
ض   مر مهارت: کنترل آفات و 

شمارۀ  شناسايى:۱ــ ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۱: آفات گياهى

۱   

پيمانۀ مهارتى اوّ   ل

آفات گياهی

هدف کلى
آفات  نگهدارى  و  جمع آورى  روش هاى  و  کلى  ويژگى هاى  با  آشنايى 

گياهى مهم و رايج منطقه و توانايى پيشگيرى و کنترل آنها 



۲   

هدف هاى رفتارى: فراگيرنده با گذراندن اين پيمانٔه مهارتى بايد بتواند: 
۱ــ انواع آفات کشاورزی را نام ببرد.

۲ــ خصوصيات هر يک از آفات کشاورزی را توضيح دهد. 
۳ــ حشرات مفيد و مضر را نام ببرد.

۴ــ خصوصيات حشرات مفيد و مضر را بيان کند.
۵  ــ انواع روش های جمع آوری آفات را بيان کند. 

۶  ــ روش هاى جمع آورى آفات را توضيح دهد.
۷ــ نمونه هايی از آفات مهم  منطقه را جمع آوری کند.
۸   ــ نمونه هايى از آفات مهم منطقه را نگهدارى نمايد. 

۹ــ وسايل و لوازم جمع آورى حشرات را بشناسد.
۱۰ــ از وسايل و لوازم جمع آوری حشرات برای تهيه کلکسيون استفاده کند. 

۱۱ــ خصوصيات کلى آفات را بيان نمايد. 
۱۲ــ انواع روش هاى پيشگيرى از آفات را توضيح دهد. 

۱۳ــ انواع روش های کنترل آفات را توضيح دهد.
۱۴ــ روش هاى مناسب کنترل آفات را بکار برد. 

۱۵ــ سموم مختلف را، با توجه به اطالعات روى برچسب آنها، تقسيم بندى نمايد. 

ض   مر مهارت: کنترل آفات و 

شمارۀ  شناسايى:۱ــ ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۱: آفات گياهى



 ۳     

مواد، وسايل و تجهيزات مورد نياز 
ــ تور حشره گيرى (مفتول سيمى، دستٔه چوبى، پارچٔه تورى)، تور پشه بندى 

ــ سوزن مخصوص حشرات، سوزن ته گرد، پنس
ــ تختٔه گستره يا اتالوار (فيبر، چوب پنبه يا کائوچو، پائه چوبى)، جعبٔه نگهدارى حشرات 

ــ پودر گچ شکسته بندى 
ــ سم سيانيد پتاسيم، کلروفرم 

ــ پنبه، کائوچو يا يونوليت، شيشه هاى دهانه گشاد
ــ ذره بين، لوپ دستى، بينوکولر، ميکروسکوپ، الم و المل 

ــ الکل، نفتالين، فرمالين 
ــ ظروف شيشه اى بزرگ يا آکواريوم، پترى ديش، خاک مرطوب

ــ تلٔه نورى (صفحات فلزى عمود بر هم، منبع نورى، شيشٔه سم سيانور) 
ــ کپسول فرمون جنسى

ــ دسيکاتور (جعبٔه پالستيکى يا شيشٔه دهانه گشاد سرپوش دار، ماسٔه شسته) 
ــ آسپيراتور (لولٔه شيشه اى، لولٔه الستيکى، تور سيمى، دِر الستيکى)، چراغ قّوه 

ــ بيل و بيلچه 
ــ نفت و کبريت 

ــ مقوا و چسب مايع قوى، کاغذ صافى 
ــ نوار مقوايى زنبورى يا گونى کنفى، طناب 

ــ سموم مختلف مربوط به کنترل شيميايى آفات
ــ ظروف شيشه اى مدرّج 

ــ ترازو
ــ روپوش آزمايشگاه، لباس ايمنى و ماسک 

وسايل کمک آموزشى 
عکس، پوستر، بروشور، فيلم، اساليد، کتاب هاى مرجع، کتاب هاى اطلس رنگى، لوح فشرده و ساير وسايل 

سمعى و بصرى 

ض   مر مهارت: کنترل آفات و 

شمارۀ  شناسايى:۱ــ ۸ ــ (۱۰/۲, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۱: آفات گياهى



ض   مر مهارت: کنترل آفات و 

شمارۀ  شناسايى:۱ــ ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۱: آفات گياهى

۴   

پيش آزمون 

۱ــ کدام يک از جانداران بى مهره هستند؟ 
د) دوزيستان  ج) پرندگان  ب) حشرات  الف) پستانداران 

۲ــ دو حشره را نام ببريد که به صورت اجتماعى زندگى مى کنند و براى انسان مفيدند. 
۳ــ «کرم» داخل سيب يا گيالس به چه علت به وجود مى آيد؟ 

الف) ماندن بيش از حد ميوه در انبار 
ب) قرار گرفتن ميوه در جاى گرم 

ج) وجود تخم حشره روى ميوه و تبديل شدن آن به کرم 
د) قرارگرفتن ميوه در جاى مرطوب 

۴ ــ آيا تنها  راه از بين بردن آفات، استفاده از (سموم) است؟ بلى      خير 
۵  ــ مصرف نادرست سموم شيميايى براى کدام گزينه خطر دارد؟ 

ب) دام  الف) انسان   
د) هر سه  ج) ساير جانوران مفيد محيط زيست 



ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

 ۵     

واحد كار 1

آشنايی با آفات گياهی 



۶   

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

۱ــ آفات 
۱ــ۱ــ آشنايى با آفات گياهى 

۱ــ۱ــ۱ــ تعريف آفات گياهى: به طور کلى هر عاملى 
که تعادل طبيعى گياه را به هم بزند و در رشد و نمو عادى آن اختالل 
ايجاد کند يک عامل مضر است و بايد آن را تاحد امکان کنترل 
نمود. با کمى دقت پيرامون گياه درمى يابيم که عوامل بسيارى از 
رشد و نمو مطلوب آن در مراحل مختلف جلوگيرى مى نمايند. اين 
عوامل عبارت اند از: آفات، بيمارى هاى گياهى و علف هاى هرز. 
کاهش  و  اقتصادى  خسارت  موجب  نهايت  در  شده  ذکر  عوامل 

کميت و کيفيت محصول مى گردند. 
آفات، گروهى از موجودات زنده از سلسله جانوران اند که 
با حمله به قسمت هاى مختلف گياه (ريشه، ساقه، برگ، گل و ميوه) 
در مراحل مختلف زندگى آن (بذر، گياهچه، نهال، گياه جوان و گياه 
مسن) خسارت اقتصادی به گياه يا محصول وارد مى کنند. در اين 
حالت معموالً گياه از بين مى رود يا عملکرد و بازار پسندى محصول 

به نحو چشم گيرى کاهش مى يابد. 
۲ــ۱ــ۱ــ اهميت اقتصادى آفات از نظر کشاورزى: 
از کل خسارت هاى وارده به محصوالت کشاورزى، حدود ٪۳۰ 
سال هاى  در  ما  کشور  در  آفات  خسارت  آفات اند.  از  ناشى  آنها 
گذشته بسيار زياد بوده اما امروزه با پيشرفت علم گياه پزشکى اين 
خسارت کاهش يافته است؛ هر چند هنوز ميزان اين خسارت ها از 

استاندارد جهانى باالتر است (شکل ۱ــ۱).

شکل ۱ــ۱ــ نمونه اى از 
خسارت آفت به ميوه سيب 

۳ــ۱ــ۱ــ اهميت پزشکى، دام پزشکى و بهداشتى 
آفات: البته ضرر و زيان آفات به بخش کشاورزى منحصر نمى شود 
و خسارت آنها در بخش هاى دامپرورى، پزشکى و بهداشت نيز 
بسيار و نگران کننده است. به طور مثال مى توان از خسارت هايى 
که مگس هاى گوشت، کنه ها و کک ها در بخش دام و طيور وارد 
ماالريا،  بيمارى  مى کنند، نام برد. خسارت پشٔه آنوفل در انتقال 
پشٔه خاکى در انتقال بيمارى سالک يا مگس خانگى و سوَسرى 
هم چون  انگلى  بيمارى هاى  عوامل  انتقال  در  حمام)  (سوسک 
توسط  که  بيمارى هايى  همچنين،   ،... و  حصبه  وبا،  اسهال، 
موجب  گاه  و  مى يابد  انتقال  انسان  به  موش ها  ويژه  به  جوندگان 
سنگين  تلفات  سبب  و  مى شود  منطقه اى  در  اپيدمى١ (همه گيرى) 
مى گردد؛ نمونه هاى ديگرى از خسارت آفات در بخش هاى ديگر 

به جز کشاورزى است (شکل ۲ــ۱). 

