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 مقدمه

يستم تهويه تاا ساازه هااي    سازه هاي مورد استفاده در گلخانه ها از تونل هاي ساده پالستيكي بدون س       

شرايط اقليمي داخل گلخانه بدون   .دنمي شو بلند چند دهانه  شيشه ايي و پالستيكي  با ابعاد گوناگون ساخته

و رطوبت )نامتعارف( و باد بوده و براي توليد محصول بسيار مطلوب است. گرچه نبايد فراموش  باران ، گرما

ماريها نيز بسيار مناسب است. شرايط اقليمي داخل گلخانه با شارايط  آفات و بي كرد كه اين شرايط براي رشد

ن مقدار دما، رطوبت،  نور و دي اكسيد كردن مشخص و قابل تنظايم  يبيرون و فضاي باز متفاوت است. بنابرا

است. بسته به نياز محصول ، نياز به حذف آفات و بيماريها و اجراي برنامه هاي مبارزه بيولوژيك، مي تاوان  

ين موارد را از طريق نصب توري ضد حشره، اساتفاده از ساايه اناداز، خناك كاردن، گار  كاردن و تهوياه         ا

ط خاص خود را دارناد و در اياااد شارايط اقليماي     يشراو شكارگرها  تغييرداد. دشمنان طبيعي، پارازيت ها

 ت آنها را در نظر داشت.يگلخانه بايد شرايط مساعد و نامساعد براي فعال

طقه، هاو  آفات و بيماريهاي خارج از گلخانه، طرح سازه گلخانه، تاهيزات كنترل شرايط اقليماي و  اقليم من

زان مهارت كارگران گلخانه نقش مهمي در نحوه مديريت گلخانه براي كنترل آفاات و بيماريهاا دارناد. در    يم

عوامال  ماديريت تلفيقاي    بار گلخانه تاهيزات واقع مديران گلخانه بايد متوجه تاثير فعاليت ها و نحوه عمل 

 گلخانه باشند.خسارت زاي گياهان 

 : جهات جغرافيائي و مواد اوليه  ساخت گلخانه 

درجاه قارار دارناد كاه      52تا  52در سطح  جهاني، عمده گلخانه هاي تااري دنيا در عرض هاي جغرافيائي 

تابش نور آفتاب كاهش يافتاه،  شرايط اقليمي معتدل و  مطلوب است. در عرض هاي جغرافيائي باالتر ميزان 

اباد كاه باعاش رشاد     يكاهش ماي   يزان تابش نور در طي ماه هاي زمستان به حديطول روز كوتاه شده و م

اهان به بيماريها مي شود.  در چنين شرايطي دياپوز )خواب زمستانه( حشرات يضعيف و افزايش حساسيت گ

در اين شرايط هزينه هاي زيادي صرف توليد گرماا و   مفيد ، اجراي مبارزه بيولوژيك را غير ممكن مي سازد.

 ياديا ز يرطوبت در گلخانه ها مي شود. در عرض هاي جغرافيائي  پائين، تابش شديد نور خورشايد گرماا  
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ااد مي كند. لذا تمركز گلخانه ها را در مناطق ساحلي عرض هاي مياني مي بينيم. خنك كردن گلخاناه هاا   يا

پائين بسيار مشكل است. در زمان كشت گياهان گلخاناه باياد متوجاه شايو       در تابستان هاي با عرض هاي

چرا كه كاشت گياهان حساس در گلخانه امكان آلودگي باه  آفاات و    ،آفات و بيماريها در اطراف گلخانه بود

بيماريها را افزايش مي دهد. از سوي ديگر كاهش دمااي  بيارون ازگلخاناه باعاش غيرفعاال كاردن آفاات و        

مي شود.  در اين زمان وزش باد باعش انتقال اندامهاي زايشي قارچ ها و عوامال بيمااريزا باه درون     هابيماري

ز  دقات  يا ضاد حشاره و ن   يگلخانه مي شود. براي كاهش اثر باد در انتقال آفات و بيماريها اساتفاده از تاور  

گلخانه ها  نور به داخل است. نفوذ قابل توجه يها ضروريماريص به موقع آفات و بيت و تشخيش جمعيدرپا

گلخانه ها باياد رعايات    جهتيكنواختي محصول مي شود. لذا جهات شرقي و غربي  و باعش افزايش توليد

 يشاتر ياز ايااد سايه جلوگيري كرد، زيرا آفات و بيماريها به مناطق سايه دار عالقه ب بايد شود.  درگلخانه ها

خاكهاي آلوده خاارج از گلخاناه باه     وآلوده  موادي از طريق دارند. از سوي ديگر پاتوژنهاي خاكزي به راحت

و پاي    Phythophtoraمي شوند. براي جلوگيري از ورود قارچ هاي خاكزي مثل فاايتوفترا    داخل منتقل

از يك حوضچه حاوي مواد ضدعفوني كننده در محل ورود به داخل گلخانه اساتفاده كارد.     pythuim يو ت

متر از ديواره گلخانه زمين را از انوا  علف هاي هرز پاك كنيد. از تاوري هااي     01توصيه مي شود تا فاصله 

در مباادي   حشرات و كناه هاا  براي جلوگيري از ورود  تار و پود در سانتي متر مربع   55*  01 ضد حشره 

 استفاده شود. ورودي و پناره ها 

 و تجهيزات  ختمان سا 

 سااتيكي كااه اغلااب توسااط توليااد كنناادگان ساااخته  سااازه هاااي ارزان، كاام ارتفااا  و ساابك پال  

مي شوند، تنها محصول را از هواي بيرون و آفات موجود در محيط حفظ مي كنند، و قادر به كنترل شارايط   

اقليمي نبوده و شرايط داخل آنها براي رشد آفات و بيماريها بسيار مناسب است.  انوا  پيشارفته تار گلخاناه    

تر، قابل اطمينان هستند، زيرا فضاي بين تاج گياه و سقف گلخاناه افازايش يافتاه و    م 7هاي با ارتفا  بلند تا 

جريان افقي و عمودي هوا آسان شده و دماي محيط در اطراف گياه در مواقع بحراني كاهش يافته  و شارايط  

. ماواردي  مساعد براي آفات و بيماريها از بين مي رود. هزينه ساخت اين گلخانه ها نيز رو به افازايش اسات  

مانند نصب توري ضد حشره، حوضچه ضدعفوني كننده، رعايت روش هاي بهداشت زراعي و سيستم كنترل 

اين گلخانه ها استفاده از وسايل ويژه ضدعفوني  شرايط محيطي و ... در اين گلخانه ها بايد رعايت شوند. در

 بيماريها است. نمودن فضاي گلخانه مانند گوگرد سوز، يك روش اساسي دركنترل آفات و

 

 :گلخانه  پوشش
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هااي تعياين كنناده پوشاش     از ويژگاي  يطا يمح يميزان نفوذ پذيري نور از پوشش گلخانه و تحمل تنش ها

را بداخل داشته باشد تاا   (PAR)پوشش گلخانه بايد قابليت انتقال تابش فعاالنه نور “ گلخانه است . قاعدتا

انع از نفوذ اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش شود تا از نقصاان  باعش افزايش توليد شود و ازسوي ديگر بايد م

ها ممانعت به عمل آيد. متاسفانه هيچ ماده ايي تما  ايان  سازي قارچ اسپورگرماي تابشي جلوگيري شده واز 

 صفات را بطور همزمان ندارد.

ن بسايار مطلاوب   سارماي زمساتا   پائين داشته و در  IRباال و  PARشيشه بهترين پوشش گلخانه است كه 

 نيساات ، اسااتفاده  نيااازي ال اباا  PARاز پوشااش هاااي پلااي اتاايلن بااراي مااواردي كااه بااه      . اساات

اي گر  سال ه انع از اسپورسازي قارچها مي شود. حفظ رطوبت طي ماهمبا اين حال اين پوشش  . مي شود 

مع قطرات آب وچكه كردن سال ، رطوبت باال و تا طي ماههاي سرد در اين گلخانه ها بسيار آسان است. اما

 شود.آنها روي محصول باعش گسترش شديد بيماريها مي

 

 سيستمهاي گرمايشي :

استفاده از يك سيستم  گرمايشي به منظور حفظ حرارت هاواي محايط  ريشاه گيااه باراي اجاراي        

در “ ادرگلخانه ها ضروري است. امروزه از لوله هاي آب گر  يا مخزن آب گر  مركازي  عمادت   IPMبرنامه

گلخاناه اساتفاده    يدما يكنواختيبراي  فن گردش هواگلخانه هاي تااري استفاده مي شود. بهتراست از يك 

سانتي  01تا  51شود. با اين سيستم ها دما به پاي گياه از طريق لوله ها منتقل مي شود، اين لوله ها در فاصله 

بسته به   oc 01تا  oc01ا ي گر  كننده جريان  دارد گيرند. دماي آبي كه از لوله هاز كف گلخانه قرار مي متري

 .دراين لوله ها استفاده كرد oc 011نياز حرارتي قابل تنظيم است. براي حفظ گرماي هوا مي توان از بخار 

 سيستم مه پاشي )توليد بخار آب(

 بار را ماي بايسات رطوبات الز       نيست، براي حفظ سطح مطلوب رطوبت كافي گياهتنفس  كه يشرايط در

د. دتار شادن محايط نياز ماي گار      يك محيط گر  باعش خناك  عالوه ايااد رطوبت درب .هواي گلخانه افزود

بهترين سيستم رطوبت ساز رطوبت نسبي پايين در گلخانه همراه با دماي باال موجب طغيان كنه ها مي شود.  

هوا در مي  ت بسيار ريز معلق درگلخانه اي آنهائي هستند كه مقدار بسيار كمي آب را به صورت بخار و قطرا

هاي فشار باال )  اين سيستم ها از پمپ آورند تا به صورت قطرات درشت بر روي سطح برگ باقي نمانند در

 شود.استفاده مي  m µ 01ازلهاي ن( و 7-0
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 سيستم تهويه 

ت درون ان هوا در گلخانه باعش كاهش گرماي ناشي از تابش آفتاب ياا ماانع از افازايش رطوبا    يجر 

واحد تبادل هوا طي هريك ساعت است و   72/1 -0الز  در روزهاي تابستان معادل مقدار   .گلخانه مي شود

اين سيستم ها بايد رابطاه باين ابعااد گلخاناه،      تابستان كاهش مي يابد. در 01-02تعداد در زمستان به %  ناي

محيط و سرعت تهويه طبيعاي نياز در نظار    ابعاد دستگاه تهويه )فن ها(، سرعت باد، جهت حركت باد، دماي 

گلخانه بسته باشند، باعش كاهش تنفس گياه شده و لذا رطوبت نسبي درساطح   يگرفته شود. وقتي پناره ها

 يه گلخانه استفاده از فن هاا يتهو يشود.  برا يم يبرگ يهايماريبرگ گياه افزايش مي يابد كه موجب بروز ب

 ار مناسب است. يگردش هوا بس

 

 ه اندازيو سا يرژره انيهاي ذخ پرده

 پارده ذخياره  كاهش حرارت هاي بسيار بااال مناسابند. اناوا      ايو انوا  سايه انداز بر يره انرژيپرده هاي ذخ

مي دهند و به اين  را در طول زمستان حفظ كرده و تششع آفتاب از سطح برگ كاهش مورد نياز ، دمايانرژي

رفته  و تراكم هوا در سطح برگ كم مي شاود. در فصاول گار      علت دماي سطح برگ تحت اين شرايط باال

باه   .سال ايااد سايه برروي گلخانه به منظور كاهش تابش مستقيم آفتاب برروي محصوالت ضاروري اسات  

قابليت تغيير سريع شرايط تابش نور خورشيد را داشته كه سايه انداز متحرك  از پرده هاياين منظور مي توان 

 .، استفاده نمودكنندت عوامل مبارزه بيولوژيك فراهم مييا براي حفاظت محصول و فعالو بهترين شرايط ر

 ميسيستم کنترل اقل

شرايط اقليمي داخل گلخانه تحت تاثير متغيرهاي شرايط اقليم خاارج، مرحلاه رشادي محصاول و      

كه بتوانناد خاود را باا     شرايط و تاهيزات كنترل اقليمي گلخانه قرار دارد . بهترين نو  سيستم آنهايي هستند

و گلخانه هاي ماهز  دربه اين منظور  . سازگار نمايندگلخانه تغييرات سريع و ناگهاني متغيرهاي اقليم خارج 

ها رطوبت باال و دماي مورد نظر براي سخت هاي كامپيوتري استفاده مي شود. دراين سيستم مدرن از سيستم

بتي و حرارتي استفاده مي شود. اين گيرنده هاا در برابار ناور    افزار تعريف شده و از گيرنده هاي خاص رطو

 اندازه گيري مي كنند. رامستقيم خورشيد قرار نداشته ودماي واقعي 

 

 ضد حشره يتور
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حفاظت محصول در برابر آفات مهم تر از حفاظت آنها در برابر شرايط اقليماي اسات ولاذا حاذف فيزيكاي      

 ايان رت مستقيم و انتقال بيماريهاي ويروسي كمك مي كناد . باه   حشرات از درون گلخانه ها به كاهش خسا

منظور از توريهاي بسيار ريز و ظريف در گلخانه استفاده مي شود. البته اين توري ها در فرآيند تهويه اختالل  

حارارت و   كند و لذا بايد در اين راساتا متوجاه اخاتالل درماديريت ناور،     يكم م ايااد كرده و انتقال نور را

 بيماريها بود. بهطوبت و احتمال تاثير مخرب برمحصول و حساسيت ر

ضد حشره جمعيت حشرات را تحت تاثير قرار نداده و قادر به ريشه كني آنها نيسات ، بلكاه تنهاا     يتوريها 

افازايش دماا و    مانع ورود آنها  ازمحيط خارج به داخل گلخانه مي شوند. توريها باعاش اخاتالل در تهوياه ،   

هاي تهويه مناساب  بايد از سيستمبنابراين ي شوند و امكان استفاده از قارچ كش ها فراهم مي شود. رطوبت م

 براي كاهش تنش استفاده كرد.

 انواع توريها 

پارچاه   يروناد. توريهاا  انوا  توريها و پوششهاي پالستيك براي حفاظت محصول در برابر حشرات بكار مي

د. منافذ اين نو  از ابعاد بدن سافيد  نپالستيك ( بافته شده توليد مي شو هايخنايي )تافته( و نو  پالستيك ) 

ايان ناو  ،    توريهاي كش باف، در. بالك ها نيز كوچكتر است . اما امكان حركت هوا و تبادل نور وجود دارد

 ستند.يعلت بي نظمي در شكل سوراخها ، سفيد بالك ها  به راحتي عبور مي كنند، مناسب نبه 

)  كاه وياروس    mm 5/1به طول  حشره كوچكي است ،   B. tabaci سفيد بالك : سفيد بالكتوري ضد  

را منتقل مي كند و يكي از عوامل خسارتزا   TYLCV( يبرگ گوجه فرنگ يو زرد يدگيچيروس عامل پيو

به اين منظور توريهاي ضاد سافيد    .است . حذف فيزيكي اين آفت از گلخانه ها ضروري است ها يسبزدر 

 لك توليد شده است.با

 يدارا يضد سفيد بالك وارد بازار گرديد . تاريپس هاا   يضد تريپس : اين توريها قبل از توريها يتوريها   

تاوان باا ايان     يكنند . با اين حال  نما  ياز اين توريها عبور م يكرو متر هستند و به راحتيم 502عرض بدن 

 شود .  يم يپالستيك ناش يتور ين امر از ويژگكرد ، كه اي يدرصد ورود آنها جلوگير 2توريها از 

 

 

 نحوه کار و حفظ تجهيزات : 

از بيماريها و  يمحصول ، پيشگير يحفظ سالمت ياستفاده صحيح و حفاظت از تاهيزات كنترل گلخانه برا   

د . و حفاظت اساتفاده كار   يپيشگير ياست.  به اين منظور بايد از كارگران ماهر و برنامه ريز يآفات ضرور

 شود .  يبهتر اناا  م يكنترل كامپيوتر يهاها و تاهيزات با استفاده از سيستمكنترل اين سيستم
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 آموزش کارگران :

و آفاات و   يماواد غاذاي   يموفق ، بايد به كارگران گلخانه عالئام كمبودهاا   IPMيك برنامه  ياجرا يبرا   

داد . بايد يك برنامه جهت مشااهده متنااوب    صحيح را در مورد اين مسايل آموزش يبيماريها و تصميم گير

جديد ، پتانسيل الز   يتصميم گير ينر  افزار يشرايط گلخانه و ثبت تحوالت محصول تهيه كرد . برنامه ها

  كنند.  يگلخانه فراهم م يهاآموزش كارگران و ثبت فعاليت يبرا

 مديريت محصول

 :  يبهداشت زراع 

آفات پاس از مقاومات    يو  بيماريها و آلودگيرين راه براي جلو گيري از شموثرترين و ارزنده ت يپيشگير   

است . با اين روش نياز به كاربرد چند گانه آفت كش ها ، خطرات مقاومات باه آفات كاش هاا باه        يژنتيك

 ييابد . اساتفاده از توريهاا   يمانده سمو  در محصول ، تاثيرات مخرب آنها بر كارگران و محيط كاهش ميباق

ماوثر   يهرز ، كنترل آفات در خارج از گلخانه و در مزار  اطراف از اولين گامها يره ، حذف علفهاضد حش

 از آفات و بيماريها هستند.  يدر پيشگير

آلوده ،   يگياه يتكثير ، حذف بقايا يبذور استفاده از گياهان سالم برا يدر كنار رعايت قرنطينه، ضد عفون   

شرايط درون گلخانه  ، گلدانها و  سااير ماواد ديگار     يخاك و ضد عفون بدون يخاك و بسترها يضد عفون

آنهاا   يبقاياا  ين و هيپوكلريت سديم )وايتكس( ولا يديكننده عبارتند از پرس ياست. مواد ضد عفون يضرور

انسان خطرناك هستند. رعايت دوره پاس از كااربرد )كاارنس( ايان تركيباات       يشده و برا يسوزباعش گياه

 ضروري است.

