ٗك هَجَد صًذُ صهاًٖ تِ ػٌَاى آفت دس ًظش گشفتِ هٖضَد كِ ػالٍُ تش اٗيكِ جوؼ٘ت
صٗادٕ داسد ،تشإ تشخٖ اص هٌاتغ ،سق٘ة اًساى ضَد.
آفت دس كطاٍسصٕ تِ ّش هَجَد صًذُإ گفتِ هٖضَد كِ تا آس٘ة تِ گ٘اُ صساػٖ هَجة
كاّص ػولکشد ٗا ك٘ف٘ت آى هٖگشدد.

تا اٍایل دِّ  ،1960كٌترل آفات در اكَسیستنّای كشاٍرزی عودتاً با هبارزُ
شیویایي ٍ بر پایِ استفادُ از آفتكشّا بَد .در ٍاقع با پیدایش اًقالب شیویایي
در قرى بیستن ،اًساى ایي گًَِ اًدیشید كِ برای ّویشِ از هشكلي بِ ًام آفات
در كشاٍرزی رّایي یافتِ است.

مبارزه (ریشهکنی)

کنترل

مدیریت

پ٘ذاٗص هقاٍهت دس آفات

اًتقال اٗي تشك٘ثات تِ هح٘ظ

تضسگًواٖٗ صٗستٖ اٗي تشك٘ثات دس اكَس٘ستنّا
Biological magnification

پیدایش مقاومت به آفتکش در آفات
كٌِ قشهض اسٍپاٖٗ )) (Panonychus ulmi (Kochپ٘ص اص ٍسٍد  DDTتشإ كٌتشل ًَػٖ ت٘ذ:
گاُ تِ ػٌَاى آفت دسختاى س٘ة ٍ دسختاى هَ٘ٓ تشگسٗض ػول هٖكشد DDT .سثة اص ت٘ي سفتي
قاتلتَجِ دضوٌاى عث٘ؼٖ كٌِ قشهض اسٍپاٖٗ ضذ.
اٗي كٌِّا تِ ٗکٖ اص هْنتشٗي ػَاهل هحذٍدكٌٌذٓ تَل٘ذ دسختاى هَ٘ٓ تشگسٗض تثذٗل ضذًذ.

هقاٍهت كشم غَصُ پٌثِ ( ٍ (Helicoverpa zeaكشم جَاًِ تَتَى () Helicoverpa virescens
دس هضاسع پٌثٔ پشٍ ،هصش ،آهشٗکإ هشكضٕ ٍ تگضاع تِ تس٘اسٕ اص آفتكصّإ هَجَد
)(Adkisson, 1969

تشك٘ثات كاساهذتش دس هقادٗش تس٘اس صٗاد ضذًذ.
ّضٌِّٗإ گضاف هصشف سوَم دس هضاسع
هقشٍى تِ صشفِ ًثَدى تَل٘ذ پٌثِ اص ح٘ث اقتصادٕ
تاث٘ش تش صٌاٗغ هشتثظ تا اٗي هحصَل دس تس٘اسٕ اص هٌاعق دً٘ا
ٍ
آلَدگّٖإ صٗستهح٘غٖ ٍ هخاعشات ًاضٖ اص هصشف اٗي سوَم تشإ كطاٍسصاى

لسوم بازنگری در مورد خطرات ناشي از کنترل شیمیایي

Resurgence

اص سَٖٗ دس پاسخ تِ عغ٘اى هجذد تشخٖ اص آفات ،تَل٘ذكٌٌذگاى دست تِ داهي

ٌَّص ّن دس تس٘اسٕ اص هَاسد ،كاستشد تشك٘ثات ض٘و٘اٖٗ تٌْا (تْتشٗي) ساُحل هَجَد تشإ
كٌتشل تشخٖ اص آفات است ٍ تا تَجِ تِ ضشٍست تاه٘ي ً٘اصّإ غزاٖٗ جوؼ٘ت دس حال
فضٍى دً٘ا ،تشخالف ًظش ػوَم ،تشخٖ اص صاحةًظشاى استفادُ اص اٗي تشك٘ثات سا ٗك گٌاُ
اكَلَطٗك ًوٖداًٌذ ٍ آى سا جضئٖ جذائًٖاپزٗش اص دً٘إ هذسى اهشٍص هٖضواسًذ.

