
فات ؟
 
 مدیریت تلفیقی آ

Integrated pest management (IPM) ? 

 
فنی بخش  

هنگام طالی  ی تجارت شرکت  



فات کنترل مختلف های روش تلفیق و هوشمندآنه گزینش
 
 های بیماری  و آ

فت آقتصادی خسارت کاهش منظور  به کافی کارآمدی آز که گیاهی
 
 برخوردآر آ

   .باشد آجتماع و آکوسیستم برآی سوء جانبی آثرآت حدآقل دآرآی و



 ؟IPM  چرآ

 

فات کنترل روشهای آز بیساری  شکست
 
 .تنهائی به آ

فتکش آز بیساری  به نسبت مقاومت بروز
 
 .ها آ

فتکش خطرآت
 
 بدلیل محصول کنندگان مصرف و کاربرد زمان در کشاورزآن سالمت برآی ها آ
 .محصول در سم باقیماندگی

فات روی قاطع آثر دآرآی که خطر پر سموم آز بیساری  شدن خارج مصرف رده آز
 
 .هستند آ

موجود طبیعی دشمنان ضعف یا منطقه در کارآمد طبیعی دشمنان وجود عدم. 

 



 IPM اصول اولیه

 شناسائی دقیق آفت. 

 پایش مداوم و مستمر آفات کلیدی. 

 تعیین آستانه خسارت و سطح شروع مبارزه برای هر آفت. 

 تعیین استراتژی و تاکتیک های مبارزه. 

 شیمیائی  وبیولوژیک  ، فیزیکی،مکانیکی، زراعی    

 ارزیابی. 



 محصوالت مهم کشاورزی 

 

 محصوالت زرآعی و سبزی و صیفی 

 

 محصوالت باغی و درختان میوه

 



فات مهم محصوالت کشاورزی 
 
 آ

ور گیاهی
 
 حشرآت و کنه های زیان آ

ور 
 
 جوندگان زیان آ

 پاتوژن ها و بیماری های گیاهی

 علف های هرز خسارت زآ



 شرآیط مزرعه و محیط کشت

 Green and glass housesدر گلخانه و فضای بسته و کشت متراکم •

 

  Open fieldsدر فضای باز •



فات گیاهی در گلخانه
 
 مدیریت آ



لودگی کجاست
 
 منشاء شروع آ

فات کنترل تئوری  در•
 
 .باشد ساده آمری  باید گلخانه آ

 

 .آست مشابه زنده موجود یک زنده آرگانیسم هر منشاء که کنیم باور  آگر•

 

فات که بود آین بر قدیم نسل باور •
 
 .میشود تولید هوآ یا خاک آز آ



 آصل مهم بطور خالصه آین آست

فات نباید در گلخانه 
 
آگر شروع کشت با گاخانه سالم و گیاهان سالم باشد آ

 مشکل ساز باشد



لودگی 
 
آسترآتژی جلوگیری آز بروز آ

 در گلخانه 



الینده جدید در گلخانه چیست
 
 ؟منابع آ

جدید منابع و گیاهان. 

 .(سالم نشاء و نهال بذر، ) سالم منابع آز آستفاده    

 لوده گیاهان
 
 .مانده بجا آ

لوده منابع حذف   
 
 گلخانه در گذشته های کشت آز مانده بجا آ

فات ورود
 
 .گلخانه به آ

 صورت در که هستند ها ورودی مهمترین آز کننده خنک سیستم و تهویه سیستم هوآکشها، ها، درب  
فات ورود رآ مناسب پوشش عدو

 
 .میکنند مهیا رآ آ

 



فات مهم گیاهان در گلخانه
 
 آ

 مگس های سفید•

 شپشه های دروغی و سپر دآرآن•

 (کنه های تار تن و آریوفیده)کنه ها •

 سهایپتر•

 مینوزها•

فات متفرقه•
 
 آ



 
 کنه تارتن دو نقطه ای

 دامنه میزبانی بسیار وسیع•

دارای بدنی تخم مرغی شکل و •
 .چهار پا

به رنگ زرد متمایل به سبز و •
در مواردی قرمز و دارای دو 

 .لکه تیره در طرفین بدن

نسبت به بسیاری از آفتکش ها •
و کنه کش های رایج مقاوم شده 

 .است

Tetranychus urticae 

 



 آثار خسارت روی گیاهان مختلف

 



 دونقطه های کنه تصویر

 گیاهان برگ پشت ای

 Typical.آلوده



 .(belowالرو و پوره کنه در حال پوست اندازی



When monitoring for spider 

mites, the tell-tale stippling is 

easily spotted.  The mites will be 

on the underside! 