شکل ۲ــ۱ ــ يک نوع پشه در حال خون خوارى از انسان 

۲ــ۱ــ آشنايى با انواع آفات گياهی
از  زيادى  گروه  کشاورزى  آفات  گرديد،  بيان  چنان چه 
موجودات زنده، از جمله چهار گروه مهم و اصلى زير را شامل 

Ep ــ١ demy



 ۷     

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

مى شود: 
۱ــ پستانداران؛

۲ــ پرندگان؛ 
۳ــ نرم تنان؛ 

۴ ــ  بند پايان (حشرات و کنه ها).
جانوران  اين  خسارت  پستانداران:  ۱ــ  ۲ــ ۱ــ
در  کشاورزى  محصوالت  و  مختلف  گياهان  از  تغذيه  علت  به 
است.  اهميت  داراى  مسکونى  اماکن  و  انبارها  باغ ها،  مزارع، 
اين گروه از آفات بزرگ ترين دشمنان محصوالت کشاورزى به 
حساب مى آيند، که در بين آنها جوندگان خسارت بارترند. قدرت 
توليد مثل در اين جانوران بسيار زياد و مبارزه با آنها بسيار مشکل 
مى توان  را  خرگوش ها  و  موش ها  جوندگان  مهم ترين  از  است. 
نام برد. به طور کلى پستانداران شامل جانوران علف خواِر جثه 
درشت مانند گراز و جثه کوچک مثل موش، خرگوش و سنجاب 
اين آفات فعاليت شبانه دارند و ميزان خسارت  هستند. معموالً 
است  بيشتر  بزرگ  جثه  پستانداران  از  کوچک  جثه  پستانداران 

(شکل هاى ۳ــ۱ و ۴ــ۱). 
۲ــ۲ــ۱ــ پرندگان: بيشتر گياهان زراعى از جمله گندم، 
برنج و آفتابگردان همچنين درختان ميوه، سبزيجات و صيفى جات 
مورد حملٔه پرندگان قرار مى گيرند. بعضى از پرندگان، عالوه بر تغذيه 
از دانه و ميوه به شاخه، برگ و گل نيز صدمه مى زنند. پرندگانى 
که به صورت گروه هاى بسيار زياد در مناطق گرمسيرى و خشک 
زندگى مى کنند، در مقايسه با پرندگان نواحى مرطوب و شاليزارهاى 
سنتى که به صورت انفرادى زندگى مى کنند، مشکالت حادترى به 
وجود مى آورند. از پرندگان آفت مى توان کالغ، گنجشک و سار 

گلو قرمز را نام برد (شکل ٤ــ١). 
بى مهره اى  جانوران  نرم تنان  نرم تنان:  ۳ــ۲ــ۱ــ 
مى کنند.  زندگى  مرطوب  و  نيمه خشک  خاک هاى  در  هستندکه 
خسارت عده اى از آنها به گياهان زراعى و باغى و زينتى بسيار زياد 

شکل ۳ــ۱ــ موش از جوندگان 

شکل ۴ــ۱ــ خرگوش (شکل باال) و گنجشک (شکل پايين) 



۸   

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

است. حلزون از نرم تنانى است که بدنى گوشتى و قابل انعطاف دارد 
و پشت بدنش به يک صدف مارپيچى متشکل از مواد آهکى مجهز 
است، به طورى که جانور را در مواقع خطر يا استراحت در خود 
جاى مى دهد. راب يکى ديگر از نرم تنان است که مشخصاتى شبيه 
حلزون دارد اما آنها به جاى صدف مارپيچى يک صفحٔه صدفى کم 
و بيش بزرگ تر و صاف در قسمت پشتى بدن دارند، که البته بعضى 
از آنها فاقد اين صدف اند. راب و حلزون فعاليت شبانه دارند و 
مسير حرکت آنها در روز با به جاى گذاشتن نوارهاى ژالتينى در 
سطح زمين يا گياه مشخص مى شود. راب ها و حلزون ها با تغذيه 
از برگ ها، جوانه ها و ميوه ها به گياه خسارت مى زنند و گاهى زمينٔه 

هجوم عوامل ديگر را هموار مى کنند (شکل ۵  ــ۱). 

شکل ۵  ــ۱ــ حلزون (شکل باال) و راب (شکل پايين) 

ميان  در  کنه ها):  و  (حشرات  بندپايان  ۴ــ۲ــ۱ــ 
جانوران بى مهره، حشرات و کنه ها دو رده از شاخٔه بندپايان هستند 

که در کشاورزى اهميت دارند. به طور کلى خصوصيات عمومى 
بندپايان عبارت اند از: 

شده  تشکيل  مشخص  بندهاى  يا  حلقه ها  از  بدن  الف) 
است؛ 

ب) پيوست هاى بدن از جمله  پاها بند بند است (بندپايان)؛ 
ج) داراى تقارن دو طرفه هستند؛ 

د ) داراى اسکلت خارجى سخت و محکم اند. 
نظر به اهميت ويژه اى که حشرات از نظر کشاورزى دارند 

بيش از ساير گروه ها دربارٔه آنها توضيح داده خواهد شد. 

۳ــ۱ــ آشنايى با درجۀ  اهميت آفات
آفاتى که در بخش هاى قبلى مورد بررسى قرار گرفتند از 

جهت اهميت به سه دسته زير تقسيم مى شوند: 
۱ــ۳ــ۱ــ آفات درجۀ  اوّ  ل: به عده اى از آفات خطرناکى 
که هر ساله به محصوالت کشاورزى خسارت اقتصادی مى زنند و 
ميزان خسارت آنها از ميزان هزينه اى که براى مبارزه با آنها صرف 
مى شود بيشتر است، اصطالحاً «آفات درجٔه اّول» مى گويند. اگر با 
اين آفات، از جمله ملخ صحرايى و سن گندم  مبارزه  نشود برداشت 

محصول مطلوب نخواهد بود و يا برداشت نخواهد شد. 
تبديل  عمومى  آفات  به  گاهى  اّول  درجٔه  آفات  از  برخى 
عهدٔه  بر  آنها  با  مبارزه  که  هستند  آفاتى  عمومى  آفات  مى شوند. 
دولت هاست. اين آفات معموالً طغيان مى کنند و سريعاً سطح وسيعى 
را در برمى گيرند و مبارزه با آنها از عهدٔه کشاورزان خارج است. 
جنوبى  مرزهاى  از  سال ها  از  برخى  در  صحرايى  ملخ  مثال  براى 
کشور وارد مى شد و تا مناطق مرکزى ايران پيش مى رفت و خسارت 
زيادى وارد مى کرد که امروزه به خوبى کنترل شده است، يا سن 
گندم که ممکن است هر ساله مناطق زيادى از گندم کارى هاى کشور 

را مورد حمله قرار دهد (شکل ۶ــ۱). 



 ۹     

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

۲ــ۳ــ۱ــ آفات درجۀ دوم: برخى از آفات، که معموالً 
خسارت عمده اى ندارند و تنها در برخى از سال ها و در شرايط 
ناميده  دوم»  درجٔه  «آفات  مى کنند،  پيدا  طغيانى  حالت  خاصى 
مى شوند. در سال هاى طغيان، برخالف حالت معمول، خسارت 
آنها به محصوالت کشاورزى بيش از هزينٔه مبارزه است و مبارزٔه 
يا  ملخ ها  انواع  از  برخى  مى کند.  پيدا  اقتصادى  ارزش  آنها  با 
نمونه  هايى  مى کنند،  طغيان  سال ها  از  برخى  در  که  سوسک ها، 

از اين دسته اند. 

شکل ۶ــ۱ــ سن گندم (آفت درجۀ  اّول)

شکل ۷ ــ۱ــ ملخ (آفت درجۀ  دوم) 

۳ــ۳ــ۱ــ آفات درجۀ سوم: دسته اى از آفات را، که 
بالقوّه آفت هستند و مى توانند ايجاد خسارت کنند ولى در شرايط 
عادى خسارت آنها روى برخى گياهان اهميت اقتصادى ندارد، 
«آفات درجٔه سوم» مى نامند. از آن جايى که ميزان خسارت اين آفات 
از هزينٔه مبارزه با آنها کمتر است مبارزه با آنها ارزش اقتصادى 
آفات  از  نمونه اى  سيرسيرک   گالبی،  پرطاوسی  خسارت  ندارد. 

درجٔه سوم است (شکل ۸ ــ۱).

