برنامه مديريت تلفيقي کنترل عوامل خسارت زاي محصوالت گلخانه اي
ولي اله بني عامري
عضو هيات علمي موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور

مقدمه
سازه هاي مورد استفاده در گلخانه ها از تونل هاي ساده پالستيكي بدون سيستم تهويه تاا ساازه هااي
بلند چند دهانه شيشه ايي و پالستيكي با ابعاد گوناگون ساخته مي شوند .شرايط اقليمي داخل گلخانه بدون
باران  ،گرما و رطوبت (نامتعارف) و باد بوده و براي توليد محصول بسيار مطلوب است .گرچه نبايد فراموش
كرد كه اين شرايط براي رشد آفات و بيماريها نيز بسيار مناسب است .شرايط اقليمي داخل گلخانه با شارايط
بيرون و فضاي باز متفاوت است .بنابراين مقدار دما ،رطوبت ،نور و دي اكسيد كردن مشخص و قابل تنظايم
است .بسته به نياز محصول  ،نياز به حذف آفات و بيماريها و اجراي برنامه هاي مبارزه بيولوژيك ،مي تاوان
ا ين موارد را از طريق نصب توري ضد حشره ،اساتفاده از ساايه اناداز ،خناك كاردن ،گار كاردن و تهوياه
تغييرداد .دشمنان طبيعي ،پارازيت ها و شكارگرها شرايط خاص خود را دارناد و در اياااد شارايط اقليماي
گلخانه بايد شرايط مساعد و نامساعد براي فعاليت آنها را در نظر داشت.
اقليم من طقه ،هاو آفات و بيماريهاي خارج از گلخانه ،طرح سازه گلخانه ،تاهيزات كنترل شرايط اقليماي و
مي زان مهارت كارگران گلخانه نقش مهمي در نحوه مديريت گلخانه براي كنترل آفاات و بيماريهاا دارناد .در
واقع مديران گلخانه بايد متوجه تاثير فعاليت ها و نحوه عمل تاهيزات گلخانه بار ماديريت تلفيقاي عوامال
خسارت زاي گياهان گلخانه باشند.
جهات جغرافيائي و مواد اوليه ساخت گلخانه :
در سطح جهاني ،عمده گلخانه هاي تااري دنيا در عرض هاي جغرافيائي  52تا  52درجاه قارار دارناد كاه
شرايط اقليمي معتدل و مطلوب است .در عرض هاي جغرافيائي باالتر ميزان تابش نور آفتاب كاهش يافتاه،
طول روز كوتاه شده و ميزان تابش نور در طي ماه هاي زمستان به حدي كاهش ماي ياباد كاه باعاش رشاد
ضعيف و افزايش حساسيت گي اهان به بيماريها مي شود .در چنين شرايطي دياپوز (خواب زمستانه) حشرات
مفيد  ،اجراي مبارزه بيولوژيك را غير ممكن مي سازد .در اين شرايط هزينه هاي زيادي صرف توليد گرماا و
رطوبت در گلخانه ها مي شود .در عرض هاي جغرافيائي پائين ،تابش شديد نور خورشايد گرمااي زياادي
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اي ااد مي كند .لذا تمركز گلخانه ها را در مناطق ساحلي عرض هاي مياني مي بينيم .خنك كردن گلخاناه هاا
در تابستان هاي با عرض هاي پائين بسيار مشكل است .در زمان كشت گياهان گلخاناه باياد متوجاه شايو
آفات و بيماريها در اطراف گلخانه بود ،چرا كه كاشت گياهان حساس در گلخانه امكان آلودگي باه آفاات و
بيماريها را افزايش مي دهد .از سوي ديگر كاهش دمااي بيارون ازگلخاناه باعاش غيرفعاال كاردن آفاات و
بيماريها مي شود .در اين زمان وزش باد باعش انتقال اندامهاي زايشي قارچ ها و عوامال بيمااريزا باه درون
گلخانه مي شود .براي كاهش اثر باد در انتقال آفات و بيماريها اساتفاده از تاوري ضاد حشاره و نياز دقات
درپايش جمعيت و تشخيص به موقع آفات و بيماريها ضروري است .نفوذ قابل توجه نور به داخل گلخانه ها
باعش افزايش توليد و يكنواختي محصول مي شود .لذا جهات شرقي و غربي جهت گلخانه ها باياد رعايات
شود .درگلخانه ها بايد از ايااد سايه جلوگيري كرد ،زيرا آفات و بيماريها به مناطق سايه دار عالقه بيشاتري
دارند .از سوي ديگر پاتوژنهاي خاكزي به راحتي از طريق مواد آلوده و خاكهاي آلوده خاارج از گلخاناه باه
داخل منتقل مي شوند .براي جلوگيري از ورود قارچ هاي خاكزي مثل فاايتوفترا  Phythophtoraو پاي
تيو  pythuimاز يك حوضچه حاوي مواد ضدعفوني كننده در محل ورود به داخل گلخانه اساتفاده كارد.
توصيه مي شود تا فاصله  01متر از ديواره گلخانه زمين را از انوا علف هاي هرز پاك كنيد .از تاوري هااي
ضد حشره  55 * 01تار و پود در سانتي متر مربع براي جلوگيري از ورود حشرات و كناه هاا در مباادي
ورودي و پناره ها استفاده شود.
ساختمان و تجهيزات
سااازه هاااي ارزان ،كاام ارتفااا و ساابك پالسااتيكي كااه اغلااب توسااط توليااد كنناادگان ساااخته
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
هاي با ارتفا بلند تا  7م تر ،قابل اطمينان هستند ،زيرا فضاي بين تاج گياه و سقف گلخاناه افازايش يافتاه و
جريان افقي و عمودي هوا آسان شده و دماي محيط در اطراف گياه در مواقع بحراني كاهش يافته و شارايط
مساعد براي آفات و بيماريها از بين مي رود .هزينه ساخت اين گلخانه ها نيز رو به افازايش اسات .ماواردي
مانند نصب توري ضد حشره ،حوضچه ضدعفوني كننده ،رعايت روش هاي بهداشت زراعي و سيستم كنترل
شرايط محيطي و  ...در اين گلخانه ها بايد رعايت شوند .در اين گلخانه ها استفاده از وسايل ويژه ضدعفوني
نمودن فضاي گلخانه مانند گوگرد سوز ،يك روش اساسي دركنترل آفات و بيماريها است.
پوشش گلخانه :
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ميزان نفوذ پذيري نور از پوشش گلخانه و تحمل تنش هاي محيطاي از ويژگايهااي تعياين كنناده پوشاش
گلخانه است  .قاعدتا“ پوشش گلخانه بايد قابليت انتقال تابش فعاالنه نور ) (PARرا بداخل داشته باشد تاا
باعش افزايش توليد شود و ازسوي ديگر بايد مانع از نفوذ اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش شود تا از نقصاان
گرماي تابشي جلوگيري شده واز اسپور سازي قارچها ممانعت به عمل آيد .متاسفانه هيچ ماده ايي تما ايان
صفات را بطور همزمان ندارد.
شيشه بهترين پوشش گلخانه است كه  PARباال و  IRپائين داشته و در سارماي زمساتان بسايار مطلاوب
اساات .از پوشااش هاااي پلااي اتاايلن بااراي مااواردي كااه بااه  PARباااال نيااازي نيساات  ،اسااتفاده
مي شود .با اين حال اين پوشش مانع از اسپورسازي قارچها مي شود .حفظ رطوبت طي ماه هاي گر سال
در اين گلخانه ها بسيار آسان است .اما طي ماههاي سرد سال  ،رطوبت باال و تامع قطرات آب وچكه كردن
آنها روي محصول باعش گسترش شديد بيماريها ميشود.
سيستمهاي گرمايشي :
استفاده از يك سيستم گرمايشي به منظور حفظ حرارت هاواي محايط ريشاه گيااه باراي اجاراي
برنامه IPMدرگلخانه ها ضروري است .امروزه از لوله هاي آب گر يا مخزن آب گر مركازي عمادتا“ در
گلخانه هاي تااري استفاده مي شود .بهتراست از يك فن گردش هوا براي يكنواختي دماي گلخاناه اساتفاده
شود .با اين سيستم ها دما به پاي گياه از طريق لوله ها منتقل مي شود ،اين لوله ها در فاصله  51تا  01سانتي
متري از كف گلخانه قرار ميگيرند .دماي آبي كه از لوله ها ي گر كننده جريان دارد  01ocتا  01 ocبسته به
نياز حرارتي قابل تنظيم است .براي حفظ گرماي هوا مي توان از بخار  011 ocدراين لوله ها استفاده كرد.
سيستم مه پاشي (توليد بخار آب)
در شرايطي كه تنفس گياه براي حفظ سطح مطلوب رطوبت كافي نيست ،ماي بايسات رطوبات الز را بار
هواي گلخانه افزود .بعالوه ايااد رطوبت در يك محيط گر باعش خناكتار شادن محايط نياز ماي گاردد.
رطوبت نسبي پايين در گلخانه همراه با دماي باال موجب طغيان كنه ها مي شود .بهترين سيستم رطوبت ساز
گلخانه اي آنهائي هستند كه مقدار بسيار كمي آب را به صورت بخار و قطرات بسيار ريز معلق در هوا در مي
آورند تا به صورت قطرات درشت بر روي سطح برگ باقي نمانند در اين سيستم ها از پمپ هاي فشار باال (
 )0-7و نازلهاي  01 µ mاستفاده ميشود.
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سيستم تهويه
جريان هوا در گلخانه باعش كاهش گرماي ناشي از تابش آفتاب ياا ماانع از افازايش رطوبات درون
گلخانه مي شود .مقدار الز در روزهاي تابستان معادل  1/72 -0واحد تبادل هوا طي هريك ساعت است و
اين تعداد در زمستان به  01-02 %تابستان كاهش مي يابد .در اين سيستم ها بايد رابطاه باين ابعااد گلخاناه،
ابعاد دستگاه تهويه (فن ها) ،سرعت باد ،جهت حركت باد ،دماي محيط و سرعت تهويه طبيعاي نياز در نظار
گرفته شود .وقتي پناره هاي گلخانه بسته باشند ،باعش كاهش تنفس گياه شده و لذا رطوبت نسبي درساطح
برگ گياه افزايش مي يابد كه موجب بروز بيماريهاي برگي مي شود .براي تهويه گلخانه استفاده از فن هااي
گردش هوا بسيار مناسب است.
پرده هاي ذخيره انرژي و سايه انداز
پرده هاي ذخيره انرژي و انوا سايه انداز براي كاهش حرارت هاي بسيار بااال مناسابند .اناوا پارده ذخياره
انرژي ،دماي مورد نياز را در طول زمستان حفظ كرده و تششع آفتاب از سطح برگ كاهش مي دهند و به اين
علت دماي سطح برگ تحت اين شرايط باال رفته و تراكم هوا در سطح برگ كم مي شاود .در فصاول گار
سال ايااد سايه برروي گلخانه به منظور كاهش تابش مستقيم آفتاب برروي محصوالت ضاروري اسات .باه
اين منظور مي توان از پرده هاي سايه انداز متحرك كه قابليت تغيير سريع شرايط تابش نور خورشيد را داشته
و بهترين شرايط را براي حفاظت محصول و فعاليت عوامل مبارزه بيولوژيك فراهم ميكنند ،استفاده نمود.
سيستم کنترل اقليم
شرايط اقليمي داخل گلخانه تحت تاثير متغيرهاي شرايط اقليم خاارج ،مرحلاه رشادي محصاول و
شرايط و تاهيزات كنترل اقليمي گلخانه قرار دارد  .بهترين نو سيستم آنهايي هستند كه بتوانناد خاود را باا
تغييرات سريع و ناگهاني متغيرهاي اقليم خارج گلخانه سازگار نمايند .به اين منظور در گلخانه هاي ماهز و
مدرن از سيستم هاي كامپيوتري استفاده مي شود .دراين سيستمها رطوبت باال و دماي مورد نظر براي سخت
افزار تعريف شده و از گيرنده هاي خاص رطوبتي و حرارتي استفاده مي شود .اين گيرنده هاا در برابار ناور
مستقيم خورشيد قرار نداشته ودماي واقعي را اندازه گيري مي كنند.
توري ضد حشره
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حفاظت محصول در برابر آفات مهم تر از حفاظت آنها در برابر شرايط اقليماي اسات ولاذا حاذف فيزيكاي
حشرات از درون گلخانه ها به كاهش خسارت مستقيم و انتقال بيماريهاي ويروسي كمك مي كناد  .باه ايان
منظور از توريهاي بسيار ريز و ظريف در گلخانه استفاده مي شود .البته اين توري ها در فرآيند تهويه اختالل
ايااد كرده و انتقال نور را كم ميكند و لذا بايد در اين راساتا متوجاه اخاتالل درماديريت ناور ،حارارت و
رطوبت و احتمال تاثير مخرب برمحصول و حساسيت به بيماريها بود.
توريهاي ضد حشره جمعيت حشرات را تحت تاثير قرار نداده و قادر به ريشه كني آنها نيسات  ،بلكاه تنهاا
مانع ورود آنها ازمحيط خارج به داخل گلخانه مي شوند .توريها باعاش اخاتالل در تهوياه  ،افازايش دماا و
رطوبت مي شوند و امكان استفاده از قارچ كش ها فراهم مي شود .بنابراين بايد از سيستمهاي تهويه مناساب
براي كاهش تنش استفاده كرد.
انواع توريها
انوا توريها و پوششهاي پالستيك براي حفاظت محصول در برابر حشرات بكار ميروناد .توريهااي پارچاه
ايي (تافته) و نو پالستيك ( نخهاي پالستيك ) بافته شده توليد مي شوند .منافذ اين نو از ابعاد بدن سافيد
بالك ها نيز كوچكتر است  .اما امكان حركت هوا و تبادل نور وجود دارد .توريهاي كش باف ،در ايان ناو ،
به علت بي نظمي در شكل سوراخها  ،سفيد بالك ها به راحتي عبور مي كنند ،مناسب نيستند.
توري ضد سفيد بالك  :سفيد بالك  B. tabaciحشره كوچكي است  ،به طول  1/5 mmكاه وياروس (
ويروس عامل پيچيدگي و زردي برگ گوجه فرنگي )  TYLCVرا منتقل مي كند و يكي از عوامل خسارتزا
در سبزي ها است  .حذف فيزيكي اين آفت از گلخانه ها ضروري است .به اين منظور توريهاي ضاد سافيد
بالك توليد شده است.
توريهاي ضد تريپس  :اين توريها قبل از توريهاي ضد سفيد بالك وارد بازار گرديد  .تاريپس هااي داراي
عرض بدن  502ميكرو متر هستند و به راحتي از اين توريها عبور مي كنند  .با اين حال نماي تاوان باا ايان
توريها از  2درصد ورود آنها جلوگيري كرد  ،كه اين امر از ويژگي توري پالستيك ناشي مي شود .