آلودگی شدید کنه های دو نقطه ای روی برگ 

 گیاهان میزبان



آلودگی خیلی شدید که کنترل شیمیائی صورت نگرفته در این شرایط باید گیاهان 

حذف شودآلوده از گلخانه   



فت
 
 مرآحل زیستی آ



 بیولوژی کنه دو نقطه ای تارتن



  تصویر شماتیک مراحل مختلف زندگی کنه های تارتن



فت
 
 آبزآر مورد نیاز در پایش آ

دستی ذره بین های    
 ذره بین های بزرگ تر

 جدول یاداشت برداری و ثبت پایش کارت 



 کارت های چسبنده

 طیف میتوآنند چسبنده زرد های کارت•
فات آز وسیعی

 
 سفید، های مگس جمله آز آ

 ها مگس آنوآع و بالدآر های شته ، ها ترپس
 .بیاندآزند دآم به و جلب رآ

 1000 تا 250 بین مساحتی برآی کارت یک•
 .آست کافی مربع فوت

فت نوع به بسته•
 
ن نصب وضعیت آ

 
 ممکن آ

 شرآیطی در مگسها آز بعضی .کند فرق  آست
  .میشوند جلب بیشتر باشد آفقی کارت که

 و مفید حشرآت آست ممکن ها کارت آین•
 .بیاندآزند دآم به نیز رآ زنبورها



     بازدید گیاهان 

 .چه بخش از گیاه باید بازدید شود•

 

روییدهبرگهای تازه     

 برگهای بالغ           

 برگهای پیر           

بازدید را از مناطق دارای مشکل •

 .شروع کنید

گوشه ها و کناره ها را در آمار •

 .منظور نکنید





 سایر گونه های مهم کنه های گیاهی

 (Tetranychus urticae)کنه دو نقطه ای •

 Oligonychus ilicusکنه قرمز •

 Polyphagotarsonemus latusکنه پهن •

 Rhizoglyphus echinopusکنه جوانه خوار •

 کنه های اریوفید•



 کنه قرمز“

 کنه نر

 کنه ماده بالغ



ستانه خسارت و زمان آنجام مبارزه 
 
 تعیین آ

 

 :مشکل•

کشاورزآن  به شدت آز بروز خسارت مخصوصا روی محصوالت با آرزش آجتناب میکنند و ریسک 1.
 .تاخیر سمپاشی رآ نمی پذیرند

 

ستانه خسارت فرآ 2.
 
میرسد شانس و آحتمال آز دست دآدن بخشی یا تمام محصول باال  وقتی آ
 .میرود

 

 

 



 IPMتاک تیک های 



 کنترل زرآعی: 1تاک تیک 

 حذف علفهای هرز درون گلخانه

 حذف علفهای هرز بیرون و اطراف گلخانه

 انتخاب رقم مناسب رعایت بهداشت



 کنترل مکانیکی: 2تاکتیک 

استفاده از ابزار و وسایل فیزیکی •
 .برای کنترل آفات

ضد حشره و فن  توریاستفاده از •
 .های دمش به بیرون در ورودی ها

-215ابعاد حجره های طوری باید    •
300 microns 

میتواند مانع از عبور راحت  توری•
 .جریان هوا شود

 .حشره کشهای الکتریکی•

استفاده از دستگاه های مکنده •
 .حشرات



 کنترل فیزیکی: 3تاکتیک 

تعغییر شرایط گلخانه به نحوی •

که شرایط برای بقاء آفت در 

 .گلخانه سخت گردد

 استفاده از دما برای کنترل آفت•

استفاده از تعغیر رطوبت نسبی 

 برای کنترل آفت



طول دوره رشد و نمو کنه های دو نقطه ای در درجه 

 حرارت های مختلف

Temp 

(ºC) 