 برنامه کاشت محصول :

 يسكوها يتوليد و يا بر رو يخارج از گلخانه اصل يبايد در محيط ي، توليد گياهچه ، قلمه زن يجوانه زن    

 ن  باشند . يتهويه مناسب اناا  شود . اين سكوها بايد بلندتر از سطح زم يدارا

خاك را با مالچ پوشاند . چنانچه در ساال   انتقال نهاده ها تا گر  شدن خاك بايد به تاخير افتد و بايد سطح   

شود ، نبايد كاشت و برداشت يا كاشات و داشات دو محصاول متفااوت      يبار محصول برداشت م 5بيش از 

 شود .   يمحسوب م محصول جديد يمنبع آفات و بيماريها برا يهمزمان باشند چرا كه محصول قبل

 فاصله کاشت :   

زمين به گسترش حشرات بين گياهان و انتقال  يسكو يا رو يياهان بر روگ يو افق يفاصله عمود ينزديك   

كناد . ويروساها باه     يو سفيدك كركاي را آساان ما    يپاتوژنهاي مختلف مانند ويروس موزائيك گوجه فرنگ

شاوند . معماوالح حركات      ياز طريق ترشحات آب و حشرات ناقل و كارگران و وسايل كار منتقال ما   يراحت
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 يريان باد محدود است . فاصله نزديك باعش افزايش رقابت گياهان بر سر آب ، مواد غذاياز طريق ج يمواز

 شود.  ياز كارگران م يد كربن و خسارت ناشياكس يد

 محيط کشت : 

مانند فيبر  يروند : خاك و كمپوست مخلوط با خاك ، مواد آل يبه عنوان بستر كاشت به كار م يمواد زياد   

از عوامل  ي. تما  بسترها بايد عاريمصنوع يهامانند پشم سنگ و اسفنج يمواد غير آلنارگيل ، خاك برگ ، 

 زا و حشرات بوده و بايد در تما  طول دوره رشد گياه حفظ شوند .  يماريب

تازياه شاوند ، و فعاليات عوامال      يگياهان و ساير مواد آلا  يريشه ها يخاك كامالح پوسانده شود تا بقايا   

 يمينوز و تريپس ها  در خااك موجودناد . ماواد آلا     ياز مگس ها ياز شود . شفيره بسيارخاك آغ يميكروب

ضاد عفاوني    يبر جمعيت عوامل  موجود در خاك دارد بارا  يخاك ، نو  خاك و ابعاد نافذ خاك تاثير مهم

توان  يمشود .   يگراد استفاده م يدرجه سانت 01-22از  يگراد و يا در موارد يدرجه سانت 71 يخاك از دما

گراد نيز استفاده كرد. اما بهترين روش براي ضد عفاوني خااك  قارار دادن خااك      يدرجه سانت 011از بخار 

باال  يگلخانه در مقابل نور مستقيم آفتاب به روش آفتاب دهي خاك با استفاده از پوشش پالستيكي است. دما

 شود .  يو فشار بخار آب باعش ار بين بردن آفات و بيماريها  م

 يشوند البته آنهاا را ما   يديده نم يدر موارد يبدون خاك كمتر هستند و حت يآفات و بيماريها در بسترها   

توانناد   يآب موجود در اين نو  بسترها يافت در صورت پاره بودن پالستيك حفاظ م يتوان در حوضچه ها

 نفوذ كنند .  يبه راحت

 تغذيه :

 كودهاااا يو ميكااارو و عاااد  تعاااادل در مقااادار نسااابياااا  عناصااار  مااااكرو  يكمباااود ماااواد غاااذاي   

كه تراكم شاخ و برگ را در زمان  يتواند گياه را به انوا  افات و  بيماريها حساس نمايد . بعالوه كودهاي يم 

دهند ، باعش كاهش محصول و محدود شدن تنفس اطراف برگ و افزايش خطر  يتوليد گل و ميوه افزايش م

ميزان نيتروژن در كود باعش ضعف و پر شااخ و بارگ شادن گيااه شاده و لاذا        شود . باال بودن يم يآلودگ

، در تعادل با پتاسيم باعاش   يشود . كلسيم به علت شركت در ساختمان ديواره سلول ياه زياد ميحساسيت گ

شود . رشد رويشي و افزايش بيش از حد شاخ و برگ باعش افزايش خسارت آفات  يافزايش مقاومت گياه م

 شود .  يته ها ممانند ش

 هرس

و خيار باعش تغيير نسبت ميوه ، شااخ و بارگ شاده و  فتوسانتز و      يفلفل ، گوجه فرنگ يهرس بوته ها    

عملياات هارس    ياز اجارا  يدهاد.   هادف اصال    يها تعيير ميار بافتها را به آفات و بيمار يحساسيت بسيار
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دو دهه  ياه كاهش يابد . طياست تا حساسيت گمختلف  گياه   يتوزيع يكنواخت فرايند فتوسنتز در قسمتها

ت بوته ين اناا  هرس و هدايجديد منار به افزايش چند برابر محصول شده است.   بنابرا ياخير فن آوريها

 رد.يها  صورت گيماريات با در نظر داشتن كنترل آفات و بين عملياست. بهتر است ا يها الزام

 

 دما   

مثال قارچ عامال كپاك    ينياز دارند  برا يمطلوب محيط يو نمو خود به دماها رشد يآفات و بيماريها برا   

، رشد لوله جوانه ،تشكيل آپرساوريو  ،   يكنيد يدر مراحل رشد ميسليو  ، اسپورزائي ، جوانه زن  يخاكستر

-52رشد اين قارچ دمااي   يمختلف نياز دارد. برا يهاآن به درجه حرارت يتشكيل اسكلروتيو  ، جوانه زن

 گلخانه و ساختمان آن قرار دارد.  يدرون يسطح شاخ و برگ گياه تحت تاثير دما يدرجه نياز است. دما 02

رشد و فعاليات خاود نيااز دارناد . معماوالح آفاات        يبرا يخاص يحشرات نيز مانند بيماريها به طيف دماي   

مطلوب براي شته ها و  يارند . دمادرجه در شبانه روز نياز د 51-01 يگرمادوست بوده و به دما يگلخانه اي

گذارد، بلكاه رشاد  و    يتاثير م يدرجه است . البته دما نه تنها بر آفات گلخانه اي 02-52سفيد بالك گلخانه 

بسايار بااال و    يدماهاا  يطا  يدهد . فعاليت دشمنان طبيعا  يرا نيز تحت تاثير قرار  م يفعاليت دشمنان طبيع

استفاده در گلخانه ها  يشود و از نو   گرمادوست  آنها برا يمستان مختل مبسيار پائين در طول تابستان و ز

 كنند . ياد كاربرد كنه هاي شكارگر را مشكل  ميز يباال  و توا  با رطوبت نسب يشود. دما ياستفاده م

 رطوبت :

قارچ ها  يپورهااهان و آفات و بيماريها اناا  شده است . اسيدر مورد تاثير رطوبت بر گ يمطالعات بسيار     

سطح بارگ و   يباشند و آب موجود بر رو يو باكتريها به يك بستر مرطوب نياز دارند تا قادر به ايااد آلودگ

 يميوه ها بهترين بستر رشد اين عوامل بيماريزا است و لذا تنها راه كاهش اين بستر رشد ، اصالح روش آبيار

بسيار ظريف استفاده شود تا قطرات آب بالفاصله پس از  يمه پاش با نازلها يدر گلخانه است. از سيستم ها

، دما ، سرعت هوا و تابش آفتاب  يمانند رطوبت نسب يخروج از نازل در هوا تبديل به بخار شود . فاكتورهاي

 ي، طول دوران ايااد شبنم را پايش بينا   يتوان بر اساس طول مدت خيس يكرد، اما م يتوان پيش بين يرا نم

 يسطح بارگ اياااد ما    يسطح گياه برسد قطرات آب بر رو يتشكيل شبنم كمتر از دما يدما كرد . زمانيكه

 يهااي مختلاف تفااوت   يهاا آنها در رطوبات  يموارد بين فعاليت آفات و دشمنان طبيع يشوند.  البته در برخ

دارناد اماا    يرپائين فعاليات بيشات   ينسبتاح باال و رطوبت نسب يتارتن در دما يمثال كنه ها يوجود دارد . برا

 دارد .  يشكارگر  آنها در اين شرايط فعاليت كمتر
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 نور 

از عناصار   يگياهان گلدار ، يكا  ييا عامل موثر بر گل ده (PAR)  =nm 711-011 يتابش فعال فتوسنتز  

بسيار باالو پائين عوامال مهام اساترس در     يآن است . شدت نور يبسيار موثر بر رشد محصول و توليد نهاي

شوند . تأثير ناور در كناار سااير     يفيزيولوژيك گياه به پاتوژنها م يهاهستند كه باعش بروز واكنش محصول

شود .  لذا بهتار   يناقص اين عوامل م يمحصول مانند فاصله كاشت ، فاصله رديف ، كاراي يمديريت يروشها

تعيين فعاليات حشارات و    در يخنثي استفاده شود.  طول روز يا مدت روشناي ياست از گونه ها يا سويه ها

 بدون دياپوز)خواب( استفاده شود . يآنها موثر است . بهتر است از گونه ها يا سويه ها يدشمنان طبيع

قارچ دارد . اكثر ايزوله ها   در اساتفاده   يو تشكيل اسكلروتها يو جوانه زن يبر اسپورزائ ينور تأثير مستقيم

ايان پدياده    يشاوند ، در حاليكاه در ناور آبا     ييد  اسپور ما تحريك به تول UVاز نور نزديك به طول موج 

 شود . يمتوقف م

دهد.  رطوبت  در كناار   يرا كمتر از انوا  پلي اتيلن عبور م m 011-002فايبرگالس نور كمتر از  يپوششها 

بر رشد و حساسيت محصول ، آفات و بيماريهااي مختلاف داشاته باشاند .      يتواند تأثيرات گوناگون ينور م

 يتأييد شده باعش تحريك رشد برخا  يمختلف با تبديل طيف بند ي، در رنگ هايپالستيك رنگ يششهاپو

 يدر رطوبات نساب   يو صورت يپالستيك آب يهادر زير پوشش يمثال كپك خاكستر يشوند . برا يقارچها م

 بر ميكروفلور منطقه ريشه دارد . يدارد . نور تأثير مستقيم بسيار كم يپائين شدت بيشتر

 اکسيد کربن و اکسيژن  يد

اسات ، بطوريكاه تاأمين آن     يتاار ياز عوامل مهم تعيين كننده در گلخانه ها يدي اكسيد كربن يك يفراوان

شاود . غلظات    يباعش سهولت  در تهويه و كاهش شديد رطوبات ما   Co2باال  يهانيز مشكل است. علظت

اكسايد   يلخانه ها است ، بطوريكاه افازايش د  برابر حد نرمال گ 5-0رشد  گياه   حدوداٌ  يبرا Co2مخرب 

 شود . يكربن باعش افزايش تنفس گياه و تقويت آن ، افزايش ريشه ونهايتاٌ افزايش مقاومت به بيماريها م

 هياادروپونيك بساايار كاام رخ   ياشاابا  از آب و محلولهااا  ياسااترس كمبااود اكساايژن اكثااراٌ خاكهااا    

 اكسايژن  يلظات محلاول باعاش كااهش حالليات پاذير      دهد ، در هر حاال، افازايش دماا و افازايش غ     يم

 شوند.  يم 

 گردش هوا : 

( كاهش  اخاتالف دماايي ، كمباود    0از گردش منظم و جهت دار هوا در گلخانه ها عبارت از :  يهدف اصل

از كپك  يمهم در جلوگير ي، كمك به تبخير قطرات آب است.  جاباايي هوا از فاكتور هاCo2فشار بخار و 
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ساكن  يكند. اكثر قارچها در هوا يكمك م يماريت . البته جريان هوا به انتقال و انتشار اسپور باس يخاكستر

 كنند .  يبهتر فعاليت  م 5/0-5/1با فشار بخار  

كند . جريان هوا به انتقال غير فعاال كناه    يبيمارگر حشرات و آفات صدق م يهمين قوانين در مورد قارچها

كند. اما با اين همه مزيات هااي گاردش     يطريق هوا به گياهان مااور كمك مشبكه تاري از  يتارتن بر رو

 هوا آنقدر هست كه بتوان از اين معايب يا عوارض آن چشم پوشي كرد. 

مي توان از توسعه و گسترش عوامل قارچي در گلخانه جلوگيري كرد. براي مثال   يمحيط يبا تلفيق فاكتورها

رشاد خاود را آغااز كارده و باا       يگراد و تامين رطوبت نسبدرجه سانتي 02  يپس از توليد اسپورها در دما

شاوند و از طرياق قطارات مترشاحه آب      يمحيط آزاد م يميكروسكوبيك در شرايط متغيير رطوبت يحركتها

c511 يسطوح خيس در دما يبر رو يشوند. آلودگ يپراكنده م
ميزباان در   يآغاز شده و استقرار بر رو 02- 

c011
به وجود شابنم نيااز    ياستقرار و ايااد آلودگ يقارچ ها برا  ياسپور برخ صورت مي گيرد.درجه  52- 

آنهاا امكانپاذير اسات. از     يچرخه حيات يبا ايااد اختالل در مسيرها يقارچ يدارند. مبارزه با هرگونه بيمار

آلودگي باه سااير   جمله مي توان با كاهش رطوبت نسبي و گردش هواي داخل گلخانه و تنظيم دما از انتشار 

   گياهان جلوگيري كرد.
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 آفات 

 

 Leafminers      يسبز برگ وزنمي مگس

گياهاان   يشاده اناد كاه رو    ي( در دنيا شناساي Agromyzidaeخانواده )  يگونه از مگس ها 021بيش از 

                                                    Liriomyza trifolii يگونااه مهاام از اياان مگااس هااا بااه نااا  هااا     0مختلااف تغذيااه مااي كننااد.   

