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 باسمه تعالی

 فضای سبزاهی موجود رد ماری آافت و بی 
 شوند:عوامل زيان آور محصوالت و فضاي سبز به چهار دسته تقسيم مي

 (آفات1

 ها(بيماري2

 اي هرزه(علف3

 ژيكي(عوامل فيزيولو4

 پردازيم:بار ميحال به بررسي عوامل زيان

 آفات
رسانند هاي گياهي آسيب ميكنند و به گياه و به اندامآوري كه خسارت اقتصادي وارد ميبه كليه موجودات زنده زيان

 شود. به عبارت ديگر، آفت موجودي است كه طغيان كند.گفته مي

 

 بيماري
آيد ها و عوامل غير زنده محيطي بوجود ميها، ويروسها، باكترياست كه در گياه توسط عواملي مانند قارچاختالالتي 

 شود.و باعث بهم خوردن تعادل طبيعي گياه مي

 

 هاي هرزعلف
ه گياهان ناخواسته و خودرويي هستند كه با اشغال فضا و نور و همچنين رقابت در مصرف غذا و آب باعث خسارت به گيا

 شوند.اصلي مي

 رسانند.عوامل غير زنده نيز نظير سيل، تگرگ، رعد و برق، سرما، گرما،.... نيز به محصوالت و گياهان آسيب مي

 

اي از آفات بخش عمدهاند. هاي جانوري را به خود اختصاص دادهاز گروه آفات، حشرات هفتاد و پنج درصد گونه

 د.دهنمحصوالت كشاورزي را حشرات تشكيل مي

 هاي آنها عبارتند از:حشرات از شاخه بندپايان هستند كه ويژگي

 بدن آنها از سه قسمت سر، قفسه سينه و شكم تشكيل شده است. -1

 باشند.داراي سه جفت پا در ناحيه قفسه سينه مي -2

 يك جفت شاخك در ناحيه سر دارند. -3

 بال هستند. برخي يك يا دو جفت بال در ناحيه قفسه سينه دارند و برخي ديگر فاقد -4
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 انواع حشرات:
 انداي از حشرات مفيدند، بعضي حشرات بي فايده و در حدود يك هزار گونه از حشرات به عنوان آفت شناخته شدهعده

 مضر براي انسان، بعضي براي دام و بعضي حشرات مضر در كشاورزي و فضاي سبز هستند.كه بعضي 

 

ضر براي فضاي سبز و كشاورزي( بسيار متنوع است كه به مهمترين آنها نحوه خسارت رساندن اين گروه از حشرات )م

 شود:اشاره مي

 تغذيه از شاخ و برگ گياهان مانند سرخرطومي يونجه -1

 خوارتغذيه از گل و ميوه مانند كرم سيب و سوسك گل -2

 فري هاي چوبخوار و پروانههاي چوبي گياه و ايجاد كانال در آن مانند سوسكتغذيه از تنه و بخش -3

 زمينيهاي زيرزميني گياه مانند كرم سفيد ريشه و كرم مفتولي سيباز ريشه و اندامتغذيه  -4

 عسلك گالبيمانند شته گلسرخ و  تغذيه از شيره گياه و ترشح عسلك -5

 ايجاد غده و بدشكلي در گياه مانند شته گالزاي نارون و شته جاليز -6

 لو، سوسك پوستخوا رنارون.زاي گياهي مانند شته سبز هانتقال عوامل بيماري -7

 

 .حشرات عموما جانوراني تخمگذارند 

 

 دگرديسي در حشرات
از مرحله تخم به حشره كامل، با تغييرات ساختماني همراه است. مراحل مختلف تغيير شكل حشره را، پس از خروج گذر 

 گويند. "دگرديسي"ا زتخم تا ظهور حشره كامل 

 الرو(، شفيره و حشره كامل است. اين مراحل شامل تخم، نوزاد )پوره يا

بعضي از حشرات بدون دگرديسي هستند، يعني از همان ابتدا اختالف شكلي بين نوزاد و حشره كامل وجود ندارد و فقط 

 اي )دم مويي(.از نظر اندازه و رنگ تفاوت دارند مانند دم ماهي نقره

وجود دارد. الروها ظاهري ن نوزاد و حشره كامل هاي زيادي بيبعضي از حشرات دگرديسي كامل دارند يعني تفاوت