شکل ۸       ــ۱ــ پرطاوسی گالبی (آفت درجۀ  سوم) 

ادامۀ شکل ۷ ــ۱ــ مگس سفيد (آفت درجۀ  دوم) 



۱۰   

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

۴ــ۱ــ آشنايى با خصوصيات کلى آفات
آفات،  بقاى  داليل  از  يکى  تکثير:  قدرت  ۱ــ۴ــ۱ــ 
قدرت توليد مثل باالى آنهاست. به طورى که مى توانند در مدت 
کوتاهى تکثير شوند و به حالت طغيانى در آيند. اگر حشرات از لحاظ 
شرايط محيطى و تغذيه در وضع مناسبى قرار بگيرند در اندک مدتى 
جمعيت آنها به طور  شگفت انگيزى افزايش پيدا مى کند. اما معموالً 
چنين شرايط مناسبى برايشان فراهم نمى شود و عوامل بيمارى زا، 
پارازيت ها، دشمنان طبيعى و عوامل نامساعد محيط، از افزايش 
بى اندازٔه جمعيت اين حشرات جلوگيرى مى کنند. براى مثال ملکٔه 
بعضى از موريانه ها مى تواند به طور متوسط در روز ۷۰۰۰ــ۶۰۰۰ 

تخم بگذارد.  
قدرت توليد مثل زياد در موش ها و حشراتى همچون ملخ 
صحرايى، سوسرى و برخى از سوسک هايى که روى محصوالت 

انبارى زندگى مى کنند، نيز ديده مى شود. 
بيان  قبل  قسمت هاى  در  چنان چه  تنوع:  ۲ــ۴ــ۱ــ 
شد، آفات بسيار متنوع اند و گروه زيادى از موجودات زنده، از 
آفت  مى توانند  ريز،  بسيار  کنه هاى  تا  بزرگ  جثٔه  با  پستانداران 

گياهى باشند. 
نسل  تعداد  چه  هر  سال:  در  نسل  تعداد  ۳ــ۴ــ۱ــ 
آن  توليد مثل  و  تکثير  قدرت  باشد،  بيشتر  سال  يک  در  آفت  يک 
نيز بيشتر خواهد شد. تعداد نسل يک آفت در سال يعنى اين که 
آفات  مى شود.  تکرار  سال  يک  در  بار  چند  آفت  زندگى  چرخٔه 
معموالً داراى چندين نسل در يک سال اند؛ يعنى آنها سريعاً رشد 
عمرشان پايان  مى کنند، بالغ مى شوند، توليد مثل مى کنند و سريعاً 
مى پذيرد. مثالً شته پنبه۱ که در سال تا بيش از ۲۰ نسل ممکن است 
داشته باشند، نمونه اى از اين نوع آفات است. همين امر به افزايش 
جمعيت آنها در طول زمان کمک مى کند. البته تعداد نسل آفات 

تعداد  مناسب  تغذيه اى  محيطى و  شرايط  در  ندارد و  ثابتى  ميزان 
نسل بيشتر مى گردد. 

همچنين برخی از آفات مانند کرم سفيد ريشه در هر ۳ تا ۵ 
سال دارای يک نسل می باشند.

مهم ترين  محيط:  با  سازگارى  قدرت  ۴ــ۴ــ۱ــ 
کرٔه  در  حشرات،  خصوص  به  آفات،  بقاى  باعث  که  موضوعى 
زمين شده است؛ قدرت سازگارى باالى آنها با شرايط محيطى 
است. اين مسئله باعث شده است که آفات، به ويژه حشرات، در 
باشند  داشته  حضور  قطب  تا  استوا  از  جغرافيايى  مناطق  تمامى 
و بتوانند ميليون ها سال شرايط متفاوت کرٔه زمين را تحمل کنند 
سبب  به  حشرات  مثال  طور  به  نمايند.  حفظ  را  خود  نسل  و 
ويژگى هاى اسکلت بيرونى خود، که از بخار شدن سريع آب بدن 
آنها جلوگيرى مى کند، مى توانند در سخت ترين شرايط به زندگى 

خود ادامه دهند. 

۵ ــ۱ــ حشرات 
نظر  از  تنها  نه  که  هستند  بند پايان  از  رده اى  حشرات 
و  بهداشتى  دام پزشکى،  پزشکى،  جنبه هاى  از  بلکه  کشاورزى 
اقتصادى داراى اهميت زيادند. تا به حال بيش از يک ميليون گونه 
حشره  شناخته شده است که ۷۵٪ گونه هاى جانورى را شامل 

مى شوند و همگى آنها در خصوصيات زير مشترک اند: 
الف) بدن آنها سه قسمتى است يعنى از سر، قفسٔه سينه و 

شکم تشکيل شده است. 
سينه اند  قفسه  ناحيه  در  بند  بند  پاى  جفت  سه  داراى  ب) 

(شش پايان). 
ج) داراى يک جفت شاخک در ناحئه سر هستند (شکل 

۹ــ۱). 

Aphis gossypi ــ ۱



 ۱۱     

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

همچنين حشرات داراى يک يا دو جفت بال در ناحئه قفسه  
سينه اند اما وجود بال در تمامى حشرات عموميت ندارد و برخى از 
حشرات بى بال اند. در قسمت سر يک جفت شاخک وجود دارد 

که در حشرات مختلف متفاوت است (شکل ۱۰ــ۱). 

قطعات دهانى آنها نيز متفاوت است و برحسب نوع قطعات 
دهانى آنها، روش هاى مختلف تغذيه اى در آنها به وجود آمده است. 
خود  قوى  آرواره هاى  با  و  هستند  جونده (ساينده)  آنها  از  برخى 
قسمت هاى مختلف بافت هاى ميزبان را مى جوند و از آنها تغذيه 
ـ  مى کنند، مثِل ملخ ها و آب دزدک.  گروه  ديگر قطعات دهانى زنندهـ 
مکنده دارند؛ يعنى قطعات دهانى آنها به شکل سوزن هايی۱ درآمده 
است و با سوراخ کردن بافت ميزبان از شيره گياه يا از خون ميزبان 
تغذيه مى کنند، مانندِ سن ها، شته ها، کک ها و ساس ها. برخى ديگر 
قطعات دهانى مکنده دارند که قدرت زنندگى و سوراخ کردن بافت 
ميزبان را ندارند و  فقط مى توانند شهد و نوش گل ها را بمکند، مثل 
پروانه ها. برخى نيز مثل مگس هاى خانگى مواد مايع را مى ليسند. 
آنها قطعات دهانى ليسنده دارند و باالٔخره بعضى از حشرات مثل 
زنبورها قطعات دهانى مختلط دارند يعنى هم مى توانند بجوند و هم 
حشرات  تغذيه  نوع  مى شود  مالحظه  چنان چه  بمکنند.  مى توانند 

بسيار متنوع است (شکل ۱۱ــ۱). 

شکل ۹ــ۱ــ قسمت هاى مختلف بدن يک حشره

شکل ۱۱ــ۱ــ انواع قطعات دهانى در حشرات

پاها از ضمائم قفسٔه سينه و عضو اصلى حرکت و راه رفتن 
ساختمانى  تغييرات  حشره،  زندگى  شرايط  به  بسته  و  حشرات اند 
از:  عبارت اند  آنها  مهم  انواع  و  مى شود  مشاهده  آنها  در  زيادى 
کننده  پاهاى  (سوسک)،  رونده  پاهاى  (سوسرى)،  دونده  پاهاى 
(آبدزدک)، پاهاى جهنده (ملخ)، پاهاى شکارى (شيخک) و پاهاى 

شناگر (سن آبزى) (شکل ۱۲ــ۱). 

سر

قفسه سينه

 شکم

شاخک

پاى جلويى

بال جلويى

پاى ميانى

 پاى عقبى 

بال عقبى

شکل ۱۰ــ۱ــ انواع مختلف شاخک در حشرات 

 نخى
 مويى 

  تسبيحى 
چماقى

سنجاقى 
 اره ای
 زانويى
 ورقه اى
شانه اى

ميله دار

  مودار پر دار

شانه دو طرفى

مگس (ليسنده)پروانه (مکنده)سن (زننده ــ مکنده) سوسرى (ساينده)

Sty ــ١ et



۱۲   

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

بدن  مختلف  قسمت هاى  شناسايى  ۱ــ۱:  عملى  کار 
حشرات 

وسايل مورد نياز: تور حشره گيرى، شيشٔه دهانه گشاد، 
پنبه، کلروفرم، کائوچو يا يونوليت و پنس 

۱ــ چند حشرٔه مختلف را با استفاده از تور حشره گيرى از 
مزرعه و باغ هنرستان جمع آورى نماييد.

۲ــ حشرات جمع آورى شده را در داخل شيشٔه دهانه گشاد 
قرار بدهيد و به آزمايشگاه منتقل نماييد. 

