فيكس و نيز قارچ

+ پروپاموكارب هيدروكلرايد  كشاخيرا قارچ .باشدبيماري بسيار موثر مياين روي  آليت
ماري بصورت محلولپاشي به محض مشاهده اولين عاليم بي) اينفينيتو( فلوپيكوليد

بايستي توجه داشت تاخير در كنترل اين بيماري موجب انتشار . است توصيه شده
با  .ها و مشكل شدن كنترل بيماري خواهد گرديداسپورهاي بيمارگر به تمامي بوته

از ساير سموم دارند  بر به اينكه سموم دي تيو كاربامات براي انسان خطراتي در توجه
به (كش لوگيري از ايجاد مقاومت به سموم قارچبراي ج. كش استفاده گرددقارچ

  .رعايت تناوب در مصرف آنها اهميت زيادي دارد) خصوص  سموم سيستميك

 ( Root rot nematode)نماتد مولد گره ريشه  -5

 :اهميت و انتشار بيماري
نماتدهاي پارازيت گياهي ساالنه حدود صدها ميليارد دالر به محصوالت كشاورزي 

كنند كه در اين ميان نماتد مولد گره ريشه يكي از دنيا خسارت وارد ميمختلف در 
نماتدهاي مولد گره ريشه . ترين نماتدهاي پارازيت گياهي استمهمترين و اقتصادي

اين نماتدها انگل داخلي و غير . گونه گياهي را مورد حمله قرار دهند 3000قادرند 
ا ترشحات آنزيمي مخصوص خود از جمله ب با نفوذ به داخل ريشه ومهاجري هستند كه 

گياه  و دندهقارچهاي بيماري زا تغيير مي متابوليسم ميزبان را به نفع خود و ،پروتئاز
ازدياد سلولي  درعكس العمل با سنتز اكسين وساير مواد موجب بزرگ شدن سلولها و

ختالالت در نتيجه موجب ا .در نتيجه از حالت عادي خارج مي شود درنسوخ ريشه شده و
ساختماني، فيزيولوژيكي و شيميايي در گياهان شده و كاهش شديد رشد گياه و خسارت 

ميزان خسارت ناشي از اين . اقتصادي قابل توجه به گياهان آلوده را به دنبال دارد
  .جمعيت و گونه نماتد و شرايط زراعي وابسته است نماتدها به گياه ميزبان،
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  .Meloidogyne spp   نماتد عامل بيماري
هستند كه شامل  Meloidogyneنماتدهاي ايجاد كننده بيماري سه گونه از جنس 

. باشند ميM. hapla  و  M. Javanica  ،M. incognata M. arenariaهاي گونه
 .هاي ماده آن گالبي شكل هستندهاي نر اين نماتد كرمي شكل ولي جنسجنس

ماده پس از جفت گيري و يا حتي بدون جفت گيري با نماتد نر توليد تخم  هايماتدن
تخمها ممكن است . دهدكنند و تخم ها را در داخل يك كيسه ژالتيني است قرار ميمي

همگي و يا برخي از آنها در داخل و يا خارج بافت ريشه گذاشته شوند و سپس الروها 
كنند و در بهار بعد تفريخ گذراني ميانشده و يا زمست) خروج الرو از تخم(تفريخ 

. شوندمي

 عاليم بيماري
مانند عاليم (هاي هوايي در ابتدا بصورت ضعف عموميعاليم بيماري در روي اندام

، زردي و پژمردگي برگها بوده و در ...)ناشي از كمبود مواد غذايي مثل كمبود آهن و 
 .شوددر آنها مشاهده مي زوال تدريجي وكاهش محصولنهايت منجر به 

-توسعه مي) گال( هاي آلوده در قسمتهايي متورم شده و به صورت برجستگيريشه
هاي آلوده كم ريشه. آيدهاي سرطاني درشود ريشه به شكل تورميابند كه موجب مي

. دهندرشدتر باقي مانده و حاالتي از نكروز شدن و پوسيدگي را در اواخر فصل نشان مي
آلوده به اين نماتد نسبت به ساير بيمارگرهاي قارچي و باكتريايي خاكزي  هايبوته

 .دهدتربوده و در نتيجه خسارت ناشي از آنها را افزايش ميحساس

 
 نماتد مولد گره ريشههاي خيار به بيماري عاليم آلودگي گياهچه -10شكل
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 شرايط مساعد بيماري
هاي فرعي ستم انتهايي و نزديك به ريشهالروهاي جوان اين نماتد غالبا در ناحيه مري