 L.  sativae , L. bryoniae , L. congesta  گياهاان  يرو هاا  گوناه  ايان  حاضار  حال در .باشند يم 

  خساارت  شادت  باه  گياهاان  سااير  و خياار  و يفرنگ گوجه ، يا گلخانه ها يسبز و يداود ، ژربرا ، يزينت

 . زنند يم

 : يشناس زيست

 مرتبط يعموم يها جنبه اما دارند فرق هم با جنس همان از ديگر گونه با گونه يك يشناس زيست چه راگ   

 ، كن كانال كر  آن به پاكدشت در كه يسبز مينوز مگس كامل حشرات اندازه  .هستند مشابه آفت مديريت با

 باا  مااده  حشرات.  است دزر و سياه آن رنگ و است متر يميل 0 تا 5 حدوداٌ و كوچك گويند يم البرگ كر 

 شيره شده ايااد سوراخ محل از. كنند يم ايااد برگ سطح در يكوچك يسوراخها يا خراشها خود ريز تخم

 تخام  521 تاا  ميزباان  گياه  به بسته ماده حشره هر كنند يم تغذيه آن از نر و ماده حشرات و زده بيرون برگ

 بين برگ پارانشيم از رنگ يشكر تقريباٌ جوان يالروها و شده تفريخ روز 2 يا 0 از پس ها تخم  .گذارد يم 

 و ناازك  بسايار  ابتدا ها داالن.  كند يم ايااد را يمارپيچ يهاي داالن و كرده تغذيه يتحتان و يفوقان سطح دو

 تاا  شاده  تار  پهن داالن يا كانال عرض و هستند متمايل زرد رنگ به الروها رشد با زمان هم هستند مانند نخ

 خااك  يرو ياا  برگ سطح در و شده خارج برگ از مستقيم و مارپيچ داالن چند ايااد از پس الرو هك يزمان

 از حشاره  و شده شفيره جا همان در و شده خارج برگ از الرو ها گونه يبعض در.  شود يم شفيره به تبديل

  .  دشو يديده م يدر سطح برگ به آسان  L. trifolii گونه  يالروها.  شود يم خارج شفيره

روز است . طول اين دوره ها  0 يدوره شفيرگوكشد  يروز طول م 7تا  0دارند كه  يالروها سه مرحله رشد

 دارد . يمانند ساير حشرات به گياه ميزبان و دما بستگ

 : يهميت اقتصادا خسارت و

رگ و ساوراخ  مينوزها دو نو  خسارت ايااد مي كنند كه خسارت مستقيم در اثر تغذيه از الروهاا درون با    

هاي ناشي از تغذيه بالغين در سطح رويي برگ حاصل مي شود. افزايش داالن هاي  روي برگ باعش كاهش 

قابل توجه فتوسنتز برگ و ريزش پيش از موقع برگ ها مي شود. حتي سوراخ تغذيه بالغين مي تواند موجب 

ا، باكتريهاا و قارچهااي بيمااريزايي    مرگ سلولي در گياهان شود. خسارت غيرمستقيم در اثر انتقال ويروس ه



   0931 يامرع يبن،  کشور ياهپزشکيقات گيتلفيقي عوامل خسارت زاي محصوالت گلخانه اي ، موسسه تحقمديريت 

 

 12 

در اثار   يدرصد گل داود 01تا  51حدود  گياهان از طريق سوراخ هاي تغذيه ماده هاي بالغ حاصل مي شود.

 ياز بارآورد اقتصااد   يهايچ آماار   از بين رفته اسات.   0095تا  0095 يسالها يتغذيه اين آفت در امريكا ط

 يات ما نشان داده است كه به عنوان مثال يك گلخانه گوجه فرنگخسارت اين آفت در ايران نداريم . مشاهد

 05111گرمسار از  يكاريهاخربزه هيدروپونيك در نتياه شدت خسارت آفت از بين رفته است . همين طور 

 گذشته كاهش يافته است . يسالها يهكتار ط 0211هكتار به 

را به توليد كنندگان تحميال   يليات سمپاشخريد سم و عم ياضاف يمكرر عليه آفت هزينه ها يها يسمپاش 

 كند . يم

 تشخيص خسارت و حضور آفت : 

 كاه باه گلخاناه منتقال     يمعاينه و بازديد نمود . گياهان نشاءا يبايست به طور هفتگ يگياهان را م يهابرگ

 گياهاان ، شاكار حشارات    يزرد چسبنده در قسمت بااال  يشوند . با نصب كارتها يشوند بدقت بازرس يم 

 كامل مگس آگاه شويد .

 کنترل آفت :  يروش ها

 يغير شيمياي يروش ها

  يو فيزيك يروش زراع  

 هرز ميزبان آفت از اطراف  گلخانه  يحذف علفها 

 كاه قطار هار ساوراخ آن     تهوياه(   يو دريچه ها يدرب ورود ) ضد حشره ينصب توريها

 است .  55* 01يا تعداد تار وپود آن  ميكرون 591حدود 

 يو به فواصل هر دو متر يا نصب نوارها يبطور عمود 01*01زرد به ابعاد  ينصب كارتها 

شاده اناد در    آغشاته  STPگياهان كه با روغن  يمتر در باال يسانت 01زرد رنگ به عرض 

كارت  يروغن روهر هفته است  يشكار انبوه حشرات كامل مگس بسيار موثر است . بديه

 شود . آغشته STPروغنتميز شده و دوباره با 

 ورود گلخانه دو پوشه شود .  يدربها 

 

 کنترل بيولوژيک :

بسياري از دشمنان طبيعي قادرند الرو و شفيره مينوزها را از بين ببرند. در اين ميان گونه هاي مختلف 

رش شده اين آفت گزا يالروها يپارازتيوئيد از رو ياز زنبورها يمختلف يپارازيتوئيدها قابل ذكرند. گونه ها

 Eulophidaeو خانواده  Dacnusa sibriciaو  Braconidae Opius pallpesاست . از  خانواده 
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Chrysocharis parksi  و پنج گونه از جنسDiglyphus  هستند كه عبارتند ازD. isaea  وD. 

oegini  وD. intermedius  وD. pulchrips  وD. uiebstesi 

 

 ياهيگ يآفت كش با منشا

ن يده است . ايبه ثبت رس ينوز بررگ سبزيه مگس ميرا علياست كه اخ ييز جمله آفت كش هاش ايچر 

 ن آفت موثر است يه ايدر هزار عل 0.2ب با دز يترك

 

 :  يکنترل شيمياي

بعلت استفاده از سمو  غير موثر عليه اين آفت چندان موفق نبوده است  يمگس مينوز سبز يكنترل شيمياي   

رساد   يند بار مصرف سم غير موثر عليه اين آفت طغيان آن را بهمراه داشته است . به نظر ما زيرا به دنبال چ

 بروز مقاومت به سمو  دارد .در  ياين حشره قابليت زياد

 اند . تاثيرشده يسال ب0يا5كه عليه اين آفت موثربوده اند پس از يسموم يدر فلوريدا آمريكا حت    

سام   يه سمو  پايروترئيد ممكن است به علت مصرف گسترده و جهاان بروز سريع مقاومت اين آفت به گرو

DDT  قبل باشد .  يدر سالها 

شود و در ارتباط با سيستم  يناميده م  Knockdown resistantيا   kdr اين نو  مقاومت كه اصطالحاح   

 است كه بسيار پايدار است .  يعصب

دارد آباامكتين ناا  دارد كاه در اروپاا باه آن       ير خاوب كه در حال حاضر عليه اين آفت تاثي يبه هر حال سم

Vertimec  و در آمريكاAvid در هزار عليه مگس مينوز موثر اسات   0شود. اين تركيب به نسبت  يگفته م

ده يرا باه ثبات رسا   يا اخ يگريحشره كش د  . رعايت دوره كارنس سم براي مصرف كنندگان ضروري است.

 آفت موثر است.  يه الروهايدر هزار عل 52/1 باشد و با دز يگارد مياست ، تر
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 تريپس ها :

. از ايان تعاداد   كنناد   يحمله م يگونه تريپس در دنيا وجود دارد كه به چند صد گونه گياه 2111بيش از    

شاده   يگونه تريپس شناساي 2كنند . در منطقه پاكدشت تعداد  يحمله م يبه گياهان زينت يتنها تعداد محدود

 شده اند. يمنطقه جمع آور يگياهان زينت يرو اند كه از

، ژربرا ، لوسيا  يداود  ،ميخك ،اغلب گياهان گلدار يمهم ترين گونه تريپس منطقه تريپس پياز است كه رو  

 شود.  يديده منتوس ، رز، ...... 

 :  يشکل شناس

 يهستند بال هاا از لباه بيرونا   متر عرض دارد . بال دار  يميل 0متر طول و  يميل 5تريپس پياز حشره كامل    

شود. رنگ بدن زرد پريده تا تياره قهاوه    ياست در حال استراحت در امتداد طول بدن قرار داده م ريشك دار

 گلهاا مشااهده    يدر الباه ال  شاوند و عمادتاح   يلب با باد جاباا ما ندارند و اغ ياست . قدرت پرواز خوب يا

 شوند. يم

 : يزيست شناس

 01تاا   00اين آفت بساته باه دماا از     يگذارند . طول دوره زندگ يرا داخل بافت گياه م تريپس ها تخم ها   

 51در جه است . حشرات كامل تا  01 يروز در دما 00تا   01تريپس پياز  يباشد . طول دوره زندگ يروز م

  تند . ماده هس نتاجمناطق تما   يگذارد. در بعض يتخم م 91كنند . هر حشره ماده تا  يم يروز زندگ

 اهميت و خسارت :

 مكنده باعش تخرياب بافات گيااه    -مشابه زننده  يدهانبا تغذيه مستقيم از بافت گياه با قطعات تريپس ها    

آنهاا اسات . تغذياه تاريپس از غنچاه گال موجاب         يشوند . بيشترين خسارت مربوط به مراحال الرو  يم 

تغذيه تريپس بازشده اثرات  يهمچنين در گل هاشود .  يآن م يو از دست دادن ارزش بازار پسند يبدشكل

در دو طرف برگ  يشوند . عاليم خسارت به رنگ نقره ا يگل م يبه صورت نقاط رنگ پريده باعش بدشكل

تريپس ها كه ممكن است بيشتر از خساارت مساتقيم آنهاا باشاد ، انتقاال       غيرمستقيمنمايان است. خسارت 

در ايران ، سه گوناه   يگياهان زينت يشده رو ينه تريپس شناساياست از مامو  شش گو يويروس يبيماريها

در همه جاا   ترين گونه خسارت زاست كه تقريباح كنند . تريپس پياز مهم يرا منتقل م يويروس يآنها بيماريها

 شود .  يديده م

 :  تشخيص

 گياهان در گلخانه وجود دارد . يبردن به حضور تريپس ها رو يپ يچند روش برا    
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گل باشد بايد از كارت  يغربتريپس پياز اما چنانچه تريپس  يزرد و سفيد برا ياستفاده از كارت ها (1

بازدياد   ينصب شده و به طور هفتگ يگياه به طور عمود ياستفاده كرد . كارت ها در باال يرنگ آب

 شوند .

 تريپس . يا كاغذ سفيد و مشاهده حشرات كامل ييك سين يتكان دادن گل ها و برگ ها رو (2

 گل ها . يرنگ شدن گلبرگ ها رو يبرگ ها و ب يبرنزه روعالئم لكه لكه  يبررس (3

 

 :  يروش کنترل زراع

 متر مربع (  ي) تار وپود در سانت 01*55ضد حشره استاندارد  ياستفاده از تور (1

ر و حذف آنها مفيد كه گياهان گلدار نداريم كاشت چند گياه گلدا ياستفاده از گياهان تله ) در مواقع (2

 است .

  هي آفتشكار انبو يزرد و يا سفيد برا ياستفاده از كارت ها (3

 

 :  يروش کنترل شيمياي

گلهاا و داخال    يو فعاليت اين حشره در البه ال يتريپس ها بدليل محل زندگ يكنترل شيمياي يبه طور كل    

 جوانه ها سخت است .

است زيرا تخم ها را داخل بافت گياه گذاشته و سام باه آن اصاابت     يمنتف تخم ها اساساح يثير سمو  روتا   

از يك سام ارگانوفسافره ياا     يباشد كه مخلوط يالرو و حشره كامل تريپس م يكند . فقط تاثير سم رو ينم

 يكه رو يكشتن حشرات كامل پرداز يشود سم پايروتروئيد برا يكاربامات و يك سم پايروتروئيد پيشنهاد م

 دهد . يم كشندگي ضربه ايتاثير گذاشته و حالت  يب محيطسيستم اعصا

 مورد اصاابت دارد باعاش ار    يكه داخل بافت محل ها يبامات و فسفره هم با نفوذ موضعركا و سم

 كه ذكار شاد الز  اسات هار ساه تاا پانج روز        يشود . به هر حال به دليل اول يبين رفتن پوره ها م

 از خسارت آفت تكرار شود . يو جلوگيرزمان پائين آوردن جمعيت  تا يسمپاش

  باعش فعاليت بيشتر حشارات كامال شاده در نتيااه بيشاتر در      دسيس همچنين سم پايروتروئيد مثل

 روند . يمعرض سم قرار گرفته و از بين م

شاود زيارا نقاش طعماه را دارد و      يموجب تاثير بيشتر سام ما   يشكر به محلول سم ياضافه كردن مقدار   

 شود . يمسم با حشره بيشتر موجب تماس 
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هارز ( در   يو علاف هاا   يبه هر حال در شرايط پاكدشت حدود آذر ماه كه پوشش سابز ) گياهاان زراعا      

در حذف كامال    foggerمه پاش يا  دستگاه است استفاده از  يكم شده و هوا نيز رو به سرد يشرايط طبيع

گياهاان از خساارت ايان حشاره در اماان      مااه   0تاا   0آفت از گلخانه بسيار مفيد است به اين ترتيب حداقل 

اسات از اساتفاده از ياك ناو  سام باه دفعاات         يتناوب در استفاده از سمو  مختلاف ضارور    خواهند بود.

 شود . يخوددار

 کنترل بيولوژيک : 

د كه انوا  دشمنان طبيعي تريپس ها شامل شكارگر ها، پارازيتوئيدها و عوامل بيماريزاي قارچي معرفي شده ان

 يهاا نسا  تا كنون شكارگرها بهترين عوامل قابل توصيه براي كنترل گونه هاي مختلف تريپس ها بوده اناد.  