داخل  در  و  کنيد  آغشته  کلروفرم  به  را  پنبه  تکه  يک  ۳ــ 
شيشه دهانه گشاد بيندازيد و درآن را ببنديد. پس از چند دقيقه 

حشرات داخل شيشه بيهوش مى شوند. 
۴ــ حشرات را روى يک صفحٔه کائوچو قرار دهيد و سپس 
قسمت هاى مختلف بدن حشره يعنى سر، سينه، شکم و ضمائم آن 
را با پنس جدا کنيد و اين قسمت ها را در حشرات مختلف با هم 
مقايسه نماييد. براى يادگيرى بهتر، شکل قسمت هاى مختلف را 

ترسيم کنيد و به مربى خود تحويل دهيد. 
و  پوست اندازى  رشد،  مختلف  مراحل  ۱  ــ۵ ــ۱ــ 
دگرديسى حشرات: از آن جايى که حشرات بى مهره اند و اسکلت 
داخلى ندارند، بدن آنها از يک پوشش محکم به نام «کوتيکول۱» 
حشره  ازبدن  خارجى  اسکلت  يک  مانند  که  است  شده  پوشيده 
محافظت مى کند. از آن جايى که پوست با بزرگ شدن و افزايش 
حجم حشره گنجايش نگه دارى بدن را ندارد، حشره با شکافتن 
آن در چند مرحله، پوستى جديد با گنجايش بيشتر ايجاد مى کند. 
به اين عمل «پوست اندازى يا تعويض جلد» مى گويند و فاصلٔه بين 
است  گفتنى  مى نامند.  «ِسن٢»  يک  را  متوالى  پوست اندازى  دو 
سپس  و  رشد  عمل  اصوالً  و  نمى کند  رشد  هرگز  بالغ  حشرٔه  که 

پوست اندازى حشره به مراحل نوزادى او محدود مى شود.
حشرات، که عمدتاً تخم گذار هستند، در بدنشان از مرحلٔه 
شگرفى  ساختمانى  تغييرات  با  بالغ)،  (حشرٔه  کامل  حشرٔه  تا  تخم 
مواجه مى شوند. مراحل مختلف تغيير شکل حشره را، پس از خروج 
از تخم تا ظهور حشرٔه کامل، «دگرديسى» مى نامند. دگرديسى به 
معنى «تغيير شکل» و «دگرگونى» است. از نظر دگرديسى حشرات 

به سه دسته تقسيم مى شوند: 
الف) حشرات بدون دگرديسى 
ب) حشرات با دگرديسى ناقص
ج) حشرات با دگرديسى کامل 

اختالف  دسته  اين  در  دگرديسى:  بدون  حشرات  الف) 
شکل و تغييرات ساختمانى بين نوزاد، که اصطالحاً «پوره» ناميده 
مى شود، و حشره کامل کم است و بيشتر به اندازٔه بزرگ تر حشرٔه 
کامل و رنگ تيره ترى آن (نسبت به پوره هاى سنين مختلف) مربوط 

مى شود. 
چشم  به  بى باالن  ردٔه  زير  حشرات  در  دگرديسى  نوع  اين 

مى خورد، مانند دم مو نقره اى (شکل ۱۳ــ۱). 

شکل ۱۲ــ۱ــ انواع مختلف پا در حشرات 

 جمع کننده

 کننده 

  شناگر  

شکارى

  دونده

جهنده

  رونده

stage ــ ٢                     cuticule ــ ۱



 ۱۳     

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

حشرٔه کامل بدون بال  → پورٔه بدون بال →   تخم 

شکل ۱۳ــ۱ــ مراحل رشد و نمو در حشره اى بدون دگرديسى  (دم مو نقره اى)  

پوره سن
 بدون دگرديسى    سوم

حشره بالغ

ب) حشرات با دگرديسى ناقص: در اين گروه از حشرات، 
بين نوزاد (پوره) و حشرٔه کامل، عالوه بر اختالف اندازه و رنگ، 
تفاوت هاى ديگرى نيز ديده مى شود که مهم ترين آنها وجود بال در 
حشرٔه کامل و نبودن آن در پوره هاى سنين مختلف است. هر چند 
آثار پيدايش بال معموالً از پورٔه سن دوم به بعد ديده مى شود، (مانند 

ملخ ها و سن ها (شکل ۱۴ــ۱).) 
حشرٔه کامل بال دار →   پورٔه بدون بال →  تخم 

شکل ۱۴ــ۱ــ مراحل رشد و نمو در حشره اى با دگرديسى ناقص (ملخ) 

سن پورگی

 تخمحشرۀ کامل

کار عملى ۲ــ۱: مشاهده مراحل مختلف رشد حشره با 
دگرديسى ناقص (سوسرى يا شيخک) 

وسايل مورد نياز: ماسک، دستکش، روپوش، ظروف 
شيشه اى بزرگ يا آکواريوم، ذره بين، لوپ دستى، بينوکولر 

به  و  کنيد  تهيه  را  شيخک  يا  سوسرى  تخم  کپسول  ۱ــ 
آزمايشگاه بياوريد. براى تهئه کپسول تخم سوسرى به مکان هايى که 
از نظر بهداشتى شرايط نامناسبى دارند يا به محل هاى جمع آورى 
زباله و فاضالب شهرى مراجعه نماييد و با زدن ماسک و پوشيدن 
جمع آورى  فردى،  بهداشت  کامل  رعايت  و  دستکش  و  روپوش 
کپسول هاى تخم  سوسرى را آغاز کنيد. کپسول تخم شيخک را 

در البه الى بوته ها و علف هاى اطراف مزرعه و باغ بيابيد. 
۲ــ کپسول هاى تخم جمع آورى شده را در داخل آزمايشگاه 
يا  بزرگ  شيشه اى  ظروف  داخل  در  و  مرطوب  و  گرم  محلى  در 
داخل  از  هفته  دو  تا  يک  از  پس  پوره ها  تا  دهيد  قرار  آکواريوم 
نان  از  سوسرى  پوره هاى  تغذئه  جهت  آيند.  بيرون  تخم  کپسول 
حشرات  از  شيخک  پوره هاى  تغذيه  جهت  و  کپک زده  خشک 
کوچک و زنده اى که جمع آورى نموده ايد استفاده نماييد تا پوره ها 

تبديل به حشرٔه کامل گردند. 
۳ــ مراحل مختلف رشد را زير ذره بين، لوپ دستى يا بينوکولر 

بررسى نماييد و گزارش کار را به مربى خود تحويل دهيد. 
ج) حشرات با دگرديسى کامل: در اين دسته از حشرات 
و  کامل  حشرٔه  بين  بال  وجود  بر  عالوه  ديگرى،  زياد  تفاوت هاى 
نوزاد که در اين حشرات اصطالحاً «الرو» ناميده مى شود، وجود 
قطعات  داراى  اغلب  و  دارند  مانند  کرم  ظاهرى  الروها  دارد. 
دهانى جونده (ساينده) هستند. معموالً محل زندگى و نوع غذاى 
بار  چند  از  پس  الروها  است.  متفاوت  کامل  حشرٔه  با  الروها 
پوست اندازى و گذراندن سن الروى به «شفيره» تبديل مى شوند. 
شفيره دوره اى از زندگى حشره است که حد واسط نوزاد کرمى 
شکل و حشرٔه بالغ بال دار است، که از نظر شکل و ساختمان بدن 

تخم

پوره سن پنجمپوره سن چهارم

پوره سن دوم
پوره سن اول



۱۴   

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

حياتى  فعاليت هاى  شفيرگى،که  دورٔه  در  متفاوت اند.  هم  با  کامالً 
حشره به حداقل مى رسد، بافت هاى بدن حشره، ابتدا به هم ريخته و 
سپس بر اساس طرحى جديد اندام هاى بدن ساخته مى شود. حشره 
ثابت  محلى  در  و  ندارد  تحرک  نمى کند،  تغذيه  شفيرگى  دورٔه  در 
مى ماند. گاهى الرو قبل از تبديل شدن به شفيره و براى محافظت 
آن، پيله يا غالفى دور خود مى تند. پس از پايان مرحلٔه شفيرگى که 
در مقايسه با مراحل ديگر کوتاه است حشرٔه کامل ظاهر مى شود 

(شکل ۱۵ــ۱). 
حشرٔه کامل →   شفيره →  الرو  → تخم 

طبيعت وجود دارند و همراه با موادى که روى آن تغذيه مى کنند 
يا  بزرگ  شيشه اى  ظروف  داخل  در  و  نماييد  منتقل  آزمايشگاه  به 

آکواريوم قرار دهيد. 
۲ــ سعى کنيد شرايط دمايى و رطوبتى، مشابه شرايط محل 

زندگى حشره باشد.
تا  بمانيد  منتظر  رشد  مختلف  مراحل  مشاهدٔه  جهت  ۳ــ 
الروها پوست اندازى کنند و سنين مختلف الروى، شفيره و حشرٔه 
کامل را با استفاده از ذره بين و بينوکولر مشاهده نماييد و گزارش کار 