وارد ريشه شده و از سلولهاي اوليه آوند آبكش و سلول هاي تمايز نيافته شبه پارانشيمي 
واقع  سلولهاي ي،به استوانه مركز دنيآندودرم ورس هينماتد با عبور از ال .كنندتغذيه مي

با . گرددينماتد م ياهيذمنبع تغ شده و ليسا تبدآ غول يدراطراف سر نماتد به سلولها
 شوديم جادياختالل ا ي بافتهاآوند زتماي در ي،بافت آوند هيسلولها درحاش نيا ليتشك

در اثر واكنش گياه به تغذيه  .راندمان فتوسنتز است و شهير ييآن كاهش كارا جهيكه نت
)  به شكل گره ياگال( نماتد سلولهاي پارانشيمي گياه دچارهيپرتروفي و هيپرپالسي شده

. گردديبه طرف گال ها منحرف م وهومي گل ،از برگها ييعبور مواد غذا ريو مس
 طرفي و از  خاك سازگاري داشته هوايي و اين نماتد با شرايط مختلف آب هاي گونه 
 راحتي بهداشتي به مسائل نكردن رعايت و آلوده نهال و آب ، طريق خاك از نماتد قالانت

  .است پذير امكان

 :روش هاي پيشگيري و كنترل بيماري
 آزمايش خاك گلخانه قبل از كاشت براي اطالع از آلودگي به نماتد و جمعيت آن -
 خودداري از ورود هر گونه نهال، غده، پياز و نشاي مشكوك و يا آلوده به سالن گلخانه  -
حفظ بهداشت گلخانه و مراقبت از ورود نماتد به محوطه گلخانه از طريق خاك آلوده       -

  ...چسبيده به پاي حيوانات، ماشين آالت و 
 حاشيه گلخانهتناوب كشت در گلخانه و كنترل علفهاي هرز در داخل و  -
افزودن كمپوست به خاك ضمن تقويت خاك موجب كاهش جمعيت نماتد مولد گره  -

 .گرددريشه در خاك مي
 كاشت ارقام مقاوم -
ميلي ليتر در  100(ضدعفوني خاك گلخانه با مصرف سموم تدخيني مانند متام سديم -

نوبت به فاصله يك گرم در متر مربع در دو  5(، تيلون و نماكور، نماگون)هر متر مربع
 ، بازآميد و آبامكتين)ماه

 هفته 6-8دهي خاك در ايام تابستان حداقل به مدت آفتاب -
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 اصالح بافت خاك با افزودن رس به بستر كاشت  -
 كاشت گياهان تله چون گل جعفري و چريش -
و  Gliocladiumبا برخي قارچها مثل كنترل بيولوژيك نماتد مولد گره ريشه  -

Paecilomyces  و برخي باكتريها مثلPasturia penetrans  

  (Cucumber mosaic Virus)بيماري موزاييك خيار   -7
 اهميت و انتشار بيماري
ترين فاكتورهاي مهم كاهش محصول يكي از شايع) CMV(ويروس موزاييك خيار 

 1300بيش از هاي اين ويروس تا كنون دامنه ميزباني مجموع جدايه. در كدوييان است
يان مانند  يكدو كليه .باشداي مياي و تك لپهجنس از خانواده گياهان دولپه 500گونه از 

انواع گياهان زينتي نيز مورد حمله اين ويروس واقع و وانه ، طالبي ، خربزه دكدو ، هن
  .شوندمي

 عامل بيماري
اي و سه شتهتك ر RNAژنوم آن نانومتر كه  28ويروسي است ايزومتريك به قطر 

 پروتئين يكم ثبات است، زيرا اجزاگياه در محيط خارج اين ويروس . قسمتي است
قادرند نوكلئيك پوششي ويروس به هم نچسبيده و به راحتي آنزيمهاي ريبونوكلوئاز 

 . تجزيه كنند  آن را اسيد

 عاليم بيماري
شكل موزاييك، هاي سبز تيره و روشن به عاليم ويروس موزاييك خيار به صورت لكه

كه بسته به نوع (ها و كلروز يا نكروز موضعي كلروز عمومي، كوتولگي، نخي شدن برگ
م ويروس ابتدا روي برگهاي جوان ظاهر مي يعال .باشدمي) استرين ويروس متفاوت است