نحوه کار و حفظ تجهيزات :
استفاده صحيح و حفاظت از تاهيزات كنترل گلخانه براي حفظ سالمتي محصول  ،پيشگيري از بيماريها و
آفات ضروري است .به اين منظور بايد از كارگران ماهر و برنامه ريزي پيشگيري و حفاظت اساتفاده كارد .
كنترل اين سيستمها و تاهيزات با استفاده از سيستمهاي كنترل كامپيوتري بهتر اناا مي شود .
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آموزش کارگران :
براي اجراي يك برنامه  IPMموفق  ،بايد به كارگران گلخانه عالئام كمبودهااي ماواد غاذايي و آفاات و
بيماريها و تصميم گيري صحيح را در مورد اين مسايل آموزش داد  .بايد يك برنامه جهت مشااهده متنااوب
شرايط گلخانه و ثبت تحوالت محصول تهيه كرد  .برنامه هاي نر افزاري تصميم گيري جديد  ،پتانسيل الز
براي آموزش كارگران و ثبت فعاليتهاي گلخانه فراهم مي كنند.
مديريت محصول
بهداشت زراعي :
پيشگيري موثرترين و ارزنده ترين راه براي جلو گيري از شيو بيماريها و آلودگي آفات پاس از مقاومات
ژنتيكي است  .با اين روش نياز به كاربرد چند گانه آفت كش ها  ،خطرات مقاومات باه آفات كاش هاا باه
باقيمانده سمو در محصول  ،تاثيرات مخرب آنها بر كارگران و محيط كاهش مي يابد  .اساتفاده از توريهااي
ضد حشره  ،حذف علفهاي هرز  ،كنترل آفات در خارج از گلخانه و در مزار اطراف از اولين گامهاي ماوثر
در پيشگيري از آفات و بيماريها هستند.
در كنار رعايت قرنطينه ،ضد عفوني بذور استفاده از گياهان سالم براي تكثير  ،حذف بقاياي گياهي آلوده ،
ضد عفوني خاك و بسترهاي بدون خاك و ضد عفوني شرايط درون گلخانه  ،گلدانها و سااير ماواد ديگار
ضروري است .مواد ضد عفوني كننده عبارتند از پرسيدين و هيپوكلريت سديم (وايتكس) ولاي بقايااي آنهاا
باعش گياهسوزي شده و براي انسان خطرناك هستند .رعايت دوره پاس از كااربرد (كاارنس) ايان تركيباات
ضروري است.
برنامه کاشت محصول :
جوانه زني  ،توليد گياهچه  ،قلمه زني بايد در محيطي خارج از گلخانه اصلي توليد و يا بر روي سكوهاي
داراي تهويه مناسب اناا شود  .اين سكوها بايد بلندتر از سطح زمين باشند .
انتقال نهاده ها تا گر شدن خاك بايد به تاخير افتد و بايد سطح خاك را با مالچ پوشاند  .چنانچه در ساال
بيش از  5بار محصول برداشت مي شود  ،نبايد كاشت و برداشت يا كاشات و داشات دو محصاول متفااوت
همزمان باشند چرا كه محصول قبلي منبع آفات و بيماريها براي محصول جديد محسوب مي شود .
فاصله کاشت :
نزديكي فاصله عمودي و افقي گياهان بر روي سكو يا روي زمين به گسترش حشرات بين گياهان و انتقال
پاتوژنهاي مختلف مانند ويروس موزائيك گوجه فرنگي و سفيدك كركاي را آساان ماي كناد  .ويروساها باه
راحتي از طريق ترشحات آب و حشرات ناقل و كارگران و وسايل كار منتقال ماي شاوند  .معماوالح حركات
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موازي از طريق ج ريان باد محدود است  .فاصله نزديك باعش افزايش رقابت گياهان بر سر آب  ،مواد غذايي
دي اكسيد كربن و خسارت ناشي از كارگران مي شود.
محيط کشت :
مواد زيادي به عنوان بستر كاشت به كار مي روند  :خاك و كمپوست مخلوط با خاك  ،مواد آلي مانند فيبر
نارگيل  ،خاك برگ  ،مواد غير آلي مانند پشم سنگ و اسفنجهاي مصنوعي .تما بسترها بايد عاري از عوامل
بيماري زا و حشرات بوده و بايد در تما طول دوره رشد گياه حفظ شوند .
خاك كامالح پوسانده شود تا بقاياي ريشه هاي گياهان و ساير مواد آلاي تازياه شاوند  ،و فعاليات عوامال
ميكروبي خاك آغاز شود  .شفيره بسياري از مگس هاي مينوز و تريپس ها در خااك موجودناد  .ماواد آلاي
خاك  ،نو خاك و ابعاد نافذ خاك تاثير مهمي بر جمعيت عوامل موجود در خاك دارد باراي ضاد عفاوني
خاك از دماي  71درجه سانتي گراد و يا در مواردي از  01-22درجه سانتي گراد استفاده مي شود  .مي توان
از بخار  011درجه سانتي گراد نيز استفاده كرد .اما بهترين روش براي ضد عفاوني خااك قارار دادن خااك
گلخانه در مقابل نور مستقيم آفتاب به روش آفتاب دهي خاك با استفاده از پوشش پالستيكي است .دماي باال
و فشار بخار آب باعش ار بين بردن آفات و بيماريها مي شود .
آفات و بيماريها در بسترهاي بدون خاك كمتر هستند و حتي در مواردي ديده نمي شوند البته آنهاا را ماي
توان در حوضچه هاي آب موجود در اين نو بسترها يافت در صورت پاره بودن پالستيك حفاظ مي توانناد
به راحتي نفوذ كنند .
تغذيه :
كمباااود ماااواد غاااذايي ياااا عناصااار مااااكرو و ميكااارو و عاااد تعاااادل در مقااادار نسااابي كودهاااا
مي تواند گياه را به انوا افات و بيماريها حساس نمايد  .بعالوه كودهايي كه تراكم شاخ و برگ را در زمان
توليد گل و ميوه افزايش مي دهند  ،باعش كاهش محصول و محدود شدن تنفس اطراف برگ و افزايش خطر
آلودگي مي شود  .باال بودن ميزان نيتروژن در كود باعش ضعف و پر شااخ و بارگ شادن گيااه شاده و لاذا
حساسيت گياه زياد مي شود  .كلسيم به علت شركت در ساختمان ديواره سلولي  ،در تعادل با پتاسيم باعاش
افزايش مقاومت گياه مي شود  .رشد رويشي و افزايش بيش از حد شاخ و برگ باعش افزايش خسارت آفات
مانند شته ها مي شود .
هرس
هرس بوته هاي فلفل  ،گوجه فرنگي و خيار باعش تغيير نسبت ميوه  ،شااخ و بارگ شاده و فتوسانتز و
حساسيت بسياري ار بافتها را به آفات و بيماريها تعيير مي دهاد .هادف اصالي از اجاراي عملياات هارس
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توزيع يكنواخت فرايند فتوسنتز در قسمتهاي مختلف گياه است تا حساسيت گياه كاهش يابد  .طي دو دهه
اخير فن آوريهاي جديد منار به افزايش چند برابر محصول شده است .بنابراين اناا هرس و هدايت بوته
ها الزامي است .بهتر است اين عمليات با در نظر داشتن كنترل آفات و بيماريها صورت گيرد.
دما
آفات و بيماريها براي رشد و نمو خود به دماهاي مطلوب محيطي نياز دارند براي مثال قارچ عامال كپاك
خاكستري در مراحل رشد ميسليو  ،اسپورزائي  ،جوانه زني كنيدي  ،رشد لوله جوانه ،تشكيل آپرساوريو ،
تشكيل اسكلروتيو  ،جوانه زني آن به درجه حرارتهاي مختلف نياز دارد .براي رشد اين قارچ دمااي -52
 02درجه نياز است .دماي سطح شاخ و برگ گياه تحت تاثير دماي دروني گلخانه و ساختمان آن قرار دارد.
حشرات نيز مانند بيماريها به طيف دمايي خاصي براي رشد و فعاليات خاود نيااز دارناد  .معماوالح آفاات
گلخانه ايي گرمادوست بوده و به دماي  51-01درجه در شبانه روز نياز دارند  .دماي مطلوب براي شته ها و
سفيد بالك گلخانه  02-52درجه است  .البته دما نه تنها بر آفات گلخانه ايي تاثير مي گذارد ،بلكاه رشاد و
فعاليت دشمنان طبيعي را نيز تحت تاثير قرار مي دهد  .فعاليت دشمنان طبيعاي طاي دماهااي بسايار بااال و
بسيار پائين در طول تابستان و زمستان مختل مي شود و از نو گرمادوست آنها براي استفاده در گلخانه ها
استفاده مي شود .دماي باال و توا با رطوبت نسبي زياد كاربرد كنه هاي شكارگر را مشكل مي كنند .
رطوبت :
مطالعات بسياري در مورد تاثير رطوبت بر گياهان و آفات و بيماريها اناا شده است  .اسپورهاي قارچ ها
و باكتريها به يك بستر مرطوب نياز دارند تا قادر به ايااد آلودگي باشند و آب موجود بر روي سطح بارگ و
ميوه ها بهترين بستر رشد اين عوامل بيماريزا است و لذا تنها راه كاهش اين بستر رشد  ،اصالح روش آبياري
در گلخانه است .از سيستم هاي مه پاش با نازلهاي بسيار ظريف استفاده شود تا قطرات آب بالفاصله پس از
خروج از نازل در هوا تبديل به بخار شود  .فاكتورهايي مانند رطوبت نسبي  ،دما  ،سرعت هوا و تابش آفتاب
را نمي توان پيش بيني كرد ،اما مي توان بر اساس طول مدت خيسي  ،طول دوران ايااد شبنم را پايش بيناي
كرد  .زمانيكه دماي تشكيل شبنم كمتر از دماي سطح گياه برسد قطرات آب بر روي سطح بارگ اياااد ماي
شوند .البته در برخي موارد بين فعاليت آفات و دشمنان طبيعي آنها در رطوباتهااي مختلاف تفااوتهاايي
وجود دارد  .براي مثال كنه هاي تارتن در دماي نسبتاح باال و رطوبت نسبي پائين فعاليات بيشاتري دارناد اماا
شكارگر آنها در اين شرايط فعاليت كمتري دارد .
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نور
تابش فعال فتوسنتزي ) )011-711 nm = PARيا عامل موثر بر گل دهي گياهان گلدار  ،يكاي از عناصار
بسيار موثر بر رشد محصول و توليد نهايي آن است  .شدت نوري بسيار باالو پائين عوامال مهام اساترس در
محصول هستند كه باعش بروز واكنشهاي فيزيولوژيك گياه به پاتوژنها مي شوند  .تأثير ناور در كناار سااير
روشهاي مديريتي محصول مانند فاصله كاشت  ،فاصله رديف  ،كارايي ناقص اين عوامل مي شود  .لذا بهتار
است از گونه ها يا سويه هاي خنثي استفاده شود .طول روز يا مدت روشنايي در تعيين فعاليات حشارات و
دشمنان طبيعي آنها موثر است  .بهتر است از گونه ها يا سويه هاي بدون دياپوز(خواب) استفاده شود .
نور تأثير مستقيمي بر اسپورزائي و جوانه زني و تشكيل اسكلروتهاي قارچ دارد  .اكثر ايزوله ها در اساتفاده
از نور نزديك به طول موج  UVتحريك به توليد اسپور ماي شاوند  ،در حاليكاه در ناور آباي ايان پدياده
متوقف مي شود .
پوششهاي فايبرگالس نور كمتر از  002-011 mرا كمتر از انوا پلي اتيلن عبور مي دهد .رطوبت در كناار
نور مي تواند تأثيرات گوناگوني بر رشد و حساسيت محصول  ،آفات و بيماريهااي مختلاف داشاته باشاند .
پوششهاي پالستيك رنگي ،در رنگ هاي مختلف با تبديل طيف بندي تأييد شده باعش تحريك رشد برخاي
قارچها مي شوند  .براي مثال كپك خاكستري در زير پوششهاي پالستيك آبي و صورتي در رطوبات نسابي
پائين شدت بيشتري دارد  .نور تأثير مستقيم بسيار كمي بر ميكروفلور منطقه ريشه دارد .
دي اکسيد کربن و اکسيژن
فراواني دي اكسيد كربن يكي از عوامل مهم تعيين كننده در گلخانه هاي تااري اسات  ،بطوريكاه تاأمين آن
نيز مشكل است .علظتهاي باال  Co2باعش سهولت در تهويه و كاهش شديد رطوبات ماي شاود  .غلظات
مخرب  Co2براي رشد گياه حدوداٌ  5-0برابر حد نرمال گلخانه ها است  ،بطوريكاه افازايش دي اكسايد
كربن باعش افزايش تنفس گياه و تقويت آن  ،افزايش ريشه ونهايتاٌ افزايش مقاومت به بيماريها مي شود .
اسااترس كمبااود اكساايژن اكثااراٌ خاكهاااي اشاابا از آب و محلولهاااي هياادروپونيك بساايار كاام رخ
مي دهد  ،در هر حاال ،افازايش دماا و افازايش غلظات محلاول باعاش كااهش حالليات پاذيري اكسايژن
مي شوند.
گردش هوا :
هدف اصلي از گردش منظم و جهت دار هوا در گلخانه ها عبارت از  )0 :كاهش اخاتالف دماايي  ،كمباود
فشار بخار و  ،Co2كمك به تبخير قطرات آب است .جاباايي هوا از فاكتور هاي مهم در جلوگيري از كپك
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خاكستري است  .البته جريان هوا به انتقال و انتشار اسپور بيماري كمك مي كند .اكثر قارچها در هواي ساكن
با فشار بخار  0/5-1/5بهتر فعاليت مي كنند .
همين قوانين در مورد قارچهاي بيمارگر حشرات و آفات صدق مي كند  .جريان هوا به انتقال غير فعاال كناه
تارتن بر روي شبكه تاري از طريق هوا به گياهان مااور كمك مي كند .اما با اين همه مزيات هااي گاردش
هوا آنقدر هست كه بتوان از اين معايب يا عوارض آن چشم پوشي كرد.
با تلفيق فاكتورهاي محيطي مي توان از توسعه و گسترش عوامل قارچي در گلخانه جلوگيري كرد .براي مثال
پس از توليد اسپورها در دماي  02درجه سانتيگراد و تامين رطوبت نسبي رشاد خاود را آغااز كارده و باا
حركتهاي ميكروسكوبيك در شرايط متغيير رطوبتي محيط آزاد مي شاوند و از طرياق قطارات مترشاحه آب
پراكنده مي شوند .آلودگي بر روي سطوح خيس در دماي  02 -511cآغاز شده و استقرار بر روي ميزباان در
 52 -011cدرجه صورت مي گيرد .اسپور برخي قارچ ها براي استقرار و ايااد آلودگي به وجود شابنم نيااز
دارند .مبارزه با هرگونه بيماري قارچي با ايااد اختالل در مسيرهاي چرخه حياتي آنهاا امكانپاذير اسات .از
جمله مي توان با كاهش رطوبت نسبي و گردش هواي داخل گلخانه و تنظيم دما از انتشار آلودگي باه سااير
گياهان جلوگيري كرد.
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آفات
مگس مينوز برگ سبزي