Egg Larva + 

Molt 

Nymph I 

+ molt 

Nymph II 

+ molt 

Adult 

Preovip 

27 2.3 0.6 0.4 1.9 2.4 

25 4.5 1.5 1.8 2.2 1.0 

20 6.7 3.6 3.0 3.5 2.1 



طول عمر و قدرت تولید مثل کنه های دو نقطه ای در 

 گلخانه

Temp 

(ºF) 

Development 

Time (total) 

Longevity Ave Eggs 

per Day 

Oviposition 

Period 

Ave Total 

Eggs 

27 7.6 19.1 8.0 8.0 143.9 

25 11.0 19.4 6.6 16.6 109.6 

20 18.9 37.0 2.4 15.7 38.0 



کنترل بیولوژیک: 4تاکتیک   

 که زنده گونه یک فعالیت :بیولوژیک کنترل•
 دآشته مضر گونه یک فعالیت روی کاهنده آثر

  .باشد



 آنوآع دشمنان طبیعی

 پارازیتیسم شکارگر

 بیمارگر علفخوارها



 

عوامل بیولوژیک قابل توصیه برای مثال کنه دو 

 Phytoseiulus persimilisنقطه ای 

ایی دولکه تارتن کنه  Phytoseiulus persimilis 



 کنه شکار گر قابلیت شکار و کنترل جمعیت کنه دو نقطه ای روی بیساری از محصوالت را دارد

 



کنترل شیمیائی: 5تاکتیک   

 شیمیائی کش کنه یک گیری  بکار :شیمیائی کنترل•
 در میر و مرگ آیجاد یا جمعیت کاهش منظور  به

 زیستی مرآحل آز یکی



 مدیریت کنترل کنه ها در گلخانه

 ها کنه کنی ریشه در هنگام زود و سریع تشخیص :(Monitoring) گیاهان مداوم بازدید•
 .بود برگ آلودگی غبار عالیم دنبال بای ها بازدید در .است مهم خیلی

 

 هرز علفهای و آلوده گیاهان و اندام حذف :( Cultural Control) زراعی مبارزه•
 .است مهم خیلی آفت جمعیت کاهش در آب با گیاهان شستشوی و گلخانه اطراف

 

 وجود شکارچی های کنه از زیادی تعداد :( Biological Controls) بیولوژیک مبارزه•
 . میشود داده پرورش تجاری صورت به اکنون هم که دارند

 زیادی حد تا کش کنه های صابون استفاده :(Chemical Controls) شیمیائی مبارزه•
 .میکنند تحریک را ها کنه تخمدانهای فعالیت کشها کنه اکثر است، موثر

 و زراعی کنترل روشهای از تلفیقی استفاده :( Integrated Programs)تلفیقی مبارزه•
 .باشد داشته آفت طبیعی دشمنان روی اثر کمترین که کشهائی حشره با همراه بیولوژیک

 





 

 

یکی از آفات متداول در 

 گلخانه ها

گلخانه سفیدبالک ایی نقره برگ سفیدبالک   



 شناسائی دقیق گونه آفت مهم است

 حساسیت آنها به سموم و یا دشمنان طبیعی متفاوت است



 گونه های مختلف مگس سفید

 درشت تر و برنگ سفید Trialeurodes vaporariorumمگس سفید گلخانه  •

 

اندازه کوچکتر و برنگ  Bemisia tabaciمگس سفید سیب زمینی شیرین •

 متمایل به زرد

 

 سفید متمایل به نقره ای Bemisia argentifoliiمگس سفید برگ نقره ای •

 

 دارای نوارهای روی بال Trialeurodes abutiloneaمگس سفید بال نواری •



 نمای کلی نحوه آستقرآر پوره و حشره کامل مگس سفید





 سیکل زندگی مگس سفید گلخانه

Egg Nymph I 

(=crawler) 