 دياااده يميخاااك باااه فراوانااا و يگااال جعفااار يمنااااطق پاكدشااات رو يدربعضااا Orius شاااكارگر

  .نمايدپوره تريپس را شكار كرده و از آن تغذيه  51تا  01ساعت قادر است  50اين شكارگر در  شوند. يم 

نياز در كنتارل ايان آفات      Verticilium lecanii , Entomophthora thripidumبيمارگر  يقارچ ها

 كاربرد دارند.
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 سفيد : يسفيد بالک ها يا مگس ها

بناا   گونه هستند . مهم ترين گونه سفيد بالك كه در گلخاناه هاا اسات     0011حشرات اين خانواده حدود    

 . Trialeurodes vaporariorumس سفيد گلخانه معروف است يا مگ يسفيد بالك گلخانه ا

گوناه   500 يسال فعاليت در گلخانه هاا رو  011 يتوصيف شده و در ط 0925اين حشره اول بار در سال    

 خانواده گزارش شده است . 90از  يگياه

 Bemisia   آن يمعاروف اسات كاه ناا  علما      هبا عسلك پن گونه ديگركه درگلخانه ها وجود دارد به نا   

tabaci  70از  يگوناه گيااه   215 يهام رو  هبا عسالك پن توصيف شده است.  0900اين حشره هم در سال 

 سفيد است. يخانواده گزارش شده است . اين گونه مهم ترين ناقل ويروس ها در بين مگس ها

 : يزيست شناس

 يكه قسمت كاوچك  يبه طور گذارد يم يبرگ به طور عمود يدر سطح زير عمدتاححشره ماده تخم ها را    

كه به تادريج تغييار رناگ داده و باه      يقنديل شكل و به رنگ زرد ليموئبافت است . تخم ها  ياز تخم داخل

سن اول متحرك بوده و پس از پيدا كردن مكاان   يشود . پوره ها يم خسمت سطح برگ متمايل شده و تفري

ت است . حشرات كامل و نابالغ با وارد كردن قطعات تغذيه ثابت شده و تا پايان مراحل رشد ثاب يمناسب برا

 يكنند كه درجمعيت ها يتوليد م يفراوان عسلك كنند و  يمكننده خود از شيره گياه تغذيه م _زننده  يدهان

 شوند . يباال باعش بروز پديده دوده يا فوماژين م

مااه اسات .    اما اغلب عمر آنها يك كند. يم يگذارد و تا دو ماه زندگ يتخم م 211تا  01حشره ماده تعداد  

 خروز تفاري  01تا  7كنند . تخم ها پس از  يرا چند روز پس از ظاهر شدن شرو  م يحشرات ماده تخم ريز

 باشد. يروز م 05تا  50از بسته به دما  يشوند . طول دوره زندگ يم

د گلخاناه باال   ساده تر است. حشرات كامال مگاس سافي    T.abutiloneaاز  B.tabaciتشخيص گونه    

پنبه در حالت اساتراحت باال هاا را تاا     عسلك دهند در حاليكه   يدر امتداد بدن قرار م يهايشان به طور افق

 يمانند بلند يشالق يموها يسفيد بالك گلخانه دارا يدهد همچنين شفيره ها يبر بدن قرار م يعمود يحد

 پنبه موها كوچك است .عسلك است در حاليكه در  

 : ياداهميت اقتص

آفات   يبااال  يآن اسات . جمعيات هاا    ياين آفت در درجه اول به وسيع بودن ميزباان هاا   ياهميت اقتصاد

گيااه   يتوليد گل يا ميوه است و در نهايت آمادگ يآن برا يگياه و از دست دادن تواناي يموجب ضعف عموم

 رود . يبه ابتال به بيماريها را فراهم كرده و گياه از بين م

 تشخيص : 
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و دريچاه   يورود يكاه در مبااد   ينمائيد . بويژه كارتهاي يزرد رنگ چسبنده را هر هفته بازرس يكارت ها   

مشاهده كنياد   يرا با لنز دستها گياهان اين مناطق را هر هفته بازديد نمائيد پشت برگ  تهويه قرار دارند. يها

 شوند . يمشاهده م يپوره ها به رنگ زرد ليموئ معموالح

 : ي/ فيزيک يل زراعروش کنتر

 هرز ميزبان از اطراف گلخانه  يحذف علفها (1

 ضد حشره  يها يتعمير و نصب تور (2

سطح گياهان گلخانه ياا نصاب    يمتر هر دو متر يك عدد در باال يسانت 01*01زرد  ينصب كارتها (3

 زرد رنگ  ينوارها

 وزاندن آنها .كه به شدت آلوده شده اند و س يگياه يحذف برگ ها و اندا  ها (4

 :  يروش کنترل شيمياي

گياهان ميزبان مناسب ، محل تغذيه در پشت برگ هاا   يو توليد نتاج زياد رو يكوتاه با رور يچرخه زندگ   

 آفت را مشكل كرده است . يهستند كه كنترل شيمياي يو مقاومت به سمو  ماموعه عوامل

 فسفره ، كاربامات مقاو  شده اند .به سمو   ها گلخانه ياز اين آفت در بعض يهايجمعيت

و آدميرال از  Aploudعليه اين آفت تا كنون به كار رفته است . در حال حاضر دو سم آپلود  يسمو  مختلف 

الز  اسات ياك هفتاه     ياين آفت موثر است سمپاش يدر هزار عليه پوره ها 2/1به نسبت  IGRگروه سمو  

 بعد تكرار شود.

همچناين   يا مه پاش با سم دسيس و كونفيدور عليه حشرات كامل موثر است. fogger دستگاه با يسمپاش   

در هزار كونفيدور عليه ايان   2/1از محلول  يس يس 521تا  21بوته ها نسبت به اندازه بوته  يمحلول پاش پا

ر ابتداي فقط دگلخانه اي به دليل دوره كارنس زياد ت ها يسبزاين سم در  از ستفادها آفت بسيار مناسب است.

 وصيه مي شود.كشت ت

 يبولوژيک  کنترل

ز جمله دشمنان طبيعي اين آفت است كه در سطح تااري توليد و اساتفاده  ا Encarsia formosaزنبور   

كه اخيرا وارد بازار ايران شده است عليه ايان آفات بسايار نتيااه      مي شود. حشره كش ميكربي ناتوراليس ال

 بخش است.
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  شته ها:

 Aphisگونه شته در دنيا گزارش شده است . چندين گونه از شته ها از جمله شته سبز پنبه  0111 بيش از  

gossypii  ،21 كنااد و  يقاال مااتويااروس را منMyzas persicae ،021 كنااد. يويااروس را منتقاال ماا 

 ساير گونه هاي شته گياهان گلخانه: 

          يشته سيب زمينو     Macrosiphom rosaeشته رز  ،   Macrosiphoniella sanborni يشته داود

M. euphorbiae    مي باشند. 

 

 : يزيست شناس

، ساياه ،   يزرد ، سابز ، قهاوه ا   يزننده و مكنده هستند. به رنگ ها ينر  و قطعات دهان يبدن يداراشته ها  

تاا   21زا هستند بطور متوساط   گذارند و بچه زا يا پوره يگلخانه ها تخم نم يمعمول يغيره .  شته ها در دما

 روز قدرت توليد مثل دارند . 01تا  7پوره ها پس از  . دنگذار يپوره م 521

 :  ياهميت اقتصاد

 درصد شيره گياهي جذب شده كه باعش بروز پديده دوده مي شود. 02ناشي از دفع بيش از ترشح عسلك 

  ار به از بين رفتن گياه مي شوند. ها و ابتال گياه به بيماريهاي ويروسي كه من انتقال ويروس

 ناشي از مكيدن شيره گياهي و در نتياه كاهش توليد.گياه  يضعف عموم

 در نتياه مواد مترشحه در بزاق شته ها . ها  ها و گل برگ يپيچدگ

 تشخيص : 

نكاه  گياهان در قسمت جواناه هاا قبال از اي    يانتها شوند. يم جلب زرد رنگ  يبالدار به كارت ها يشته ها

 يحضور و رفت و آمد مورچاه هاا از نشاانه هاا    قرار گيرند. يبايست مورد توجه و بازرس يگلها باز شوند م

 وجود شته ها است .

 

 : ي/ فيزيک يروش کنترل زراع

بالدار از اين طريق  يكنند زيرا شته ها يكارگران از پوشيدن لباس زرد در اوايل بهار و پائيز خوددار (1

 شوند . يوارد گلخانه ها م

 سانتي متر ضرورت دارد. 01باالي تاج گياه به فاصله  زرد  ينصب كارتها (2

 :  يروش کنترل شيمياي

 آنها سخت است . يشته ها به دليل قدرت توليد مثل باال يكنترل شيمياي
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رعايت دوره كارنس در سبزي هاي گلخانه   عليه شته ها موثر است. متروزين ( يسمو  كونفيدور ، چس ) پ

 اي الزامي است

  در هزار عليه شته ها موثر است. 5به نسبت  چرب ياسيدها و پتاسيم ينمك ها حاوي حشره كشصابون  -

 

 کنترل بيولوژيک : 

اولياه در محال    يپارازتيوئيد باه صاورت كاانون سااز     يمهم ترين روش كنترل شته ها استفاده از زنبورها   

گناد    يگند  است . به اين دليل ترتيب كه شته سم يمثل شته سمگلخانه با استفاده از يك ميزبان غير هدف 

گند  كشت شده در يك تاا در ردياف در ياك گلخاناه پارورش داده شاده و ساپس زنباور          يدر گلدان ها

آنها رها شد و تا قبل از آمدن و آلوده شدن گياهان گلخانه باه   يرو Aphidius colemaniپارازتيوئيد شته 

تازه وارد آفت را مورد حملاه قارار    ياز زنبورها آماده شده است كه شته ها يت خوبشته سبز ) آفت ( جمعي

 كفشدوزك ها هم از عوامل مهم كنترل بيولوژيك شته ها هستند .سبز و  يبالتور دهند. يم
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  کنه ها 

ود، شا  يكنند . مهم ترين گونه كنه ها كه موجب خسارت م يحمله م ياز گياهان گلخانه ا يبه گروه زياد   

 اساات. گونااه مهاام ديگاار بنااا  كنااه قرمااز گلخانااه   Tetranychus urticae يكنااه تااارتن دو نقطااه ا

 T. cinnabarinus  خاص  يشوند . ويژگ يازگياهان ديده م يدر بعض يبا كنه تارتن دو نقطه ا كه معموالح

 ها است .كنه ها ، اندازه كوچك ، قدرت توليد مثل باال و مقاومت به كنه كش

 :  يو زيست شناس يناسشکل ش

 شاوند.  يو قرمز ديده م يسبز تا قهوه ا _ زرد يمتر طول دارند و به رنگ ها ينيم ميل ماده تقريباح يكنه ها   

كناه قرماز گلخاناه     هده اسات. جلو و عقب بدن قابل مشاا دو نقطه تيره در هر طرف بدن در قسمت  معموالح

كناه   يشاود. مااده هاا    يميخك بيشتر از گياهان ديگر ديده م يرو معموالح به رنگ قرمز تيره است و معموالح

رشد ونمو از تخم تا كنه   متفاوت است . يگذارند كه بسته به ميزبان گياه يعدد تخم م 511تا  21تارتن بين 

، گياه ميزبان ، بافت گياه و وضعيت تغذيه گياه متفاوت است. تخم  يمحيط ، رطوبت نسب يكامل بسته به دما

 شوند . يم خروز تفري 0 -0تا  0 يها در ط

به طاور   كشد  يروز طول م 7از بلوغ تا  دوره قبل يو پوره ها چهارجفت پا دارند وط ها سه جفت پامف ن  

كنند .  يپيدا م يروز است كه حالت طغيان 01تا  7گر  و خشك  يكنه ها در شرايط محيط يدوره زندگ يكل

فصل سرد سال كناه هاا باه     يدر ط مي شود.جمع شدن گرد وغبار كنند كه موجب  يهم توليد م يتار فراوان

كه در تما  طول سال فعال هستند كنه  يكنند . اما در گلخانه هاي يم يگذرانبارور زمستان  يصورت ماده ها

 ها دوره خواب يا دياپوز ندارند .

 :  يخسارت و اهميت اقتصاد

در پشت برگ ها يا در گل گياه دياده   ت كه معموالحو برنزه اس يسوزن يخسارت كنه ها به صورت لكه ها   

 يشوند . كنه هاا  يرگ گياه ممشديد موجب زرد و خشك شدن برگ ها و در نهايت  يشوند . در آلودگ يم

هنگاا  تغذياه   پوشاند .  يشوند كه تما  سطح برگ و گل ها را م يتنند و باعش م يتار م يارتن مقدار زيادت

 شوند .  يفت گياه موجب خشك شدن و ريزش برگ ها مداخل با يبا تزريق بزاق سم

بااد   يباد قرار گرفته و به ناوع  يجريان ها يبر رو توانند پرواز كنند . آنها معموالح يكنه ها بال ندارند اما م   

 يپيدا كاردن كناه هاا رو    يشوند . برا يبه محل ديگر جاباا م يخود از محلكردن (  يكردن ) پديده بادكنك

در  يخسارت كنه ها توجه داشت ، كه شرح داده شد .   توجه خاص و وياژه ا  يتدا بايد به محل هاگياه ، اب

 گر  و خشك است بايد به گياهان گلخانه داشت . باه عباارت ديگار پاايش     يكه شرايط آب و هوائ يمواقع

(Monitoring  )بايسات   يا ما ين كار برگ ها و گل ها ا يبرا اناا  شود. مرتب بايد و يگياه به طور هفتگ
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گلخاناه (   يمورد بازديد و معاينه قرار گيرند. راه ديگر اينست كه از گياهان حساس )حساساتر از گيااه اصال   

 . خيار ا بادماان ا يلوبيا چشم بلبل ا يمثال لوبيا چيت ياستفاده كرد. برا

زير برگ و گل گيااه   اينكار يك كاغذ سفيد ياست . برا يمشاهده كنه ها كاف يبرا 02تا * 01* يلنز دست    

به اندازه سر سوزن در حال حركت مشااهده   ي، موجودات يبه آن بزنيد در صورت آلودگضربه بگيريد و چند 

 قابل مشاهده است. يكنيد كه با در دست داشتن ذره بين به راحت يم

 : ي/ زراعيکنترل فيزيک

 يبنابراين آبياار  ظاهر شده  يرت طغيانديده باشند به صو يو آبيار يكه استرس رطوبت يگياهان يكنه ها رو 

ماه  توان از سيستم  يتامين رطوبت م يكند . برا يم يمرتب و تامين رطوبت محيط از طغيان كنه ها جلوگير

استفاده كرد. توجه بايد داشت كه گردش هوا در زمان تأمين رطوبت مهم است زيارا از باروز   پاشي يا ميست 

بناابراين ماديريت   يش ار حد ازت با طغيان كنه ها رابطه مستقيم دارد . مي كند . مصرف ب يبيماريها جلوگير

 ازته حائز اهميت است .  يمورد مصرف كودهاگياه به خصوص در

كنه ها است زيرا از پدياد آمادن كاانون     يو فيزيك يهزر از ديگر ابزار مديريت كنترل زراع يحذف علف ها

 كند . يم يكنه ها جلوگير يدائم

ديگار   يآلوده گلخانه به كناه هاا باه قسامت هاا      يكارگران و انتقال وسايل كار از قسمت هااز رفت و آمد 

 شود. يخوددار

 :  يکنترل شيمياي

انتخاب سم مناسب دستگاه سم پاش با محلول پاش ، مواد همراه ، دفعات تكرار در كنترل كناه هاا بسايار       

روغان   يس يس 52ده از سم اورتوس به همراه مقدار كنه ها استفا يمثال در كنترل شيمياي ياهميت دارد . برا

نماياد . ياا اساتفاده از     يبه كنترل قابل قبول از آفت ما  يآماده كمك زياد يليتر محلول سم 011در سيتويت 

 يس يس 521ورون به مقدار سليتر و كنه كش اورتوس يا ني 7/0به ميزان  ECدستگاه مه پاش همراه با روغن 

دارد .  يمتر مربع در هنگا  شب اثار بسايار خاوب    0111 – 0111ك گلخانه به مساحت در كنترل كنه ها در ي

 الز  است در اين مورد با متخصص مربوطه مشورت شود .

 کنترل بيولوژيک : 

چندگونه معروف از شكارگرها در كنترل كنه ها موفقيت آميز بوده است . از جمله كنه شاكارگر   يرها ساز

Phytoseiulus persimilis   وAmblyseius degenerans   شاكار   ي. همچنين سان هااOrius   در

 يگرده دار داشته باشد زيرا اين شكارگر رژيم غذاي يگياه گلخانه ، گلهااست  كنترل كنه ها موثر هستند الز  

 دوگانه دارد .
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 : يگلخانه ا ها يسبزو  يمهم گياهان زينت يبيماريها

 يرايرهش شويراد

محصوالت گلخانه  يدر فهرست عوامل خسارت زا يگلخانه ا ها يسبزو  يزينتمهم گياهان  ينا  بيماريها    

 ) پيوست ( ارائه شده است . يا

 شوند . يگياهان گلخانه به چند گروه تقسيم م يبيماريها يبه طور كل    

 طوقه و ريشه  يها يپوسيدگ 

 گياه  يپژمردگ 

 ها يلكه برگ 

 يسفيدك داخل  

 يسفيدك پودر  

 زنگ ها 

 يخاكستر ييدگپوس  

 ها يزرد برگ 

 يباكترياي يبيماريها  

 يويروس يبيماريها  

 گره ريشه  يها دنمات 

 فيزيولوژيك  يبيماريها 
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 طوقه و ريشه يها يپوسيدگ  - 1

و  يشوند . هر يك از آنها شارايط محيطا   يطوقه و ريشه م يها يموجب پوسيدگ يمتفاوت يعوامل قارچ   

در يك زمان به گياه  يچند عامل قارچ يود را دارند . ممكن است يك يا دو و يا حتخاص خ يرشد ينيازها

 گياه را كامالٌ از بين ببرند .  يحمله كنند و مستقيماٌ بر عملكرد محصول تاثير بگذارند و يا در مراحل بعد

 ريشه و طوقه :  يپوسيدگ يمهم ترين عوامل بيماريها
Pythium, Rhizoctonia, Phytophthora, Fusarium, Ramularia, Sclerotium, 

Sclerotinia 

در سااقه نياز    يطوقه و ريشه ممكان اسات باعاش ساوختگ     ياز اين عوامل عالوه بر پوسيدگ يهستند. بعض

  بشوند .

