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 دومقسمت 

ده از آفت کش های شیمیایی اشاره گردیدد   در قسمت نخست این مقاله در ابتدا به اجمال به تاثیرات منفی و آثارمخرب استفا

شد و در انتها تعدادی از روش های فیزیکی مبارزه اشاره سپس به لزوم استفاده از روش های غیر شیمیایی در مبارزه با آفات  

               با آفات به طور خالصه تشریح گردید. در این قسمت به ادامده یکدی دی در از روش هدای مبدارزه غیدر شدیمیایی بدا آفدات         

 می پردازیم.

 

 محیطی های روش

 :آفت مناسب شرایط زدن هم بر و رشد منابع کاهش

 راکد های آب و ها باتالق خشکاندن و پرکردن -7

 کاهش برای مواد این. است کنترل دائمی اقدام یک زباله و ساختمانی های نخاله شن  خاك  با ها پشه پرورش محل پرکردن 

 بدرای  زیاد مواد به که متروك های حوضچه یا و ها جوی   موقتی های گودال  آب  های چاله  کوچک گودال در محل پرورش

 از اسدتفاده  درصورت  .است پذیر امکان راحتی به و ندارد نیازی متخصص افراد به کار این. است مناسب ندارند پرکردن نیاز

 .پوشاند خاك با را آن روی ها م س رشد از جلوگیری منظور به و کرد فشرده کامال آن را باید زباله

 آب از اشباع های زمین زهکشی -2

 آب جریان وسرعت افزایش ژرفا و الروی های النه شکل تغییر -9

 رشد برای که دهیم می تغییر طوری را پرورش محل نیست پذیر امکان ها پشه الروی های النه بردن بین از که مواردی در

 چندین  در .کنندد  مدی  رشدد  کم سرعت با عمق کم های آب یا و کوچک های ابماند در ها پشه از بسیاری  .گردد نامناسب

 و رشدد  میدزان  تدوان  می بستر تغییرات ایجاد ویا ها کناره دادن شیب و کردن مرتب   آب جریان سرعت افزایش با مواردی

 .داد راکاهش الرو تولید

 عمیق های گودال کندن -4

   ژر  و صدا   های کناره داشتن صورت در که است باتالقی ناطقم در زهکشی جانشین روش یک عمیق های گودال کندن

 بدا  گرداندد  نامناسب ها پشه الرو پروش و درش برای را شرایط و کند جمع گودال در را گسترده و ژر  کم های آب تواند می

 .کنیم می تبدیل عمیق گودال به را شیرین یا و شور آب گسترده قطعات روش این

 فاضالب و آب های کانال کردن تمیز  -5

 آگاهی نا دلیل به معموال کند می منتقل بیرون به ها شهر درون در را زاید و بارندگی از ناشی آب که هائی کانال و ها جوی

 لجن نشست و آب سرعت کاهش به منجر مواد این شود می پر زباله حتی یا گوناگون مواد از کوتاهی مدت از پس شهروندان

 مدی  مدام و منظم الیروبی با کند می تولید هم بد بوی ها پشه گذاری تخم مناسب شرایط ایجاد رب عالوه مسئله این شود می

 وجود خوزستان استان روستاهای و شهرها در فراوانی به ها جوی این .داد کاهش مطلوب نحو به مشکل دو هر اثرات توان

 .دارد
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 تغییر سطح آب -6

را  آب ژرفدای  معین زمانی فواصل در آب بزرگ منبع یک خروجی تقسم در دریچه نصب با است ممکن موارد بعضی در

 روز 1 تا 5 بین فواصل در که آب سطح شود تمیز مرتب آب یر حاشیه که شود می موجب عمل این داد افزایش یا کاهش

 .گردد می محسوب ها پشه ابزی مراحل رشد برای نیاز مورد زمان از کمتر   رود و پائین باال

 آب ناگهانی ریزش با شستشو -1

 و مدداوم  آب کده  شدود  مدی  استفاده هائی خانه رود در روش این از . است آب سطح تغییرات مشابه تقریبا شستشو اساس

 شهر در رود زاینده .نمایند مثل تولید آن های کناره در قادرند ها پشه که است آرام قدری به آن آب جریان ولی دارند فراوان

 آب از زیدادی  حجدم  متنداوب  تخلیه . هستند وضعیت این دارای کشور های رودخانه از دیتعدا و آن دست پائین و اصفهان