 مانند دارند، قطعات دهاني ساينده داشته و محل زندگي و نوع غذاي الروها با حشرات كامل متفاوت است.كرم

 

 

 ت مضر در فضاي سبز معرفي حشرا
 :شته ها 

دار و بدون بال دارند. حشرات لعموما گالبي شكل و كوچك هستند و بدني نرم و پوشيده از موي ريز دارند. انواع با

ها و آفات مهم و درجه اول كنند و داراي تعداد زيادي از گونهاين خانواده با خرطوم خود از شيره گياهي تغذيه مي

 گياهان صنعتي، زينتي، باغباني، سبزيكاري و غيره بوده و از اهميت اقتصادي زيادي برخوردارند.
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ها باعث اي از شتهكنند. عدههاي ويروسي نقش مهمي ايفا مياهي، در انتقال بيماريها عالوه بر تغذيه از شيره گيشته

هاي گوناگوني هاي گياهان ميزبان، تشكيل گالها گرديده و برخي بر روي قسمتپيچيدگي برگ و يا تغيير شكل شاخه

 دهند.را مي

ها معموال داراي ترشحات و يا خاكستري هستند. شتههاي زرد، سبز، قرمز، سياه رنگ آنها بسيار متنوع و اغلب داراي رنگ

هاي خود آنها را ها با شاخكها گشته و حتي مورچهمورچه باشند كه باعث جلبمي "عسلك"شيرين و چسبناكي به نام 

باشد و گاهي در سال در ها بسيار زياد ميكنند. زادآوري در شتهتحريك به ترشح شيره نموده و از آن تغذيه مي

رسانند )يك ميزبانه(، ها زندگي خود را بر روي يك گياه به پايان مياي از شتهعدهرسد. نسل هم مي 22طقمناسب به منا

گذرانند )دو اي ديگر قسمتي از زندگي خود را روي يك گياه و قسمت ديگر را روي گياه ديگري ميكه عدهدر حالي

 ميزبانه(.

هاي بهاري تعداد زيادي از كند، اما بارانن حشرات را بسيار تسريع ميشرايط آب و هوايي فصل بهار، زادآوري اي

هاي يك ميزبانه در بال و الروها تاثيري ندارد. جمعيت شتهكه بر روي افراد بيكند، در حاليهاي بالدار را نابود ميشته

در نتيجه عوامل كنترل كننده مانند  باشند، ولي به تدريج در هنگام تابستان تعداد آنهااوايل فصل بهار بسيار زياد مي

هاي شته كش و همچنين به علت كمي رطوبت از بين رفته و سپس در خوار، قارچها، زنبورهاي شتهها، مگسكفشدوزك

 كنند.اوايل پاييز شروع به ازدياد مي

، حرارت، مقدار و شدت ها به عوامل بسيار زياد از قبيل شرايط آب و هوايي، رطوبتكثرت جمعيت و درنتيجه زيان شته

 ها بستگي دارد.ها و شكارچينور، عمل پارازيت

 

 :شته كاج 

اين آفت در اصفهان نيز روي درختان كاج خسارت زيادي وارد كنند. هاي كاج حمله ميها و جوانهشته مزبور به برگ

 سازد.مي

 رزه نمود.كش با آن مباتوان با يكي از سموم شتهكنترل: در اوايل بهار و پاييز مي

 

 :شته سبز هلو 

 بدن بيضي شكل و زائده آن نسبتا طويل است و رنگ آن سبز زرد و يا زرد مي باشد.