را به مربى خود تحويل دهيد. 
بيش  از  مفيد:  حشرات  و  مضر  حشرات  ۲ ــ۵ ــ۱ــ 
از يک ميليون گونه حشرٔه شناخته شده عده اى از آنها براى انسان 
مفيدند و تعدادى نيز خسارت به بار مى آورند. گروه عظيمى از آنها 
حشراتى هستند که ظاهرًا نه فايدٔه اقتصادى چشم گيرى دارند و 
نه خسارتى وارد مى کنند. به نظر عده اى، اين گروه از حشرات، 
حشرات  از  دسته  اين  که  است  واضح  اما  بى تأثيرند،  و  بى تفاوت 
نيز، نقش مشخصى را در محيط زيست ايفا مى کنند که در نهايت 
به تعادل طبيعى کمک مى کند. از اين رو نمى توان آنها را حشرات 
به  حشرات  از  هزارگونه  يک  حدود  حال  هر  به  ناميد.  بى تفاوت 
عنوان آفت شناخته شده اند. حشرات آفت نيز چنان چه بيان شد 

همگى در يک درجه از اهميت نيستند. 
به طور کلى، حشرات مضر در زمينه هاى بهداشت انسانى، 
دام پرورى و کشاورزى، فعاليت خسارت زا دارند. حشرات مضر 
و  برداشت  داشت،  کاشت،  مختلف  مراحل  در  کشاورزى  در 
انبار کردن به محصوالت کشاورزى و فرآورده هاى آنها حمله مى برند 
خسارت  نحؤه  مى دهند.  کاهش  را  محصول  کيفّيت  و  کمّيت  و 
رساندن اين گروه از حشرات بسيار متنوع است، که به مهم ترين 

آنها اشاره مى شود:
۱ــ تغذيه از شاخ و برگ گياهان 

۲ــ تغذيه از گل و ميوه

شکل ۱۵ــ۱ــ مراحل رشد و نمو در حشره اى با دگرديسى کامل (پروانه)

 دگرديسى کامل 

الروسن  حشرۀ  بالغ 
    چهارم

  شفيره 

 تخم

کار عملى ۳ــ۱: مشاهده مراحل مختلف رشد حشره با 
دگرديسى کامل (پروانه يا سوسک) 

وسايل مورد نياز: ماسک، روپوش، دستکش، ظروف 
شيشه اى بزرگ يا اکواريوم، ذره بين، لوپ دستى، بينوکولر

۱ــ از آن جايى که جمع آورى تخم حشرات، به دليل ظرافت 
و کوچکى آن، کار مشکلى است از الرو پروانه ها يا سوسک هاى 
مختلف، که اندازهٔ بزرگ ترى دارند و در طبيعت در البه الى بوته ها، 
در داخل ميو ه هاى کرمو، در داخل دانه ها و غالت انبار شده يا در 
داخل خاک قابل مشاهده اند، استفاده کنيد و به همان حالتى که در 

الرو سن پنجم

الروسن 
سوم

الرو سن دوم
الرو سن اول



 ۱۵     

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

ايجاد  با  همراه  گياه  چوبى  بخش هاى  و  تنه  از  تغذيه  ۳ــ   
کانال در آن 

۴ــ تغذيه از ريشه و اندام هاى زير زمينى گياه
 ۵  ــ تغذيه از شيرٔه گياه و ترشح عسلک

 ۶ــ ايجاد غده و بد شکلى در گياه 
۷ ــ انتقال عوامل بيمارى زاى گياهى. 

به اين صورت است  نحؤه خسارت زدن حشرات، معموالً 
که حشرٔه ماده پس از جفت گيرى با حشره نر، روى محصوالت يا 
اطراف آنها تخم ريزى مى کند. سپس پوره ها يا الروها از تخم خارج 
مى نمايند.  آغاز  گياه  مختلف  قسمت هاى  از  را  تغذيه  و  مى شوند 
اصطالح «کرم گرفتن»، که در مورد محصوالت کشاورزى و باغى 
سنين  شکل  کرمى  الروهاى  تغذئه  همان  واقع  در  مى رود،  کار  به 
تبديل به  پوره ها و الروها  سپس  گياه است.  مختلف حشرات از 
حشرات کامل و بالغ مى شوند. اين حشرات نيز گاهى مضرند و به 
تغذئه از گياه ادامه مى دهند تا دوباره، پس از جفت گيرى، نسل هاى 

بعدى را ايجاد کنند. 
مضر  حشرات  خسارت  نحؤه  مشاهده  عملى۴ــ۱:  کار 

در مزرعه و باغ 
وسايل مورد نياز: بيل، بيلچه، ذره بين يا لوپ دستى 

۱ــ همراه با مربى خود از مزرعه يا باغ هنرستان و يا مزارع 
و باغ هاى اطراف بازديد نماييد. 

شاخه،  تنه،  از  اعم  گياه  مختلف  قسمت هاى  البه الى  ۲ــ 
برگ، گل و ميوه را بررسى و نحؤه خسارت حشرات (آفت زدگى) 
را مشاهده نماييد. آن دسته از گياهان را، که احتمال مى دهيد در 
از  بيلچه  و  بيل  کمک  با  باشند،  آفت زدگى  دچار  ريشه  قسمت 
خاک خارج نماييد و اندام هاى زير زمينى آنها را مشاهده و بررسى 
لوپ دستى  يا  ذره بين  از  کوچک  اندازٔه  با  آفات  مورد  در  نماييد. 

استفاده نماييد. 
گزارش فعاليتتان را همراه با شکل نحؤه خسارت، به مربى 

خود تحويل دهيد. 
سود  انسان ها  به  مختلف  صورت هاى  به  مفيد  حشرات 

مى رسانند، که مهم ترين آنها عبارت اند از: 
۱ــ توليد يا جمع آورى بعضى از مواد ارزشمند: يکى 
از اين مواد ابريشم است که از بزاق کرم ابريشم توليد مى شود و از 
قديم در صنعت نساجى کاربرد فراوان داشته است. همچنين موم، 
که محصول ترشحات غده هاى زيرين شکم زنبور عسل است و از 
آن در داروسازى و صنايع شمع سازى بسيار استفاده مى شود. الک 
نيز از ترشحات غده هاى سطحى بدن بعضى از شپشک هاست و از 

آن نيز در صنعت بسيار استفاده مى شود. 
را  گياهى  ارزش  با  مواد  از  بعضى  حشرات  عالوه،  به 
جمع آورى و براى خود انبار مى کنند. در اين حالت مازاد اين مواد، 
که ارزش اقتصادى دارند، مورد استفاده انسان قرار مى گيرد. مانند 
جمع آورى و ذخيرٔه عسل که به اين منظور زنبور عسل نوش گل ها 
را جمع آورى مى کند و با تغييراتى که در آن مى دهد آن را به عسل 
تبديل مى نمايد. به همين ترتيب گردٔه گل ها نيز، که توسط حشرات 
همچنين  دارد.  دارويى  و  غذايى  مصارف  مى شود،  جمع آورى 
برخى حشرات با ايجاد گال، که نوعى تغيير شکل بافت گياه است، 
محصوالت صنعتى و دارويى به وجود مى آورند. از جمله مازوج 
که در اثر تخم گذارى نوعى زنبور روى برگ بلوط ايجاد مى شود 
و در صنعت به دليل داشتن مقدار قابل توجهى از تانن ها اهميت 
دارد. به عالوه اين ماده يک داروى گياهى و خانگى است و مورد 

استفاده قرار مى گيرد. 
۲ــ عمل گرده افشانى: حشرات با گرده افشانى موجب 
بعضى  در  مى شوند.  کشاورزى  محصوالت  کيفى  و  کّمى  بهبود 
زنبورها، براى  گرده افشان، به خصوص  کشورها از حشرات  از 
افزايش بعضى از محصوالت گلخانه اى استفاده مى شود. از اين رو، 
پرورش  را  گرده افشان  حشرات  که  است  شده  ايجاد  مؤسساتى 

مى دهند و به کشاورزان مى فروشند.