 بداال  هدای  سد در آب سازی ذخیره به نیاز کار این. شود می خانه رود های کناره از ها شفیره و الرو تخم  شستشوی موجب

 .گردد نمی کیلتش گسترده طور به باشد  تند آب جریان که جاهایی در الروی های النه.دارد دست

 

  الروی ههایزیست ا یا ها تخریب النه یا حذ  -8

 یا کوچک تواند می و بوده متغیر بسیار ها النه این  .شود می گفته الروی ژیت یا الروی النه آنوفل  الروهای زندگی محل به

 .اسدت  آنهدا  آب کندد  بسدیار  جریان یا و بودن راکد معموالَ آنها اشتراك نقطه .باشد شور یا شیرین دائمی  یا موقت بزرگ 

 و صدا   تمیدز   آب دارای گیاه  فاقد یا گیاه دارای آفتابی  یا دار سایه تواند می الروی های النه گونه  نوع حسب بر همچنین
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 آبهدا   زه مردابهدا   میتدوان  الروی هدای  النده  اندواع  از .باشدد  آلی و معدنی مواد دارای و شور آلوده  یا شیمیایی امالح فاقد

 کنسدرو   هدای  قدوطی  آب  های بشکه نخیالت  پای آب آبها  نشت آب  گودالهای و ها چاله برنج  مزارع کوچک  هایاستخر

 های قوطی مانند کوچک ظرو  شد گفته که طور همان  .برد نام را درختان تنه  متروکه  نقلیه وسایل  فرسوده  های الستیک

 توانندد  مدی  سداختمانی  های بلوك درون و درختان تنه ها سوراخ   ادهاستف بی های گلدان   ماشین تایر ها  بطری   کنسرو

 مازنددران  و گدیالن  های استان مانند مرطوب و باران پر مناطق در بویزه ها پشه شفیره و الرو پرورش بر مناسبی های مکان

 . داد کاهش را ها پشه جمعیت توان می ها شکا  و ها سوراخ این کردن پر با باشد

 

 
 

 اُکالیپتوس  ختدر کاشت -3

            .بدرد  بکدار  دارندد  زیداد  آبدی  های سفره که جاهائی نیز و باتالقی مناطق کردن خشک برای توان می را اُکالیپتوس  درختان

 هدم  از مناسدب  های فاصله با را ها آن باید بهتر تعریق برای  .کنند می استفاده زیادی آب و دارند سریع رشد که هائی گونه

 کالیپتوسا .شود می باتالقی مناطق شدن خشک موجب سریع رشد با درختان این دارد نیز اقتصادی ارزش رختد این کاشت

 شدده  پوشیده غشا نوعی با کالیپتوسا های غنچه زیرا است  شده گرفته پوش در یا پوشاننده معنی به یونانی ی واژه یک از

 های میوه فنجانی شکل سبب به  است داده گیاه این به رانسویف شناس گیاه یک که نامی  گلوبرلوس  یا کوچک ی کره . اند

 در آب زیدادی  مقادیر کالیپتوسا. است بوده متداول فرانسه در زمانی که اند بوده هایی دکمه شبیه که باشد می  اُکالیپتوس

 از و گرداندد  خشدک  را هدا  مرداب تا شد می کاشته خیز ماالریا باتالقی مناطق در زمانی . نماید می ذخیره خود های ریشه

 آن از و بودند برده پی کالیپتوسا روغن درمانی خواص به استرالیا بومی مردم . نماید جلوگیری باتالقی ماالریا بیماری شیوع

 هدم  امروز تا و یافت راه اروپا به نوزدهم قرن اواسط در قوی میکروب ضد گیاه این . اند کرده می استفاده بیماریها درمان در

 . کنند می استفاده ها بیماری درمان در گیاه این قابض و باکتری ضد رنگ آبی صمغ از گیاهی سنتی طب هم و یعلم طب

 در بخصوص کالیپتوسا روغن بخور .رود می کار به دندان خمیر و سرماخوردی داروهای گلو  مکیدنی قرص در گیاه این روغن

 بدین          از برای را گیاه این روغن دامپزشکان کشی  میکروب صخوا سبب به  .باشد می مؤثر زکام و سرماخوردگی درمان