ها كوتاه فاصله ميان گره سپس آورد وهاي برگشته در ميبا لبه و شود و آنها را چروكيده
  .آيدبه حالت روزت در ميو بوته 
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تلخ اين ويروس موجب . شودمينيز ديده زود هنگام خشكاندن برگها  هايدر آلودگي
 لكه هاي زردبدشكلي ميوه و  ي وناصافوجود . گرددخيار مي وهيشدن و بد شكل شدن م

رشد از طرف ديگر  .گرددكاهش ارزش تجاري آنان ميموجب  در روي پوست خيار،
 . شودتوليد مي نيز محصول كمتريلذا بيماري كاهش يافته و اين در اثر  هاي خياربوته

  شرايط مساعد بيماري
بذر و سس و حشرات ناقل و مكانيكي به راحتي امكان پذير  قياز طر آلودگيانتقال 

 و گيردصورت مي جاليزمانند شته سبز هلو و شته هايي انتقال طبيعي آن با شته .است
پايداري اين . تواند پايداري كند زيرا رابطه آن با ويروس ناپاياستدر بدن شته ناقل نمي

گياهاني مانند چغندرقند كه در فصل زمستان . ويروس در علفهاي هرز بسيار مهم است
  .ويروس را انتقال دهند تواننددر مزرعه هستند مي

 روش هاي پيشگيري و كنترل بيماري
كنترل اين بيماري از . هيچ نوع ماده شيميايي براي كنترل اين بيماري وجود ندارد

 طريق پيشگيري است
گلخانه  يضد عفون -
ساله  2حداقل يتناوب زراع -
استفاده از ارقام مقاوم كاشت  -

  

 هاي خيار به ويروس موزاييك خيارعاليم آلودگي ميوه و برك -11شكل
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 سروياز و ياستفاده از بذور عار -
 اقدامات بهداشتي از قبيل شستن دست ها با آب و صابون هنگام دست كاري گياهان -
از بين بردن علفهاي هرز  -
نصب توري با سوراخ هاي ريز در گلخانه ها و خزانه ها براي جلوگيري از ورود آفات  -

 ناقل 
ها از جمله شته ناقلحشرات و كنترل شيميايي ) رديابي(مونيتورينگ  -
بيرون از گلخانه در  هاآننمودن هاي آلوده و معدوم حذف بوته  -
 ها با مصرف متعادل عناصر غذاييتقويت رشد بوته -

 ايهاي محصوالت گلخانهاصول مديريت آفات و بيماري

 (Exclusion)پيشگيري  -1
 :گلخانه است مانند محيط به زاخسارتهدف از اين اقدامات جلوگيري از ورود عوامل 

 استاني  ملي ودر سطح  اياقدامات قرنطينهانجام دقيق  -
 سالم و بوجاري شده از منابع مطمئن  تهيه بذر -
 گلخانههاي تهويه ها و دريچهپنجره ،ورودي با سايز مناسب در محل درب نصب توري -
يا محلول  آب آهكحاوي مواد ضدعفوني كننده مانند (حوضچه ضدعفوني ايجاد -

 ورودي گلخانه اتاقكدر ) هيپوكلريد سديم
خودداري از مصرف كودهاي تازه دامي در گلخانه   -

 (Eradication)نابودي و ريشه كني    -2
 :است مانند يآلودگ يدر كانون ها ازا خسارتاقدامات حذف عامل  نيهدف از ا

بذور  يضدعفون - 
 )يبخصوص  با روش آفتابده( مختلف يخاك با روش ها يضدعفون -
) (آفتابدهيدر روش  -1 8TSoil solarization ٨كهTبسياري  ،روش غير شيميايي است يك

براي انجام اين روش، در ايام گرم . گرددخاكزاد را كنترل مي بيمارگرهاياز آفات و 
تابستان، در فاصله بين دو كشت، پس از خارج كردن كامل بقاياي گياهي از محيط 



38 
 

و سپس با دستگاه ) سانتيمتري 40حداقل تا عمق (گلخانه، خاك را شخم عميق زده
نماييم، هاي خاك را كامال خرد نموده و سطح آن را كامال مسطح ميسيكلوتيلر كلوخ