Nymph II 

)=“scale”( 

Nymph III 

)=“scale”( 

 Nymph IV 

)=“Pupa”(  Adult 

 :  روز طول می کشد 30-40درجه سانتیگراد سیکل زندگی مگس سفید گلخانه بین  21در دمای  

 روز پوره سن سوم 5-4روز پوره سن دوم،  5-4روز پوره سن اول،  4-3روز،  10-6تفریخ تخم 

 .روز طول میکشد 10-6و دوره شفیرگی 



 



 و برجستگی به :گلخانه سفید مگس شفیره

 اطراف مانند نخ های زائده و شفیره تحدب

 .است گونه این ویژه مشخصات بدن

 صورت به را بال گلخانه سفید مگس

 رنگ و میدارد نگه بدن روی تر خوابیده

 .است سفید به متمایل بیشتر آن



  بال نگهداری نحوه :گلخانه سفید مگس

 پوره مانند نخ های زائده به و  (تر باز)

 .شود توجه

 زمینی سیب و ای نقره برگ سفید مگس

 و تر بسته) بال نگهداری نحوه :شیرین

 .زائده فاقد ها شفیره و  (بیشتر زاویه با



  Trialeurodes vaporariorum گلخانه سفيد مگس تخم و بالغ حشره



 Trialeurodes abutiloneaمگس سفید بال نواری 



بازدید روزانه 

Monitoring 



 (visual inspection of plants)بازدید چشمی گیاهان 

 های دوره در یا روزانه صورت به گیاهان (Monitoring) مداوم بازدید•

 که شود دقت موضوع این به باید گیاهان بازدید در .روزه چند کوتاه

 بازدید ها پوره برای پائین برگهای و کامل حشرات برای باالئی برکهای

 ریزی تخم برای را جوان اندام و برگهای کامل حشرات معموال چون شود

 .میکنند انتخاب

 

 باشد آرام کامال محیط حشرات تخمریزی هنگام در که صورتی در•

 هم از مجزا های وحلقه دوایر شکل به را خود های تخم حشرات

 .میگذارند

 



 به تخم های گذاشته شده در شرایط آرامش کامل حشرات 

(به حلقه های تخم توجه شود)   



 کارتهای چسبنده زرد

 (Yellow sticky cards) 

 حشات جذب باعث میتواند گیاهان ارتفاع سطح در زرد کارتهای نصب•

 تعویض و شده نصب کارتهای روزانه بازدید .گردد میکنند پرواز که بالغ

 به سفید مگس آلودگی شروع از را خوبی اطالعات میتواند آنها عقمو به

 .بدهد شما

 

 و محصول به بسته آفت کنترل شروع برای اقتصادی خسارت آستانه•

 .است متفاوت شرایط

 



 برای انجام بازدید های به موقع نیاز به اطالعاتی از بیولوژی آفت می باشد

زندگی سیکل  



 مدت زمان الزم برای رشد و نمو حشره

Temp 

(ºC) 

Egg 

Hatch 

Nymphs 

I-II-III 

“Pupa” 

(nymph IV) 

Female 

Preovi 

29.5º 3 7 7 1 

24º 6 8 7 1 

21º 8 11 8 1 

18.5º 11 17 12 2 

15.5º 18 25 24 2 



فت می توآند به برنامه ریزی های دیگر نظیر کنترل 
 
آطالع آز بیولوژی آ

فت نیز کمک کند
 
 شیمیائی آ

 :شیمیایی کنترل



 مدیریت و کنترل مگس سفید در گلخانه

 ممانعت در اصلی و کلی اصول از یکی بهداشت رعایت :زراعی مبارزه•

 ارقام از استفاده زراعی مبارزه در .است گلخانه به جدید آلودگی ورود ار

 .دهد کاهش زیادی حد تا را آلودگی شدت میتواند نیز متحمل گیاهان و

 

 زای بیماری عوامل و طبیعی دشمنان از استفاده :بیولوژیکی کنترل •

 زای بیماری عوامل  .دارد خاص جایگاه ها پارازیتوئید جمله از مختلف

 .هستند بعدی اولویت در هم گرها شکار و حشرات

 