 و زمدین  زهکشی منظور به آفریقا و جنوبی آمریکای از هایی قسمت در  .دادند می قرار استفاده مورد کک و ها شپش بردن

 . است شده متداول کالیپتوسا زارهای درخت ایجاد . خاك فرسایش از جلوگیری

 کاشدته  اسدترالیا  در سدوزنی  غیدر  برگ با درختان از دی ر نوع هر از بیشتر خود  دارویی خواص ببس کالیپتوس بها درخت

 بده  را کدالیپتوس ا کشت   زیست محیط حفظ طرفداران .دهد می تشکیل کشور این در الوار تهیه عظیم منبع یک و میشود
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 هدای  جن ل جهان  نقاط بیشتر در طریق این از که دمعتقدن آنها .اند داده قرار انتقاد مورد شدت به کاغذ خمیر تولید منظور

    شوند. می کشیده نابودی به الرشد سریع و ن هدار رطوبتو  سودمند درخت این بکر

 
 

 هدای  پشده  تکثیر و پرورش محل تواند می موقت طور به آبزی گیاهان بردن زدائی(ازبین )گیاه گیاهان بردن ازبین -71

 خدود  سیفون کردن فرو از اکسیژن گرفتن و تنفس برای های مانسونیا پشه شفیره و الرو نماید نامساعد را مانسونیا

 برابدر  در امدن  مخفی داه  یدک  هدا  شفیره و ها الرو برای که آبزی گیاهان نمایند می استفاده آبزی گیاهان بافت در

 ازبدین  . بدود  خواهدد  دمفی   کنند می حفظ ها جریان یا و امواج حرکت از را ها آن یا و کنند می ایجاد ها شکارچی

 را هدا  کنده  و زار بوتده  هیره(های های مایت) زیست اه تواند می ها گاه اردو و ها پارك در زی خشکی گیاهان بردن

 کرد. کنترل
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 پالستیک با پوشش و حیوانی فضوالت کردن توده-77

 کاسته م س پرورش برای مناسب حرارت درجه با نقاطی یا و ها محل ازگستردگی تا انباشت هم روی باید را حیوانی فضوالت

 جلوگیری ها م س گذاری تخم از عمل این .پوشاند پالستیک های ورقه با توان می را حیوانی فضوالت های توده روی. شود

 نخواهندد  فدرار  بده  قدادر  کمپوسدت  فرآیندد  حدین  در حرارت افزایش با زیرا برد  می بین از نیز را ها شفیره و الرو و کرده

 (79شکل)بود

 

 

 زباله مناسب دفن -74

  جابجائی هن ام انبار به و درست آوری جمع با را ها محیط این توان می  .هستند م س پرورش های محیط از فضوالت و زباله

 ویدژه  شدده  کنده گودال در یا و سوزاند را زباله توان می   انتقال و آوری جمع سیستم یک نبود در .کرد نابود مناسب دفع و

 م دس  دتولید  تدا  پوشاند تازه خاك با را گودال داخل های زباله روی بار یک ای هفته باید کم دست حالت این در .کرد دفن

    . شدود  پوشدانده  سدانتیمتر  91 تا 75 ضخامت به خاك الیه یک با و شده فشرده گودال در دفن از پس ها زباله  شود متوقف

 اسدتفاده  پسدت  های زمین سایر و باتالقی مناطق و ها گودال در ها پشه رتکثی های محل کردن پر برای ها زباله از توان می

 دفدن  نحدوه  زیدر  شکل .شوند می نامیده شده بهسازی های زمین شوند پوشیده خاك با مناسب طور به مکانها این اگر .کرد

 . دهد می نشان را زباله
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 ها زباله شدن پراکنده از لوگیریج -75

 هدای  محدل  همیشده  باشدد  مدی  هدا  م دس  بدویژه  آفدات  از زیدادی  تعددادی  ولد زاد و تغذیه برای مناسبی محل ها زباله

 احشدام  و سدبزیجات  مداهی    گوشدت   موادغدذائی  اقسدام  و اندواع  عرضده  خداطر  بده  هفت ی محلی های بازار یا دادستد

 بده  کمتدر  هسدتند  عمدومی  هدا  مکدان  ایدن  چدون  مدوارد  ایدن  بیشدتر  در .گردد می تولید زباله یا زاید مواد زیادی مقدار