شود. در اواسط فروردين، بسته به هاي هلو و شليل، به ندرت در زردآلو گذاشته ميها: در قاعده جوانهبيولوژي تخم 

روند و سپس اواسط ارديبهشت، هر كدام بطور ها ميها باز شده و حشرات به طرف برگشرايط آب و هوايي، تخم

 كنند.بال يا بالدار زاد و ولد ميكنند كه به نوبه خود، حشرات بينوزاد بدون بال توليد مي 52تا  42متوسط، 

ماند و تمامي اي بر روي درخت هلو باقي نميشوند. تقريبا در اواسط خرداد حشرهدر نسل سوم همه حشرات بالدار مي

كنند و نوزادان خود باشند، مهاجرت ميهاي مختلف گياهي مينها بر روي ميزبان دوم كه بسيار گوناگون و از خانوادهآ

 گذارند.را روي آنها مي

شته/ ها شوند. ها ميهاي هلو و سپس بر روي برگ هاي ميزبان ثانوي باعث پيچيدگي برگها بر روي برگگزش شته

شود و فعاليت آنها باعث ايجاد زردي، گرفته و بدين طريق مبارزه با آنها بسيار مشكل مي ها قرارروي سطح زيرين برگ

 گردند.هاي ويروسي ميگردد. در بعضي از موارد باعث انتقال بيماريها ميپژمزدگي و تغيير شكل برگ
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 سرخ:شته گل 

ها كه از ي است. در ابتداي بهار، تخم اين شتهامتر بوده و رنگ آن سبز مايل به قهوهميلي 4/3تا  8/2طول حشره بين 

ها در سطح زيرين گذاشته شده، به تدريج شروع به باز شدن كرده و درنتيجه زادآوري شتهسال قبل بر روي درخت 

كش و توان با مخلوط كردن دو سم قارچباشد و ميسرخ ميدهنده، مقارن با سفيدك گلهاي گلبرگ ها و ساقه

 مبارزه نمود.كش يكبار حشره

عالوه هاي شته آغاز گردد. بهآميز خواهد بود كه به محض ظهور اولين كلنيها زماني موفقيتبطور كلي مبارزه با شته

 كند.ها زياد نبوده و سمپاشي زيان زيادي به آنها وارد نميها و شكارچيدر اين زمان هنوز تعداد پارازيت

 هاست.شته زرد خرزهره هم از انواع شته 

 

باشند كه خاصيت تماسي دارند، مانند شود اغلب سموم فسفره ميها بكار برده ميسمومي كه در مبارزه عليه شته

شود، اما گرم در يك ليتر آب استفاده مي 5/1تا  1كه بر حسب ماده مؤثره بين  "ديازينون"، "گوزاتيون"، "ماالتيون"

، شودبرتري چشمگيري نسبت به سموم تماسي دارد استفاده مي كه "متاسيستوكس"در دانشگاه از سموم نفوذي مانند 

رسد را از بين برده و هاي ديگري از گياه كه سم مستقيما به آنها نميها در سطح زيرين و مكانزيرا عالوه بر اينكه شته

ياشد و دوام آنها ؤثر ميهاي گياهي نيز مآورد. به عالوه، عليه كنهها وارد نميها و شكارچيصدمه زيادي هم به پارازيت

براي اينكه مقدار ماده مؤثره بيشتري داخل گياه شود، كشد. روز طول مي 22تا  12بر حسب رشد گياه و نوع سم بين 

ها به اندازه كافي رشد كرده باشند، انجام گيرد. بنابر اين بايد اين سموم را ديرتر از الزم است سمپاشي زماني كه برگ

 مصرف نمود. كش تماسيسموم شته

 

 

 :شپشك ها 

ها از غير گياه هم تغذيه كه شپشككنند، در حاليها از برگ و گياه تغذيه ميپا دارند. شته 6ها نيز مانند شته ها شپشك

اي دارند. مبارزه با ها چسبيده به هم است و حركت بسيار آهستهها حركت تند دارند، اما كلوني شپشككنند. شتهمي

توان شپشك خوني نارون، هاست. از انواع مهم آنها ميل وجود سپر سختي كه دارند، مشكلتر از شتهها به دليشپشك

 شپشك واوي سيب، شپشك آردآلود و شپشك نخودي را نام برد.