 مدیریت و کنترل مگس سفید در گلخانه

هرمون های تنظیم  تاکید براستفاده از سموم مبتنی بر: مبارزه شیمیائی•

کننده رشد حشرات و استفاده از سموم از گروه های مختلف در دوره های 

 .متناوب

 

تلفیق روشهای مختلف شیمیائی، زراعی و : مدیریت تلفیقی کنترل آفت•

 .  بیولوژیکی



 :بیوکنترل

 پارازیتور زنبورهای

Female Encarsia formosa 

گلخانه سفیدبالک پارازیتوئید ایی نقره سفیدبالک پارازیتوئید   



کنترل شیمیائی سفید بالک ها 

 در گلخانه



 ( Soaps & Oils)روغن ها و ترکیبات پایه صابون 

 مومی برگهای با برگ سبز زینتی گیاهان در ترکیبات این استفاده بیشترین•

 ایجاد سوختگی زراعی گیاهان روی موارد از خیلی در ترکیب این .است

 .نمایند می

 

 ولک یا سیترول روغن -   

 کش کنه و کش حشره های صابون -   



 ( Contact Insecticides) حشره کشهای تماسی

 مرگ باعث حشره با تماس با پیرتروئید گروه کشهای حشره از ریبسیا•

 .شوند می حشره

   .دارند کوتاهی ماندگی باقی دوره آنها از بعضی •

 تخم) میباشد مقاوم یا متحمل سموم این به نسبت آفت زندگی مراحل برخی•

 .(شفیره و

 بعدی دور در را مانده باقی جمعیت میتواند سمپاشی موقع به تکرار •

 .نماید کنترل سمپاشی



 ( Systemic Insecticides)حشره کشهای جذبی 

این حشره کشها علیه مراحلی از زندگی آفت موثر هستند که دارای تغذیه •

 .فعال میباشد

 حشره بالغ•

 .سنین مختلف پوره گی•



 حشره کشهای هرمونی

 Insect)این حشره کشها بر پایه هرمون های رشد حشرات میباشند •

Growth Regulators .) 

 .اختالل در مراحل رشد حشره ایجاد میکنند•

 

معموال در تناوب با سایر حشره کشها خیلی موثرند و از برموز مقاومت •

 .جلوگیری میکنند



 تناوب در بکار گیری از حشره کشها

 های دوره در مختلف شیمیائی گروه و پایه  با سمومی از استفاده منظور•

 .متناوب

 چندد به دارند سم به مقاوم جمعیت ساختن در باالئی پتاسیل ها بالک سفید•

 :دلیل

 باال مثل تولید پتانسیل - 

 کوتاه نسبتا زندگی سیکل - 

و زاعی کنترل از گیری بهره بدون سموم گیری بکار تناوب در حتی 

 .است شکست به محکوم آخر در شیمیائی کنترل بیولوژیک



 مدیریت و کنترل مگس سفید در گلخانه

شامل بازدید چشمی و استفاده از کارت (: Monitoring)بازدید مداوم گیاهان •

 .های زرد

بهره گیری از گیاهان متحمل و رعایت (:  Cultural Control)مبارزه زراعی •

 .بهداشت گلخانه

 .استفاده از دشمنان طبیعی آفت(:  Biological Controls)مبارزه بیولوژیک•

استفاده از سموم شیمیائی آفتکش (: Chemical Controls)مبارزه شیمیائی •

 .موثرعلیه این آفت

استفاده از تلفیقی از روشهای کنترل (:  Integrated Programs)مبارزه تلفیقی•

زراعی و بیولوژیک همراه با حشره کشهائی که کمترین اثر روی عوامل 

 .بیولوژیک داشته باشد

 



 تریپس های گلخانه

 Frankliniella triticiتریپس گل •

 

 Frankliniella occidentalisتریپس گل غربی •

 

 Heliothrips haemorrhoidalisتریپس گلخانه •

 

 Hercinothrips femoralisتریپس نواری •

 

 Physothrips simplexتریپس سوسن •



 اهمیت کنترل تریپس در گلخانه

 .از آفات مهم سبزی و صیفی و گیاهان زینتی هستند در گلخانه•

در  Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)ناقل بیماری های مهمی مانند •

در بیساری از    Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV) گوجه فرنگی و