Leafminers

بيش از  021گونه از مگس هاي خانواده (  ) Agromyzidaeدر دنيا شناسايي شاده اناد كاه روي گياهاان
مختلااف تغذيااه مااي كننااد 0 .گونااه مهاام از اياان مگااس هااا بااه نااا هاااي Liriomyza trifolii
 L. sativae , L. bryoniae , L. congestaمي باشند .در حال حاضار ايان گوناه هاا روي گياهاان
زينتي  ،ژربرا  ،داودي و سبزي ها گلخانه اي  ،گوجه فرنگي و خياار و سااير گياهاان باه شادت خساارت
مي زنند.
زيست شناسي :
اگر چه زيست شناسي يك گونه با گونه ديگر از همان جنس با هم فرق دارند اما جنبه هاي عمومي مرتبط
با مديريت آفت مشابه هستند .اندازه حشرات كامل مگس مينوز سبزي كه در پاكدشت به آن كر كانال كن ،
كر البرگ مي گويند كوچك و حدوداٌ  5تا  0ميلي متر است و رنگ آن سياه و زرد است  .حشرات مااده باا
تخم ريز خود خراشها يا سوراخهاي كوچكي در سطح برگ ايااد مي كنند .از محل سوراخ ايااد شده شيره
برگ بيرون زده و حشرات ماده و نر از آن تغذيه مي كنند هر حشره ماده بسته به گياه ميزباان تاا  521تخام
مي گذارد .تخم ها پس از  0يا  2روز تفريخ شده و الروهاي جوان تقريباٌ شكري رنگ از پارانشيم برگ بين
دو سطح فوقاني و تحتاني تغذيه كرده و داالن هايي مارپيچي را ايااد مي كند  .داالن ها ابتدا بسايار ناازك و
نخ مانند هستند هم زمان با رشد الروها به رنگ زرد متمايل هستند و عرض كانال يا داالن پهن تار شاده تاا
زماني كه الرو پس از ايااد چند داالن مارپيچ و مستقيم از برگ خارج شده و در سطح برگ ياا روي خااك
تبديل به شفيره مي شود  .در بعضي گونه ها الرو از برگ خارج شده و در همان جا شفيره شده و حشاره از
شفيره خارج مي شود  .الروهاي گونه  L. trifoliiدر سطح برگ به آساني ديده مي شود .
الروها سه مرحله رشدي دارند كه  0تا  7روز طول مي كشد ودوره شفيرگي  0روز است  .طول اين دوره ها
مانند ساير حشرات به گياه ميزبان و دما بستگي دارد .
خسارت و اهميت اقتصادي :
مينوزها دو نو خسارت ايااد مي كنند كه خسارت مستقيم در اثر تغذيه از الروهاا درون بارگ و ساوراخ
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
مرگ سلولي در گياهان شود .خسارت غيرمستقيم در اثر انتقال ويروس ها ،باكتريهاا و قارچهااي بيمااريزايي
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گياهان از طريق سوراخ هاي تغذيه ماده هاي بالغ حاصل مي شود .حدود  51تا  01درصد گل داودي در اثار
تغذيه اين آفت در امريكا طي سالهاي  0095تا  0095از بين رفته اسات .هايچ آمااري از بارآورد اقتصاادي
خسارت اين آفت در ايران نداريم  .مشاهد ات ما نشان داده است كه به عنوان مثال يك گلخانه گوجه فرنگي
هيدروپونيك در نتياه شدت خسارت آفت از بين رفته است  .همين طور خربزه كاريهاي گرمسار از 05111
هكتار به  0211هكتار طي سالهاي گذشته كاهش يافته است .
سمپاشي هاي مكرر عليه آفت هزينه هاي اضافي خريد سم و عمليات سمپاشي را به توليد كنندگان تحميال
مي كند .
تشخيص خسارت و حضور آفت :
برگهاي گياهان را مي بايست به طور هفتگي معاينه و بازديد نمود  .گياهان نشاءاي كاه باه گلخاناه منتقال
مي شوند بدقت بازرسي شوند  .با نصب كارتهاي زرد چسبنده در قسمت بااالي گياهاان  ،شاكار حشارات
كامل مگس آگاه شويد .
روش هاي کنترل آفت :
روش هاي غير شيميايي
 روش زراعي و فيزيكي


حذف علفهاي هرز ميزبان آفت از اطراف گلخانه



نصب توريهاي ضد حشره ( درب ورودي و دريچه هاي تهوياه) كاه قطار هار ساوراخ آن

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


نصب كارتهاي زرد به ابعاد  01*01بطور عمودي و به فواصل هر دو متر يا نصب نوارهاي
زرد رنگ به عرض  01سانتي متر در باالي گياهان كه با روغن  STPآغشاته شاده اناد در
شكار انبوه حشرات كامل مگس بسيار موثر است  .بديهي است هر هفته روغن روي كارت
تميز شده و دوباره با روغن STPآغشته شود .



دربهاي ورود گلخانه دو پوشه شود .

کنترل بيولوژيک :
بسياري از دشمنان طبيعي قادرند الرو و شفيره مينوزها را از بين ببرند .در اين ميان گونه هاي مختلف
پارازيتوئيدها قابل ذكرند .گونه هاي مختلفي از زنبورهاي پارازتيوئيد از روي الروهاي اين آفت گزارش شده
است  .از خانواده  Opius pallpes Braconidaeو  Dacnusa sibriciaو خانواده Eulophidae
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 Chrysocharis parksiو پنج گونه از جنس  Diglyphusهستند كه عبارتند از  D. isaeaو D.
 oeginiو  D. intermediusو  D. pulchripsو D. uiebstesi
آفت كش با منشاي گياهي
چريش از جمله آفت كش هايي است كه اخيرا عليه مگس مينوز بررگ سبزي به ثبت رسيده است  .اين
تركيب با دز  0.2در هزار عليه اين آفت موثر است
کنترل شيميايي :
كنترل شيميايي مگس مينوز سبزي بعلت استفاده از سمو غير موثر عليه اين آفت چندان موفق نبوده است
زيرا به دنبال چ ند بار مصرف سم غير موثر عليه اين آفت طغيان آن را بهمراه داشته است  .به نظر ماي رساد
اين حشره قابليت زيادي در بروز مقاومت به سمو دارد .
در فلوريدا آمريكا حتي سمومي كه عليه اين آفت موثربوده اند پس از5يا0سال بي تاثيرشده اند .
بروز سريع مقاومت اين آفت به گروه سمو پايروترئيد ممكن است به علت مصرف گسترده و جهااني سام
 DDTدر سالهاي قبل باشد .
اين نو مقاومت كه اصطالحاح  kdrيا  Knockdown resistantناميده مي شود و در ارتباط با سيستم
عصبي است كه بسيار پايدار است .
به هر حال سمي كه در حال حاضر عليه اين آفت تاثير خاوبي دارد آباامكتين ناا دارد كاه در اروپاا باه آن
 Vertimecو در آمريكا  Avidگفته مي شود .اين تركيب به نسبت  0در هزار عليه مگس مينوز موثر اسات
 .رعايت دوره كارنس سم براي مصرف كنندگان ضروري است .حشره كش ديگري اخيارا باه ثبات رسايده
است  ،تريگارد مي باشد و با دز  1/52در هزار عليه الروهاي آفت موثر است.
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تريپس ها :
بيش از  2111گونه تريپس در دنيا وجود دارد كه به چند صد گونه گياهي حمله مي كنناد  .از ايان تعاداد
تنها تعداد محدودي به گياهان زينتي حمله مي كنند  .در منطقه پاكدشت تعداد  2گونه تريپس شناسايي شاده
اند كه از روي گياهان زينتي منطقه جمع آوري شده اند.
مهم ترين گونه تريپس منطقه تريپس پياز است كه روي اغلب گياهان گلدار ،ميخك ،داودي  ،ژربرا  ،لوسيا
نتوس  ،رز ...... ،ديده مي شود.
شکل شناسي :
حشره كامل تريپس پياز  5ميلي متر طول و  0ميلي متر عرض دارد  .بال دار هستند بال هاا از لباه بيروناي
ريشك دار است در حال استراحت در امتداد طول بدن قرار داده مي شود .رنگ بدن زرد پريده تا تياره قهاوه
اي است  .قدرت پرواز خوبي ندارند و اغلب با باد جاباا ماي شاوند و عمادتاح در الباه الي گلهاا مشااهده
مي شوند.
زيست شناسي :
تريپس ها تخم ها را داخل بافت گياه مي گذارند  .طول دوره زندگي اين آفت بساته باه دماا از  00تاا 01
روز مي باشد  .طول دوره زندگي تريپس پياز  01تا  00روز در دماي  01در جه است  .حشرات كامل تا 51
روز زندگي مي كنند  .هر حشره ماده تا  91تخم مي گذارد .در بعضي مناطق تما نتاج ماده هستند .
اهميت و خسارت :
تريپس ها با تغذيه مستقيم از بافت گياه با قطعات دهاني مشابه زننده  -مكنده باعش تخرياب بافات گيااه
مي شوند  .بيشترين خسارت مربوط به مراحال الروي آنهاا اسات  .تغذياه تاريپس از غنچاه گال موجاب
بدشكلي و از دست دادن ارزش بازار پسندي آن مي شود  .همچنين در گل هاي بازشده اثرات تغذيه تريپس
به صورت نقاط رنگ پريده باعش بدشكلي گل مي شوند  .عاليم خسارت به رنگ نقره اي در دو طرف برگ
نمايان است .خسارت غيرمستقيم تريپس ها كه ممكن است بيشتر از خساارت مساتقيم آنهاا باشاد  ،انتقاال
بيماريهاي ويروسي است از مامو شش گونه تريپس شناسايي شده روي گياهان زينتي در ايران  ،سه گوناه
آنها بيماريهاي ويروسي را منتقل مي كنند  .تريپس پياز مهم ترين گونه خسارت زاست كه تقريباح در همه جاا
ديده مي شود .
تشخيص :
چند روش براي پي بردن به حضور تريپس ها روي گياهان در گلخانه وجود دارد .
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 )1استفاده از كارت هاي زرد و سفيد براي تريپس پياز اما چنانچه تريپس غربي گل باشد بايد از كارت
رنگ آبي استفاده كرد  .كارت ها در باالي گياه به طور عمودي نصب شده و به طور هفتگي بازدياد
شوند .
 )2تكان دادن گل ها و برگ ها روي يك سيني يا كاغذ سفيد و مشاهده حشرات كامل تريپس .
 )3بررسي عالئم لكه لكه برنزه روي برگ ها و بي رنگ شدن گلبرگ ها روي گل ها .
روش کنترل زراعي :
 )1استفاده از توري ضد حشره استاندارد  ( 01*55تار وپود در سانتي متر مربع )
 )2استفاده از گياهان تله ( در مواقعي كه گياهان گلدار نداريم كاشت چند گياه گلدار و حذف آنها مفيد
است .
 )3استفاده از كارت هاي زرد و يا سفيد براي شكار انبوهي آفت
روش کنترل شيميايي :
به طور كلي كنترل شيميايي تريپس ها بدليل محل زندگي و فعاليت اين حشره در البه الي گلهاا و داخال
جوانه ها سخت است .
تاثير سمو روي تخم ها اساساح منتفي است زيرا تخم ها را داخل بافت گياه گذاشته و سام باه آن اصاابت
نمي كند  .فقط تاثير سم روي الرو و حشره كامل تريپس مي باشد كه مخلوطي از يك سام ارگانوفسافره ياا
كاربامات و يك سم پايروتروئيد پيشنهاد مي شود سم پايروتروئيد براي كشتن حشرات كامل پردازي كه روي
سيستم اعصاب محيطي تاثير گذاشته و حالت كشندگي ضربه اي مي دهد .
 سمو كاربامات و فسفره هم با نفوذ موضعي كه داخل بافت محل هاي مورد اصاابت دارد باعاش ار
بين رفتن پوره ها مي شود  .به هر حال به دليل اولي كه ذكار شاد الز اسات هار ساه تاا پانج روز
سمپاشي تا زمان پائين آوردن جمعيت و جلوگيري از خسارت آفت تكرار شود .
 همچنين سم پايروتروئيد مثل دسيس باعش فعاليت بيشتر حشارات كامال شاده در نتيااه بيشاتر در
معرض سم قرار گرفته و از بين مي روند .
اضافه كردن مقداري شكر به محلول سمي موجب تاثير بيشتر سام ماي شاود زيارا نقاش طعماه را دارد و
موجب تماس بيشتر حشره با سم مي شود .
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به هر حال در شرايط پاكدشت حدود آذر ماه كه پوشش سابز ( گياهاان زراعاي و علاف هااي هارز ) در
شرايط طبيعي كم شده و هوا نيز رو به سردي است استفاده از دستگاه مه پاش يا  foggerدر حذف كامال
آفت از گلخانه بسيار مفيد است به اين ترتيب حداقل  0تاا  0مااه گياهاان از خساارت ايان حشاره در اماان
خواهند بود .تناوب در استفاده از سمو مختلاف ضاروري اسات از اساتفاده از ياك ناو سام باه دفعاات
خودداري شود .
کنترل بيولوژيک :
انوا دشمنان طبيعي تريپس ها شامل شكارگر ها ،پارازيتوئيدها و عوامل بيماريزاي قارچي معرفي شده اند كه
تا كنون شكارگرها بهترين عوامل قابل توصيه براي كنترل گونه هاي مختلف تريپس ها بوده اناد .سانهااي
شاااكارگر  Oriusدربعضا اي منااااطق پاكدشااات روي گااال جعفاااري و ميخاااك باااه فراوانا اي دياااده
مي شوند .اين شكارگر در  50ساعت قادر است  01تا  51پوره تريپس را شكار كرده و از آن تغذيه نمايد.
قارچ هاي بيمارگر  Verticilium lecanii , Entomophthora thripidumنياز در كنتارل ايان آفات
كاربرد دارند.
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سفيد بالک ها يا مگس هاي سفيد :
حشرات اين خانواده حدود  0011گونه هستند  .مهم ترين گونه سفيد بالك كه در گلخاناه هاا اسات بناا
سفيد بالك گلخانه اي يا مگس سفيد گلخانه معروف است . Trialeurodes vaporariorum
اين حشره اول بار در سال  0925توصيف شده و در طي  011سال فعاليت در گلخانه هاا روي  500گوناه
گياهي از  90خانواده گزارش شده است .
گونه ديگركه درگلخانه ها وجود دارد به نا عسلك پنباه معاروف اسات كاه ناا علماي آن