۱۶   

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

به خصوص در علم ژنتيک، بسيار کارگشاست. مگس سرکه از 
مهم ترين گونه در مطالعات ژنتيکى است، به طورى که آقاى مورگان، 
کاشف ژن، قسمت عمده اى از موفقيت هاى خود را مديون اين 

حشرات کوچک مى داند. 
۷ ــ کمک به بهداشت محيط زيست: حشرات در از 
کمک  نتيجه  آنها و در  مرده و فضوالت  جانوران  بردن الشٔه  بين 
اين  مهم ترين  از  دارند.  توجهى  قابل  اهميت  محيط  بهداشت  به 
حشرات مورچه ها هستند که به آنها رفتگران طبيعت لقب داده اند. 
دولت استراليا گونه هاى مخصوصى از سوسک  سرگين را براى 
قرار  استفاده  مورد  دام ها  فضوالت  از  اماکن  و  مراتع  پاک کردن 
گلوله  هاى  صورت  به  را  دام ها  فضوالت  حشرات  اين   . مى دهد 
آنها  روى  و  مى کنند  منتقل  خاک  زير  به  و  مى آورند  در  کوچک 
و  پخش  عمل  حشره،  ميليون ها  ترتيب  اين  به  مى گذارند.  تخم  
زير خاک کردن کودهاى دامى را انجام مى دهند. به جرأت مى توان 
گفت که اگر حشرات الشه خوار وجود نمى داشتند به سادگى امکان 
نداشت که انسان اطراف خود را از الشه و اجساد جانوران و گياهان 

و نيز آلودگى هاى ناشى از آنها پاک کند.
گزارش اين بازديد را به مربى خود تحويل دهيد. در صورتى 
که اين مراکز در اطراف محل زندگى تان وجود نداشت از فيلم هاى 

آموزشى تهيه شده در اين مورد استفاده کنيد.

بحث کنيد ۱ــ۱: ۱ــ بين پرورش زنبور عسل و توليد يونجٔه بذرى چه رابطه اى مى تواند  باشد.
                               ۲ــ در منطقٔه شما حشرات چه نقش مفيدى دارند؟ چگونه؟ 

۳ــ منبع غذايى براى انسان، دام و ماهى: ملخ ها و 
الرو بعضى از پروانه  ها در بعضى از جوامع مورد استفاده انسان قرار 
مى گيرد. استفاده از اين موجودات، که مادهٔ غذايى تازه اى محسوب 
مى شود، به پيشنهاد برخى دانشمندان مى تواند براى جبران کمبود 
مواد غذايى در آينده به کار گرفته شود. عدٔه زيادى از حشرات 
مصنوعى ماهى اهميت  پرورش  هستند و در  ماهيان  نيز خوراک 
ويژه اى دارند. برخى ديگر نيز از منابع جديد تأمين مواد پروتئين دار 

مرغدارى ها به شمار مى روند. 
حشرات،  از  زيادى  عدٔه  آفات:  طبيعى  دشمن  ۴ــ 
دشمنان طبيعى آفات گياهانى زراعى و باغى هستند و به نحو قابل 
توجهى از خسارت آنها جلوگيرى مى کند. گاهى با شناسايى اين 
محيط،  در  آنها  رها سازى  و  انبوه  پرورش  با  سپس  و  حشرات 
در  و  است  کنترلى  روش  يک  اين  مى يابد.  کاهش  آفت  جمعيت 

قسمت هاى بعدى در مورد آن توضيح داده خواهد شد. 
موجب  حشرات  از  برخى  هرز:  علف هاى  کنترل   ۵ ــ 
پروانٔه  مثال  براى  مى شوند.  خاصى  هرز  علف هاى  رفتن  بين  از 
کاکتوس خوار با از بين بردن کاکتوس وحشى در استراليا، که با 
رشد بى  رويه خود جايگزين گياهان مرتعى شده بود، ميليون ها دام 

را در اين کشور از خطر نابودى نجات داد. 
آزمايشگاهى از حشرات: حشرات يکى  ۶  ــ استفادۀ 
از بهترين مواد آزمايشگاهى هستند و در مطالعات زيست شناسى، 

فکر کنيد ۱ــ۱: آيا نقش مفيد ديگرى براى حشرات مى توانيد ذکر کنيد؟ 
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۳ ــ۵ ــ۱ــ طبقه بندى حشرات: همه  موجودات زنده از 
جمله حشرات، شباهت ها و تفاوت هايى از نظر صفات ظاهرى و 
زيستى با يکديگر دارند. با در نظر گرفتن ميزان اين شباهت ها و 
تفاوت ها، مى توان آنها را در گروه ها و دسته هاى متعددى قرار داد. 
به اين عمل «طبقه بندى» يا «رده بندى» گفته مى شود. طبقات اصلى، 

در رده بندى، به ترتيب از باال به پايين، عبارت اند از: 
سلسله 
↓  

شاخه
↓    
رده 
↓      

راسته 
↓  

خانواده   
↓  

جنس
↓  

 گونه 
را  زير  حالت  طبقه بندى  نظر  از  خانگى  مگس  مثال  براى 

دارد: 
   ← ←  ردهٔ  حشرات  بند پايان  شاخٔه   ← جانوران  سلسلهٔ   
 ←   Musca جنس ←   Muscidaeراستٔه دو باالن ←  خانوادٔه
گونٔه domestica ←. در طبقه بندى لينه اى (دو اسمى) مگس خانگى 
را Musca domestica مى نامند؛ که اولی معرف  اسم جنس و دومی 

معرف اسم گونٔه حشره می باشد. 
است  ممکن  نيز  فرعى  طبقات  يا  طبقه  اصلى،  طبقات  بين 
واقع شوند، ماننِد     زير راسته يا زير رده و غير آنها. ردٔه حشرات 
براساس داشتن يا نداشتن بال، شکل و ساختمان بال، نوع قطعات 
دهانى و نحؤه دگرديسى به راسته های مختلف تقسيم مى شوند که 

۱۳ راستٔه مهم تر آن  در نمودار ۱ــ۱ آمده است. 
به طور کلى ردٔه حشرات به دو زير ردٔه بى باالن و بال داران 

نمودار ۱ــ۱ــ طبقه  بندى حشرات

۱ــ سخت بال پوشان  
۲ــ بال پولک داران 

۳ــ دوباالن  
۴ــ بال غشائيان  

 ۵ ــ رگ باالن 
(بال توريان)

ردۀ حشرات

۱ــ زير ردۀ 
 بى باالن

 گروه بدون دگرديسى
 ۱ــ فنر دمان  
 ۲ــ دم مويان 

۲ ــ زير ردۀ 
 بال داران  

 الف) گروه دگرديسى ناقص 

۱ــ راست باالن   
۲ــ سوسرى ها و 

شيخک ها 
 ۳ــ مساوى باالن 

(موريانه ها)
۴ــ جورباالن  

 ۵ــ ناجورباالن 
 ۶ــ بال ريشک داران 

(پا حباب داران) 

ب) گروه دگرديسى کامل

تقسيم مى شوند. حشرات زير ردٔه بى باالن فاقد دگرديسى و داراى 
صفات اوليه و پست اند ولى حشرات زير رده بال  داران، که اکثرًا 

داراى دو جفت بال اند، دگرديسى ناقص يا کامل دارند. 

۱ــ زير ردۀ حشرات بى بال: افراد اين گروه، بدون بال 
دگرديسى اند و از نظر کشاورزى داراى اهميت چندانى  و بدون 
نيستند. راستٔه فنردمان و راستٔه دم مويان (دم مو نقره اى) در اين 

گروه اهميت بيشترى دارند. 
صفات  از  بال  وجود  بال دار:  حشرات  ردۀ  زير  ۲ــ 
تکاملى و مهم افراد اين زير رده است. ولى در بعضى از گروه ها، 
با توجه به وضعيت زندگى حشره، بال ها از بين رفته اند اما به دليل 
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خصوصيات ديگرى مانند وجود دگرديسى و قطعات دهانى تکامل 
يافته تر، جزء اين گروه به حساب مى آيند. افراد اين زير رده، به دو 
گروه حشرات با دگرديسى تدريجى (ناقص) و حشرات با دگرديسى 

کامل تقسيم مى شوند. 
الف) گروه حشرات با دگرديسى ناقص

 راستۀ راست باالن۱:حشرات اين راسته، داراى قطعات 
بال هاى  درشت اند.  مرکب  چشم هاى  و  (ساينده)  جونده  دهانى 
و  پهن  عقبى  بال هاى  و  سخت  نسبتاً  و  باريک  اغلب  جلويى، 
نازک اند و به صورت بادبزن چين خورده اند و زير بال هاى جلويى 
قرار دارند. اين حشرات تخم خود را در خاک يا روى گياهان 
قرار مى دهند. برخى از گونه هاى اين راسته، از نظر خسارتى که به 
محصوالت زراعى و باغى وارد مى آورند، نگران  کننده اند و مراقبت 
ويژه مى طلبند، مانند ملخ صحرايى که به دو شکل انفرادى و گروهى 
وجود دارند و در برخى موارد به مزارع و باغ ها حمله مى کنند و 
صحرايى  ملخ  هاى  مى سازند.  وارد  جبران ناپذيرى  خسارت هاى 
همه چيز خوار هستند و تمام گياهان موجود در مسير عبور خود 
را از بين مى برند. خطرناک ترين مرحلٔه تغذئه ملخ ها در سنين آخر 
پورگى و مرحلٔه بلوغ است که هر ملخ تا سه برابر وزن خود در هر 

روز غذا مى خورد (شکل ۱۶ــ۱). 