اها كٌترل آفات با تكیِ صرف بر آفتكشّا هٌشا برٍز هشكالت عدیدُای در
سطح دًیا شدُ است.

در یك اکَسیستن کطاٍرسی هؼوَل ،تستِ تِ سیستن کاضت حذاکثز  1تا  4گًَِ سراػي

اصلي ٍجَد دارد ،حال آىکِ تیي  6تا  10گًَِ هْن اس آفات در آى دیذُ هيضَد.

در اکَسیستن کطاٍرسی :یكٌَاختي گًَِّا ٍ ػولیات سراػي

آفت (حطزُ ،ریشهَجَد ،ػلف ّزس) هيتَاًذ ضوي حولِ تِ هشرػِ ،در آى استقزار یاتذ ٍ
در یك دٍرُ کَتاُ تِ حیات خَد اداهِ دّذ.

پ٘صگ٘شٕ ٗا عشد :جلَگ٘شٕ اص ٍسٍد آفت تِ كطتتَم.
سٗطِكٌٖ :حزف كاهل آفت اص كطتتَم است.

كاّص جوؼ٘ت آفت :هقاتلِ تا آفت تشإ كاستي جوؼ٘ت آى تا صٗش آستاًِ خساست اقتصادٕ
ػذم اقذام :دس هَاجِْ تا آفات فشػٖ ٍ كناّو٘ت

كٌتشل تلف٘قٖ (اٍاسظ دّٔ  :)1950تلف٘ق كٌتشل صٗستٖ ٍ كٌتشل ض٘و٘اٖٗ

Integrated Control

هذٗشٗت آفت :اسصٗاتٖ توام سٍشّإ هَجَد جْت تذٍٗي ٗك تشًاهِ ٍاحذ تشإ كٌتشل
جوؼ٘ت آفات تِ ضکلٖ كِ اص ٍاسد آهذى خساست اقتصادٕ ٍ اثشات هخشب تش هح٘ظ صٗست
جلَگ٘شٕ تِ ػول آٗذ )Geier and Clark (1961
تعریف عمومي مذیریت تلفیقي آفات
دس ًظش گشفتي كلِ٘ سٍشّا ٍ اتضاس تشإ كٌتشل آفات ٍ تلف٘ق اٗي سّ٘افتّا تِ ضکل هٌاسة
كِ ضوي حفظ جوؼ٘ت آفت دس صٗش آستاًِ خساست ،اص آفتكصّا ٍ دٗگش سٍشّا ً٘ض تِ
ضکلٖ استفادُ هٖضَد كِ اص ًظش اقتصادٕ تِ صشفِ ٍ تشإ سالهت اًساى ٍ هح٘ظ ،كنتشٗي
آس٘ة سا تِ دًثال داضتِ تاضذ .دس هذٗشٗت تلف٘قٖ آفات تش تَل٘ذ گ٘اُ سالن تا كنتشٗي اختالل
دس اكَس٘ستن كطاٍسصٕ ٍ ت٘صتشٗي تْشُگ٘شٕ اص ساّکاسّإ عث٘ؼٖ كٌتشل آفات تاك٘ذ
هٖضَد.
)FAO (2002

ٍیژگيّای هْن آفتکصّا در اتكا تِ آًْا تزای کٌتزل آفات
هؤثزتز تَدى
صزفِجَیي در ٍقت ٍ ًیزٍی اًساًي
اهكاى استفادُ اس ساهاًِّای ضخن حفاظتي
پیاهذّای هٌفي آفتکصّا

آلَدگي هٌاتغ آب ٍ خاک
اثز هٌفي تز سالهت اًساى
اثز هٌفي تز تٌَع سیستي
درکطَرّای در حال تَسؼًِ :ثَد اهكاًات ٍ فزٌّگ استفادُ