بر روي خاك و  )جنس پلي اتيلناز (پالستيكي شفافهاي ورقهسپس نسبت به كشيدن 
قبل از پوشاندن خاك با  بهتر است. گرددهاي گلخانه اقدام ميبستن كامل درب و پنجره

وجود  .و كودها را به خاك اضافه كنيم را نصب تجهيزات آبياري هاي پالستيكي،قهور
. هاي خاك بسيار اهميت داردرطوبت كافي در خاك در از بين بردن ميكرو ارگانيسم

هفته است، در اين مدت  3-4مدت زمان الزم براي ضدعفوني خاك در اين روش حداقل 
كه براي بسياري از پاتوژنهاي خاكزاد روديدرجه سانتيگرد باال م 60دماي خاك تا 

هاي ساكن در خاك گياهي و بذر علفهاي هرز و نماتدها و جوانه هاي گياهان انگل و كنه
حسن اين روش، ضدعفوني خاك و نيز فضاي داخلي گلخانه به روش سالم  .كشنده است

-هي، بالفاصله ميدعالوه بر اين پس از اتمام مدت آفتاب. اي استو بدون هر گونه هزينه
 .   توان نسبت به كاشت محصول اقدام نمود

دهي، در فاصله بين نيز مانند روش آفتاب) واپام(در روش ضدعفوني با سم متام سديم -2
دو كشت پس از خارج كردن كامل بقاياي گياهي از محيط گلخانه، خاك را شخم عميق 

هاي خاك را كلوتيلر كلوخو سپس با دستگاه سي) سانتيمتري 40حداقل تا عمق (زده
قبل از انجام ضدعفوني بايستي سيستم . نماييمكامال خرد و سطح آن را كامال مسطح مي

بر  )جنس پلي اتيلناز (پالستيكي شفافهاي ورقهاي نصب و پس از آن  آبياري قطره
براي شروع . هاي گلخانه كامال مسدود گرددروي خاك كشيده شده و درب و پنجره

ميلي ليتر در متر مربع همراه با آب  120تا  100سم متام سديم به ميزان ضدعفوني 
حداقل دماي خاك هنگام ضدعفوني با متام سديم و . گرددآبياري به خاك تزريق مي

درجه سانتيگراد است و مدت زمان الزم براي انجام  15-25تدخين آن در خاك 
ستي توجه نمود، پس از اين باي. باشدروز مي 15ضدعفوني خاك در اين روش حداقل 

مدت تا حداقل يك ماه هيچ محصولي نبايستي كشت گردد و پس از آن براي خروج 
رعايت ايمني . باقيمانده سم از خاك بهتر است خاك گلخانه دو يا سه بار زير و رو گردد

گردد براي حفظ سالمت فرد ضدعفوني كننده و كارگران الزامي است و پيشنهاد مي
 . ط متخصصين مربوطه انجام گردداينكار توس



39 
 

 )كيدروپونيكشت ه يبخصوص در گلخانه ها(مختلف يآب با روش ها يضدعفون -
 ياريآب  ستميها و س يگلدانها، شاس زيادوات  مورد استفاده در گلخانه  و ن يضدعفون -

در گلخانه 
گلخانه محيط اطراف  در افتهي شيرو) علف هرز اي  يزراع( اهيانهدام  هرگونه گ حذف و -
ازداخل و خارج گلخانه ) هرس شده ياندامها اي(محصول  يايو انهدام بقا يجمع آور -

 (Avoidance)  آفات و بيمارگرهااجتناب از  -3
هدف از اين اقدامات  كاهش وقوع آلودگي محصول با انجام تقويت گياه و تضعيف عامل 

 :و همچنين  تغيير شرايط محيطي به نفع گياه است  مانند زا خسارت
 رعايت شرايط استاندارد  در احداث گلخانه -
 كاشت ارقام مقاوم   -
 كاشت بذور با قوه ناميه باال -
 كنترل بيولوژيك عوامل بيماريزا -
 تاريخ مناسب كاشت -
 رعايت فاصله رديف هاي كاشت و فاصله بوته ها از يكديگر -
 رعايت فاصله گلخانه ها از يكديگر -
 آبياري مناسب -
 )عناصر ماكرو و ميكروبا مصرف (تغذيه صحيح گياه  -
 بهبود شرايط فيزيكي و زهكشي خاك  -
 بهبود شرايط  شيميايي و بيولوژيكي خاك -
 )در فصول مختلف(بهينه سازي شرايط دمايي، رطوبي ،تهويه و نور  -
 هازني اسپور قارچبراي كاهش جوانه UVاستفاده از پوشش  پلي اتيلني حاوي مواد ضد -
 عوامل بيماريزا       به ميزبان  علفهاي هرز كنترل ناقلين و-
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 (Monitoring)رديابي و ديدباني  -4
 هاي زماني حداكثر يك هاي گلخانه در دورههدف از اين اقدامات بازديد دقيق بوته