 شود.ها در دانشگاه از سم دورسبان استفاده ميبراي مبارزه با شپشك

طوم خود از شيره گياهي استفاده كرده و موجب ضعف ها حشرات كوچكي هستند با دگرديسي ناقص كه با خرشپشك

 شوند.گياه و گاهي باعث از بين رفتن آنها مي

هاي نباتي از حيث شكل ظاهري اختالف زيادي با هم دارند كه به دو دسته سپردار و بدون سپر انواع مختلف شپشك

 شوند:تقسيم مي

 

و روي نباتات ثابت شده و از شيره ر مخصوص به سر برده در نوع سپردار حشره در زير سپهاي سپردار: شپشك الف(

هاي آن در اوايل زندگي از زير سپر مادر بيرون آمده و در نقاط ديگر ثابت فقط پورهكنند و گياهي تغذيه مي

 كنند، مانند: شپشك واوي نارونگردند و شروع به خسارت ميمي

و بيش شان يا سخت است و يا اينكه از گرد يا الياف و يا قشر كم ها آزاد بوده و بدنها بدون سپر: اين شپشكب( شپشك

 سختي از مواد مومي پوشيده شده است.
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اندازه، رنگ و شكل انواع توانند حركت كنند. ها بخصوص در سنين اول و دوم پورگي كم و بيش مياين شپشك

ها توده الياف مومي سفيد كم و بيش شكها با هم اختالف زيادي دارند. ماده بعضي از انواع شپمختلف اين شپشك

هاي خود را در داخل الياف مزبور اي مانند د رانتعاي شكم خود ترشح كرده و تخمبزرگي به شكل كيسه با توده پنبه

 گذارند، مانند: شپشك استراليايي.مي

 

 

 هاي نباتي:طرز انتشار شپشك 

شكل پولك خيلي كوچكي به رنگ پوست گياه ميزبان روي به علت شكل و رنگ و ساختمان بدن كه در بعضي انواع به 

ها قرارگرفته و يا در شكاف و رنگ جوانه درخت در روي شاخهبرگ و شاخه و ميوه و تنه چسبيده و برخي به شكل 

اي به نقطه ديگر سهولت همراه گياهان آلوده از نقطه و به اندهاي فرعي از ديد پنهان شدهها و شاخهپوست و بغل جوانه

ها كه از تخم خارج شده و بسيار كوچك و ريز هستند، عموما داراي پا و شپشكشوند. به عالوه نوزادهاي منتقل مي

ده و پرندگان، با شاخ و برگ گياهانف بوسيله لباس آلومتحرك بوده و بوسيله باد و چسبيدن به پا و بدن حشرات ديگر 

 شوند. انسان و يا وسايل ديگر به آساني منتشر مي

 

 :معرفي چند نوع شپشك 

 بريم.هاي بدون سپر، شپشك استراليايي و آردآلود را نام ميهاي سپردار، واوي نارون و از ميان شپشكاز ميان شپشك

 

 :شپشك سپردار واوي نارون 
هاي تنه، شاخه و برگ ر، بيد، طاووسي نيز حمله نموده و اندامدرختان ارغوان، چنار، صنوباين شپشك عالوه بر نارون، به 

پوره سن اول چند ساعت پس از خروج از  شكل و خميده و گاهي راست است. كند. سپر حشره ماده، گالبيرا مبتال مي

ن ميزبان شود. اين حشره زمستان را بصورت حشره كامل، روي شاخه و تنه درختاتخم، در محلي بر روي ميزبان ثابت مي

 شود و معموال سه نسل در سال دارد. ها در خرداد كامل ميريزي كرده و پورهبه سر برده و از اواخر اسفند ماه تخم

 

 :شپشك استراليايي 

بو و سرخ، اقاقيا، بيدمشك، برگروي درخت ابريشم، افرا، طاووسي، گلباشد. اين آفت عالوه بر مركبات، بدون سپر مي

 شود. ت و درختان زينتي و غير زينتي ديده ميبسياري از نباتا

ها و ماده كامل آن داراي پا و شاخك بوده و كم و بيش روي گياه ميزبان تغيير مكان اين شپشك بدون سپر بوده و پوره

توده سفيدرنگي به نام كيسه تخم در قسمت عقبي  ،هاي موميدهد، اين پوره به رنگ نارنجي است و با ترشح رشتهمي

 گذراند.هاي خود را كه به رنگ نارنجي است در داخل آن ميكه به تدريج تخم دهدتشكيل مي شكم

 طرز زندگي: 

نسل دارد. اين  4تا  3گذرانند و در سال مي 2شپشك استراليايي زمستان را بصورت ماده كامل و پوره بخصوص سن 