    خسارت :  ينشانه ها

شاود   ينامياده ما   گياهچاه   به طوقه و ريشه به مراحل اوليه رشد گياه كه  يدر صورت حمله عوامل قارچ   

به صورت نازك شدن و از دست دادن آب محل طوقه و يا يقه گياهچه كه به رنگ زرد تا قهوه  ينشانه بيمار

 . در اين صورت گياهچه بالفاصله از محال طوقاه خام شاده واز باين     شود  يظاهر مدهد  يتغيير رنگ م يا

 pythiumح معماوال  يبيماار  گويناد . عامال ايان    يرا مرگ گياهچه م يرود به همين دليل نا  اين بيمار يم 

 كند . يم يآن راهمراه phytophthora مواقع قارچ يكه بعض،است

شاود كاه    يو به مرور تيره تار ما   يكه ريشه گياه مورد حمله قرار گيرد رنگ پوست ريشه قهوه ا يدر مواقع

عامل تغييار   قارچ ها مترشح توسط يبه طرف طوقه و ساقه نيز ادامه يابد مواد سم يممكن است اين پوسيدگ

طوقه و ريشاه هساتند باه     يها يكه عامل بيمار يخاكستر يرنگ پوسته ريشه ها هستند . خسارت قارچ ها

و موجب نكروزه شدن بافت آنها و در نهايت از دست دادن وظيفه آنها كاه  آبكش نيز سرايت كرده  يآوندها

 يتغييركرده و به رنگ زرد تاا قهاوه ا   هاآوندرنگ  يشود . در چنين حالت يم ، و آب است يانتقال مواد غذاي

در ، قابل مشااهده اسات    يبرگ و ميوه و گل ها كه نشانه بيمار يرو دهوازا يبر خالف بيماريها آيند. يدرم

كه پس  يبه طورقابل مشاهده نيستند . يطوقه و ريشه اين نشانه ها در اوايل حمله و توسعه بيمار يبيماريها

محدود شادن  مشاهده شود .  يهواي يدر اندا  ها يمكن است عاليم بيماردرصد خسارت وارد شده م 01از 

شابيه عاليام كمباود     يو رنگ پريادگ  يگياه ، بروز عاليم زرد برگ يرشد اندا  هواي يكند توسعه ريشه ها ،

پس از  د است . معموالحخاكزا يپيشرفت بيماريها ياز عاليم و نشانه ها يو برگ ريز يو پژمردگ يغذايمواد 

 است . يپس از آن ، مرگ گياه حتم ي، در مدت كوتاه ياهده چنين عاليممش

 يزا در خاك و مواد رشد گياه به صاورت ميسايليو  ياا اساپور در بقاياا      يبيمار يتما  عوامل قارچ تقريباح   

.  وجاود دارناد   آلوده و يا به حالت استراحت )كالدوسپور، اوسپو، قطعات مقاو  هيف يا اساكلروتيا (  يگياه
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زنناد ( و ريشاه را آلاوده     يم گيرند ، فعال شده ) جوانه  يكه در تماس با گياه حساس قرار م يعوامل قارچ

ريشاه و   ي، كليد كنتارل بيماريهاا   ياز فعاليت كانون آلودگ ييا جلوگير يكنند. از بين بردن كانون آلودگ يم

بزار كار ، كفش ها ياا وساايل حمال و    طوقه است. خاك يا مواد آلوده ممكن است توسط كارگران از طريق ا

 يا بوسيله جانوران منتقل شود .  يآبيار ينقل ) فرغون ( يا باد همراه با گرد و غبار ، آب جار

  ريشاه و طوقاه اسات . آب اساتخر گلخاناه هاا هماواره         يآب يك عامل مهم و موثر در انتقاال بيماريهاا     

آب استخر  يآلودگ ءباشد .منشا دخاكزا يبيماريها يامل قارچعو يآلودگ يازكانون ها يتواند به عنوان يك يم

 يا انتقال مواد آلوده از طريق باد باشد .  يجار يممكن است استفاده از آبها

و پياز گل آلوده است . قارچ پس از حمله به گيااه   نشاءيا  قلمهزا استفاده از  يراه ديگر انتقال عوامل بيمار   

چناد هفتاه    ييابند اين پديده ممكن است چند ساعت چند روز و حت يه و تكثير مبالفاصله توليد اسپور كرد

 طول بكشد . 

 :  يشرايط محيط

 خااك رشاد و توساعه    ي، رطوبات نساب   PHاز نظر دما ،  يدر شرايط معين يقارچ ي زا يهر عامل بيمار   

 پاائين معماوالح   ي. رطوبت نساب  كند يمحدود مايزكتونيا را ر يتوسعه بيمار معموالح كم خاك ييابد . دما يم 

 شوند .  يتيو  و فايتوفترا م يپ يمانع توسعه عوامل قارچ

 نسبت به گياه ضعيف دارد . يبه بيمار يابتال يبرا ي، گياه سالم حساسيت کمتر يبه طور کل

 کنترل :

بايست بار   يممديريت اين عوامل  ياست . بنابراين مبنا يزا پيشگير يمهمترين روش كنترل عوامل بيمار   

آلاوده گيااه از خااك در     يمناسب و حذف بقايا يمثال عمليات خاك ورز يگذاشته شود . برا يپايه پيشگير

 بسيار موثر است . يكاهش آلودگ

و يا خواباندن در محلول قارچ كاش   يها و گلدان ها با حرارت ، گازده يتيمار خاك و بستر كشت و سين   

 كنترل قارچ خاكزاد است .  ياز روش هاكننده ) وايتكس (  ييا ضد عفون

مهم  ازكشت  يخاك و بسترها يبنابراين آفتاب ده ، داريم يروز آفتاب 591در اغلب نقاط كشور ما حداقل    

و ساير عوامل خسارت زا  يخاك و از بين بردن عوامل قارچ يضد عفون يترين و مناسب ترين روش ها برا

كارده و   يخرد و آمااده شاده باشاد ساپس آبياار      مين مورد نظر كامالحز  است خاك زاين كار ال ياست .برا

گار  ساال ) تيرمااه تاا شاهريور مااه (        يماههاا  يهفته در ط 5آن كشيده و به مدت  يرو يش پالستيكپوش

  پوشانده شود . 
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كند .  يبهتر خاك كمك م يخاك و نيز ضدعفون ياز كود نيم پوسيده به حاصلخيز يمخلوط كردن مقادير   

موثر است  يشود در كاهش منبع آلودگ يآب استخر داده م يكه احتمال آلودگ يآب استخر در مواقع يكلر زن

 2/5توجه بايد داشت كه آب كلرزده را نبايست مستقيم به مصرف گياه رساند . مقدار باقيماناده كلار حادود    

 يكلار آب اساتخرها   يه گيار مخصوص انداز ياينكار از كيت ها يبالمانع است برا ،قسمت در ميليون باشد

 استفاده كنيد . يمعمول

مخصوص مرغداريها (  ي) محلول آب آهك ، وايتكس يا محلول ضد عفون ياز حوضچه ضد عفوناستفاده    

در محل ورود به گلخانه بسيار مهم است . همچنين تعويض كفش ها به هنگا  ورود باه گلخاناه هماواره از    

باه داخال گلخاناه از     ياز ورود اقال  آلوده گيااه  يكند . همچنين جلوگير يم يثانويه جلوگير يبروز آلودگ

 است . يديگر موارد اصول پيش گير

تياو  و فااتيوفترا    يخاكزاد بويژه پ يبه بيماريها ياز آلودگ يدر جلوگير يتنظيم دوره مقدار و روش آبيار   

مناسب از  يبا زهكش ياست خاك ها يحائز اهميت است . همچنين نو  بافت خاك بستر نيز مهم است بديه

 كنند .  يم يتوسعه بيماريها جلوگير

 يباه عوامال قاارچ    ياز شيو  و توسعه آلاودگ  يپيش گير يباالخره مديريت تغذيه گياه از ديگر روش ها   

كا و سوبتيلين طباق مقاادير توصايه      اچ خاكزاد است . استفاده از تركيبات بيولوژيك مانند تريكودرمين ، بيو

 خاكزاد اهميت دارند . ياز گسترش و توسعه بيماريها يده در جلوگيرش

 

 :  يکنترل شيمياي

  يبارا  يقابل توصايه اسات . در هار شارايط     ييا حفاظت ياستفاده از سمو  قارچ كش به دو صورت درمان   

ن مطمانن  ن نو  قارچ آو در صورت امكا يبايست از وجود عوامل قارچ ياستفاده از سمو  قارچ كش ابتدا م

به استفاده از قارچ كش ها  يشده باشد نياز يضد عفون يكه خاك با روش آفتاب ده يدر صورت شد . معموالح

به هنگا  كشت محصول نيست . در غير اينصورت از مخلوط قارچ كش كاپتان و متاالكسيل بسته به نو  گياه 

ر  از گ 0تا  5مقدار ي هر متر مربع يازا توان به يم  يشود . برابر يك توصيه كل يو شرايط كشت استفاده م

 اين قارچ كش ها استفاده كرد . 

كه اين عوامل در خاك  يزا در خاك مطمنن بود زيرا در صورت يهيچ گاه نبايد به حذف كامل عوامل بيمار   

معايناه   ثانويه وجود دارد . بنابراين دقات در پاايش و بازدياد و    ياز بين برده شده باشند هميشه امكان آلودگ

 مهم است . يگياهان و توجه به عاليم آلودگ
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خاك در روش آفتاب  يتوان پس از ضد عفون يثانويه م ييا آلودگ ياطمينان از بازگشت دوباره بيمار يبرا   

 .از تركيبات بيولوژيك پيش گفته استفاده كرد  يده

 ريشه :  يمديريت پاتوژنها  

،   Cylindrocladium ،  Thielaviopsis  ياز قارچهاا  ييشه ناشر يمعموالٌ بيشترين موارد بيماريها    

Fusarium  ،  Rhizoctonia ، Phytophtheraو Pythium     گزارش شده است . ايان قارچهاا باعاش

 شوند .  يم يبوته مير يطوقه و بيمار يبروز پوسيدگ

 

 :  يبهداشت زراع

شوند . ياك   يدر خاك يا محيط كشت حاصل  مموجود  يهواز يريشه معموالح از پاتوژنها يهاپوسيدگي   

بساتر   يتواند به انوا  پاتوژنها آلوده باشد . لذا بهداشت محيط كشت و ضد عفون يذره بسيار كوچك خاك م

 ريشه است .  يبستر كاشت از اصول اوليه مبارزه با بيماريها يكشت و ضد عفون

 كامالح اساتريل ياا محايط    يزنده باشند ، خاكها يميكروبها يرشد مطلوب گياه حاو يتما  خاكها بايد برا   

از جانوران مفيد و يا گياهان مفياد )   يكنند . بسيار يمدت گياه را تضمين نم يرشد استريل رشد طوالن يها

كامال خااك ياا محايط      يكنند . ضد عفاون  يم يقارچها ، باكتريها ، پروتوزوئرها و نماتد ها ( در خاك زندگ

مضر ، خطرناك نيز در خاك رشد كارده   يست . در كنار موجودات مفيد ، ميكروبهاا يكشت ، مفهو  نادرست

 يفراهم شاود . باعاش بيمارهاا    ييابند و چنانچه تعداد آنها زياد شده و شرايط مطلوب محيط يو گسترش م

 گويند .  يشناسان به اين پديده پتانسيل تلقيح خاك م يشوند . بيمار يشاخ و برگ م يريشه و حت

، خاك گلدان يا مزرعه قرار دهيد ، خاك بستر را با استفاده از يك مااده   يل از آنكه گياه را در بستر اصلقب   

 ييا حرارت يا تهويه و حرارت استريل كنياد ، در ايان حالات جمعيات پاتوژنهاا      يكننده تدخين يضد عفون

 يكنيد نياز يون خاك استفاده مبد يخواهند شد . اگر از بسترها يموجود در خاك بسيار كمتر از مقدار واقع

در اين بسترها بسايار كمتار از    يقبل از كاشت نيست چرا كه جمعيت پاتوژن يو ضد عفون يبه بهداشت زراع

 يرا نما  يخاكز ياين بسترها اجازه رشد به پاتوژنها ياست . خاصيت تهويه شديد و زهكش يخاك يبسترها

ت ريز مفيدند كه ماانع از رشاد پاتوژنهاا شاده ياا آنهاا را       موجودا يبدون خاك برا يدهند . معموالح محيطها

مفيد در  يدارند . جمعيت ميكروبها يبدون خاك پتانسيل تلقيح پائين يكند . به بيان ديگر بسترها يپارازيته م

 رسد .  يكمپوستها به حداكثر خود م

حارارت مناساب تار از     كارد .اساتفاده از   ييا حارارت تيماار ضاد عفاون     يتوان خاك را با مواد شيمياي يم

 صحيح آن در گلخانه ها و نهالستانها بسيار مشكل است .  ياجرا ياست ول يموادشيمياي
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شاوند . باياد گلادانها ، راهروهاا ، ساكوها و       يمشمول وسايل همراه با محيط كشت نيز م يبهداشت زراع  

 نمود .  يخطوط عبور آب را نيز پاكيزه و ضد عفون

 وارد گلخاناه  يآب ، شبكه ها و سااير وساايل آبياار    يريشه از طريق لوله ها يوسيدگعامل پ يپاتوژنها     

نيز يك  ياز آلودگ يكرد . استفاده از  بذورعار يتوان با استفاده از كلرين آب را نيز ضد عفون يشوند . م يم 

وقه از طرياق  ريشه وط يها ريشه گلخانه است ،عوامل پوسيدگي ياز نفوذ پوسيدگ يجلوگير يراه ديگر برا

 شوند .  يقطرات يا ترشحات آب منتقل م

 :  يتغييرات محيط

و محصول شرايط محيط را به نفع گياه تغييار داد . اساترس گيااه را ضاعيف      يتوان بسته به نو  بيمار يم   

 يزياد ، خيسا  يكند . از استفاده از نمكها يريشه حساس م ينموده و آن را به موجودات زنده عامل پوسيدگ

 ي)مديريت استرس يعن  پائين بپرهيزيد .  ي، دماها يبين فواصل آبيار يرگ و تهويه نامناسب خاك ، خشكب

 آن .(  يايجاد محيط رشد مناسب و حفظ پايدار

اسات.    توليد گال و گيااه در گلخاناه هاا     ياصل ياز راهها يو گلخانه ا يصحيح محصوالت زراع يآبيار  

 شود .  يآلوده م يگياه يو سريعاح به پاتوژنها يه باشد به راحتقرار داشت يكه تحت استرس آب يگياه

PH  هساتند كاه    يگلخانه از عاوامل  يو چكه كردن از سازه ها يموجود در آب آبيار يو تركيب مواد معدن

در  يباعاش اساترس و مشاكالت    يساطح  يشده ، كلسيم بااال و آلكاالين در آبهاا    يمنار به ايااد استرس آب

 يريشه استفاده از يك محيط كشت دارا يهامبارزه با پوسيدگي يوند . يك راه ديگر براش يريشه م يسالمت

عباور هاوا    ي% فضا بارا 51% رطوبت را نگهداشته و 01كه  يكشت يمناسب است . محيطها يتهويه و زهكش

ند عد  اكسيد كربن نياز دار يكنند . ريشه ها به جذب اكسيژن و دفع د يدارند و به سالمت ريشه ها كمك م

 يهاشود . محيط يريشه م يتنفس ريشه گياه مناربه استرس گياه واحتمال بيماريها يبرا يكاف يوجود فضا

جرياان هاوا و آب    يخود را برا يتازيه شده و به تدريج منافذ درون يپيت و كمپوست به آرام يكشت حاو

 دهند .  ياز دست م

 گياهان مقاوم : 

 يمثال، برخا  يمقاو  تر هستند . برا يريشه حساس و عده ا يبروز بيماريهاگياهان ميزبان نسبت به  يبرخ   

باه بيمااري پاي     يارقا  شمعدان يحساسند وبرخ Rhizoctonia( به بيماري  (Poinasettiaارقا  پونيسيتا

 حساسند. Phytophtoraطوقه  يو ارقا  پپروميا به پوسيدگ يحساس ترند . بنفشه آفريقاي  Pythiumتيو  
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 : يپژمردگ ياريهابيم

 كه قسمت يا تما  برگ يا شاخه يا گل گياه يقابل تشخيص هستند . به طور ياين گروه از بيماريها به آسان   

خشك شدن همراه است . اين پديده ممكن است يكباره يا سبزيا   يبا زرد معموالح يشود . پژمردگ يپژمرده م

 به مرور زمان اتفاق بيافتد .