Bemisia

 tabaciاين حشره هم در سال  0900توصيف شده است .عسالك پنباه هام روي  215گوناه گيااهي از 70
خانواده گزارش شده است  .اين گونه مهم ترين ناقل ويروس ها در بين مگس هاي سفيد است.
زيست شناسي :
حشره ماده تخم ها را عمدتاح در سطح زيري برگ به طور عمودي مي گذارد به طوري كه قسمت كاوچكي
از تخم داخلي بافت است  .تخم ها قنديل شكل و به رنگ زرد ليموئي كه به تادريج تغييار رناگ داده و باه
سمت سطح برگ متمايل شده و تفريخ مي شود  .پوره هاي سن اول متحرك بوده و پس از پيدا كردن مكاان
مناسب براي تغذيه ثابت شده و تا پايان مراحل رشد ثابت است  .حشرات كامل و نابالغ با وارد كردن قطعات
دهاني زننده _ مكننده خود از شيره گياه تغذيه مي كنند و عسلك فراواني توليد مي كنند كه درجمعيت هاي
باال باعش بروز پديده دوده يا فوماژين مي شوند .
حشره ماده تعداد  01تا  211تخم مي گذارد و تا دو ماه زندگي مي كند .اما اغلب عمر آنها يك مااه اسات .
حشرات ماده تخم ريزي را چند روز پس از ظاهر شدن شرو مي كنند  .تخم ها پس از  7تا  01روز تفاريخ
مي شوند  .طول دوره زندگي بسته به دما از  50تا  05روز مي باشد.
تشخيص گونه  B.tabaciاز  T.abutiloneaساده تر است .حشرات كامال مگاس سافيد گلخاناه باال
هايشان به طور افقي در امتداد بدن قرار مي دهند در حاليكه عسلك پنبه در حالت اساتراحت باال هاا را تاا
حدي عمودي بر بدن قرار مي دهد همچنين شفيره هاي سفيد بالك گلخانه داراي موهاي شالقي مانند بلندي
است در حاليكه در عسلك پنبه موها كوچك است .
اهميت اقتصادي :
اهميت اقتصادي اين آفت در درجه اول به وسيع بودن ميزباان هااي آن اسات  .جمعيات هااي بااالي آفات
موجب ضعف عمومي گياه و از دست دادن توانايي آن براي توليد گل يا ميوه است و در نهايت آمادگي گيااه
به ابتال به بيماريها را فراهم كرده و گياه از بين مي رود .
تشخيص :
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كارت هاي زرد رنگ چسبنده را هر هفته بازرسي نمائيد  .بويژه كارتهايي كاه در مباادي ورودي و دريچاه
هاي تهويه قرار دارند .گياهان اين مناطق را هر هفته بازديد نمائيد پشت برگ ها را با لنز دستي مشاهده كنياد
معموالح پوره ها به رنگ زرد ليموئي مشاهده مي شوند .
روش کنترل زراعي  /فيزيکي :
 )1حذف علفهاي هرز ميزبان از اطراف گلخانه
 )2تعمير و نصب توري هاي ضد حشره
 )3نصب كارتهاي زرد  01*01سانتي متر هر دو متر يك عدد در باالي سطح گياهان گلخانه ياا نصاب
نوارهاي زرد رنگ
 )4حذف برگ ها و اندا هاي گياهي كه به شدت آلوده شده اند و سوزاندن آنها .
روش کنترل شيميايي :
چرخه زندگي كوتاه با روري و توليد نتاج زياد روي گياهان ميزبان مناسب  ،محل تغذيه در پشت برگ هاا
و مقاومت به سمو ماموعه عواملي هستند كه كنترل شيميايي آفت را مشكل كرده است .
جمعيتهايي از اين آفت در بعضي گلخانه ها به سمو فسفره  ،كاربامات مقاو شده اند .
سمو مختلفي عليه اين آفت تا كنون به كار رفته است  .در حال حاضر دو سم آپلود  Aploudو آدميرال از
گروه سمو  IGRبه نسبت  1/2در هزار عليه پوره هاي اين آفت موثر است سمپاشي الز اسات ياك هفتاه
بعد تكرار شود.
سمپاشي با دستگاه  foggerيا مه پاش با سم دسيس و كونفيدور عليه حشرات كامل موثر است .همچناين
محلول پاش پاي بوته ها نسبت به اندازه بوته  21تا  521سي سي از محلول  1/2در هزار كونفيدور عليه ايان
آفت بسيار مناسب است .استفاده از اين سم در سبزي ها گلخانه اي به دليل دوره كارنس زياد تفقط در ابتداي
كشت توصيه مي شود.
کنترل يبولوژيک
زنبور  Encarsia formosaاز جمله دشمنان طبيعي اين آفت است كه در سطح تااري توليد و اساتفاده
مي شود .حشره كش ميكربي ناتوراليس ال كه اخيرا وارد بازار ايران شده است عليه ايان آفات بسايار نتيااه
بخش است.
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شته ها:
بيش از  0111گونه شته در دنيا گزارش شده است  .چندين گونه از شته ها از جمله شته سبز پنبه Aphis
 21 ، gossypiiويااروس را منتقاال م اي كنااد و  021، Myzas persicaeويااروس را منتقاال م اي كنااد.
ساير گونه هاي شته گياهان گلخانه:
شته داودي  ، Macrosiphoniella sanborniشته رز