كند و عالوه بر تغذيه از شيره گياه گي ميهاي مسن زندهاي جوان و حتي شاخهشپشك بر روي برگ، ميوه، شاخه

كند و در نتيجه روي برگ و شاخه را پوشانده و مانع ميزبان، شاخ و برگ آن را با ترشحات شيرين بدن خود آلوده مي

 شود.هاي آلوده ميشود و باالخره باعث ضعيف شدن و خشك شدن قسمتتنفس گياه و رسيدن نور به سطح آنها مي

 باشد.ارزه، استفاده از دشمنان طبيعي مانند كفشدوزك ميبهترين راه مب
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 ها:كنه 

گياهان ميزبان شامل: درختان نارون، چنار، انواع سوزني ها حمله نموده. اي: كه به انواع درختان و درختچهكنه دونقطه

ني، پيراكانتا و انواع گلهاي ژاپهاي ياس زرد، بهها مانند سرو شيراز، سرو نوش، اقاقيا، بيد، زبان گنجشك، درختچهبرگ

 فصلي نظير ناز آفتابي و گل جعفري.

جفت پا است. رنگ آن در بهار سبز مايل به زرد و در تابستان  4شكل شناسي: جانور كامل اين كنه بيضي شكل و داراي 

به آن كنه دو  گردد، به همين دليللكه مشاهده مي 2در پشت بدن كنه آيد. و زمستان به رنگ قرمز و نارنجي در مي

 شود.اي گفته مينقطه

-ها فعاليت كرده و به دليل دارا بودن قطعات دهاني از نوع برندهها اغلب در سطح زيرين برگنحوه خسارت: كنه

هاي محل آسيب ديده از كنند. سلولمكنده ابتدا نسج گياه را پاره نموده و پس از خروج شيره نباتي از آن تغذيه مي

شود و بر اثر فعاليت آفت پريده روي سطح برگ ايجاد ميهاي رنگلكه ،نتيجه نفوذ هوا به داخل پارانشيمبين رفته و در 

شود. عدم مبارزه به و ايجاد تار، شاخ و برگ گياه حالت گردآلود به خود گرفته و به شدت از زيبايي ميزبان كاسته مي

 رسد. موقع گياه، به حالت خشكيدگي كامل نيز مي

 َشود.كش مانند تتراديفون استفاده ميدر مرحله طغيان از سموم كنه ترل:نحوه كن

 

 

 :آبدزدك 

باشد كه به ريشه و طوقه انواع گياهان زراعي و زينتي حمله زي در نقاط مختلف جهان مييكي از مهمترين آفات خاك

 كند.مي

تري است. سينه حشره در قسمت ابتدايي اي متمايل به خاكسمتر بوده به رنگ قهوهميلي 52-62حشره كامل به طول 

هاي مخصوصي است كه براي كندن خاك و حفر بزرگ و ضخيم بوده. پاهاي جلويي قوي، بزرگ و داراي دندانه

 رود. هاي زيرزميني بكار ميداالن

 تر هستند. پوره شبيه حشرات كامل بوده و تنها از لحاظ اندازه كوچك

برد، در بهار تغذيه كرده و انواع بالغ حشره، حشره كامل نسل جديد بسر مي آبدزدك زمستان را داخل خاك بصورت

 باشد.شوند. اوج جمعيت پوره در شرايط آب و هواي اصفهان معموال اوايل مرداد ميبراي توليدمثل آماده مي

 

ت منجر به تخريب هاي زيرزميني وسيع توسط اين آفها، قطع نمودن آنها و ايجاد تونلتغذيه از ريشهنحوه خسارت: 

ها و در نهايت پشت و الغر شدن ساقهشود. اين نوع خسارت بر روي چمن سبب كمهاي گياهي ميسيستم ريشه و تنش

شود. معموال در گردد، كه در جمعيت باال سطح وسيعي از چمن خشك مياي ميخشكيدگي موضعي و ايجاد حالت لكه

َشود كه از عالئم هاي خروجي آفت در سطح خاك مشاهده مييز سوراخها خاك برجسته به نظر رسيده و نمحل داالن

 باشد.ظاهري مي

 ميزان خسارت در اراضي سبك بيش از سنگين است.