شکل ۱۶ــ۱ــ ملخ صحرايى  

سيرسيرک صحرايى که از آفات سبزيجات و صيفى جات 
به شمار مى رود در اين راسته قرار دارند (شکل ۱۷ــ۱).

و  کانال  حفر  با  و  مى کند  زندگى  زير زمين  در  که  آبدزدک 
قطع ريشٔه گياهان باعث خسارت مى شود نيز، از آفات اين راسته 

محسوب مى شود (شکل ۱۸ ــ۱). 

شکل ۱۸ــ۱ــ آبدزدک 

١ــ اين راسته از مهم ترين حشرات مولد صدا هستند که بيشتر توسط جنس نر توليد صدا می شود که توليد صدا از مالش دو قسمت از بدن به يکديگر ايجاد می شود.

شکل ۱۷ــ۱ــ سيرسيرک صحرايى 

راست  راستٔه  حشرات  جـمع آورى  ۵  ــ۱:  عملى  کار 
باالن 

دهـانه  شيشٔه  قـوه،  چـراغ  نـيـاز:  مـورد  وسايـل 
گشاد

در  باالن  راست  راستٔه  حشرات  جمع آورى  جهت  ۱ــ 
اوايل بهار به مزرعه هنرستان يا صيفى کارى هاى اطراف مراجعه 
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اين  حشرات  انواع  مى توانيد  حشره گيرى  تور  کمک  با  نماييد. 
راسته را، که شامل ملخ، سيرسيرک و آبدزدک اند، به روش هاى 

زير جمع آورى نماييد: 
الف) جهت  جمع آورى ملخ، البه الى بوته ها و روى گياهان 

را جست وجو نماييد. 
ب) براى به دام انداختن سيرسيرک بهتر است در شب بـه 
کمک چراغ قوه  پاى بوته ها را جست وجو نماييد و از روى صداى 

جيرجير آنها را شناسايى و جمع آورى نماييد.
ج) آبدزدک ها، معموالً پس از آب دادن زمين زراعى نمايان 

مى شوند و روى کرت ها حرکت مى کنند. 
۲ــ حشرات جمع آورى شده را در شيشٔه دهانه گشاد بيندازيد 

و کلئه آفات جمع آورى شده را به آزمايشگاه منتقل نماييد. 
راسته،  اين  افراد  شيخک ها:  و  سوسرى ها  راستۀ 
قرار  طرز  نظر  (از  باالن  راست  راسته  حشرات  با  شباهت هايى 
همين  به  دارند.  دهانى)  قطعات  نوع  و  بدن  پشت  در  بال ها  گرفتن 
دليل، قبالً جزء راست باالن محسوب مى شدند. دو گروه مهم اين 
راسته عبارت اند از: سوسرى ها (سوسک هاى حمام) که جزء آفات 
بهداشتى هستند.  (شکل ۱۹ــ۱) و شيخک ها که حشراتى شکارى 
و مفيدند، به اين ترتيب که از حشرات مضرى مانند شته ها، ملخ ها 
و... تغذيه مى کنند (شکل ۲۰ــ۱). طرز جمع آورى افراد اين راسته 

در قسمت هاى قبلى توضيح داده شد. 

شکل ۲۰ــ۱ــ شيخک

راستۀ مساوى باالن (موريانه ها): حشرات اين راسته 
به سبب داشتن دو جفت بال غشايِى هم اندازه و مشابه، مساوى 
باالن ناميده مى شوند. موريانه ها حشراتى هستند که زندگى اجتماعى 
ديده  ملکه  و  نر  سرباز،  کارگر،  گروه هاى  آنها،  کُلُنى۱  در  و  دارند 
مى شود. النٔه آنها عمدتاً در خاک يا در بخش هاى چوبى ساختمان ها 
و تنه درختان پوسيده قرار دارد. تغذئه موريانه ها از کاغذ، چوب 
و اشياى سلولزى است و از اين راه به مکان هاى مسکونى بسيار 

خسارت وارد مى آورند (شکل ۲۱ــ۱). 

Co ــ١ ony

شکل ۲۱ــ۱ــ موريانه ها و افراد مختلف کلنى آنها شکل ۱۹ــ۱ــ نوعى سوسرى (سوسک حمام) 

 ملکه يا ماده بالدار 

   کارگرشاه و ملکه موريانه

 کارگر 
 سرباز کوچک 

 سرباز بزرگ 

النه موريانه ها
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مساوى  راستٔه  حشرات  جمع آورى  ۶  ــ۱:  عملى  کار 
باالن (موريانه ها) 

وسايل مورد نياز: پنس، شيشٔه دهانه گشاد، نفت 
همچون  محل هايى  به  موريانه،  جمع آورى  براى  ۱ــ 
و  مزارع  اطراف  و  فرسوده  چوب هاى  الى  قديمى،  مکان هاى 

باغ ها مراجعه کنيد. 
۲ــ پس از پيدا کردن النٔه موريانه، قسمتى از آن را تخريب 
نماييد و منتظر بمانيد موريانه ها از داخل سوراخ هاى محل تخريب 
سوراخ ها،  در  نفت  يا  آب  مقدارى  ريختن  بيايند.  بيرون  شده 

موريانه ها را براى بيرون آمدن تحريک مى کند. 
دهانه  شيشٔه  داخل  در  و  بگيريد  پنس  با  را  موريانه  ها  ۳ــ 

گشاد بيندازيد و به آزمايشگاه منتقل نماييد. 
راسته جورباالن: قطعات دهانى حشرات اين راسته، از 
نوع زننده ــ مکنده است و خرطوم آنها، از زير سر نزديک پاهاى 
جلو بيرون مى آيد. همگى گياه خوارند و از عمده ترين آفات مکندٔه 
گياهان محسوب مى شوند و از نظر انتقال بيمارى هاى ويروسى بسيار 
مهم و نگران کننده اند. اين راسته، شامل آفات متعددى است که در 

زير به بعضى از آنها اشاره مى شود: 
شته ها، که به طور مجتمع در روى گياه مستقر مى شوند، از 
شيرهٔ گياهى تغذيه مى کنند و مازاد آن را به صورت مادهٔ شيرينى به نام 
«عسلک» از مخرج دفع مى کنند که جلب کنندهٔ مورچه هاست. اکثر 
شته ها دو زائده در روى حلقٔه ششم شکم خود به نام (کورنيکول۱) 
دارند و از روى اين دو زائده مى توان آنها را شناسايى نمود. شته ها 
با تغذيه از شيرٔه گياهى باعث ضعف گياه مى شوند که عالئمى نظير 
در  را  برگ)  سطح  در  (برآمدگى  گال  ايجاد  و  برگ ها  پيچيدگى 
پى خواهد داشت. برخى از شته ها در انتقال بيمارى هاى ويروسى 
نقش عمده اى دارند. خسارت شته ها در هواى نسبتاً خنک اطراف 

شکل ۲۲ــ۱ــ شته 

شکل ۲۳ــ۱ــ خسارت شته به صورت پيچيدگی برگ

در شپشک ها که ماده و پوره هاى آن بدون بال، پا و شاخک 
هستند، همچنين سپرداران که دارای سپر می باشند. حشرات ماده و 
پوره های سنين ۲ و باالتر از شيره گياهان تغذيه می کنند (شکل هاى 

۲۴ــ۱ ، ۲۵ــ۱ و ۲۶ــ۱). 

Corn ــ١ cu e

ماه خرداد به اوج خود مى رسد و در ماه هاى گرم سال کاهش مى يابد 
(شکل هاى ۲۲ــ۱ و ۲۳ــ۱). 



 ۲۱     

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

   شکل ۲۴ــ۱ــ شپشک آردآلود 

شکل ۲۵ــ۱ــ شپشک مرکبات

حشرات  هستند که  پسيل ها  راسته،  اين  حشرات  ديگر  از 
کوچکى با پاهاى جهنده و شاخک هاى نسبتاً بلند می باشند. افراد 

بالغ آنها دو جفت بال دارند (شکل ۲۷ــ۱). 

شکل ۲۷ــ۱ــ پسيل 

شکل ۲۶ــ۱ــ سپردار واوی 

تشکيل  را  باالن  جور  راستٔه  حشرات  بزرگترين  زنجره ها 
مى دهند. طول بعضى از آنها به پنج سانتى متر هم مى رسد و نر آنها 
زنجرک ها  ۲۸ــ۱).  (شکل  مجهزند  صدا  توليد  اندام  به  معموالً 
نيز جزء اين راسته محسوب می شوند که از نظر اندازه کوچک تر 

از زنجره ها هستند.