 Macrosiphom rosaeو شته سيب زميني

 M. euphorbiaeمي باشند.
زيست شناسي :
شته ها داراي بدني نر و قطعات دهاني زننده و مكنده هستند .به رنگ هاي زرد  ،سابز  ،قهاوه اي  ،ساياه ،
غيره  .شته ها در دماي معمولي گلخانه ها تخم نمي گذارند و بچه زا يا پوره زا هستند بطور متوساط  21تاا
 521پوره مي گذارند .پوره ها پس از  7تا  01روز قدرت توليد مثل دارند .
اهميت اقتصادي :
ترشح عسلك ناشي از دفع بيش از  02درصد شيره گياهي جذب شده كه باعش بروز پديده دوده مي شود.
انتقال ويروس ها و ابتال گياه به بيماريهاي ويروسي كه منار به از بين رفتن گياه مي شوند.
ضعف عمومي گياه ناشي از مكيدن شيره گياهي و در نتياه كاهش توليد.
پيچدگي برگ ها و گل ها در نتياه مواد مترشحه در بزاق شته ها .
تشخيص :
شته هاي بالدار به كارت هاي زرد رنگ جلب مي شوند .انتهاي گياهان در قسمت جواناه هاا قبال از اينكاه
گلها باز شوند مي بايست مورد توجه و بازرسي قرار گيرند.حضور و رفت و آمد مورچاه هاا از نشاانه هااي
وجود شته ها است .
روش کنترل زراعي  /فيزيکي :
 )1كارگران از پوشيدن لباس زرد در اوايل بهار و پائيز خودداري كنند زيرا شته هاي بالدار از اين طريق
وارد گلخانه ها مي شوند .
 )2نصب كارتهاي زرد باالي تاج گياه به فاصله  01سانتي متر ضرورت دارد.
روش کنترل شيميايي :
كنترل شيميايي شته ها به دليل قدرت توليد مثل باالي آنها سخت است .
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سمو كونفيدور  ،چس ( پي متروزين ) عليه شته ها موثر است .رعايت دوره كارنس در سبزي هاي گلخانه
اي الزامي است
 صابون حشره كش حاوي نمك هاي پتاسيم و اسيدهاي چرب به نسبت  5در هزار عليه شته ها موثر است.کنترل بيولوژيک :
مهم ترين روش كنترل شته ها استفاده از زنبورهاي پارازتيوئيد باه صاورت كاانون ساازي اولياه در محال
گلخانه با استفاده از يك ميزبان غير هدف مثل شته سمي گند است  .به اين دليل ترتيب كه شته سمي گناد
در گلدان هاي گند كشت شده در يك تاا در ردياف در ياك گلخاناه پارورش داده شاده و ساپس زنباور
پارازتيوئيد شته  Aphidius colemaniروي آنها رها شد و تا قبل از آمدن و آلوده شدن گياهان گلخانه باه
شته سبز ( آفت ) جمعيت خوبي از زنبورها آماده شده است كه شته هاي تازه وارد آفت را مورد حملاه قارار
مي دهند .بالتوري سبز و كفشدوزك ها هم از عوامل مهم كنترل بيولوژيك شته ها هستند .
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کنه ها
به گروه زيادي از گياهان گلخانه اي حمله مي كنند  .مهم ترين گونه كنه ها كه موجب خسارت مي شاود،
كنااه تااارتن دو نقطااه اي  Tetranychus urticaeاساات .گونااه مهاام ديگاار بنااا كنااه قرمااز گلخانااه
 T. cinnabarinusكه معموالح با كنه تارتن دو نقطه اي در بعضي ازگياهان ديده مي شوند  .ويژگي خاص
كنه ها  ،اندازه كوچك  ،قدرت توليد مثل باال و مقاومت به كنه كشها است .
شکل شناسي و زيست شناسي :
كنه هاي ماده تقريباح نيم ميلي متر طول دارند و به رنگ هاي زرد _ سبز تا قهوه اي و قرمز ديده مي شاوند.
معموالح دو نقطه تيره در هر طرف بدن در قسمت جلو و عقب بدن قابل مشااهده اسات .كناه قرماز گلخاناه
معموالح به رنگ قرمز تيره است و معموالح روي ميخك بيشتر از گياهان ديگر ديده مي شاود .مااده هااي كناه
تارتن بين  21تا  511عدد تخم مي گذارند كه بسته به ميزبان گياهي متفاوت است  .رشد ونمو از تخم تا كنه
كامل بسته به دماي محيط  ،رطوبت نسبي  ،گياه ميزبان  ،بافت گياه و وضعيت تغذيه گياه متفاوت است .تخم
ها در طي  0تا  0 -0روز تفريخ مي شوند .
نمف ها سه جفت پا و پوره ها چهارجفت پا دارند وطي دوره قبل از بلوغ تا  7روز طول مي كشد به طاور
كلي دوره زندگي كنه ها در شرايط محيطي گر و خشك  7تا  01روز است كه حالت طغياني پيدا مي كنند .
تار فراواني هم توليد مي كنند كه موجب جمع شدن گرد وغبار مي شود .در طي فصل سرد سال كناه هاا باه
صورت ماده هاي بارور زمستان گذراني مي كنند  .اما در گلخانه هايي كه در تما طول سال فعال هستند كنه
ها دوره خواب يا دياپوز ندارند .
خسارت و اهميت اقتصادي :
خسارت كنه ها به صورت لكه هاي سوزني و برنزه است كه معموالح در پشت برگ ها يا در گل گياه دياده
مي شوند  .در آلودگي شديد موجب زرد و خشك شدن برگ ها و در نهايت مرگ گياه مي شوند  .كنه هااي
تارتن مقدار زيادي تار مي تنند و باعش مي شوند كه تما سطح برگ و گل ها را مي پوشاند  .هنگاا تغذياه
با تزريق بزاق سمي داخل بافت گياه موجب خشك شدن و ريزش برگ ها مي شوند .
كنه ها بال ندارند اما مي توانند پرواز كنند  .آنها معموالح بر روي جريان هاي باد قرار گرفته و به ناوعي بااد
كردن ( پديده بادكنكي كردن ) خود از محلي به محل ديگر جاباا مي شوند  .براي پيدا كاردن كناه هاا روي
گياه  ،ابتدا بايد به محل هاي خسارت كنه ها توجه داشت  ،كه شرح داده شد  .توجه خاص و وياژه اي در
مواقعي كه شرايط آب و هوائي گر و خشك است بايد به گياهان گلخانه داشت  .باه عباارت ديگار پاايش
(  )Monitoringگياه به طور هفتگي و مرتب بايد اناا شود .براي اين كار برگ ها و گل هاا ماي بايسات
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مورد بازديد و معاينه قرار گيرند .راه ديگر اينست كه از گياهان حساس (حساساتر از گيااه اصالي گلخاناه )
استفاده كرد .براي مثال لوبيا چيتي ا لوبيا چشم بلبلي ا بادماان ا خيار.
لنز دستي * 01تا * 02براي مشاهده كنه ها كافي است  .براي اينكار يك كاغذ سفيد زير برگ و گل گيااه
بگيريد و چند ضربه به آن بزنيد در صورت آلودگي  ،موجوداتي به اندازه سر سوزن در حال حركت مشااهده
مي كنيد كه با در دست داشتن ذره بين به راحتي قابل مشاهده است.
کنترل فيزيکي /زراعي :
كنه ها روي گياهاني كه استرس رطوبتي و آبياري ديده باشند به صورت طغياني ظاهر شده بنابراين آبيااري
مرتب و تامين رطوبت محيط از طغيان كنه ها جلوگيري مي كند  .براي تامين رطوبت مي توان از سيستم ماه
پاشي يا ميست استفاده كرد .توجه بايد داشت كه گردش هوا در زمان تأمين رطوبت مهم است زيارا از باروز
بيماريها جلوگيري مي كند  .مصرف بيش ار حد ازت با طغيان كنه ها رابطه مستقيم دارد  .بناابراين ماديريت
گياه به خصوص درمورد مصرف كودهاي ازته حائز اهميت است .
حذف علف هاي هزر از ديگر ابزار مديريت كنترل زراعي و فيزيكي كنه ها است زيرا از پدياد آمادن كاانون
دائمي كنه ها جلوگيري مي كند .
از رفت و آمد كارگران و انتقال وسايل كار از قسمت هاي آلوده گلخانه به كناه هاا باه قسامت هااي ديگار
خودداري شود.
کنترل شيميايي :
انتخاب سم مناسب دستگاه سم پاش با محلول پاش  ،مواد همراه  ،دفعات تكرار در كنترل كناه هاا بسايار
اهميت دارد  .براي مثال در كنترل شيميايي كنه ها استفاده از سم اورتوس به همراه مقدار  52سي سي روغان
سيتويت در  011ليتر محلول سمي آماده كمك زيادي به كنترل قابل قبول از آفت ماي نماياد  .ياا اساتفاده از
دستگاه مه پاش همراه با روغن  ECبه ميزان  0/7ليتر و كنه كش اورتوس يا نيسورون به مقدار  521سي سي
در كنترل كنه ها در يك گلخانه به مساحت  0111 – 0111متر مربع در هنگا شب اثار بسايار خاوبي دارد .
الز است در اين مورد با متخصص مربوطه مشورت شود .
کنترل بيولوژيک :
رها سازي چندگونه معروف از شكارگرها در كنترل كنه ها موفقيت آميز بوده است  .از جمله كنه شاكارگر
 Phytoseiulus persimilisو  . Amblyseius degeneransهمچنين سان هااي شاكار  Oriusدر
كنترل كنه ها موثر هستند الز است گياه گلخانه  ،گلهاي گرده دار داشته باشد زيرا اين شكارگر رژيم غذايي
دوگانه دارد .
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بيماريهاي مهم گياهان زينتي و سبزي ها گلخانه اي :
داريوش شهرياري
نا بيماريهاي مهم گياهان زينتي و سبزي ها گلخانه اي در فهرست عوامل خسارت زاي محصوالت گلخانه
اي ( پيوست ) ارائه شده است .
به طور كلي بيماريهاي گياهان گلخانه به چند گروه تقسيم مي شوند .
 پوسيدگي هاي طوقه و ريشه
 پژمردگي گياه
 لكه برگي ها
 سفيدك داخلي
 سفيدك پودري
 زنگ ها
 پوسيدگي خاكستري
 زرد برگي ها
 بيماريهاي باكتريايي
 بيماريهاي ويروسي
 نماتد هاي گره ريشه
 بيماريهاي فيزيولوژيك
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 - 1پوسيدگي هاي طوقه و ريشه
عوامل قارچي متفاوتي موجب پوسيدگي هاي طوقه و ريشه مي شوند  .هر يك از آنها شارايط محيطاي و
نيازهاي رشدي خاص خود را دارند  .ممكن است يك يا دو و يا حتي چند عامل قارچي در يك زمان به گياه
حمله كنند و مستقيماٌ بر عملكرد محصول تاثير بگذارند و يا در مراحل بعدي گياه را كامالٌ از بين ببرند .
مهم ترين عوامل بيماريهاي پوسيدگي ريشه و طوقه :
Pythium, Rhizoctonia, Phytophthora, Fusarium, Ramularia, Sclerotium,
Sclerotinia
هستند .بعضي از اين عوامل عالوه بر پوسيدگي طوقه و ريشه ممكان اسات باعاش ساوختگي در سااقه نياز
بشوند .
نشانه هاي خسارت :
در صورت حمله عوامل قارچي به طوقه و ريشه به مراحل اوليه رشد گياه كه گياهچاه نامياده ماي شاود
نشانه بيماري به صورت نازك شدن و از دست دادن آب محل طوقه و يا يقه گياهچه كه به رنگ زرد تا قهوه
اي تغيير رنگ مي دهد ظاهر مي شود  .در اين صورت گياهچه بالفاصله از محال طوقاه خام شاده واز باين
مي رود به همين دليل نا اين بيماري را مرگ گياهچه مي گويناد  .عامال ايان بيمااري معماوال حpythium
است،كه بعضي مواقع قارچ  phytophthoraآن راهمراهي مي كند .
در مواقعي كه ريشه گياه مورد حمله قرار گيرد رنگ پوست ريشه قهوه اي و به مرور تيره تار ماي شاود كاه
ممكن است اين پوسيدگي به طرف طوقه و ساقه نيز ادامه يابد مواد سمي مترشح توسط قارچ ها عامل تغييار
رنگ پوسته ريشه ها هستند  .خسارت قارچ هاي خاكستري كه عامل بيماري هاي طوقه و ريشاه هساتند باه
آوندهاي آبكش نيز سرايت كرده و موجب نكروزه شدن بافت آنها و در نهايت از دست دادن وظيفه آنها كاه
انتقال مواد غذايي و آب است ،مي شود  .در چنين حالتي رنگ آوندها تغييركرده و به رنگ زرد تاا قهاوه اي
درمي آيند .بر خالف بيماريهاي هوازاد روي برگ و ميوه و گل ها كه نشانه بيماري قابل مشااهده اسات  ،در
بيماريهاي طوقه و ريشه اين نشانه ها در اوايل حمله و توسعه بيماري قابل مشاهده نيستند .به طوري كه پس
از  01درصد خسارت وارد شده ممكن است عاليم بيماري در اندا هاي هوايي مشاهده شود  .محدود شادن
توسعه ريشه ها  ،كندي رشد اندا هوايي گياه  ،بروز عاليم زرد برگي و رنگ پريادگي شابيه عاليام كمباود
مواد غذايي و پژمردگي و برگ ريزي از عاليم و نشانه هاي پيشرفت بيماريهاي خاكزاد است  .معموالح پس از
مشاهده چنين عاليمي  ،در مدت كوتاهي پس از آن  ،مرگ گياه حتمي است .
تقريباح تما عوامل قارچي بيماري زا در خاك و مواد رشد گياه به صاورت ميسايليو ياا اساپور در بقايااي
گياهي آلوده و يا به حالت استراحت (كالدوسپور ،اوسپو ،قطعات مقاو هيف يا اساكلروتيا ) وجاود دارناد .
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عوامل قارچي كه در تماس با گياه حساس قرار مي گيرند  ،فعال شده ( جوانه مي زنناد ) و ريشاه را آلاوده
مي كنند .از بين بردن كانون آلودگي يا جلوگيري از فعاليت كانون آلودگي  ،كليد كنتارل بيماريهااي ريشاه و
طوقه است .خاك يا مواد آلوده ممكن است توسط كارگران از طريق ابزار كار  ،كفش ها ياا وساايل حمال و
نقل ( فرغون ) يا باد همراه با گرد و غبار  ،آب جاري آبياري يا بوسيله جانوران منتقل شود .
آب يك عامل مهم و موثر در انتقاال بيماريهااي ريشاه و طوقاه اسات  .آب اساتخر گلخاناه هاا هماواره
مي تواند به عنوان يكي ازكانون هاي آلودگي عوامل قارچي بيماريهاي خاكزاد باشد .منشاء آلودگي آب استخر
ممكن است استفاده از آبهاي جاري يا انتقال مواد آلوده از طريق باد باشد .
راه ديگر انتقال عوامل بيماري زا استفاده از قلمه يا نشاء و پياز گل آلوده است  .قارچ پس از حمله به گيااه
بالفاصله توليد اسپور كرده و تكثير مي يابند اين پديده ممكن است چند ساعت چند روز و حتي چناد هفتاه
طول بكشد .
شرايط محيطي :
هر عامل بيماري زاي قارچي در شرايط معيني از نظر دما  ، PH ،رطوبات نسابي خااك رشاد و توساعه
مي يابد  .دماي كم خاك معموالح توسعه بيماري رايزكتونيا را محدود مي كند  .رطوبت نسابي پاائين معماوالح
مانع توسعه عوامل قارچي پي تيو و فايتوفترا مي شوند .
به طور کلي  ،گياه سالم حساسيت کمتري براي ابتالي به بيماري نسبت به گياه ضعيف دارد .
کنترل :
مهمترين روش كنترل عوامل بيماري زا پيشگيري است  .بنابراين مبناي مديريت اين عوامل مي بايست بار
پايه پيشگيري گذاشته شود  .براي مثال عمليات خاك ورزي مناسب و حذف بقاياي آلاوده گيااه از خااك در
كاهش آلودگي بسيار موثر است .
تيمار خاك و بستر كشت و سيني ها و گلدان ها با حرارت  ،گازدهي و يا خواباندن در محلول قارچ كاش
يا ضد عفوني كننده ( وايتكس ) از روش هاي كنترل قارچ خاكزاد است .
در اغلب نقاط كشور ما حداقل  591روز آفتابي داريم ،بنابراين آفتاب دهي خاك و بسترهاي كشت از مهم
ترين و مناسب ترين روش ها براي ضد عفوني خاك و از بين بردن عوامل قارچي و ساير عوامل خسارت زا
است .براي اين كار الز است خاك زمين مورد نظر كامالح خرد و آمااده شاده باشاد ساپس آبيااري كارده و
پوشش پالستيكي روي آن كشيده و به مدت  5هفته در طي ماههااي گار ساال ( تيرمااه تاا شاهريور مااه )
پوشانده شود .
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مخلوط كردن مقاديري از كود نيم پوسيده به حاصلخيزي خاك و نيز ضدعفوني بهتر خاك كمك مي كند .
كلر زني آب استخر در مواقعي كه احتمال آلودگي آب استخر داده مي شود در كاهش منبع آلودگي موثر است
توجه بايد داشت كه آب كلرزده را نبايست مستقيم به مصرف گياه رساند  .مقدار باقيماناده كلار حادود 5/2
قسمت در ميليون باشد ،بالمانع است براي اينكار از كيت هاي مخصوص اندازه گياري كلار آب اساتخرهاي
معمولي استفاده كنيد .
استفاده از حوضچه ضد عفوني ( محلول آب آهك  ،وايتكس يا محلول ضد عفوني مخصوص مرغداريها )
در محل ورود به گلخانه بسيار مهم است  .همچنين تعويض كفش ها به هنگا ورود باه گلخاناه هماواره از
بروز آلودگي ثانويه جلوگيري مي كند  .همچنين جلوگيري از ورود اقال آلوده گيااهي باه داخال گلخاناه از
ديگر موارد اصول پيش گيري است .
تنظيم دوره مقدار و روش آبياري در جلوگيري از آلودگي به بيماريهاي خاكزاد بويژه پي تياو و فااتيوفترا
حائز اهميت است  .همچنين نو بافت خاك بستر نيز مهم است بديهي است خاك هاي با زهكشي مناسب از
توسعه بيماريها جلوگيري مي كنند .
باالخره مديريت تغذيه گياه از ديگر روش هاي پيش گيري از شيو و توسعه آلاودگي باه عوامال قاارچي
خاكزاد است  .استفاده از تركيبات بيولوژيك مانند تريكودرمين  ،بيو اچ كا و سوبتيلين طباق مقاادير توصايه
شده در جلوگيري از گسترش و توسعه بيماريهاي خاكزاد اهميت دارند .
کنترل شيميايي :
استفاده از سمو قارچ كش به دو صورت درماني يا حفاظتي قابل توصايه اسات  .در هار شارايطي باراي
استفاده از سمو قارچ كش ابتدا مي بايست از وجود عوامل قارچي و در صورت امكان نو قارچ آن مطمانن
شد  .معموالح در صورتي كه خاك با روش آفتاب دهي ضد عفوني شده باشد نيازي به استفاده از قارچ كش ها
به هنگا كشت محصول نيست  .در غير اينصورت از مخلوط قارچ كش كاپتان و متاالكسيل بسته به نو گياه
و شرايط كشت استفاده مي شود  .برابر يك توصيه كلي مي توان به ازاي هر متر مربع مقدار ي 5تا  0گر از
اين قارچ كش ها استفاده كرد .
هيچ گاه نبايد به حذف كامل عوامل بيماري زا در خاك مطمنن بود زيرا در صورتي كه اين عوامل در خاك
از بين برده شده باشند هميشه امكان آلودگي ثانويه وجود دارد  .بنابراين دقات در پاايش و بازدياد و معايناه
گياهان و توجه به عاليم آلودگي مهم است .
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براي اطمينان از بازگشت دوباره بيماري يا آلودگي ثانويه مي توان پس از ضد عفوني خاك در روش آفتاب
دهي از تركيبات بيولوژيك پيش گفته استفاده كرد .
مديريت پاتوژنهاي ريشه :
معموالٌ بيشترين موارد بيماريهاي ريشه ناشي از قارچهااي ، Thielaviopsis ، Cylindrocladium
 Phytophthera، Rhizoctonia ، Fusariumو  Pythiumگزارش شده است  .ايان قارچهاا باعاش
بروز پوسيدگي طوقه و بيماري بوته ميري مي شوند .
بهداشت زراعي :
پوسيدگيهاي ريشه معموالح از پاتوژنهاي هوازي موجود در خاك يا محيط كشت حاصل مي شوند  .ياك
ذره بسيار كوچك خاك مي تواند به انوا پاتوژنها آلوده باشد  .لذا بهداشت محيط كشت و ضد عفوني بساتر
كشت و ضد عفوني بستر كاشت از اصول اوليه مبارزه با بيماريهاي ريشه است .
تما خاكها بايد براي رشد مطلوب گياه حاوي ميكروبهاي زنده باشند  ،خاكهاي كامالح اساتريل ياا محايط
هاي رشد استريل رشد طوالني مدت گياه را تضمين نمي كنند  .بسياري از جانوران مفيد و يا گياهان مفياد (
قارچها  ،باكتريها  ،پروتوزوئرها و نماتد ها ) در خاك زندگي مي كنند  .ضد عفاوني كامال خااك ياا محايط
كشت  ،مفهو نادرستي است  .در كنار موجودات مفيد  ،ميكروبهاي مضر  ،خطرناك نيز در خاك رشد كارده
و گسترش مي يابند و چنانچه تعداد آنها زياد شده و شرايط مطلوب محيطي فراهم شاود  .باعاش بيمارهااي
ريشه و حتي شاخ و برگ مي شوند  .بيماري شناسان به اين پديده پتانسيل تلقيح خاك مي گويند .
قبل از آنكه گياه را در بستر اصلي  ،خاك گلدان يا مزرعه قرار دهيد  ،خاك بستر را با استفاده از يك مااده
ضد عفوني كننده تدخيني يا حرارت يا تهويه و حرارت استريل كنياد  ،در ايان حالات جمعيات پاتوژنهااي
موجود در خاك بسيار كمتر از مقدار واقعي خواهند شد  .اگر از بسترهاي بدون خاك استفاده مي كنيد نيازي
به بهداشت زراعي و ضد عفوني قبل از كاشت نيست چرا كه جمعيت پاتوژني در اين بسترها بسايار كمتار از
بسترهاي خاكي است  .خاصيت تهويه شديد و زهكشي اين بسترها اجازه رشد به پاتوژنهاي خاكزي را نماي
دهند  .معموالح محيطهاي بدون خاك براي موجودات ريز مفيدند كه ماانع از رشاد پاتوژنهاا شاده ياا آنهاا را
پارازيته مي كند  .به بيان ديگر بسترهاي بدون خاك پتانسيل تلقيح پائيني دارند  .جمعيت ميكروبهاي مفيد در
كمپوستها به حداكثر خود مي رسد .
مي توان خاك را با مواد شيميايي يا حارارت تيماار ضاد عفاوني كارد .اساتفاده از حارارت مناساب تار از
موادشيميايي است ولي اجراي صحيح آن در گلخانه ها و نهالستانها بسيار مشكل است .
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بهداشت زراعي مشمول وسايل همراه با محيط كشت نيز مي شاوند  .باياد گلادانها  ،راهروهاا  ،ساكوها و
خطوط عبور آب را نيز پاكيزه و ضد عفوني نمود .
پاتوژنهاي عامل پوسيدگي ريشه از طريق لوله هاي آب  ،شبكه ها و سااير وساايل آبيااري وارد گلخاناه
مي شوند  .مي توان با استفاده از كلرين آب را نيز ضد عفوني كرد  .استفاده از بذورعاري از آلودگي نيز يك
راه ديگر براي جلوگيري از نفوذ پوسيدگي ريشه گلخانه است ،عوامل پوسيدگي هاي ريشه وطوقه از طرياق
قطرات يا ترشحات آب منتقل مي شوند .
تغييرات محيطي :
مي توان بسته به نو بيماري و محصول شرايط محيط را به نفع گياه تغييار داد  .اساترس گيااه را ضاعيف
نموده و آن را به موجودات زنده عامل پوسيدگي ريشه حساس مي كند  .از استفاده از نمكهاي زياد  ،خيساي
برگ و تهويه نامناسب خاك  ،خشكي بين فواصل آبياري  ،دماهاي پائين بپرهيزيد ( .مديريت استرس يعن ي
ايجاد محيط رشد مناسب و حفظ پايداري آن ).
آبياري صحيح محصوالت زراعي و گلخانه اي از راههاي اصلي توليد گال و گيااه در گلخاناه هاا اسات.
گياهي كه تحت استرس آبي قرار داشته باشد به راحتي و سريعاح به پاتوژنهاي گياهي آلوده مي شود .
 PHو تركيب مواد معدني موجود در آب آبياري و چكه كردن از سازه هاي گلخانه از عاواملي هساتند كاه
منار به ايااد استرس آبي شده  ،كلسيم بااال و آلكاالين در آبهااي ساطحي باعاش اساترس و مشاكالتي در
سالمتي ريشه مي شوند  .يك راه ديگر براي مبارزه با پوسيدگيهاي ريشه استفاده از يك محيط كشت داراي
تهويه و زهكشي مناسب است  .محيطهاي كشتي كه  %01رطوبت را نگهداشته و  %51فضا باراي عباور هاوا
دارند و به سالمت ريشه ها كمك مي كنند  .ريشه ها به جذب اكسيژن و دفع دي اكسيد كربن نياز دارند عد
وجود فضاي كافي براي تنفس ريشه گياه مناربه استرس گياه واحتمال بيماريهاي ريشه مي شود  .محيطهاي
كشت حاوي پيت و كمپوست به آرامي تازيه شده و به تدريج منافذ دروني خود را براي جرياان هاوا و آب
از دست مي دهند .
گياهان مقاوم :
برخي گياهان ميزبان نسبت به بروز بيماريهاي ريشه حساس و عده اي مقاو تر هستند  .براي مثال ،برخاي
ارقا پونيسيتا ) )Poinasettiaبه بيماري  Rhizoctoniaحساسند وبرخي ارقا شمعداني باه بيمااري پاي
تيو  Pythiumحساس ترند  .بنفشه آفريقايي و ارقا پپروميا به پوسيدگي طوقه  Phytophtoraحساسند.