 نحوه كنترل: 

 كيلوگرم سوين 4ليتر سم دورسبان+ 2ليتر آب+  52كيلوگرم سبوس+ 122مخلوط استفاده از طعمه مسموم:  -1

 در هزار 1-5/1به غلظت  "پروپاترينفن"سم پاشي سطح خاك با استفاده از محلول -2
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 :سوسك شاخه بلند سارتا 

يكي از مهمترين و مخربترين آفات كليدي درختان فضاي سبز شهر اصفهان كه همه ساله خسارات شديدي به درختان 

 سازد.نارون و در درجه دوم به چنار، بيد و صنوبر وارد مي

 شكل حشره:

ها تري، حشره نر كوچكتر از ماده ولي شاخك آن بلندتر از طول بدن است. تخماي مايل به خاكساين آفت قهوه 

 شكل و سفيدرنگ، الروها زردرنگ و پوشيده از موهاي طاليي.دوكي

هاي آلوده به آفت، اواسط گذراني داخل تنههاي زمستاندر شرايط آب و هواي اصفهان، دوره خروج از مكان

گذراني داخل تنه آلوده به آفت هاي زمستانظهور حشرات كامل، از مكان فروردين تا اواخر ارديبهشت و اوج

اواسط فروردين تا اواخر ارديبهشت ماه تعيين شده است. اوج ظهور حشرات كامل حدودا اوايل ارديبهشت بوده كه 

بردن حشرات پاشي تنه و تاج درختان ميزبان جهت از بين اين زمان از نقطه نظر مبارزه شيميايي به صورت محلول

 گيري آنها حائز اهميت است.كامل و جلوگيري از جفت

 

 نحوه خسارت: 

هاي اصلي هاي داخلي تنه و شاخهخسارت اصلي اين آفت مربوط به مرحله الرويست. به نحوي كه تغذيه از قسمت

ه لحاظ گردد. همچنين بمنجر به قطع جريان شيره نباتي، خشكيدگي تدريجي و در نهايت، مرگ ميزبان مي

 يابد.شدن ساقه، خطر سقوط درختان آفت زده افزايش ميتهي

 

 عالئم ظاهري اين خسارات:

هاي بيضي شكل، مشاهده ريزچوب و فضوالت ناشي از تغذيه اره همراه با شيره نباتي، وجود سوراخخروج خاك

 آفت.

 

 مديريت مبارزه:

 هاي آلوده و آسيب ديده.....رعايت اصول زراعي نظير آبياري و كوددهي مناسب، حذف شاخه

 

ها مستلزم رعايت نكاتي است كه كارگران بايستي مدنظر توجه: بطور كلي اصول مبارزه با انواع آفات و بيماري

 داشته باشند:

 پوشيدن دستكش و زدن ماسك به صورت -1

 ها از عصرهنگام تا نهايتا صبح صورت بگيرد.اصوال بهتر است تمامي سمپاشي -2

 آيد يا هوا ابري است خودداري شود.زماني كه باد مياز سمپاشي در  -3

 قبل از سمپاشي حتما سمپاش با آب شسته شود تا آثار سم قبلي از بين برود. -4

دهند خودداري كنيد. قبل از استفاده، دستور راهنماي سموم خوانده شود از اختالط سمومي كه با يكديگر رسوب مي -5

 ود.تا به ميزان مناسبي از سموم استفاده ش
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 شكل حشره كامل و و الرو سوسك سارتا
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 شكل شپشك نخودي

 

 

 
 

 شكل شته 

 
 شكل آبدزدك
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 طبقه بندي بيماري هاي گياهي 

 طبقه بندي براساس نوع اندام گياهي آلوده  .1

  بيماريهاي ريشه اي 

  بيماري هاي ساقه 

  بييماري هاي برگي 

 بيماري هاي ميوه 

 

 اد كننده بيماري طبقه بندي براساس نوع عامل ايج .2

  بيماريهاي ناشي از قارچ ها 

  بيماري هاي ناشي از باكتري ها 

  بيماري هاي ناشي از ويرويس ها 

 بيماري هاي ناشي از گياهان انگل دار 

 