بستر گياه كه در  يزا هستند . مانند خشك يو غير عامل بيمار ياز عوامل محيط يها ناش يگاز پژمرد يبعض   

 اتفاق بيافتد .نيز اين بيش از حد در مدت زياد   يشود . ممكن است در اثر آبيار يپژمرده م يآب ينتياه ب

قه و شاخه گيااه كاه   ا جانوران زيان آور از قسمت طويدر نتياه تغذيه حشرات ممكن است گياه  يپژمردگ   

شرو  شاده و هماراه    يپائين يگياه كه از برگ ها يبروز نمايد . پژمردگ د ،نآبكش شو يآوندهاموجب قطع 

ازگياه است . اين پدياده در گلخاناه   ها  دنماتازتغذيه  يبرگ ها و يا سبز خشك شدن آنها است ناش يبازرد

 شود يخسارت زا ، نحوه كنترل توضيح داده م ياه دنماتخيار بسيار رايج است . ) در قسمت مديريت  يها

 شود . يدر گياه م يقابل حل در آب در اطراف ريشه باعش پژمردگ ي( باال بودن نمك ها.

 

 : يپژمردگ يزا يعوامل بيمار

 يگياه هستند . از جملاه مهام تارين عوامال قاارچ      يزا پژمردگ يقارچ ها و باكتريها از جمله عوامل بيمار   

خاكزاد هستند  اين عوامل اصطالحاحورتيسليو  و از گروه باكتريها اروينيا و پسودوموناس هستند .  فوزاريو  و

كنند  يمختلف ريشه به گياه حمله م ي. اين عوامل از محل زخم ايااد شده در ريشه ها و طوقه و از قسمتها

 تشخيص : . 

زا آسان نيست . به  يتشخيص نو  عامل بيمارگيرند .  يآبكش گياه كه مورد حمله قرار م يآوندها معموالح   

آبكش و انسداد آنها شده و به اين ترتياب   يباعش تخريب بافت آوندها يزا پژمردگ يعوامل بيمار يطور كل

اين عوامل موجاب تساريع    يشوند . ترشحات سم يگياه م يهواي يبه اندا  ها يمانع انتقال آب و مواد غذاي

 شود . يم يبروز پژمردگ

كناد . معماوالح    يما  يو  به پژمردگا يك قسمت از برگ شر معموالح يميا ورتيسليو ييومفوزار يژمردگدر پ  

 دهند . يابتدا اين عاليم را نشان م يمسن و پائين يبرگ ها

است و باالخره گياهاان ماورد    يسر شاخه ها از ديگر عاليم اين عوامل قارچ يريزش برگ ها و خشكيدگ   

آبكاش   يرتيسليو  در محل آونادها وفوزاريو  يا  يعاليم بيمار يدر چنين حالت ،ند مان يحمله از رشد باز م

 شود .  يمشاهده م ييا قرمز قهو ه ا يبه رنگ قهوه ا
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كه  يشود . به طور يبرگ ها مشاهده م يسودوموناس عاليم ابتدا رو يباكترياي يپژمردگ يدر مورد بيمار   

كند  يبه ساقه گياه حمله م يكند  و وقت يم يگ و دمبرگ پيشروحاشيه برگ پژمرده شده و به سمت پهنه بر

زا باه متخصاص    يعامل بيماار دقيق تشخيص  يبه هر حال برا تا سياه قابل مشاهده است . يبه رنگ قهوه ا

 مربوطه و آزمايشگاه مراجعه شود .

 کنترل : 

از عامال   ياز نشاء و قلام عاار   استفاده يگياهان زينت يآوند يپژمردگ يها يمهم ترين روش كنترل بيمار   

دهناد . بناابراين    يرا نشان نم يزا عاليم بيمار يزا است . در بيشتر مواقع گياهان حامل عوامل بيمار يبيمار

پس از هار   . چاقو يا تيغ تهيه قلم را حتماح اطمينان از سالمت گياه در منبع تهيه نشاء و قلم حايز اهميت است

وارد كنيد . از وارد كردن قلم ها داخل ظرف محلول قارچ كش  درصد 71يك ليتابار استفاده در محلول الكل 

نمائياد .   يكش اجتناب نمائيد . خاك و گلدان ها تهيه قلم يا نشاء را با جريان بخار آب ضد عفاون  ييا باكتر

و  دبرومايا اينكار استفاده شود . به غير از متيل  يبرا يبه اين روش از سمو  شيمياي يدر صورت عد  دسترس

 وارد كشور نشده است .  يديگر يمتا  سديم كه هنوز هم قابل دسترس است تركيبات ضد عفون

ه گياه سالم و داشتن گياه ي، ته يرعايت بهداشت محيط گلخانه شامل از بين بردن منابع آلودگ ياما بطور كل   

آب و خاك و مديريت كنترل عوامل  PHو مديريت تغذيه گياه ، تنظيم  يح باغبانحيبا اعمال عمليات ص يقو

گياه و اجتناب از استرسهاي آبي و محيطي باه گيااه ماي تاوان تاا حاد        يمحيطي گلخانه و نيز مديريت آبيار

 ها مبتال شود . ياميدوار بود كه گياه كمتر به اين بيمار يزياد

تورالعمل توصيه شده ميتوان مطابق دس ييهاي باكتريا يكنترل بيمار يبه هر حال استفاده از تركيبات مسي برا

توصيه شاده  دز مانند بنوميل مطابق سيستميك  يكشهاقارچي استفاده از قارچ يمفيد باشد . در مورد بيماريها

 يه است .صآن قابل تو يهر گياه و بسته به مرحله رشد يبرا

 

  ي بوتراتيس : گسوخت يبيمار

 يرچ بوتراتيس است . در بعضي موارد عاليم بيماراز قا ياغلب بيماريهاي سوختگي گل ، ميوه و برگ ناش   

عاليام   پوسيدگي خاكستري  گفتاه ماي شاود .    زني يديده مي شود كه نا  بيمار يخاكستر تودهبصورت يك 

غاده   ريازو  ، پيااز ،   يبوتراتيس شامل سوختگي در هر قسمت گياه ، لكه برگي يا شاانكر سااقه ، پوسايدگ   

است . كنيدي عامال    Botrytis cinereaد . مهمترين گونه بيماري زا مرگ گياهچه ديده شو ينتگياهان زي

كنيدي ممكن است همراه جريان باد يا بااران جابااا شاوند .     يشود . تعداد زيادبه راحتي پخش مي يبيمار

 كنيدي ها از محل زخم دريافت گياه يا از محل روزنه ها وارد گياه شوند و آلودگي ايااد نمايند .
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 يدر طا  يپس از هر بار آلودگ يكنيدسريع اتفاق بيافتد و پخش شود . تشكيل  يممكن است خيل يآلودگ   

باه   يخناك و رطاوبت   يبه قارچ باوتراتيس در آب و هاوا   يآلودگ يبه طور كل  گيرد . ياعت صورت مس 9

و عاد   سرعت توسعه يافته و چنانچه سطح گياهان خيس باشد ، سرعت آن بيشتر است . تراكم زياد بوته ها 

 است . يطغيان بيمار يجريان هوا در داخل گلخانه از جمله شرايط مطلوب برا

 

 : يکنترل بيمار

 يداخل گلخانه و پائين آوردن رطوبت نسب يگردش هوا ياستفاده از فن ها يمهم ترين روش كنترل بيمار   

و صبح زود از خايس   داخل گلخانه به خصوص هنگا  غروب يگلخانه است . جريان هوا يو نيز تنظيم دما

 يتواناد باه طغياان بيماار     يكند و چنانچه اشاره شد خيس شدن سطح گياه م يم يشدن سطح گياه جلوگير

را برهم بزناد اهميات دارد . هارس و تناك كاردن       يكه شرايط مناسب طغيان بيمار يكمك نمايد . هر اقدام

مهام   ياز توسعه بيمار يو شب در جلوگيردر هنگا  غروب  يو اجتناب از آبيار يگياهان و تنظيم دور آبيار

 اهميت دارد . يحذف گياهان آلوده و رعايت بهداشت محيط گلخانه در كاهش بيمار است.

وساايل كاار )    يضاد عفاون   يدرصد برا 71ك يدقت در عد  ايااد زخم در گياهان و استفاده از الكل اتيل   

كاه گياهاان    يو دوره رشاد  يشرو  آلاودگ در هنگا   يحفاظت يو تيغ و .... ( استفاده از قارچ كش ها يقيچ

در هزار  5به نسبت  زنيب ومانكوزب  يحفاظت يدارند مفيد است . از جمله قارچ كش ها يحساسيت بيشتر

در  0 – 2/0استفاده از قارچ كاش كاپتاان باه نسابت      يشود . در صورت توسعه و پيشرفت بيمار يتوصيه م

 شود .  يهزار توصيه م

 

 و شانکر  ي، سوختگ يبرگ هلک ييهاساير بيمار

زا موجاود در   يبه نو  قارچ عامل بيماار  يها بستگ برگ ، ساقه يا گل يها رو يو لكه برگ ينو  سوختگ   

 شوند .  يگياه ديده م يكانوپ يپائين يها در برگ ها يو سوختگ يلكه برگ گلخانه دارد معموالح

 برگ كاه معماوالح   ير و رنگ پريده روهاله دا يرت لكه هابه صو يلكه برگ يبيماريها يبعض يعاليم كل    

سركوسپورا است . چنانچه لكاه هاا زاوياه دار و پشات      با حاشيه قرمز رنگ معموالح يكه هاآلترناريا است . ل

است كاه در رز باا خازان بارگ هاا       ييا كرك يسفيدك داخل يبرگ بار قارچ به رنگ تيره مشاهده شد بيمار

 همراه است . 

 : کنترل 
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است . توضيح داده شده در مورد اين بيماريها نيز صادق  يقبل يكه در قسمت ها يرعايت اصول پيش گير   

كند .  يكمك م يو پايش روند تغييرات آن به كنترل بيمار ينكته قابل ذكر آنست كه تشخيص به موقع بيمار

 به ويژه آنكه استفاده از قارچ كش ها ضرورت داشته باشد . 

توان از قارچ كش كاپتان طبق دز توصيه شده استفاده كرد .  ياين گروه از بيماريها م يكنترل شيمياي يبرا      

 ضرورت دارد .  يكنترل موثر بيمار يروز بعد برا 00تا  7 يتكرار سمپاش

 

 :  يباکترياي يبيماريها

 يمياوه و بدشاكل   يلكاه رو  ، ي، شانكر ، لكه برگا  ي، پژمردگ يشامل گال ، پوسيدگ يباكترياي يبيماريها   

از  ياروينيا و آگروباكتريو  هستند . بعضپسودوموناس ، گزانتوموناس ،  ياست . از جمله عوامل مهم باكترياي

مختلف گياه شاامل   يكنند و به قسمت ها يم يچند سال زندگ ياين عوامل در آب يا خاك تا چند ماه و حت

 يشوند . باكتريها موجودات تك سلول يد و موجب خسارت مكنن يريشه ، ساقه ، برگ ، ميوه و گل حمله م

در افزايش ياا كااهش جمعيات     يشوند. شرايط محيط يتكثير م يدقيقه يكبار با تقسيم سلول 51هستند و هر 

و نيز عوامل ضد باكتريهاا از جملاه    يوجود ماده غذاي يمحيط ، رطوبت نسب PHدارد .  يباكتريها نقش مهم

 ند . مهم هست يشرايط محيط

هرز و گياهان در گلخانه از  ييابد . وجود علفها يجمعيت باكتريها افزايش م يدر گلخانه ها گر  و رطوبت   

 .  كنند يمطغيان  يدر صورت فراهم شدن شرايط محيط يباكتريها هستند و به عنوان كانون آلودگ يميزبان ها

نمايند بلكه از طريق  يكه پخش شده و ايااد آلودگ كنند ييا بذر توليد نم رها اسپو چباكتريها بر خالف قار  

 شود . يتماس با دست كارگران ووسايل كار منتشر م

توانند باكتريها را جاباا كنند . خيس  يباشد ، حشرات نيز م يمآب از جمله عوامل مهم پخش باكتريها       

 يبرا يپائين شرايط مناسب يدما يلكند . به طور ك يكمك م يبودن سطح برگ و شاخه گياه به استقرار بيمار

 .  نيستافزايش باكتريها 

 کنترل : 

وسايل كار و بستر خاك و گلدان ها و نياز ماديريت عوامال     يرعايت بهداشت محيط گلخانه و ضد عفون   

 است .  تهيه قلم و نشاء سالم از يباكترياي ي( از مهم ترين ابزار كنترل بيماريها ي) دما و رطوبت نسب يمحيط

ميزبان باكتريها در محدود كردن  يگياه يهرز و بقايا يكند. حذف علف ها يم ياوليه جلوگير يايااد آلودگ

 يتركيبات گروه مايسين از جمله استروپتومايساين و اكسا   يو بعض يموثر است . تركيبات مس يبيمارشيو  

 يگياه ساوز ين تركيبات ممكن است روند . دقت شود ا يبه كار م يباكترياي يتتراسايكلين در كنترل بيماريها
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برابر دز توصيه شده و مطاابق   ا  غروب يا صبح زود باشد و دقيقاحهنگ يايااد كنند بنابراين زمان محلول پاش

 يو قارچ كش مانكوزب در كنترل بهتار بيماار   يمسصورت گيرد .   مخلوط تركيبات  يدستور العمل سمپاش

 گزارش شده است .