28

مديريت تلفيقي عوامل خسارت زاي محصوالت گلخانه اي  ،موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور  ،بني عامري 0931

بيماريهاي پژمردگي :
اين گروه از بيماريها به آساني قابل تشخيص هستند  .به طوري كه قسمت يا تما برگ يا شاخه يا گل گياه
پژمرده مي شود  .پژمردگي معموالح با زردي يا سبزخشك شدن همراه است  .اين پديده ممكن است يكباره يا
به مرور زمان اتفاق بيافتد .
بعضي از پژمردگي ها ناشي از عوامل محيطي و غير عامل بيماري زا هستند  .مانند خشكي بستر گياه كه در
نتياه بي آبي پژمرده مي شود  .ممكن است در اثر آبياري بيش از حد در مدت زياد نيز اين اتفاق بيافتد .
پژمردگي گياه ممكن است در نتياه تغذيه حشرات يا جانوران زيان آور از قسمت طوقه و شاخه گيااه كاه
موجب قطع آوندهاي آبكش شوند  ،بروز نمايد  .پژمردگي گياه كه از برگ هاي پائيني شرو شاده و هماراه
بازردي برگ ها و يا سبز خشك شدن آنها است ناشي ازتغذيه نماتد ها ازگياه است  .اين پدياده در گلخاناه
هاي خيار بسيار رايج است  ( .در قسمت مديريت نماتد هاي خسارت زا  ،نحوه كنترل توضيح داده مي شود
 ).باال بودن نمك هاي قابل حل در آب در اطراف ريشه باعش پژمردگي در گياه مي شود .
عوامل بيماري زاي پژمردگي :
قارچ ها و باكتريها از جمله عوامل بيماري زا پژمردگي گياه هستند  .از جملاه مهام تارين عوامال قاارچي
فوزاريو و ورتيسليو و از گروه باكتريها اروينيا و پسودوموناس هستند  .اين عوامل اصطالحاح خاكزاد هستند
 .اين عوامل از محل زخم ايااد شده در ريشه ها و طوقه و از قسمتهاي مختلف ريشه به گياه حمله مي كنند
 .تشخيص :
معموالح آوندهاي آبكش گياه كه مورد حمله قرار مي گيرند  .تشخيص نو عامل بيماري زا آسان نيست  .به
طور كلي عوامل بيماري زا پژمردگي باعش تخريب بافت آوندهاي آبكش و انسداد آنها شده و به اين ترتياب
مانع انتقال آب و مواد غذايي به اندا هاي هوايي گياه مي شوند  .ترشحات سمي اين عوامل موجاب تساريع
بروز پژمردگي مي شود .
در پژمردگي فوزاريومي يا ورتيسليومي معموالح يك قسمت از برگ شرو به پژمردگاي ماي كناد  .معماوالح
برگ هاي مسن و پائيني ابتدا اين عاليم را نشان مي دهند .
ريزش برگ ها و خشكيدگي سر شاخه ها از ديگر عاليم اين عوامل قارچي است و باالخره گياهاان ماورد
حمله از رشد باز مي مانند  ،در چنين حالتي عاليم بيماري فوزاريو يا ورتيسليو در محل آونادهاي آبكاش
به رنگ قهوه اي يا قرمز قهو ه اي مشاهده مي شود .
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در مورد بيماري پژمردگي باكتريايي سودوموناس عاليم ابتدا روي برگ ها مشاهده مي شود  .به طوري كه
حاشيه برگ پژمرده شده و به سمت پهنه برگ و دمبرگ پيشروي مي كند و وقتي به ساقه گياه حمله مي كند
به رنگ قهوه اي تا سياه قابل مشاهده است  .به هر حال براي تشخيص دقيق عامل بيمااري زا باه متخصاص
مربوطه و آزمايشگاه مراجعه شود .
کنترل :
مهم ترين روش كنترل بيماري هاي پژمردگي آوندي گياهان زينتي استفاده از نشاء و قلام عااري از عامال
بيماري زا است  .در بيشتر مواقع گياهان حامل عوامل بيماري زا عاليم بيماري را نشان نمي دهناد  .بناابراين
اطمينان از سالمت گياه در منبع تهيه نشاء و قلم حايز اهميت است  .چاقو يا تيغ تهيه قلم را حتماح پس از هار
بار استفاده در محلول الكل اتيليك  71درصد وارد كنيد  .از وارد كردن قلم ها داخل ظرف محلول قارچ كش
يا باكتري كش اجتناب نمائيد  .خاك و گلدان ها تهيه قلم يا نشاء را با جريان بخار آب ضد عفاوني نمائياد .
در صورت عد دسترسي به اين روش از سمو شيميايي براي اينكار استفاده شود  .به غير از متيل بروماياد و
متا سديم كه هنوز هم قابل دسترس است تركيبات ضد عفوني ديگري وارد كشور نشده است .
اما بطور كلي رعايت بهداشت محيط گلخانه شامل از بين بردن منابع آلودگي  ،تهيه گياه سالم و داشتن گياه
قوي با اعمال عمليات صحيح باغباني و مديريت تغذيه گياه  ،تنظيم  PHآب و خاك و مديريت كنترل عوامل
محيطي گلخانه و نيز مديريت آبياري گياه و اجتناب از استرسهاي آبي و محيطي باه گيااه ماي تاوان تاا حاد
زيادي اميدوار بود كه گياه كمتر به اين بيماري ها مبتال شود .
به هر حال استفاده از تركيبات مسي براي كنترل بيماري هاي باكتريايي مطابق دستورالعمل توصيه شده ميتوان
مفيد باشد  .در مورد بيماريهاي قارچي استفاده از قارچكشهاي سيستميك مانند بنوميل مطابق دز توصيه شاده
براي هر گياه و بسته به مرحله رشدي آن قابل توصيه است .
بيماري سوختگي بوتراتيس :
اغلب بيماريهاي سوختگي گل  ،ميوه و برگ ناشي از قارچ بوتراتيس است  .در بعضي موارد عاليم بيماري
بصورت يك توده خاكستري ديده مي شود كه نا بيماري نيز پوسيدگي خاكستري گفتاه ماي شاود  .عاليام
بوتراتيس شامل سوختگي در هر قسمت گياه  ،لكه برگي يا شاانكر سااقه  ،پوسايدگي پيااز  ،ريازو  ،غاده
گياهان زينتي مرگ گياهچه ديده شود  .مهمترين گونه بيماري زا  Botrytis cinereaاست  .كنيدي عامال
بيماري به راحتي پخش ميشود  .تعداد زيادي كنيدي ممكن است همراه جريان باد يا بااران جابااا شاوند .
كنيدي ها از محل زخم دريافت گياه يا از محل روزنه ها وارد گياه شوند و آلودگي ايااد نمايند .
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آلودگي ممكن است خيلي سريع اتفاق بيافتد و پخش شود  .تشكيل كنيدي پس از هر بار آلودگي در طاي
 9ساعت صورت مي گيرد  .به طور كلي آلودگي به قارچ باوتراتيس در آب و هاواي خناك و رطاوبتي باه
سرعت توسعه يافته و چنانچه سطح گياهان خيس باشد  ،سرعت آن بيشتر است  .تراكم زياد بوته ها و عاد
جريان هوا در داخل گلخانه از جمله شرايط مطلوب براي طغيان بيماري است .
کنترل بيماري :
مهم ترين روش كنترل بيماري استفاده از فن هاي گردش هواي داخل گلخانه و پائين آوردن رطوبت نسبي
و نيز تنظيم دماي گلخانه است  .جريان هواي داخل گلخانه به خصوص هنگا غروب و صبح زود از خايس
شدن سطح گياه جلوگيري مي كند و چنانچه اشاره شد خيس شدن سطح گياه مي تواناد باه طغياان بيمااري
كمك نمايد  .هر اقدامي كه شرايط مناسب طغيان بيماري را برهم بزناد اهميات دارد  .هارس و تناك كاردن
گياهان و تنظيم دور آبياري و اجتناب از آبياري در هنگا غروب و شب در جلوگيري از توسعه بيماري مهام
است .حذف گياهان آلوده و رعايت بهداشت محيط گلخانه در كاهش بيماري اهميت دارد .
دقت در عد ايااد زخم در گياهان و استفاده از الكل اتيليك  71درصد براي ضاد عفاوني وساايل كاار (
قيچي و تيغ و  ) ....استفاده از قارچ كش هاي حفاظتي در هنگا شرو آلاودگي و دوره رشادي كاه گياهاان
حساسيت بيشتري دارند مفيد است  .از جمله قارچ كش هاي حفاظتي مانكوزب وزنيب به نسبت  5در هزار
توصيه مي شود  .در صورت توسعه و پيشرفت بيماري استفاده از قارچ كاش كاپتاان باه نسابت  0 – 0/2در
هزار توصيه مي شود .
ساير بيماريهاي لکه برگي  ،سوختگي و شانکر
نو سوختگي و لكه برگي ها روي برگ  ،ساقه يا گل ها بستگي به نو قارچ عامل بيمااري زا موجاود در
گلخانه دارد معموالح لكه برگي و سوختگي ها در برگ هاي پائيني كانوپي گياه ديده مي شوند .
عاليم كلي بعضي بيماريهاي لكه برگي به صورت لكه هاي هاله دار و رنگ پريده روي برگ كاه معماوالح
آلترناريا است  .لكه هاي با حاشيه قرمز رنگ معموالح سركوسپورا است  .چنانچه لكاه هاا زاوياه دار و پشات
برگ بار قارچ به رنگ تيره مشاهده شد بيماري سفيدك داخلي يا كركي است كاه در رز باا خازان بارگ هاا
همراه است .
کنترل :
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رعايت اصول پيش گيري كه در قسمت هاي قبلي توضيح داده شده در مورد اين بيماريها نيز صادق است .
نكته قابل ذكر آنست كه تشخيص به موقع بيماري و پايش روند تغييرات آن به كنترل بيماري كمك مي كند .
به ويژه آنكه استفاده از قارچ كش ها ضرورت داشته باشد .
براي كنترل شيميايي اين گروه از بيماريها مي توان از قارچ كش كاپتان طبق دز توصيه شده استفاده كرد .
تكرار سمپاشي  7تا  00روز بعد براي كنترل موثر بيماري ضرورت دارد .
بيماريهاي باکتريايي :
بيماريهاي باكتريايي شامل گال  ،پوسيدگي  ،پژمردگي  ،شانكر  ،لكه برگاي  ،لكاه روي مياوه و بدشاكلي
است  .از جمله عوامل مهم باكتريايي پسودوموناس  ،گزانتوموناس  ،اروينيا و آگروباكتريو هستند  .بعضي از
اين عوامل در آب يا خاك تا چند ماه و حتي چند سال زندگي مي كنند و به قسمت هاي مختلف گياه شاامل
ريشه  ،ساقه  ،برگ  ،ميوه و گل حمله مي كنند و موجب خسارت مي شوند  .باكتريها موجودات تك سلولي
هستند و هر  51دقيقه يكبار با تقسيم سلولي تكثير مي شوند .شرايط محيطي در افزايش ياا كااهش جمعيات
باكتريها نقش مهمي دارد  PH .محيط  ،رطوبت نسبي وجود ماده غذايي و نيز عوامل ضد باكتريهاا از جملاه
شرايط محيطي مهم هستند .
در گلخانه ها گر و رطوبتي جمعيت باكتريها افزايش مي يابد  .وجود علفهاي هرز و گياهان در گلخانه از
ميزبان هاي باكتريها هستند و به عنوان كانون آلودگي در صورت فراهم شدن شرايط محيطي طغيان مي كنند .
باكتريها بر خالف قارچ ها اسپور يا بذر توليد نمي كنند كه پخش شده و ايااد آلودگي نمايند بلكه از طريق
تماس با دست كارگران ووسايل كار منتشر مي شود .
آب از جمله عوامل مهم پخش باكتريها مي باشد  ،حشرات نيز مي توانند باكتريها را جاباا كنند  .خيس
بودن سطح برگ و شاخه گياه به استقرار بيماري كمك مي كند  .به طور كلي دماي پائين شرايط مناسبي براي
افزايش باكتريها نيست .
کنترل :
رعايت بهداشت محيط گلخانه و ضد عفوني وسايل كار و بستر خاك و گلدان ها و نياز ماديريت عوامال
محيطي ( دما و رطوبت نسبي ) از مهم ترين ابزار كنترل بيماريهاي باكتريايي است  .تهيه قلم و نشاء سالم از
ايااد آلودگي اوليه جلوگيري مي كند .حذف علف هاي هرز و بقاياي گياهي ميزبان باكتريها در محدود كردن
شيو بيماري موثر است  .تركيبات مسي و بعضي تركيبات گروه مايسين از جمله استروپتومايساين و اكساي
تتراسايكلين در كنترل بيماريهاي باكتريايي به كار مي روند  .دقت شود اين تركيبات ممكن است گياه ساوزي
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ايااد كنند بنابراين زمان محلول پاشي هنگا غروب يا صبح زود باشد و دقيقاح برابر دز توصيه شده و مطاابق
دستور العمل سمپاشي صورت گيرد  .مخلوط تركيبات مسي و قارچ كش مانكوزب در كنترل بهتار بيمااري
گزارش شده است .
نماتد هاي گره ريشه :
نماتد هاي موجوداتي كرمي شكل هستند كه با قطعات دهاني سوزني خود بنا اساتايلت از ريشاه تغذياه
مي كنند  .در اثر تغذيه گياه بخش هاي تغذيه شده خسارت ديده و از بين مي روند و نيز موجب بدشكلي به
صورت گره هايي در ريشه مي شوند  .در نتياه خسارت نماتد ها كه معماوالح باا اياااد زخام روي ريشاه
همراه است قارچ هاي خاكزاد و باكتريها نيز حمله كرده و در واقع باعش تشديد خسارت مي شوند .
مهم ترين گونه نماتد ها كه به گياهان زينتي و سبزي ها گلخانه اي خسارت مي زند  ،نماتد گره ريشه باه
نا ماليدوژن (  ) Meloidogyneاست .
انتقال نماتد از طريق قطعات آلوده گياهان  ،خاك آلوده  ،كفش هاي آلوده به خاك يا از طريق آب آبيااري
است  .در خاك هاي آلوده معموالح سالها باقي مي مانند و رها شدن از آن تقريباح كاار ساختي اسات  .عاليام
خساااارت نماتاااد گاااره ريشاااه روي گيااااه  ،خشاااك و زرد شااادن بااارگ هااااي پاااائيني شااارو
مي شود  .در صورتي كه ريشاه هاا بازدياد شاوند گاره هااي روي ريشاه كاه تاا انادازه ياك فنادق هام
مي رسد از عاليم بارز خسارت نماتد است .
کنترل :
ضد عفوني خاك به روش آفتاب دهي از موثرترين روش ها براي كنترل نماتد هاي گره ريشه اسات  .ضاد