 بيماري هاي غير عفوني يا ايجاد شده در اثر عوامل غير زنده 

  سرما و گرما 

  كم و يا زياد بودن آب 

  كم و يا زياد بودن نور 

 قدان اكسيژن ف 

  آلودگي هوا 

  كمبود عناصر مختلف غذايي 

  اسيدي و يا قليايي بودن خاك 

  مسموميت ناشي از مواد معدني 

  مسموميت ناشي از آفت كش ها 

  عمليات زراعي نامناسب 

 

 مهمترين بيماري هاي موجود در فضاي سبز به شرح زير مي باشد: 

 مرگ گياهچه :  .1
هاي جوان و تازه حمله كرده و باعث تخريب تمامي ترايط مرطوب به بافعامل بيماري قارچ است كه در ش

بافت مي شود. انتقال آن توسطآب آبياري و خاك انجاام ماي گيارد. بهتارين روش جلاوگيري از ايان       

بيماري ضد عفوني بذر مي باشد و در صورت اقتصادي بودن مي تاوان خااك را نياز ضادعفوني نماود.      

 ياري نيز از موارد جلوگيري به اين بيماري مي باشد.زهكشي مناسب، تنظيم دور آب
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 بيماري پوسيدگي ريشه و طوقه:     .2
اين بيماري در خاكهاي مرطوب خسارت مي زند كه به اكثريت گياهان به خصوص مركبات خسارت ماي  

 رساند. براي كنترل بيماري بايد از كاشت مركبات در زمينهاي آلوده خودداري كرد و در هنگاام كاشات  

 مي بايست محل پيوند باالي سطح خاك باشد. مي توان طوقه گياه را با مخلوط برد و ضدعفوني كرد.

 بوته ميري جاليز:   .3
و حالات پايخ خاوردگي پيادا     آلاوده،  عاليم به صورت سبز خشك شدن بوته ها، الغر شدن طوقه قسمت 

من خسارت بزند براي مبارزه كردن طوقه است. اين بيماري مي تواند به گل بنفشه، جعفري، و همچنين چ

 باآن از قارچ كش، بنوميل، مانكوزب استفاده مي شود.

 

  :سفيدك دروغي   .4

عامل بيماري قارچي است كه در مناطق مرطوب شيوع دارد. اين بيماري بشر روي انگور انجير و خانواده رز و 

وم اساتفاده ماي شاود، جماع     خيار خسارت وارد مي كند. براي كنترل سفيدك كركي يا داخلي از ارقام مقاا 

آوري و سوزاندن بقاياي گياهي آلوده به كاهش آلودگي كمك مي كند. براي مبارزه با آن از ساموم مانناد   

 استفاده مي شود. به غلظت دو در هزار با غلظت دو در هزار مس، متاالكسيل، راكسي كلرو

 

 :  بيماري لب شتري يا پيچيدگي و تورم برگ هلو .5

رچي است كه باعث افزايش ضخامت و پيچيدگي و موجدار شدن در برگها مي شود. برگهاي عامل بيماريي قا

 آلوده قرمز مايل به ارغواني مي شود و سپس مي ريزند براي مبارزه از سموم كاپيتان استفاده مي شود. 

 

 بيماري مرگ هلندي نارون: .6
امي درخت مي باشد. برگهاي پژمرده اولين عالمت بيماري پژمردگي سريع برگ هاي برخي شاخه ها و يا تم 

غالباً پيچيده و زرد شده و سپس قهوه اي مي شوند. اين بيماري توسط دو نوع سوسك منتقل و انشار مي يابند. 

 مبارزه با آن با قارچ كش بنوميل امكان پذير است.

 

 : سفيدك پودري .7

سفيدك پودري بيشتر در مناطق گرم  اين بيماري از مهمترين بيماري هاي قارچي در كشورمان محسوب مي شود.

و خشك شايع هستند از بيشترين گياهان در معرض خطر اين بيماري مي تاوان، گال سارخ، شمشااد، هلاو، باادام،       

آفتابگردان، پسته، فندق، گالبي، زرشك، مو، گل آهار و ... نام برد. براي مبارزه با سفيدك پودري از قديم االيام از 

مانند بنوميل و توپاس نيز اساتفاده   سيستميكشده است. در سالهاي اخير قارچ كش هاي  پودر گوگرد استفاده مي

  مي شود.

 

 

 

 