 

 :  گره ريشه يها داتمن

 خود بنا  اساتايلت از ريشاه تغذياه    يسوزن  يشكل هستند كه با قطعات دهان يكرم يموجودات يها دنمات   

به  يروند و نيز موجب بدشكل يتغذيه شده خسارت ديده و از بين م يكنند . در اثر تغذيه گياه بخش ها يم

ريشاه   يباا اياااد زخام رو    والحد ها كه معما شوند .   در نتياه خسارت نمات يدر ريشه م يصورت گره هاي

 شوند . يخاكزاد و باكتريها نيز حمله كرده و در واقع باعش تشديد خسارت م يهمراه است قارچ ها

گره ريشه باه   دزند ، نمات يخسارت م يگلخانه ا ها يسبزو  يها كه به گياهان زينت دمهم ترين گونه نمات   

 ( است . Meloidogyneنا  ماليدوژن ) 

 يآلوده به خاك يا از طريق آب آبياار  ياز طريق قطعات آلوده گياهان ، خاك آلوده ، كفش ها دل نماتانتقا   

عاليام   اسات .   يكاار ساخت   تقريباحمانند و رها شدن از آن  يم يسالها باق آلوده معموالح ياست . در خاك ها

 شااارو  يپاااائين يگيااااه ، خشاااك و زرد شااادن بااارگ هاااا   يگاااره ريشاااه رو  خساااارت نماتاااد 

 ريشاه كاه تاا انادازه ياك فنادق هام         يرو يكه ريشاه هاا بازدياد شاوند گاره هاا       يشود . در صورت يم 

 است . درسد از عاليم بارز خسارت نمات يم

 

 کنترل : 

گره ريشه اسات . ضاد    يها دكنترل نمات ياز موثرترين روش ها برا يآفتاب ده ه روشخاك ب يضد عفون  

 ها است . ار موثر در كنترل نماتدبسي يوش هابا بخار آب نيز از ر يعفون

چه سالها مورد استفاده بوده است اما امروزه باا  + كلروپيكرين و متا  سديم اگر  با متيل برومايد يضد عفون  

و بخاار آب ماورد توجاه باشاد      يآفتااب دها   يتوجه به محدوديت مصرف اين سمو  بهتر است روش هاا 

ها ندارند و تعداد كم باقيمانده در خااك   دنمات يرو ياثير كاملهمچنين تركيبات متيل برومايد و متا  سديم ت

 كنند .  يم يدوباره ايااد آلودگ

كاش   وان از تركيبات نماتاد ت يم يغير شيمياي يروش ها يها در صورت ناتوان دنمات يكنترل شيمياي يبرا   

 مطابق دستور العمل استفاده كرد . ينماكور و راگب
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 :  يويروس يبيماريها

هستند و بار اثار تكثيار     يهستند كه در غياب ميزبان فاقد قدرت حيات يبسيار ريز يويروس ها ، موجودات   

 گيااه ميزباان اياااد    يكاه رو  يپياز به ريبوز  و ساير تركيبات سلول ميزبان دارند . نا  آنها از عاليم خساارت 

كند  يبرگ ايااد م يرو يموزائيك يمثال ويروس موزائيك خيار ، كه لكه ها يشود . برا يكنند گرفته م يم 

 ي. حشرات از مهم ترين ناقلين ويروس ها هستند كه با تغذيه از گياه آلوده و سپس تغذيه از گياه سالم بيمار

ويروس  يدهند . شته ها ، سفيد بالك ها و تريپس ها از ناقلين ويروس ها هستند . انتقال مكانيك يرا انتقال م

و غيره ( نيز امكان پذير است . ويروس ها كيفيت گياه را به شادت كااهش داده و تاا     يها با ابزار كار ) قيچ

،  ي، بدشاكل  يباه صاورت پيچيادگ    يويروس يها يبرند . عاليم بيمار يدرصد به محصول را از بين م 011

و  يميوه ، گل ، برگ و ساقه گياه نمايان است . اين عاليم ممكن اسات باا زرد   يرو، لكه و پيس  يكوته لگ

ويروس ها اسات . در   ياز عاليم عموم يبرگ به صورت موزائيك يرو يلكه ها همراه باشد . يرنگ پريدگ

 ممكن است گياه پژمرده و خشك شود .  يصورت پيشرفت بيمار

 ، تست سرولوژيك در آزمايشگاه الز  است . يويروس يبيمار يقطعتشخيص  يبرا    

اند از جمله عوامل پخش و توسعه بيماريها باشاد . وياروس هاا تاا     تو يبذر و قلمه آلوده به ويروس نيز م   

از  يويروسا  يتوانناد در انتقاال بيماريهاا    يها نياز ما   دتوانند در بذر گياهان زنده بمانند . نمات يچند سال م

 گياهان آلوده به سالم اهميت دارند .

 

 کنترل : 

و داشاتن ياك    ياز آلاودگ  يه ساالم و عاار  است . تهيه گياا  يپيشگير يويروس يها ياساس كنترل بيمار   

باه   ياسات . اساتفاده از ارقاا  مقااو  گيااه      يويروس يها يگلخانه با گياهان سالم نقطه شرو  كنترل بيمار

 يمتر مربع در مبااد  يتاروپود در سانت 01*55ضد حشره  ياهميت دارد . نصب تورها يويروس يها يبيمار

 از ورود حشرات ناقل بسيار مهم است .  يجلوگير ي( برا يو جانب يسقف ي) پناره ها يورود

 يباروز بيماريهاا   يكنترل حشارات ناقال و در صاورت پايش بينا      يهمچنين استفاده از حشره كش ها برا   

 وجود ندارد .  يويروس يدرمان بيماريها يبرا يشود . روش شيمياي يتوصيه م يويروس
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 بيماريها : يکنترل تلفيق

 

 ، ساقه ، گل  برگ يمديريت پاتوژنها

تاوان   يما  كنناد از ايان گاروه     يه برگ ، ساقه ، گل حمله ما لمختلف گياه از جم يانوا  پاتوژنها به اندامها

،  يساپتورياي  يلكاه برگا  ، يآلترناريااي  يلكه برگا ، زنگها ،  Botrytisحاصل از  ي، بيماريها يسفيدك پودر

را ناا  بارد . در    يفوزارياوم ساقه   يو پوسيدگ يسويرو ي، بيماريها يباكترياي يها يها ، لكه برگ پوسيدگي

توان تك تك آنها را نا  برد .  ينم يواقع تعداد پاتوژنها و گياهان مورد حمله آنها آنقدر زياد است كه به راحت

، يك ميزباان ،   يگياه ي، يك بيمار ياما ز يك ديگاه مل .آنها نيز بسيار پيچيده است  يمديريت يروشها يحت

باه  گياه را بدهد . هر سه فاكتور مذكور بايد  يامكان رشد بر روبه پاتوژن نياز دارد كه  يو محيط پاتوژنيك 

مديريت بيماريها در جهات اياااد اخاتالل در ايان      يدر يك مكان حاضر باشند و لذا برنامه هاطور همزمان 

 شوند .   يم يمثلش خطرناك طراح

 

 ( : ي) بهداشت زراع يبه زراع

 يهواي ي) بخشها برگ ، ساقه ، گل يو مديريت بيماريها يپيشگير ياز مهم ترين روشها يعزرا يروشها   

يا گلخانه بوده و لذا از مزار   يهواز قيحتلمايه اسپورها يا  يااين بيماريها دار يگياه ( هستند ، اغلب پاتوژنها

همساايگان   يكال منطقاه و حتا   در  يو البته امكان ايااد شرايط به زراعكند  يسرايت م يمااور به راحت يا

شوند و لذا تخريب  ياز طريق قطرات يا ترشح آب پراكنده م نهااز پاتوژ يديگر بسيار يوجود ندارد و از سو

مثاال   يكماك كناد . بارا    نهاا از رشد پاتوژ يتواند به جلوگير يم يمااور زمين زراع يگياه يو انهدا  بقايا

Botrytis ياز بقاياا  يمنطقه زراع يكند و لذا پاكساز يم ياسپورزائ  يگياه يبقايا ياست كه بر رو يقارچ 

گلخانه يا  يزائد را زير سكو يدر مبارزه با اين قارچ باشد . هرگز موادگياه يتواند راه مفيد يگياهان آلوده م

 يو زنگ يويروس ي، بيماريها يفوزاريوم  يها ، پوسيدگي يباكترياي يدر حاشيه مزرعه نگه نداريد . بيماريها

 شوند .  ياز طريق بذر آلوده در انبار منتقل م

 

 پرهيز از خيس شدن برگ : 

توانناد از مادت زماان     يخطرناك باشاند و ما   يهانپاتوژ يبرا يتوانند حامالن بسيار خوب يقطرات آب م   

باعاش  يا كمتر ساعت  5 يو باكتريها ط يسفيدك پودرمثال  يبيماريها را به داخل گياه منتقل كند برا يكوتاه

، چند ساعت  يآلترنارياي يسفيدك پنهان ، يا لكه برگ Botrytisدر مورد باليت  يشوند ول يبرگ م يآلودگ
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اسپور قارچ آغاز شود .  همواره از ايااد رطوبات و ريخاتن    يبماند تا آلودگ يبرگ باق يرطوبت بايد بر رو

بهترين كار عد  اساتفاده   ،ا تغيير دهيد خود ر ياين كار ،سيستم آبيار ي. براپرهيز كنيد سطح برگ  يآب رو

شود كه آب تما  طول  ينكنيد ، اين كار باعش م ياست . هرگز در آخرين ساعات روز آبيار يباران ياز آبيار

پائين بيايد ،  يبه طور ناگهان از شبانه روز دما شديداح ير ساعاتنانچه دچبماند .  يسطح برگ باق يشب بر رو

از  يسطح برگ وجود دارد و بايد با وسايل تهويه مناسب و وساايل گرمايشا   يبر روامكان بروز قطرات آب 

 نمود .  يبروز اين پديده پيشگير

شود .  گر را در مقابل مدخل هواكش قرار داد تا هوا به محض ورود به گلخانه  يتوان دستگاه گرمايش يم   

را فراهم كارده ،   هاهوا در اطراف برگسكوها امكان چرخش  يو در آخر رعايت فاصله كاشت مناسب بر رو

 شود .  يمسطح برگها مانع از ايااد بخار آب زياد در 

 

 گياها ن مقاوم : 

از  يجلاوگير جهات  استفاده از اين ارقاا    هاپاتوژن بهدرباره گياهان مقاو  محدود عليرغم مطالعات بسيار     

 يساقه و پژمردگيهاا ، پوسايدگ   يمانند پوسيدگ يمفيد است . بيماريهاي ياز راهكارها يخسارت بيماريها يك

توان از طريق مشاهدات دقيق و تغيير رقم ماورد كاشات كنتارل     يرا م يباكترياي يو پژمردگ يفوزاريومساقه 

 كرد . 

 

 قارچ کش ها : 

 يباكتريااي  باليت يدهند . حت ينشان نم ينسبت به كاربرد قارچ كش ها هيچ واكنش باكتريهاويروس ها و    

 و  يباكتريااي باليات  متداول ترين سم مربوط به  .شوند ياز طريق سمو  كنترل م يها نيز به سختلكه برگيو 

كاش باا    يبيوتيك استرپتومايسن به عناوان بااكتر   يها تركيب مس ، مانكوزب است . تاكنون از آنتلكه برگي

 يمحصاوالت گلخاناه ا   يبار رو  يوزستواند باعش گياه يتاثيرات مختلف استفاده شده است ، اما اين سم م

 . شود يشود و لذا استفاده از استرپتومايسين را در سطح گسترده در گلخانه ها پيشنهاد نم

 روش کاربرد قارچ کش ها :

رند . پوشش كامال  بشود تا زارعين نتياه دلخواه را از هزينه خود ن يعد  استفاده صحيح از سمو  باعش م   

ساطح زيارين    است . اما معموالح يگاه شيميايديداز  ي  موثرترين روش سمپاشسطوح گياه يا استفاده از سمو

 يبسيار ريز ما  يهيدروليك و نازلها يماند به اين منظور استفاده از اپليكاتورها يم يده باقربرگها دست نخو
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 ينازلهاا  انتقال صحيح و اساتفاده از  يتنظيم دقيق سم پاش و روشها .بدنبال داشته باشد يتواند نتياه مطلوب

 شود .  يگياه م يبر رو يوزس مناسب مانع از بروز گياه

 :  يسفيدک  پودر

 شوند . يمحصوالت م ياز گياهان حمله كرده و باعش كاهش ارزش بازار پسند يبه بسيار يسفيدك پودر    

 عالئم : 

آلوده گيااه   يقسمتها ي، سفيد رنگ بر رو يكرد : ظاهر پودر يتوان شناسائ يم يرا به راحت يعالئم بيمار   

 يرنگ هستند حاصل ما  يب يكنيديها يفراوان قارچ كه حاو يهااز رشد  هيف ياز جمله برگ .  اين بيمار

 يبرخ يكند . بر رو يميوه ها حمله م يشوند . پاتوژن اكثراح به شاخ و برگ جوان گياه ، ساقه ها ، گلها يا حت

 يبرگ محدود ما  ياغلب به سطح روي ياست . آلودگ جوان يمسن بيش از برگها يگياهان حساسيت برگها

شديد باعش پيچيده  يكند . آلودگ ينيز ديده شده كه قارچ به سطح زيرين برگ حمله م يدر موارد يشود ول

 شود .  يگياه ، ريزش گلها و ميوه ها ، مرگ بافت م يو زرد شدن برگها ، كاهش رشد عموم

شدن ، لولاه شادن    يگياه ، جاروي ييزش برگها ، خشك شدن اندامهاعبارتند از ر يساير عالئم اين بيمار   

توانناد   يكنند ، اما م يگياه حمله نم يزير زمين ياين پاتوژنها مستقيماح به اندامها يبرگها و عالئم شبه ويروس

 و توقاف رشاد قاارچ    يبه طور غير مستقيم بر رشد ريشه تاثير بگذارند . گياهان آلوده به محض كنترل بيمار

 ريشه حساسند .  يهوا يا پوسيدگ ينسبت به حمله حشرات ، آلودگ يخسارت خود را جبران كرده ول

 ( : ي) سيکل بيمار يچرخه بيمار

قاارچ باه ناا      يسااقه هاا   يو سااده بار رو   يتك سالول  يبسيار ساده است . كنيديها يچرخه اين بيمار   

آن ياك سالول جواناه     يشوند و در انتهاا  ياصل مشوند . يك كنيديفور از تور  هيف ح يكنيديفور توليد م

رشد نامطلوب شود به رشاد   يبرا يكه شرايط محيط يگيرد . اين سلول جوانه تقسيم شده و تا زمان يقرار م

سااعت از   50شاود و بعاد از    يتوليد    ما  يدهد . دراكثر موارد در هر روز يك كنيد يو تكثير خود ادامه م

بار   يمتعادل و حرارت و تاثير خشاك  ي، جريان هوا ، دما يسريع رطوبت نسب شوند . افت يكنيديفور رها م

 كنيديها تاثير بگذارند . يتوانند بررشد و رها ساز يبافت قارچ م يرو

 يكنيديها با توليد لوله جوانه رشد كرده و بدرون اپيدر  ميزبان نفوذ كرده و هوساتاريولها را درون سالولها     

عامل سفيدك  يبر پروسه نفوذ قارچها ي، كوتيكول ميزبان و ضخامت ديواره سلولدهند  يتشكيل م ياپيدرم

توانناد باعاش    يما  يمانند نور ، حارارت و رطوبات نساب    يگذارد . از آناا كه عوامل محيط يتاثير م يپودر

 مختلف متفاوت است و همين يضخامت كوتيكول شوند ، لذا فرايند نفوذ در ارقا  مختلف گياه و در قارچها
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سااعت پاس از    09شاود . ظارف    يدر ميزان حساسيت گياهان به اين قبيل بيماريها ما  يامر باعش مقاومتهاي

 كنند .  يرشد م يجوان و بالغ تحت شرايط مطلوب محيط يورود مايه تلقيح ، بافت گياه ، كنيديها

 : يعوامل محيط

 يه بر بروز واكنش و شدت سفيدكهاهستند ك يبرگ و باد از عوامل ي، نور ، خيس يحرارت ، رطوبت نسب   

كناد   ياست كه بر انتقال كنيديها و اسپورهايشان كمك م يگذارند .   باد از مهم ترين عوامل يتاثير م يپودر

گونه مختلاف ايان    يهاست . نياز حرارت آلوده از اولين گا  يلذا به حداقل رساندن جريان هوا در گلخانه ها

كادو   يدرجه سانتي گراد  و بر رو 59در  طالبي يبر رو Erysipheقارچ  مثال يقارچها متفاوت است . برا

از گياهاان در   يزند . اين بيماريها اغلاب در پاائيز و بهاار رخ داده و بسايار     يدرجه سانتي گراد جوانه م 02

 قادرناد  يپودر يبرند . چندگونه ازسفيدكها يجان سالم به در م يشرايط گر  و خشك تابستان از اين بيمار

در ساه گاروه    ياز نظر نياز به رطوبت نسب يپودر يدرجه سانتي گراد نيز رشد كنند . سفيدكها 05تا بيش از

 گيرند :  يقرار م

      panniesa زنناد مثال       يماواد جواناه ما    يرطوبات نساب   يكه تنهاا در شارايط دارا   يآنهاي (1
Sphoerotheca 

 زنند   يرايط خشك جوانه مهم در ش يباال و كم يكه در رطوبت نسب يآنهاي (2

 زنند . يجوانه م يكه در شرايط مرطوب و خشك به راحت يآنهاي (3

استفاده كرد . قارچ سافيدك   يپودر يهاسفيدك يپيش بين يبرا VPPتوان از شاخص فشار بخار آب  يم   

اشت . خواهد د يسطح برگ رشد بهتر يدر صورت تماس بسيار محدود با قطرات آب موجود بر رو يپودر