عفوني با بخار آب نيز از روش هاي بسيار موثر در كنترل نماتد ها است .
ضد عفوني با متيل برومايد  +كلروپيكرين و متا سديم اگر چه سالها مورد استفاده بوده است اما امروزه باا
توجه به محدوديت مصرف اين سمو بهتر است روش هااي آفتااب دهاي و بخاار آب ماورد توجاه باشاد
همچنين تركيبات متيل برومايد و متا سديم تاثير كاملي روي نماتد ها ندارند و تعداد كم باقيمانده در خااك
دوباره ايااد آلودگي مي كنند .
براي كنترل شيميايي نماتد ها در صورت ناتواني روش هاي غير شيميايي مي توان از تركيبات نماتاد كاش
نماكور و راگبي مطابق دستور العمل استفاده كرد .
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بيماريهاي ويروسي :
ويروس ها  ،موجوداتي بسيار ريزي هستند كه در غياب ميزبان فاقد قدرت حياتي هستند و بار اثار تكثيار
پياز به ريبوز و ساير تركيبات سلول ميزبان دارند  .نا آنها از عاليم خساارتي كاه روي گيااه ميزباان اياااد
مي كنند گرفته مي شود  .براي مثال ويروس موزائيك خيار  ،كه لكه هاي موزائيكي روي برگ ايااد مي كند
 .حشرات از مهم ترين ناقلين ويروس ها هستند كه با تغذيه از گياه آلوده و سپس تغذيه از گياه سالم بيماري
را انتقال مي دهند  .شته ها  ،سفيد بالك ها و تريپس ها از ناقلين ويروس ها هستند  .انتقال مكانيكي ويروس
ها با ابزار كار ( قيچي و غيره ) نيز امكان پذير است  .ويروس ها كيفيت گياه را به شادت كااهش داده و تاا
 011درصد به محصول را از بين مي برند  .عاليم بيماري هاي ويروسي باه صاورت پيچيادگي  ،بدشاكلي ،
كوته لگي  ،لكه و پيس روي ميوه  ،گل  ،برگ و ساقه گياه نمايان است  .اين عاليم ممكن اسات باا زردي و
رنگ پريدگي همراه باشد  .لكه هاي روي برگ به صورت موزائيكي از عاليم عمومي ويروس ها اسات  .در
صورت پيشرفت بيماري ممكن است گياه پژمرده و خشك شود .
براي تشخيص قطعي بيماري ويروسي  ،تست سرولوژيك در آزمايشگاه الز است .
بذر و قلمه آلوده به ويروس نيز مي تواند از جمله عوامل پخش و توسعه بيماريها باشاد  .وياروس هاا تاا
چند سال مي توانند در بذر گياهان زنده بمانند  .نماتد ها نياز ماي توانناد در انتقاال بيماريهااي ويروساي از
گياهان آلوده به سالم اهميت دارند .
کنترل :
اساس كنترل بيماري هاي ويروسي پيشگيري است  .تهيه گيااه ساالم و عااري از آلاودگي و داشاتن ياك
گلخانه با گياهان سالم نقطه شرو كنترل بيماري هاي ويروسي اسات  .اساتفاده از ارقاا مقااو گيااهي باه
بيماري هاي ويروسي اهميت دارد  .نصب تورهاي ضد حشره  01*55تاروپود در سانتي متر مربع در مباادي
ورودي ( پناره هاي سقفي و جانبي ) براي جلوگيري از ورود حشرات ناقل بسيار مهم است .
همچنين استفاده از حشره كش ها براي كنترل حشارات ناقال و در صاورت پايش بيناي باروز بيماريهااي
ويروسي توصيه مي شود  .روش شيميايي براي درمان بيماريهاي ويروسي وجود ندارد .
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کنترل تلفيقي بيماريها :
مديريت پاتوژنهاي برگ  ،ساقه  ،گل
انوا پاتوژنها به اندامهاي مختلف گياه از جمله برگ  ،ساقه  ،گل حمله ماي كنناد از ايان گاروه ماي تاوان
سفيدك پودري  ،بيماريهاي حاصل از  ، Botrytisزنگها  ،لكه برگاي آلترنارياايي ،لكاه برگاي ساپتوريايي ،
پوسيدگي ها  ،لكه برگي هاي باكتريايي  ،بيماريهاي ويروسي و پوسيدگي ساقه فوزارياومي را ناا بارد  .در
واقع تعداد پاتوژنها و گياهان مورد حمله آنها آنقدر زياد است كه به راحتي نمي توان تك تك آنها را نا برد .
حتي روشهاي مديريتي آنها نيز بسيار پيچيده است  .اما ز يك ديگاه ملي  ،يك بيماري گياهي  ،يك ميزباان ،
يك پاتوژن و محيطي نياز دارد كه به پاتوژن امكان رشد بر روي گياه را بدهد  .هر سه فاكتور مذكور بايد باه
طور همزمان در يك مكان حاضر باشند و لذا برنامه هاي مديريت بيماريها در جهات اياااد اخاتالل در ايان
مثلش خطرناك طراحي مي شوند .
به زراعي ( بهداشت زراعي ) :
روشهاي زراعي از مهم ترين روشهاي پيشگيري و مديريت بيماريهاي برگ  ،ساقه  ،گل ( بخشهاي هوايي
گياه ) هستند  ،اغلب پاتوژنهاي اين بيماريها داراي اسپورها يا مايه تلقيح هوازي بوده و لذا از مزار يا گلخانه
اي مااور به راحتي سرايت مي كند و البته امكان ايااد شرايط به زراعي در كال منطقاه و حتاي همساايگان
وجود ندارد و از سوي ديگر بسياري از پاتوژنها از طريق قطرات يا ترشح آب پراكنده مي شوند و لذا تخريب
و انهدا بقاياي گياهي مااور زمين زراعي مي تواند به جلوگيري از رشد پاتوژنهاا كماك كناد  .باراي مثاال
 Botrytisقارچي است كه بر روي بقاياي گياهي اسپورزائي مي كند و لذا پاكسازي منطقه زراعي از بقايااي
گياهان آلوده مي تواند راه مفيدي در مبارزه با اين قارچ باشد  .هرگز موادگياهي زائد را زير سكوي گلخانه يا
در حاشيه مزرعه نگه نداريد  .بيماريهاي باكتريايي  ،پوسيدگي هاي فوزاريومي  ،بيماريهاي ويروسي و زنگي
از طريق بذر آلوده در انبار منتقل مي شوند .
پرهيز از خيس شدن برگ :
قطرات آب مي توانند حامالن بسيار خوبي براي پاتوژنهاي خطرناك باشاند و ماي توانناد از مادت زماان
كوتاهي بيماريها را به داخل گياه منتقل كند براي مثال سفيدك پودري و باكتريها طي  5ساعت يا كمتر باعاش
آلودگي برگ مي شوند ولي در مورد باليت  Botrytisسفيدك پنهان  ،يا لكه برگي آلترناريايي  ،چند ساعت
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رطوبت بايد بر روي برگ باقي بماند تا آلودگي اسپور قارچ آغاز شود  .همواره از ايااد رطوبات و ريخاتن
آب روي سطح برگ پرهيز كنيد  .براي اين كار ،سيستم آبياري خود را تغيير دهيد  ،بهترين كار عد اساتفاده
از آبياري باراني است  .هرگز در آخرين ساعات روز آبياري نكنيد  ،اين كار باعش مي شود كه آب تما طول
شب بر روي سطح برگ باقي بماند  .چنانچه در ساعاتي از شبانه روز دما شديداح به طور ناگهاني پائين بيايد ،
امكان بروز قطرات آب بر روي سطح برگ وجود دارد و بايد با وسايل تهويه مناسب و وساايل گرمايشاي از
بروز اين پديده پيشگيري نمود .
مي توان دستگاه گرمايشي را در مقابل مدخل هواكش قرار داد تا هوا به محض ورود به گلخانه گر شود .
و در آخر رعايت فاصله كاشت مناسب بر روي سكوها امكان چرخش هوا در اطراف برگها را فراهم كارده ،
مانع از ايااد بخار آب زياد در سطح برگها مي شود .
گياها ن مقاوم :
عليرغم مطالعات بسيار محدود درباره گياهان مقاو به پاتوژنها استفاده از اين ارقاا جهات جلاوگيري از
خسارت بيماريها يكي از راهكارهاي مفيد است  .بيماريهايي مانند پوسيدگي ساقه و پژمردگيهاا  ،پوسايدگي
ساقه فوزاريومي و پژمردگي باكتريايي را مي توان از طريق مشاهدات دقيق و تغيير رقم ماورد كاشات كنتارل
كرد .
قارچ کش ها :
ويروس ها و باكتريها نسبت به كاربرد قارچ كش ها هيچ واكنشي نشان نمي دهند  .حتي باليت باكترياايي
و لكه برگيها نيز به سختي از طريق سمو كنترل مي شوند .متداول ترين سم مربوط به باليات باكترياايي و
لكه برگيها تركيب مس  ،مانكوزب است  .تاكنون از آنتي بيوتيك استرپتومايسن به عناوان بااكتري كاش باا
تاثيرات مختلف استفاده شده است  ،اما اين سم مي تواند باعش گياهسوزي بار روي محصاوالت گلخاناه اي
شود و لذا استفاده از استرپتومايسين را در سطح گسترده در گلخانه ها پيشنهاد نمي شود .
روش کاربرد قارچ کش ها :
عد استفاده صحيح از سمو باعش مي شود تا زارعين نتياه دلخواه را از هزينه خود نبرند  .پوشش كامال
سطوح گياه يا استفاده از سمو موثرترين روش سمپاشي از ديدگاه شيميايي است  .اما معموالح ساطح زيارين
برگها دست نخورده باقي مي ماند به اين منظور استفاده از اپليكاتورهاي هيدروليك و نازلهاي بسيار ريز ماي
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تواند نتياه مطلوبي بدنبال داشته باشد .تنظيم دقيق سم پاش و روشهاي انتقال صحيح و اساتفاده از نازلهااي
مناسب مانع از بروز گياه سوزي بر روي گياه مي شود .
سفيدک پودري :
سفيدك پودري به بسياري از گياهان حمله كرده و باعش كاهش ارزش بازار پسندي محصوالت مي شوند .
عالئم :
عالئم بيماري را به راحتي مي توان شناسائي كرد  :ظاهر پودري  ،سفيد رنگ بر روي قسمتهاي آلوده گيااه
از جمله برگ  .اين بيماري از رشد هيفهاي فراوان قارچ كه حاوي كنيديهاي بي رنگ هستند حاصل ماي
شوند  .پاتوژن اكثراح به شاخ و برگ جوان گياه  ،ساقه ها  ،گلها يا حتي ميوه ها حمله مي كند  .بر روي برخي
گياهان حساسيت برگهاي مسن بيش از برگهاي جوان است  .آلودگي اغلب به سطح رويي برگ محدود ماي
شود ولي در مواردي نيز ديده شده كه قارچ به سطح زيرين برگ حمله مي كند  .آلودگي شديد باعش پيچيده
و زرد شدن برگها  ،كاهش رشد عمومي گياه  ،ريزش گلها و ميوه ها  ،مرگ بافت مي شود .
ساير عالئم اين بيماري عبارتند از ريزش برگها  ،خشك شدن اندامهاي گياه  ،جارويي شدن  ،لولاه شادن
برگها و عالئم شبه ويروسي اين پاتوژنها مستقيماح به اندامهاي زير زميني گياه حمله نمي كنند  ،اما مي توانناد
به طور غير مستقيم بر رشد ريشه تاثير بگذارند  .گياهان آلوده به محض كنترل بيماري و توقاف رشاد قاارچ
خسارت خود را جبران كرده ولي نسبت به حمله حشرات  ،آلودگي هوا يا پوسيدگي ريشه حساسند .
چرخه بيماري ( سيکل بيماري ) :
چرخه اين بيماري بسيار ساده است  .كنيديهاي تك سالولي و سااده بار روي سااقه هااي قاارچ باه ناا
كنيديفور توليد مي شوند  .يك كنيديفور از تور هيف حاصل مي شوند و در انتهااي آن ياك سالول جواناه
قرار مي گيرد  .اين سلول جوانه تقسيم شده و تا زماني كه شرايط محيطي براي رشد نامطلوب شود به رشاد
و تكثير خود ادامه مي دهد  .دراكثر موارد در هر روز يك كنيدي توليد ماي شاود و بعاد از  50سااعت از
كنيديفور رها مي شوند  .افت سريع رطوبت نسبي  ،جريان هوا  ،دماي متعادل و حرارت و تاثير خشاكي بار
روي بافت قارچ مي توانند بررشد و رها سازي كنيديها تاثير بگذارند .
كنيديها با توليد لوله جوانه رشد كرده و بدرون اپيدر ميزبان نفوذ كرده و هوساتاريولها را درون سالولهاي
اپيدرمي تشكيل مي دهند  ،كوتيكول ميزبان و ضخامت ديواره سلولي بر پروسه نفوذ قارچهاي عامل سفيدك
پودري تاثير مي گذارد  .از آناا كه عوامل محيطي مانند نور  ،حارارت و رطوبات نسابي ماي توانناد باعاش
ضخامت كوتيكول شوند  ،لذا فرايند نفوذ در ارقا مختلف گياه و در قارچهاي مختلف متفاوت است و همين
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امر باعش مقاومتهايي در ميزان حساسيت گياهان به اين قبيل بيماريها ماي شاود  .ظارف  09سااعت پاس از
ورود مايه تلقيح  ،بافت گياه  ،كنيديهاي جوان و بالغ تحت شرايط مطلوب محيطي رشد مي كنند .
عوامل محيطي :
حرارت  ،رطوبت نسبي  ،نور  ،خيسي برگ و باد از عواملي هستند كه بر بروز واكنش و شدت سفيدكهاي
پودري تاثير مي گذارند  .باد از مهم ترين عواملي است كه بر انتقال كنيديها و اسپورهايشان كمك مي كناد
لذا به حداقل رساندن جريان هوا در گلخانه هاي آلوده از اولين گا هاست  .نياز حرارتي گونه مختلاف ايان
قارچها متفاوت است  .براي مثال قارچ  Erysipheبر روي طالبي در  59درجه سانتي گراد و بر روي كادو
 02درجه سانتي گراد جوانه مي زند  .اين بيماريها اغلاب در پاائيز و بهاار رخ داده و بساياري از گياهاان در
شرايط گر و خشك تابستان از اين بيماري جان سالم به در مي برند  .چندگونه ازسفيدكهاي پودري قادرناد
تا بيش از 05درجه سانتي گراد نيز رشد كنند  .سفيدكهاي پودري از نظر نياز به رطوبت نسبي در ساه گاروه
قرار مي گيرند :
 )1آنهايي كه تنهاا در شارايط داراي رطوبات نسابي ماواد جواناه ماي زنناد مثال