 آفدات  از شدماری  بدی  تعدداد  تکثیدر  و تغذیده  بموجد  امدر  ایدن  و گدردد  مدی  توجده  آن زایدد  مدواد  یا زباله آوری جمع

 بهداشدت  سدطح  افدزایش  بده    منداطق  جدور  ایدن  زبالده  مددیریت  منظدور  به افراد آموزش با بنابراین شود می بهداشتی

 .نمائیم می شایانی کمک

 

 طبیعی یا بیولوژیکی مبارزه های روش
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 جزیدره  بده  را شکارچی پرندگان قرمز  ملخ با مبارزه برای که سالی رسد  می 7162 سال حدود به بیولوژیکی مبارزه تاریخچه

 شمار به نوین بیولوژیکی مبارزه واقعی پایه استرالیائی شپشک با توجه شایان موفقیت  .کردند وارد هند اقیانوس در موریس

 ندوزدهم  قدرن  اواسدط  از و باشد می آفات با بیولوژیک مبارزه اساس زنده  موجودات وضعیت در تدخال و مدیریت  .می رود

 مرتب تحقیق اول شود  می دنبال آفات علیه بیولوژیک مبارزه از اساسی هد  دو .است بوده آفات مدیریت برنامه از قسمتی

 بیولوژیک های کش آفت مورد در تر گسترده و تر عوسی تحقیق دوم و دی ر نقاط به مربوط کنترل های روش مورد در منظم و

 داد نشان روش این مورد در اخیر تحقیقات .اکوسیستم در دخالت های روش سایر یا زنده موجودات انبوه تولید از استفاده با

 جائیکده  در روش این.کنند می نابود را حساس انواع وسیع  مقیاس در مزرعه به کننده کنترل زیستی عامل یک نمودن وارد

 داشدت   خواهدد  کداربرد  اسدت   کرده ممنوع آنرا مصر  دولت یا و بوده گران شیمیایی مواد با نباشد شیمیایی کافی مبارزه

 آفدات  آیندده  در که است ممکن خطر  معرض در موجودات انقراض و هوا آبها  آلودگی به دولت بیشتر توجه خاطر به احتماالً

 .درآیند کنترل تحت روش این از استفاده با کشاورزی و بهداشت حوزه در بیشتری

 زا بیمداری  عوامدل  و هدا   شکارچی ها ان ل از آن در که شود می اطالق مبارزه از نوعی به معموال بیولوژیکی مبارزه اصطالح

 های روش از بعضی .است 7 عقالنی - زیست صورت به آفات کنترل روش این دستاوردهای مهمترین از یکی شود می استفاده

  .گردند محسوب روش این جز است ممکن نیز کردن عقیم و ها هورمون از مانند استفاده دی ر

 

 :است زیر قرار به شیمیائی روش به نسب بیولوژیکی مبارزه امتیازات عمده

 آید می بوجود جدیدی آفات نه و کنند می پیدا شدت نه آفات مسائل بودن  کننده انتخاب. 

 نیست آنها تولید و ساختن به احتیاج هستند یعنی رسدست در قبل از مفید موجودات. 

 کنند پیدا را آفت و کرده وجستج توانند می مفید موجودات. 

 یابند انتشار و کرده پیدا افزایش توانند می مفید موجودات. 

 کند پیدا مقاومت مبارزه این برابر در است قادر کندی به یا و نیست قادر آفت. 

 است پایا ودخ خودی به مبارزه نوع این. 

 

  بیولوژیکی مبارزه ضعف نقاط

 است کند مبارزه. 

 البته از دیدگاه کشاورز نقطه ضعف محسوب می شود اما از دیدگاه محدیط زیسدتی یدک       .نیست آفت کننده نابود(

 نقطه قوت به حساب می آید(

 است بینی پیش قابل غیر غالبا. 
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 است هزینه پر آن کاربرد. 

 اردد متخصص نظارت به احتیاج. 