در انجام اين موضوع  .هاي اوليه در گلخانه استاي به منظور بررسي بروز  آلودگيهفته
 :بايستي به دقت 

 همچنين بوته هايمناطق رشد انتهايي گياه و بخصوص پشت برگهاي بالغ و مسن و   -
 .واقع در حاشيه گلخانه بخصوص در  اطراف درب ورودي مورد بازديد قرار گيرد 
از روشهاي مختلفي مثل مشاهده مستقيم،  براي اطالع از نوع آفات و امراض گلخانه اي -

پالستيكي استفاده   تكان دادن برگها روي كاغذ سفيد و يا  قرار دادن برگها داخل كيسه
 .گرددمي

آفات شكار شده توسط  تله هاي زرد يا آبي چسبناك بسيار با شمارش  و بازديد -
 .اهميت است

  )Control(كنترل  ياعمال روشها -5
با استفاده از سموم  زايماريبه عوامل ب يپس از آلودگ اهيگ درمان اقدامات نيهدف از ا

 ايو  ياستفاده از سموم معدنترجيحا با كش يكش و باكترمناسب قارچ كش، نماتد
بايستي توجه نمود كنترل شيميايي آفات و . است يعيمنشا طب با يآل باتيترك

بيمارگرهاي گياهي عالوه بر مشكالت باقيمانده سموم خطراتي كه براي سالمتي انسان 
دارند، غالبا به دليل ايجاد استرس در گياهان و كاهش مدت باردهي و توليد محصول و 

ت و بيمارگرها، بايستي تنها در موارد بسيار نيز ايجاد حساسيت در گياهان به ساير آفا
زا با ساير روشها وجود ندارد، ضروري كه فرصت و امكان كاهش جمعيت عوامل خسارت

 .بكار روند

   :اصول مصرف سموم الف-
 هاي گياهيبيمارياثر سموم  در مبارزه با آفات و  ليپتانس از ياستفاده حداكثر يبرا

 ياطالعات كاف ريدر موارد ز يستيآنها با يات جانباثر مصرف و زانياهش مك زين و
:  داشت
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دانستن  يآنها  برا يولوژيب قيو شناخت دق زايماريآفات و عوامل ب حيصح صيتشخ -1
آنها  يمرحله حساس  زندگ

آن  ريعمل و محل تاث زميمكان سموم بخصوص  گروه سم، اتيخصوص شناخت -2
جانداران  ريانسان و سا يهر سم رو تياز سم اطالع -3
 نهيمصرف به يبرا اهانيو گ زاعوامل خسارت يبر رو يطيمح طياز اثرات شرا اطالع -4

) ينحوه سمپاش(سم 
 ي سمپاش يمناسب سم و پوشش خوب آن ط دز -5

 :مصرف سموم در گلخانه ها تيريمد ب-
 ياگلخانه هايبيماريمقاومت در آفات و  دهيها و پدكشآفت ماندهيبا توجه به مسئله باق

: است  يالزام ريموارد ز تيرعا
 تيجدول سم 2و1طبقه هاي سموم گروه(باال  تيبا سم ييايميمصرف سموم ش عدم -1

 )سموم
ي معدنترجيحا با سموم مجاز مصرف در گلخانه ها  ايو  دهيمصرف سموم به ثبت رس -2

) كيسنتت ريغ(ورشناليو ب
 )روزه 3حداكثر (  نييسموم با دوره كارنس پا انتخاب -3
 مصرف نييدوز پا با سموماستفاده از  -4
 )هاكشقارچ مختلف يهاگروه ترجيحا از ( تناوب در مصرف سموم قارچ كش تيرعا -5
 )ترجيحا ابتداي صبح( در مواقع خنك روز يسمپاش -6
   هاپوشش مناسب بوته يبراها و دستگاههاي مناسب روش ي باسمپاش -7
والعمل سموم و اطالع از امكان اختالط سموم به  دست توجه -8
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