panniesa

Sphoerotheca
 )2آنهايي كه در رطوبت نسبي باال و كمي هم در شرايط خشك جوانه مي زنند
 )3آنهايي كه در شرايط مرطوب و خشك به راحتي جوانه مي زنند .
مي توان از شاخص فشار بخار آب  VPPبراي پيش بيني سفيدكهاي پودري استفاده كرد  .قارچ سافيدك
پودري در صورت تماس بسيار محدود با قطرات آب موجود بر روي سطح برگ رشد بهتري خواهد داشت .
تغييرات نوري نيز مي توانند بر تشكيل و رشد اسپورها تاثير بگذارند  .نور بسيار شديد هماراه باا دمااي بااال
باعش خشك شدن برگها شده و در نهايت رشد محدود خواهد شد  .لذا رشد اين قارچها در بخشاهاي ساايه
گياه بهتر رخ مي دهد  .گياهان قوي و سرحال بيش از گياهاني كه تحت استرسهاي غذايي مختلف قرار دارند
به آلودگي سفيدك هاي پودري حساس شده چرا كه عد وجود استرس غذايي منار به تولياد برگهاايي باا
كوتيكول بسيار نازك خواهد شد  .نيتروژن باال باعش افزايش رشد قارچ مي شود و با تغيير  PHنيز نمي توان
بيماري را كنترل كرد .
مبارزه شيميايي :
طي صدسال گذشته زارعين از پودر گوگرد براي مبارزه با سفيدكهاي پودري اساتفاده كارده اناد  ،اماروزه
قارچ كشهاي گوگردي بدون اثرات جانبي گياهساوزي گذشاته جااي گاوگرد را گرفتاه و روش خاوبي در
مبارزه با اين بيماري هستند  .اين سمو به صورت سمپاشي و مه پاشي بكار مي روناد ولاي مشاكلي كاه باا
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استفاده از گوگرد در گلخانه و مزرعه وجود دارد حساسيت باالي آن به حرارت است  .خاصيت گياهساوزي
گوگرد در دماهاي باال بسيار مشكل ساز است  .در دهه  0001دينوكاپ ( كاراتان ) جاي گاوگرد را بار روي
گياهان حساس به گوگرد گرفت چراكه داراي خاصيت گياهسوزي كمتري بوده و در دماهاي پائين ماوثر تار
مي باشد به صورت سم پاشي و تدخيني ( مه پاشي ) بسيار موثر بود  .ولي بار روي برخاي گياهاان زينتاي
باعش گياهسوزي مي شود  .تريميدازول گروهي از قارچ كشهاي سيستميك هساتند كاه بيماريهااي شااخ و
برگ و گل را درمان مي كنند  .تيلت ،دينو كاپ و توپاز از قارچ كشهاي مهم مورد استفاده باراي مباارزه باا
سفيدكهاي پودري هستند  ،اغلب تريفوزين با تيوفانات ا متيل يك بازدارنده استرول است كه مانع از جوانه
زني اسپورو رشد ميسيليو مي شود  .دودمورف از گروه قارچ كشهاي مورفولين بوده و اثر پيشگيري كننده
و ريشه كن كننده دارد  .تري دمورف نيز تركيبي مشابه با آن است  .در مبارزه شيميايي با سفيدكهاي پودري
هدف آغشته كردن كامل سطح برگ به سم است و بهتر است سطح زيرين برگها و گلها و ميوه ها نيز به سام
آغشته شوند  .فاصله زماني بين دفعات سم پاشي مي تواند اثر كاهنده يا ريشه كن كننده داشته باشد  .اخيارا
در ايران نيز تركيبات بيولوژيك به نا سوبتيلين براي كنترل اين بيماريها مورد ازماايش قارار گرفتاه و نتاايج
خوبي داشته است.
بهداشت زراعي :
در اغلب موارد آلودگي با سفيدكهاي پودري از طريق ميسليو هاي خفته درون جوانه هااي آلاوده منتقال
مي شود  .هرس و انهدا اندا جوانه هاي آلوده از پتانسيل مايه تلقايح زمساتانگذران ماي كاهاد ولاي ايان
راهكار در مورد محصوالت گلخانه اي كه زمستان مشخص ندارند ،قابل توصيه نيست  .در مورد سفيدكهاي
پودري داراي طيف ميزباني گسترده  ،حذف علفهاي هرز ميزبان از سطح مزرعاه ماي تواناد ماوثر باشاد  ،از
سوي ديگر جلوگيري از وزش باد يا جريان هوا در منطقه آلوده مانع از گسترش بيماري در سطح مزرعاه ياا
گلخانه مي شود  .مي توان با اجراي مقررات قرنطينه ايي از وجود ميسليو هاي خفته بدون جوانه هاي آلوده
آگاه شد  .رعايت فاصله كاشت مناسب استفاده از سيستم تهويه طراحي صحيح گلخانه امكان جرياان هاوا را
ايااد كرده و از خسارت بيماري كم مي كند  .نورشديد لوله هاي تولياد حارارت و مراقبات شابانه از رشاد
سفيدك پودري كم مي كند  .اين راهكارها مانع از سرد شدن سطح گياه و رشد ميسليومها مي گردد و آخرين
راه جلوگيري از باقي ماندن قطرات آب بر روي سطح برگهاست  .استفاده از حرارت باال مانع ازرشد ميسليو
ها مي شوند  .ولي چنين برنامه هايي بايد طي مدت بسيار كوتاه اجرا شوند .
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زنگ ها :
نا بيماري زنگ از اسپورهاي زرد تيره تا قهوه اي آنها گرفته شده است و زماني كاه در تعاداد زيااد انباوه
توليد مي شوند  .به گياه ظاهر زنگ زده مي دهند و در برخي موارد شدت اين بيماري آنقدر زياد مي شود كه
رشد گياه را محدود نموده و باعش ريزش شديد برگ شده و حتي گياه يا قسمتهايي از گياه را از بين مي برند
.بسياري از زنگها دو فاز يا مرحله جداگانه در چرخه زندگي شان دارند برخي از آنها طي دوره رشد تا  2نو
اسپور مختلف نيز توليد مي كنند  .عده اي بنا زنگهاي ناجور ميزبان سيكل زندگي خود را بر روي ميزبانهاي
مختلف كامل مي كنند و در مقابل انوا جورميزبان نيز وجود دارند كه مراحل اسپورزائي آنهاا بار روي ياك
نو ميزبان سپري مي شود .
مراحل اسپور :
انوا اسپورهايي كه در يك سيكل كامل زنگ ها توليد مي شوند و يا ممكن است توليد شوند عبارتند از :
اوردوسپور  : Uredosporeاين نو اسپور در تما بيماريهاي زنگ عموميت داشته و از اهميات اقتصاادي
برخوردار است اين اسپورها به گياه ظاهر زنگ زده مي دهند اين اسپورها به سرعت جوانه زده و آلوده سازي
مي كنند  .در اثر فعاليت اسپورها بافت گياه بي رنگ شده و اسپوردرسطح زيرين برگ ظاهر ماي شاود  .ايان
نو اسپور در مرحله  IIظاهر مي شوند .
تليوسااپور  Teliosporeيااا تلتوسااپور  : Teleutosporeمرحلااه اسااتراحت اسااپورها بااوده و در كنااار
اردوسپورها و يا بااي آنها توليد مي شوند  .از نظار رناگ تياره تار از آنهاا هساتند در بساياري از زنگهاا ،
تليوسپورها بعد از گذران زمستان جوانه مي زنند و لذا عامل بقاي قارچ طي زمستان هستند و باعش آلاودگي
بافت گياه نمي شود ولي هر تليوسپور  0اسپور بسيار كوچك به نا بازيدپوسپور توليد مي كنند  ،تليوساپورها
مرحله  IIIرشد قارچند  .بازيديسپور : Basiduosporeاين اسپورهاي هوازي از تليوساپورها حاصال ماي
شوند و مرحله  IVرشد قارچ هستند .
ويكنوسپور  Pycneosporeيا اسپرماتيو  :اين اسپورهاي بسيار كوچك مرحله جنسي قارچ را تشكيل ماي
دهند و باعش هيچگونه آلودگي نمي شوند  .اين اسپورها در ساختارهاي بسايار كاوچكي بناا پيكنيوياو ياا
اسپرماگونيو بر روي سطح فوقاني برگ ظاهر مي شوند  .اين اسپورها به رنگ زرد  Aيا نارناي مرحله  Oرا
تشكيل مي دهند .
اسيوسپور  : Aeciosporeاين اسپورهاي روشن در ساختارهاي تخصصي بنا اسيد در سطح زيرين بارگ
توليد مي شوند  ،بافت برگ درتماس اين اسپورها بي رنگ و متور مي شود اين اسپورها مرحله  Iرشد قارچ
مي باشد .
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رشد بيماري :
زنگها به برگ اكثر گياهان حمله مي كنند و در برخي موارد آلودگي ساقه و گال نياز گازارش شاده اسات و
اسپورها از طريق باد يا ترشح آب منتقل مي شوند  .برگهاي پائيني ابتدا آلاوده شاده و نهايتااح مارگ بارگ را
بدنبال دارد و در مواردي مرگ گياهچه نيز ديده شده است  .ريزش برگ  ،توليد شانكر  ،ضعف گياه از عالئم
ديگر اين بيماري است  .وجود رطوبت بر روي سطح برگ براي جوانه زني اسپورها ضروري است  .آلودگي
طي  0/2ساعت رخ مي دهد  .روزهاي گر و شبهاي سرد طوالني بهترين شرايط رشد اين قارچهاا هساتند .
اسپورها براي جوانه زني به دماي پائين  21-72 Fدرجه نياز دارند  .بسياري از زنگها يك دوره طوالني كمون
بين آلوده سازي ميزبان و بروز عالئم بر روي گياه دارند .
مديريت زنگ ها :
كنترل بيماري زنگ بسيار مشكل است  .بقاياي گياهي معموالح حاوي مرحله استراحت زنگ  IIIهستند بايد
بالفاصله دفن يا منهد شوند  .در مراحل اوليه شرو بيماري  ،حذف برگهاي آلوده در كنتارل بيمااري ماوثر
است  .در زمان آبياري بايد متوجه پاشيده شدن قطرات آب بر روي سطح برگي بود لذا بهترين كار آبياري در
آخرين ساعات روز است رعايت تهويه مناسب حفظ فاصله كاشت مناسب نيز به جريان هوا كمك مي كند .
از بسياري از قارچ كشها ماي تاوان باراي پيشاگيري از بيمااري اساتفاده كارد  .ماانكوزب ،تريااديمفون ،
تريفورين و كلروتالونيل از اين گروه قاارچ كشاها هساتند  .قاارچ كشاهاي سيساتميك مانناد تريااديمفون ،
تريفوزين و اكسي كربوكسين نيز بكار مي روند  .امروزه از قاارچ كشاهاي سيساتميك بااز دارناده بيوسانتز
ارگوسترول ( ) EBIنيز استفاده مي شود  .در زمان استفاده از قارچ كش بايد متوجه نو قارچ مورد نظر نياز
بود و در صورت استفاده نادرست بروز گياهسوزي يا رشد نامنظم گياه اجتناب ناپذير است .
قارچ کش ها :
استفاده از قارچ كشها براي مبارزه با بيماريهاي ريشه يكي از راههاي متداول در كنترل اين بيماريهاست و
از اين روش به عنوان خط چهار دفاعي ياد مي شود  .براي استفاده از قارچ كش و دريافت نتياه مطلاوب ،
محلول مناسبي از قارچ كش تهيه كرده و در تما محيط كشت بريزيد  .در برنامه هاي پيشگيري معماوالح هار
ماه اين كار تكرار مي شود و در اين حالت قارچ كش به عنوان يك سد دفاعي براي سيستم ريشاه اياي گيااه
عمل مي كند  .در مواردي نقش درمان كننده را نيز ايفا مي كند .
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اخيراح قارچ كشهاي پيشگيري كننده در فرموالسيون گرانول به باازار عرضاه شاده اناد و اغلاب در زماان
كاشت وارد خاك شده و بالفاصله آبياري اناا مي شود  .گاهي از تركيب چند قارچ كاش باراي مباارزه باا
بيماري استفاده مي شود  .طي چند دهه اخير نو و تعداد قارچ كشهاي مورد استفاده در گلخانه ها و مازار
تغييرات بسياري كرده اند  .متاالكسيل يك قارچ كش با طيف اثر گسترده است .ايان قاارچ كاش در ماوارد
بسيار زيادي كاربرد دارد  ،افزايش دز مصرفي آن باعش كوتولگي بوته مي گردد  .براي كنترل بيماريهاي بوته
ميري  ،پوسيدگي ساقه در ريشاه ناشاي از  Thielaviopsis ، Cylindrocladium ، Rhizoctoniaو
 Fusariumاز اين قارچ كش استفاده مي شود.
قارچ كش بنوميل از سالهاي دور در مورد اين بيماريها نيزاستفاده مي شده ولي امرزه مصرف آن بار روي
گياهان زينتي اياالت متحده ممنو است و بااي آن تيوفانات متيل مصرف مي شود .
تيوفانات متيل بر عليه ريزوكتونيا و ساير پوسيدگي هاي ريشه ماوثر اسات كاه باه صاورت فرموالسايون
گرانول  % 9توليد شده و مخلوط با خاك و يا به صورت پودر وتابل مصرف مي شود .
قارچ كش تيوفانات متيل برعليه سفيدك پودري موثراست ولي در مواردي بروز مقاومت قارچ به اين تركيب
گزارش شده است .بسياري از اين تركيبات داراي فعاليت سيستميك نسبتاح خوب بوده ولي به مادت طاوالني
در محيط باقي مي مانند  ،برخي متاسفانه مانع از سنتر اسايدجيبرليك شاده و نهايتااح باعاش كوتاولگي بوتاه
مي شوند .عده ايي نيز به صورت مواد فرار بوده و در مزرعه  ،هواي گر و يا در زمان وزش باد به سارعت
در هوا پراكنده مي شوند  .بهتر است در زمان استفاده از اين گروه قارچ كش ها پس از هر  0تا 0بار مصرف ،
نو قارچ كش را عوض كنيد  .قارچ كش ديگر تيلت مي باشد كه نسبت  0در هزار آن براي كنتارل سافيدك
پودري نتايج خوبي داشته است.
مانكوزب و كلروتالونيال ( داكونيال) از قاارچ كشاهايي هساتند كاه در صاورت مصارف مكارر و متنااوب
مي توانند نتياه مطلوبي براي مبارزه با زنگها داشته باشند  ،اكسي كربوكساين ياك قاارچ كاش تخصصاي
سيستميك براي مبارزه با زنگها است  .اخيرا در ايران نيز تركيبات بيولوژيك به نا سوبتيلين براي كنترل ايان
بيماريها مورد ازمايش قرار گرفته و نتايج خوبي داشته است.
اين بيماري باعش تخريب گلها و شاخ و برگ گياهان مي شود و در نهايت  02قارچ كش امروزه براي مبارزه
با اين بيماري در گلخانه ها ثبت شده است  .بنوميل  ،قديمي ترين تركيب از اين گاروه و نياز سااير سامو
گروه تريميدازولها نيز در سراسر جهان مورد استفاده قرار مي گيرند ولي در برخي مناطق مقاومت اين قاارچ
به سمو گزارش شده است  .مانكوزب و كلروتالونيل نيز اثر خوبي دارند..
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ساير لكه برگيها گر چه به صورت تصادفي رخ مي دهند  ،ولي در صورت بروز مي توانند بسايار خساارتزا
باشند  05 .قارچ كش ثبت شده براي مبارزه با اين قارچها وجود دارد .
قديمي ترين انوا آنها داراي طيف اثر بسيار گسترده در برابر اكثر قارچهاي لكه برگي اند و از ايان گاروه
مي توان كلروتالونيل  ،مانكوزب و زينب را نا برد.
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