 ها( )پاتوژن میکروبی های کش آفت

 میکروبدی  اسلحه نوع یک دی ر عبارت به شود می استفاده آفات زای بیماری عوامل از که است بیولوژیکی مبارزه نوعی این

 پدودر  یا سمپاشی محلول صورت به صنعتی کامال طریقه به ها کش آفت این ترین یافته تکامل . است حشرات با جنگ برای

 است شده عرضه بازار به و تهیه لیقتع قابل

 از: عبارتند شیمیائی روش به نسبت روش این مزایای 

 .ندارد سمی مانده باقی -7

 .کند می عمل میزبان روی اختصاصی کامال -2

 .شود می تکثیر محیط در خود عامل چون است نیازمند پائین دوز به -9

 .باشد می ها کش آفت شبیه و است آسان کاربرد روش  -4

 .دارند مناسبی نسبتا ایداریپ و دوام  -5

 .گیرد می صورت کندی به نظر مورد آفات بین در مقاومت -6

 

 

 

 

 میکروبی روش های محدودیت 

 .گردد میزبان در آلودگی بروز سبب تا داشته نیاز کاربرد دقیق زمان به -7

 .برند نمی بین از را میزبان کامل طور به خودشان بقا خاطر به زا بیماری عوامل -2

 .کرد استفاده بیولوژیک عامل تولید جهت پوسیده های الشه از توان نمی موارد بیشتر رد -9

 .بدهد دست از را خود زائی بیماری قدرت   تولید فرایند در است ممکن میکروبی سم -4

 یا لمحلو اولیه توزیع به متکی آن انتشار بلکه شود نمی منتشر خود خودی به طبیعی دشمنان عکس به میکروبی سم -5

 .باشد می شدن پراکنده برای میزبان بعدی حرکت و پودر

 

 میکروبی عوامل انواع

 تماسی قارچی عوامل - الف
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 نفوذ کند می نفوذ کوتیکول قشر داخل به آلوده سطح با آفت تماس یا آفت بدن روی استقرار از پس ها میکروب از دسته این

 5 بوواریا   4 کولیسینومایسس   9 سلومایسس   2 الژنیدیوم جنس های رچقا های گونه باشد می ها قارچ خواص از کوتیکول به

 رشد شروع از قبل آنها که است این ها قارچ از استفاده مهم مشکل .رود می بکار بندپایان از تعدادی علیه بر 6 آنتوموفتورا و

 طدور  به که است قارچی 1 باسیانا بوواریا دارند. نیاز زیاد نسبتا رطوبت به بیماری بیشتر گسترش و حشرات الشه روی اسپور

 پارازیتی عمل ی وسیله به مختلف حشرات در کشنده های بیماری موجب قارچ این .دارد وجود دنیا سراسر خاك در طبیعی

 تولید معمول کشت های محیط بیشتر در .کند می رشد رنگ سفید کپک صورت به قارچ این کشت محیط در .شود می خود

 تدوده  هدر  .نمایدد  مدی  متمدایز  اسپوری های توده در پودری و خشک( سپور غیرجنسی و غیر متحرك قارچا ( های کنیدی

 شدکل  مرغی تخم و کوتاه باسیانا بوواریا زای کنیدی های سلول .است زا کنیدی های سلول از ای خوشه از متشکل اسپوری

 بیمداری  شدود   مدی  ایجداد  قارچ این توسط که ماریبی (7 یابند)شکل می توسعه ساقه نام به باریک انتهای به یک و هستند

 مدی  برقدرار  تمداس  میزبان حشره بدن با قارچ این میکروسکوپی اسپورهای که هن امی .شود می نامیده سفید موسکاردین

 رد .برندد  مدی  بین از را حشره انتها در و کنند می رشد میزبان بدن درون کنند  می نفوذ کوتیکول به زنند  می جوانه کنند 

 ) ریشده  سوش یک .نماید می ایجاد را جدید اسپورهای وسپس گردد می پدیدار حشره ی الشه روی سفید کپک یک نهایت

 یکددی ر  بدا  میزبان لحاظ از مختلف های سوش .کند حمله حشرات از ی وسیعی محدوده به تواند می قارچ این از مشخص(

 سوسپانسیون یک صورت به قارچ این های اسپور .اند نشده ناختهش میزبان حساسیت در دخیل عوامل کنون تا .دارند تفاوت

 را بندپایان از وسیعی طیف عامل این.شود می پاشیده دیده آسیب محصوالت روی آب با اختالط پودرقابل یا شده امولسیون

 .کند می پارازیته

 

 

 

 

7- Bio-Rational 

2- Lagenidum 
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9-. Coelomomyces 

4-. Culicinomyces 

5-. Beauveria 

6-. Entomophtora 

1-. Beauveria bassiana 
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