بااال   يتوانند بر تشكيل و رشد اسپورها تاثير بگذارند . نور بسيار شديد هماراه باا دماا    ينيز م يتغييرات نور

ساايه   يباعش خشك شدن برگها شده و در نهايت رشد محدود خواهد شد . لذا رشد اين قارچها در بخشاها 

مختلف قرار دارند  يغذاي يت استرسهاكه تح يو سرحال بيش از گياهان يدهد . گياهان قو يگياه بهتر رخ م

باا   يمنار به تولياد برگهااي   يحساس شده  چرا كه عد  وجود استرس غذاي يپودر يها سفيدك يبه آلودگ

توان  ينيز نم PHشود و با تغيير  يكوتيكول بسيار نازك خواهد شد . نيتروژن باال باعش افزايش رشد قارچ م

 را كنترل كرد .  يبيمار

 : ييمبارزه شيميا

اساتفاده كارده اناد ، اماروزه      يپودر يمبارزه با سفيدكها يصدسال گذشته زارعين از پودر گوگرد برا يط   

در  يگاوگرد را گرفتاه و روش خاوب    يگذشاته جاا   يگياهساوز  يبدون اثرات جانب يگوگرد يهاقارچ كش

كاه باا    يمشاكل  يوناد ولا  ر يبكار م يو مه پاش يهستند . اين سمو  به صورت سمپاش يمبارزه با اين بيمار
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 يآن به حرارت است . خاصيت گياهساوز  ياستفاده از گوگرد در گلخانه و مزرعه وجود دارد حساسيت باال

 يگاوگرد را بار رو   يدينوكاپ ) كاراتان ( جا 0001باال بسيار مشكل ساز است . در دهه  يگوگرد در دماها

پائين ماوثر تار    يبوده و در دماها يكمتر يخاصيت گياهسوز يگياهان حساس به گوگرد گرفت چراكه دارا

 يگياهاان زينتا   يبرخا  يبار رو  ي( بسيار موثر بود . ول ي) مه پاش يو تدخين يباشد  به صورت سم پاش يم

شااخ و   يسيستميك هساتند كاه بيماريهاا    يهااز قارچ كش يشود . تريميدازول گروه يم يسوزباعش گياه

مباارزه باا    يمهم مورد استفاده بارا  يهااز قارچ كش نو كاپ و توپازتيلت، ديكنند .  يبرگ و گل را درمان م

هستند ، اغلب تريفوزين با تيوفانات ا متيل يك بازدارنده استرول است كه مانع از جوانه   يپودر يهاسفيدك

كننده  يمورفولين بوده و اثر پيشگير يهاشود . دودمورف  از گروه قارچ كش ياسپورو رشد ميسيليو  م يزن

 يپودر يهابا سفيدك يمشابه با آن است . در مبارزه شيمياي يدمورف نيز تركيب يو ريشه كن كننده دارد . تر

هدف آغشته كردن كامل سطح برگ به سم است و بهتر است سطح زيرين برگها و گلها و ميوه ها نيز به سام  

اخيارا   .يا ريشه كن كننده داشته باشد تواند اثر كاهنده  يم   يبين دفعات سم پاش يآغشته شوند . فاصله زمان

در ايران نيز تركيبات بيولوژيك به نا  سوبتيلين براي كنترل اين بيماريها مورد ازماايش قارار گرفتاه و نتاايج     

 خوبي داشته است.

 :  يبهداشت زراع

 ه منتقال آلاود  يخفته درون جوانه هاا  يهااز طريق ميسليو  يپودر يهابا سفيدك يدر اغلب موارد آلودگ   

ايان   يكاهاد ولا   يآلوده از پتانسيل مايه تلقايح زمساتانگذران ما    يشود . هرس و انهدا  اندا  جوانه ها يم 

 يهاقابل توصيه نيست . در مورد سفيدك ،كه زمستان مشخص ندارند يراهكار در مورد محصوالت گلخانه ا

تواناد ماوثر باشاد ، از     يمزرعاه ما   هرز ميزبان از سطح يگسترده ، حذف علفها يطيف ميزبان يدارا يپودر

در سطح مزرعاه ياا    ياز وزش باد يا جريان هوا در منطقه آلوده مانع از گسترش بيمار يديگر جلوگير يسو

آلوده  يخفته بدون جوانه ها ياز وجود ميسليو  ها يمقررات قرنطينه اي يتوان با اجرا يشود . م يگلخانه م

صحيح گلخانه امكان جرياان هاوا را    يستفاده از سيستم تهويه طراحآگاه شد . رعايت فاصله كاشت مناسب ا

تولياد حارارت و مراقبات شابانه از رشاد       يكند . نورشديد لوله ها يكم م يايااد كرده و از خسارت بيمار

گردد و آخرين  يكند . اين راهكارها مانع از سرد شدن سطح گياه و رشد ميسليومها م يكم م يسفيدك پودر

 سطح برگهاست . استفاده از حرارت باال مانع ازرشد ميسليو  يماندن قطرات آب بر رو ياز باق يراه جلوگير

 مدت بسيار كوتاه اجرا شوند .  يبايد ط يچنين برنامه هاي يشوند . ول يها م
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 زنگ ها : 

زيااد انباوه    كاه در تعاداد   يآنها گرفته شده است و زمان يزرد تيره تا قهوه ا يزنگ از اسپورها ينا  بيمار   

شود كه  يآنقدر زياد م يموارد شدت اين بيمار يدهند و در برخ يشوند . به گياه ظاهر زنگ زده م يتوليد م

برند  ياز گياه را از بين م يگياه يا قسمتهاي يرشد گياه را محدود نموده و باعش ريزش شديد برگ شده و حت

نو   2دوره رشد تا  ياز آنها ط يشان دارند برخ يزندگاز زنگها دو فاز يا مرحله جداگانه در چرخه  ي.بسيار

 يميزبانها يخود را بر رو يناجور ميزبان سيكل زندگ يبنا  زنگها يكنند . عده ا ياسپور مختلف نيز توليد م

ياك   يآنهاا بار رو   يكنند و در مقابل انوا  جورميزبان نيز وجود دارند كه مراحل اسپورزائ يمختلف كامل م

 شود .  يم يپرنو  ميزبان س

 مراحل اسپور :

 شوند و يا ممكن است توليد شوند عبارتند از :  يكه در يك سيكل كامل زنگ ها توليد م يانوا  اسپورهاي    

 يزنگ عموميت داشته و از اهميات اقتصااد   ياين نو  اسپور در تما  بيماريها:  Uredosporeاوردوسپور  

 يدهند اين اسپورها به سرعت جوانه زده و آلوده ساز يزنگ زده مبرخوردار است اين اسپورها به گياه ظاهر 

شاود . ايان    يرنگ شده و اسپوردرسطح زيرين برگ ظاهر ما  يكنند . در اثر فعاليت اسپورها بافت گياه ب يم

 شوند .  يظاهر م IIنو  اسپور در مرحله 

رها بااوده و در كنااار : مرحلااه اسااتراحت اسااپو  Teleutosporeيااا تلتوسااپور  Teliosporeتليوسااپور 

از زنگهاا ،   يشوند . از نظار رناگ تياره تار از آنهاا هساتند در بسايار        يآنها توليد م ياردوسپورها و يا باا

 يزمستان هستند و باعش آلاودگ  يقارچ ط يزنند و لذا عامل بقا يتليوسپورها بعد از گذران زمستان جوانه م

كنند ، تليوساپورها   يار كوچك به نا  بازيدپوسپور توليد ماسپور بسي 0هر تليوسپور  يشود ول يبافت گياه نم

 ياز تليوساپورها حاصال ما    يهواز ي:اين اسپورها Basiduosporeرشد قارچند . بازيديسپور  IIIمرحله 

 رشد قارچ هستند .  IV شوند و مرحله 

 يرا تشكيل ما قارچ  يبسيار كوچك مرحله جنس ييا اسپرماتيو  : اين اسپورها Pycneosporeويكنوسپور 

بناا  پيكنيوياو  ياا     يبسايار كاوچك   يشوند . اين اسپورها در ساختارها ينم يدهند و باعش هيچگونه آلودگ

را   Oمرحله ييا نارنا Aشوند . اين اسپورها به رنگ زرد  يبرگ ظاهر م يسطح فوقان ياسپرماگونيو  بر رو

 دهند .   يتشكيل م

بنا  اسيد  در سطح زيرين بارگ   يتخصص ين در ساختارهاروش ي: اين اسپورها Aeciosporeاسيوسپور 

رشد قارچ  Iشود اين اسپورها مرحله  يرنگ و متور  م يشوند ، بافت برگ درتماس اين اسپورها ب يتوليد م

 باشد .  يم
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 :  يرشد بيمار

ت و ساقه و گال نياز گازارش شاده اسا      يموارد آلودگ يكنند و در برخ يزنگها به برگ اكثر گياهان حمله م

ابتدا آلاوده شاده و نهايتااح مارگ بارگ را       يپائين يشوند . برگها ياسپورها از طريق باد يا ترشح آب منتقل م

مرگ گياهچه نيز ديده شده است . ريزش برگ ، توليد شانكر ، ضعف گياه از عالئم  يبدنبال دارد و در موارد

 ياست . آلودگ ياسپورها ضرور يه زنجوان يسطح برگ برا ياست . وجود رطوبت بر رو يديگر اين بيمار

بهترين شرايط رشد اين قارچهاا هساتند .    يسرد طوالن يگر  و شبها يدهد . روزها يساعت رخ م 2/0 يط

كمون  ياز زنگها يك دوره طوالن يدرجه نياز دارند . بسيار F 72-21پائين  يبه دما يجوانه زن ياسپورها برا

 گياه دارند .  يبر رو ميزبان و بروز عالئم يبين آلوده ساز

 

 مديريت زنگ ها : 

هستند بايد  IIIمرحله استراحت زنگ  يمعموالح حاو يگياه يزنگ بسيار مشكل است . بقايا يكنترل بيمار    

ماوثر   يآلوده در كنتارل بيماار   ي، حذف برگها يبالفاصله دفن يا منهد  شوند . در مراحل اوليه شرو  بيمار

در  يبود لذا بهترين كار آبيار يسطح برگ يد متوجه پاشيده شدن قطرات آب بر روباي ياست . در زمان آبيار

 كند .  يآخرين ساعات روز است رعايت تهويه مناسب حفظ فاصله كاشت مناسب نيز به جريان هوا كمك م

اساتفاده كارد . ماانكوزب ،تريااديمفون ،      ياز بيماار  يپيشاگير  يتاوان بارا   ياز قارچ كشها ما  ياز بسيار   

سيساتميك مانناد تريااديمفون ،     يتريفورين و كلروتالونيل از اين گروه قاارچ كشاها هساتند . قاارچ كشاها     

سيساتميك بااز دارناده بيوسانتز      يروند . امروزه از قاارچ كشاها   يكربوكسين  نيز بكار م يتريفوزين و اكس

وجه نو  قارچ مورد نظر نياز  شود . در زمان استفاده از قارچ كش بايد مت ي( نيز استفاده م EBIارگوسترول )

 يا رشد نامنظم گياه اجتناب ناپذير است .  يبود و در صورت استفاده نادرست بروز گياهسوز

 

 قارچ کش ها : 

متداول در كنترل اين بيماريهاست و  ياز راهها يريشه يك يمبارزه با بيماريها يها برااستفاده از قارچ كش   

استفاده از قارچ كش و دريافت نتياه مطلاوب ،   يشود . برا يياد م يفاعاز اين روش به عنوان خط چهار  د

معماوالح هار    يپيشگير ياز قارچ كش تهيه كرده و در تما  محيط كشت بريزيد . در برنامه ها يمحلول مناسب

گيااه   يسيستم ريشاه ايا   يبرا يشود و در اين حالت قارچ كش به عنوان يك سد دفاع يماه اين كار تكرار م

 كند .  ينقش درمان كننده را نيز ايفا م يكند . در موارد يم عمل
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كننده در فرموالسيون گرانول به باازار عرضاه شاده اناد و اغلاب در زماان        يپيشگير يهااخيراح قارچ كش   

مباارزه باا    ياز تركيب چند قارچ كاش بارا   يشود . گاه ياناا  م يكاشت وارد خاك شده و بالفاصله آبيار

مورد استفاده در گلخانه ها و مازار    يچند دهه اخير نو  و تعداد قارچ كشها يشود .  ط يده ماستفا يبيمار

كرده اند .   متاالكسيل يك قارچ كش با طيف اثر گسترده است. ايان قاارچ كاش در ماوارد      يتغييرات بسيار

بوته  يكنترل  بيماريها گردد . براي يبوته م يآن باعش كوتولگ يكاربرد دارد ، افزايش دز مصرف يبسيار زياد

 و  Rhizoctonia  ،Cylindrocladium ، Thielaviopsisاز  يساقه در ريشاه ناشا   ي، پوسيدگ يمير

Fusarium .از اين قارچ كش استفاده مي شود 

 يامرزه مصرف آن بار رو  يشده  ول يدور در مورد اين بيماريها  نيزاستفاده م يقارچ كش بنوميل از سالها   

 شود . يآن تيوفانات متيل  مصرف م ياياالت متحده ممنو  است و باا يتگياهان زين

ريشه ماوثر اسات كاه باه صاورت فرموالسايون        يتيوفانات متيل بر عليه ريزوكتونيا و ساير پوسيدگي ها   

 شود .  ي% توليد شده و مخلوط با خاك و يا به صورت پودر وتابل مصرف م 9گرانول 

بروز مقاومت قارچ به اين تركيب  يدر موارد يموثراست ول يليه سفيدك پودرقارچ كش تيوفانات متيل برع

 يبه مادت طاوالن   يفعاليت سيستميك نسبتاح خوب بوده ول ياز اين تركيبات دارا يگزارش شده است. بسيار

 بوتاه  يمتاسفانه مانع از سنتر اسايدجيبرليك شاده و نهايتااح باعاش كوتاولگ      يمانند ، برخ يم يدر محيط باق

گر  و يا در زمان وزش باد به سارعت   ينيز به صورت مواد فرار بوده و در مزرعه ، هوا يشوند. عده اي يم 

بار مصرف ،  0تا 0شوند . بهتر است در زمان استفاده از اين گروه قارچ كش ها پس از هر  يدر هوا پراكنده م

در هزار آن براي كنتارل سافيدك    0نو  قارچ كش را عوض كنيد . قارچ كش ديگر تيلت مي باشد كه نسبت 

 پودري نتايج خوبي داشته است.

 و متنااوب  هساتند كاه در صاورت مصارف مكارر      يمانكوزب و كلروتالونيال ) داكونيال( از قاارچ كشاهاي    

 يكربوكساين ياك قاارچ كاش تخصصا      يمبارزه با زنگها داشته باشند ، اكس يبرا يتوانند نتياه مطلوب يم 

ها است . اخيرا در ايران نيز تركيبات بيولوژيك به نا  سوبتيلين براي كنترل ايان  مبارزه با زنگ يسيستميك برا

 بيماريها مورد ازمايش قرار گرفته و نتايج خوبي داشته است.

مبارزه  يقارچ كش امروزه برا 02شود و در نهايت  يباعش تخريب گلها و شاخ و برگ گياهان م ياين بيمار

ترين تركيب از اين گاروه و نياز سااير سامو       يشده است . بنوميل ، قديم در گلخانه ها ثبت يبا اين بيمار

مناطق مقاومت اين قاارچ   يدر برخ يگيرند ول يگروه تريميدازولها نيز در سراسر جهان مورد استفاده قرار م

 . .دارند يبه سمو  گزارش شده است . مانكوزب و كلروتالونيل نيز اثر خوب
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توانند بسايار خساارتزا    يدر صورت بروز م يدهند ، ول يرخ م يصورت تصادفها گر چه به ساير لكه برگي

 مبارزه با اين قارچها وجود دارد .  يقارچ كش ثبت شده برا 05باشند . 

اند و از ايان گاروه    يلكه برگ يطيف اثر بسيار گسترده در برابر اكثر قارچها يترين انوا  آنها دارا يقديم   

 انكوزب و زينب را نا  برد. توان كلروتالونيل ، م يم
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