 -1صشف حضَس ٗك آفت دس هضسػِ تِ هؼٌٖ لضٍم كٌتشل آى ً٘ست.
 -2هذٗشٗت تلف٘قٖ تِ دًثال كٌتشل آفت است ٍ ًِ سٗطِكٌٖ آى.
ّ٘ -3چ ٗك اص سٍشّا ٍ اتضاس كٌتشل تِ تٌْاٖٗ ًوٖتَاًٌذ توام آفات سا تِ ضکل هغلَتٖ
كٌتشل كٌٌذ.
 -4هقذاسٕ اص خسات آفت ٗا تِ ػثاست دٗگش هقذاسٕ اص تلفات ػولکشد گ٘اُ صساػٖ سا
تاٗذ تحول كشد.
 -5دس هذٗشٗت تلف٘قٖ آفات اص سٍشّا ٍ اتضاس گًَاگًَٖ تشإ كٌتشل جوؼ٘ت ٗا خساست
آفت تا آستاًِ خساست استفادُ هٖضَد ٍ دس اٗي ساُ ،كاستشد آفتكصّإ ض٘و٘اٖٗ
صٌؼتٖ ،آخشٗي گضٌِٗ است.
 -6دس هذٗشٗت تلف٘قٖ آفات تِ دًثال حزف كاهل آفتكصّإ ض٘و٘اٖٗ ً٘ست٘ن.

تغ٘٘ش پَضص ػلفّإ ّشص استاى فاسع اص  4دِّ پ٘ص تا كٌَى ٍ
ًَع ػلفكص هَسد استفادُ تشإ كٌتشل ػلفّإ ّشص غالة كطتتَم.

علف هرز
سال
علفکش
تو فور دی
قبل از  1350پهنبرگها
سافیکس ،آونج
 1352-1350یوالف
ایلوکسان
چچن
دهه 1360
گراسب ،پوها سوپر ،تاپیک
 1370-1365فاالریس ،دمروباهی
 1375تا کنون بروهوس ،چاودار ،جو درّه ؟؟؟؟
هٌثغ :صًذ ٍ دْٗ٘نفشد ()1384

 4اصل کلیدی مدیریت تلفیقی آفات
• حفظ ٍ تْشُگ٘شٕ اص حطشات ٍ هَجَدات سَدهٌذ
• استفادُ اص آفتكصّإ اًتخاتٖ

• تاك٘ذ تش ّش دٍ جٌثِ سَدهٌذٕ ٍ پاٗذاسٕ :دس ًظش گشفتي ّن ّضٌِّٗا ٍ ّن ػولکشد گ٘اُ صساػٖ
• تِكاسگ٘شٕ هجوَػِإ اص ػول٘ات هذٗشٗتٖ دس كل سال ٍ ًِ تٌْا دس فصل سضذ گ٘اُ صساػٖ.

پیشگیری
تْذاضت ،اٍلیي هزحلۀ هحذٍدساسی گستزش آفات ٍ تیواریّاست (پیصگیزی تْتز اس
درهاى)
پیصگیزی راحتتز ٍ کنّشیٌِتز اس هذیزیت ٍ کٌتزل آفات است.
تیواریّا ،آفات ٍ تذر ػلفّای ّزس اس طزیق تذر سراػي ،اتشار ،هاضیيآالت ،خاک ،هحیط
کطت ٍ  ...هٌتقل هيضًَذ .تذیي تزتیة ،رػایت تْذاضت هشرػِ تا حذ سیادی هَجة
پیصگیزی اس طغیاى آفات هيضَد.
ػلفّای ّزس :قزًطیٌِ در سطَح هٌطقِای ٍ تیيالوللي تِ هٌظَر جلَگیزی اس پزاکٌص ٍ
گستزش ػلفّای ّزس ،تاسرسي تذر گیاّاى سراػي
پذافٌذ غیز ػاهل
Bioterrorism

کنترل زراعي
کاّص جوؼیت یا هیشاى خسارت آفات اس طزیق دستٍرسی هحیط ٍ ػولیات سراػي
کٌتزل سراػي ًیاسهٌذ اطالػات دقیق اس
چشخِ صًذگٖ آفت
ٍضؼ٘ت آب ٍ َّاٖٗ
اهکاًات هٌغقِإ