 .گیاهان هستند

 

تریپس سوسن یک از گونه های مخرب تریپس است که به •

 .عنوان آفت بیساری از گیاهان زراعی را نابود میکند

 



                TSWV and INSV 



 و سطحی های سلول تخریب با ها تریپس

 میزنند خسارت آنها محتوای از تغذیه

تریپس های بالغ بال نواری همراه با 

.ریشک دارند  



 تیره بالغ حشرات گلخانه، تریپس

 .دارند روشن رنگ ها پوره ولی

 فضوالت برجسته چسبناک نقاطه

 ..میباشد برگ روی حشرات



 سیکل زندگی تریپس

 (تریپس سوسن)

egg nymph I nymph II nymph III nymph IV adult 

“larva” 1 “larva” 2 “prepupa” “pupa” 



 تریپس گل غربی

 چپ ،بالغ و باال ،دو سن پوره ،چپ سمت باال تصویر ،اول سن پوره



تریپسطول دوره مراحل مختلف زندگی   

 .درجه سانتیگراد 29.5تا  26.5روز در دمای  3تخم حدودا •

 روز 4-3الرو، سنین اول و دوم الروی •

 روز  4-3پیش شفیرگی و شفیرگی •

درجه  20روز در دمای  57درجه و  29.5روز در  28حشره کامل •

 .سانتیگراد

تخم به ازای هر حشره ماده، جفتگیری برای  250تا  125تخمگذاری •

 .تولید تخم بارور ضروری نیست



 تشخیص آلودگی به تریپس در گلخانه 

 
Thrips Monitoring  

 گلخانه در برگها روی پریده رنگ نقاط دنبال به باید چشمی تشخیص در•

 .باشیم

 

 گل غربی تریپس مانند ها تریپس بعضی :رنگی های ترکا از استفاده•

 کارت تریپس به آلودگی پایش برای اما .میشوند جلب آبی رنگ به بیشتر

 .بگیرد قرار استفاده مورد تواند می هم زرد



 Amblyseius degeneransکنه شکارگرتریپس 



 گلخانه در شکارگر های کنه پخش دستگاه











 کنترل شیمیائی

 یا جمعیت کاهش منظور  به شیمیائی کش حشره یک گیری  بکار :شیمیائی کنترل•
فت زیستی مرآحل آز یکی در میر و مرگ آیجاد

 
 .آ



 مدیریت کنترل تریپس در گلخانه
 های کارت گلخانه در تریپس پایش برای راه بهترین :(Monitoring) پایش•

 مبارزه شروع مالک روز در کارت به شده جلب تریپس تعداد و است رنگی
 در هنگام زود و سریع تشخیص .است محصوالت از خیلی برای شیمائی
 .است مهم خیلی آفت کنترل مدیریت

 

 (132) مناسب مش با تورهای از استفاده :( Cultural Control) زراعی مبارزه•
 .است مهم گلخانه به تریپس ورود از جلوگیری برای

 

 موثر گر شکار کنه گونه  چندین :( Biological Controls) بیولوژیک مبارزه•
 .دارد وجود تجاری بصورت تریپس علیه

 به کشها حشره از استفاده در تناوب :(Chemical Controls) شیمیائی مبارزه•
 .سم مصرف دقیق بندی زمان برنامه و شده توصیه شدت

 کنترل روشهای از تلفیقی استفاده :( Integrated Programs)تلفیقی مبارزه•
 دشمنان روی اثر کمترین که کشهائی حشره با همراه بیولوژیک و زراعی
 .باشد داشته آفت طبیعی

 



 آرزیابی عملکرد مدیریت تلفیقی

 

 .میزآن تولید و عملکرد موفق•

میزآن هزینه های تحمیل شده به سیستم شامل هزینه موآد مصرفی، نیرو کارگری، صدمات زیست •
 .محیطی وآرد شده به طبیعت

 .میزآن تنوع تاک تیک های بکار گرفته شده•

 .رآحتی آجرآء تکنیک های بکار گرفته شده•

یا در فصل بعد کشاورز مایل به تکرآر همین مدیریت هست یا خیر؟•
 
 آ
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