حساسیت گیاّاى تِ حولِ آفات ،تاتؼي اس سهاى ًوَ آًْا است

تغ٘٘ش جوؼ٘ت آفات دس هشاحل هختلف ًوَ سَٗا

مذیریت تاریخ کاشت و برداشت
تاریخ كاشت

تؼَٗق كطت گٌذم تشإ كٌتشل پطِ جَاًِخَاس ()Mayetiola destructor
كطت صٍد رست تشإ كٌتشل كشم تالل
استقشاس تْتش گ٘اّچِّإ ًَٗجِ دس پائ٘ض ًسثت تِ تْاس تشإ هقاٍهت دس تشاتش صًجشُ س٘ةصهٌٖ٘

تاریخ برداشت

كٌتشل سشخشعَهٖ ًَٗجِ دس تشداضت صٍد

تاریخ كاشت ٍ هدیریت علفّای ّرز
كاضت ّش چِ صٍدتش
كاضت تا تاخ٘ش ّش چِ ت٘طتش

خصوصیات مفید ارقام زراعی برای رقابت با علفهای هرز
رشد سریع

ارتفاع زیاد
یكٌَاختي سبسكردى
تشكیل كاًَپي هتراكن
خاصیت دگرآسیبي (آفتاتگشداىَٗ ،الف ٍ سَسگَم )

هقاٍهت بِ علفكشّا

کاربرد دگرآسیبي در کنترل زیستي علفهای هرز
آلیل ایشٍ تیَسیاًات در خزدل سیاُ
اسیذّای چزب در گٌذم سیاُ ()Fagopyrum esculentum
ایشٍفالًٍَئیذّا ٍ تزکیثات فٌلي در ضثذر ٍ یًَجِ ضیزیي
اسیذّای فٌلي ٍ اسكَپَلتیي در یَالف

اسیذّای ّیذرٍکساهیك در غالت
اسیذّای فٌلي ،دیَریي ٍ سَرگَلیَى در سَرگَم ٍ سَداىگزاس

کارتزد تزکیثات دگزآسیة اس ػلفّای ّزس تِ ػٌَاى ػلفکص طثیؼي
پرسشها در این رابطه
اٗي تشك٘ة دس چِ غلظت كوٌِ٘إ قادس است خاص٘ت سو٘ت تشإ ػلفّإ ّشص داضتِ تاضذ؟
آٗا تشك٘ة هَسد ًظش تِ دقت جذاساصٕ ٍ تِ دسستٖ ضٌاختِ ضذُ است؟
صهاى هاًذگاسٕ اٗي تشك٘ة دس هح٘ظ خاک چقذس است؟

تاث٘ش اٗي تشك٘ة تش ٍٗظگّٖإ تَمضٌاختٖ سٗضهَجَدات ٍ ٍٗظگّٖإ ف٘ضٗکٖ ٍ ض٘و٘اٖٗ خاک؟
ًحَُ ػول اٗي تشك٘ة چگًَِ است؟
اثشات هٌفٖ تش گ٘اّاى صساػٖ؟
تاث٘ش تش سالهت اًساى ٍ ساٗش هَجَدات صًذُ؟
آٗا تَل٘ذ اٗي تشك٘ة دس هق٘اع گستشدُ ،هقشٍى تِ صشفِ است؟

افسایش توان رقابت گیاه زراعي با بهنژادی
چالص اصلي :افشایص تَاى رقاتت (ٍیژگيّای گیاُ سراػي کِ هَجة هحذٍدیت
ػلفّای ّزس هيضًَذ) ،هوكي است اس سَی دیگز تاػث کاّص ػولكزد ٍ یا
کیفیت هحصَل ضًَذ
دس ضشاٗغٖ كِ ػلفّإ ّشص تِ عَس قاتل هالحظِإ كٌتشل ضًَذ ،افت اًذک ػولکشد
قاتل قثَل خَاّذ تَد.

تناوب و کشت مخلوط به عنوان مذیریت زراعي
اس آىجا کِ جوؼیت ػلفّای ّزس تِ ٍیژُ تِ تغییز در گًَِّای گیاّاى سراػي ٍ
ػلفکصّای هَرد استفادُ حساسیت ًطاى هيدٌّذ ،تٌاٍب هيتَاًذ ًقص تِسشایي در
کٌتزل ػلفّای ّزس ایفا کٌذ.

تٌاٍب صساػٖ :تٌَع صهاًٖ
كطت هخلَط :تٌَع هکاًٖ