شکل ۲۸ــ۱ــ زنجرک (الف)، زنجره (ب)

الف

ب



۲۲   

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

هر  کوچک اند.  حشراتى  سفيد  مگس هاى  يا  بالک  سفيد 
دو جنس نر و مادٔه آنها بال دارند. اين بال ها از پودر سفيد رنگى 

پوشيده شده است (شکل ۲۹ــ۱). 

شکل ۲۹ــ۱ــ سفيد بالک

راستۀ ناجور باالن يا سن ها: افراد اين راسته، از نظر 
ـ مکنده است و خرطوم  اندازه بسيار متغيرند. قطعات دهانى زنندهـ 
بند بند آن از بخش جلويى سر بيرون مى آيد. بال هاى جلويى، در 
غشايى  انتهايى  بخش  در  و  کوتيکولى  و  سخت  قاعده اى،  بخش 
است (ناجوربال). غده هاى مولّد بو در اين حشرات وجود دارد. از 
نظر محل زندگى، بعضى در خشکى و بعضى در آب به سر مى برند. 
از نظر نوع غذا، گونه هاى گياه خوار، خون خوار و حشره خوار در 
بين آنها ديده مى شود. از مهم ترين سن هاى کشور ما «سن گندم» 
است. اين سن در مرحلٔه پورگى و حشرٔه کامل با فرو کردن خرطوم 
خود در داخل بافت سبز گندم و گاهى جو و تغذيه از شيرٔه گياه، 
خوشه را ضعيف و خشک مى کند و آن را به رنگ سفيد در مى آورد 
و به اين ترتيب خسارت عمده اى به محصول استراتژيک گندم وارد 

مى کند (شکل ۳۰ــ۱). 
شکل ۳۰ــ۱ــ پورۀ  سن گندم روى خوشه (شکل باال)، تخم هاى سن روى ساقه 

(شکل وسط) و حشرۀ  کامل روى ساقه (شکل پايين) 



 ۲۳     

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

جورباالن  راسته  حشرات  جمع آورى  ۷ــ۱:  عملى  کار 
و ناجور باالن 

وسايل مورد نياز: تور حشره گيرى، شيشٔه دهانه گشاد
۱ــ براى جمع آورى حشرات اين دو راسته در طول فصل 
بهار به مزرعه، باغ و گل خانٔه هنرستان مراجعه و به روش هاى زير 

عمل کنيد: 
الف) براى جمع آورى شته ها به سطح زيرين برگ هايى که 
حالت چسبناک و پيچ خورده دارند دقت کنيد و شته ها را با برگى 

که از آن تغذيه مى کنند به آزمايشگاه منتقل نمايد. 
به صورت ثابت در سطح رويين يا  ب) شپشک ها معموالً 
آنها  مى گيرند.  قرار  ساقه  حتى  و  ميوه  روى  گاهى  و  برگ  زيرين 
آزمايشگاه  به  مى کنند  تغذيه  آن  روى  که  گياه  از  قسمتى  با  نيز  را 

منتقل نماييد. 
ج) پسيل معموالً در البه الى بوته ها و مخصوصاً در گل خانه ها 

وجود دارند. بايد آنها را با تور حشره گيرى جمع آورى نماييد. 
طول  در  آنها  صداى  به  زنجره ها  انداختن  دام  به  براى  د) 
روز توجه کنيد و از روى صدا، محل آنها را شناسايى و با تور 

حشره گيرى آنها را صيد نماييد. 
هـ ) سفيد بالک ها در سطح زيرين برگ بوته ها و به صورت 
گروهى زندگى مى کنند. براى جمع آورى آنها بوته را تکان دهيد تا 
مگس هاى سفيد به پرواز درآيند. سپس آنها را با تور حشره گيرى 

به دام بيندازيد. 
و) سن ها با شکل ها و رنگ هاى مختلف در البه الى اکثر 
تور  با  را  آنها  مى توانيد  دارند.  وجود  بوته اى  و  علفى  گياهان 
حشره گيرى جمع آورى نماييد؛ از جمله سن گندم که در اوايل بهار 

البه الى بوته هاى گندم وجود دارد. 
۲ــ انواع حشرات جمع آورى شده را به آزمايشگاه منتقل 

نماييد. 
۳   ــ گزارش کاملى از عمليات خود تهيه کنيد و در صورت 

امکان همراه با عکس يا فيلم به مربى خود تحويل دهيد. 
راستۀ بال ريشک داران يا تريپس ها: اين حشرات از 
نقطه هاى  صورت  به  آنها  تغذيه  محل  و  مى کنند  تغذيه  گياهى  شيرهٔ 
فرو  رفتٔه نقره اى رنگ روى گياه ديده مى شود (شکل۳۱ــ۱). وجود 
دو جفت بال با موهای زياد در حاشيه بال ها و داشتن زائده حباب مانند 

در انتهای پا از خصوصيات مهم ظاهری تريپس ها می باشد.

شکل ۳۱ــ۱ــ تريپس 

ب) گروه حشرات با دگرديسى کامل
 راستۀ سخت بال پوشان يا سوسک ها: سوسک ها، 
پرجمعيت ترين راستٔه دنياى حشرات اند و اندازٔه آنها بسيار متفاوت 
است. آنها قطعات دهانى جونده و چشم هاى مرکب درشت  دارند. 
بال هاى جلويى، محکم و ضخيم به نام «بال پوش» است و بال هاى 
عقبى، که در حالت استراحت به صورت چين خورده زير بال پوش ها 
قرار مى گيرند، غشايى است. بدن آنها، معموالً محکم و کامالً سفت 
است. از نظر محل زندگى و تنوع غذايى، تغييرات  شگرفى در 
بين آنها مشاهده مى شود. گونه هاى آبزى، خشکى زى، گياه خوار 
و حشره خوار، به فراوانى در بين آنها ديده مى شود. تعداد فراوانى 
از اجزاى اين راسته آفت گياهان اند. يکى از آفات خاکزى مهم اين 
راسته «کرم سفيد ريشه » است که بايد به آن اهميت ويژه داد. اين 



۲۴   

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

درختان ميوه،  الروها به ريشٔه عدٔه زيادى از گياهان، مخصوصاً 
حمله مى کنند و با قطع ريشه ها و تغذيه از آنها موجب پژمردگى و 
مرگ گياه مى گردند. الروهاى اين سوسک سفيد رنگ و کلفت اند 
(تقريباً به قطر انگشتان دست ) و شکل قوسى دارند (شکل ۳۲ــ۱). 
اين الروها در فصل پاييز در خاک سطحى، در فصل زمستان در 
عمق نيم مترى خاک و در اوايل بهار مجددًا در خاک سطحى يافت 

مى شوند (شکل ۳۳ــ۱). 

سيب زمينی  برگ خوار  سوسک  کامل  حشرۀ  ۳۳ــ۱ــ  شکل 
(کلرادو) در حال تخم ريزى 

کار عملى ۸   ــ۱: مشاهده و جمع آورى کرم سفيد ريشه 
از خاک اطراف ريشٔه درختان 

و  ذره بين  دهانه گشاد،  شيشٔه  بيل،  نياز:  مورد  وسايل 
بينوکولر 

براى  دارند.  ريشه   سفيد  کرم  باغ ها  از  برخى  خاک 
جمع آورى اين الروها موارد زير را انجام دهيد: 

۱ــ پس از ورود به باغ آلوده، اطراف ريشٔه درختان را در 
حالت گاورو، با بيل بکنيد تا آنها را بيابيد. 

۲ــ الروهاى جمع آورى شده را در يک شيشٔه دهانه گشاد 
بيندازيد و به آزمايشگاه منتقل نماييد. 

بينوکولر  يا  ذره بين  زير  را  شده  جمع آورى  حشرات  ۳ــ 
به  را  فعاليت  اين  گزارش  نماييد.  ترسيم  را  شکلشان  و  مشاهده 

مربى خود تحويل دهيد. 
راستۀ بال پولک داران: در افراد اين راسته، بال ها و 
پولک  پروانه  ها  از  (برخى  است  شده  پوشيده  پولک هايى  از  بدن 
ندارند) که طرح ها و رنگ هاى زيبايى را در آنها به وجود مى آورد. 
قطعات دهانى مکنده است و به صورت خرطوم فنرى در زير سر 

جمع مى شود. پروانه ها از شهد گل تغذيه مى نمايند. 
گروهى از آنها، روزْ پرواز و گروهى، شبْ  پروازند. پروانه ها، 
در مرحلٔه الروى از مهم ترين آفات محصوالت کشاورزى به شمار 
مى آيند اما حشرهٔ کامل پروانه ها آفت محسوب نمى شود (شکل هاى 
«کرم  راسته  اين  مهم  آفات  از  يکى  ۳۶ــ۱).  و  ۳۵ــ۱  ۳۴ــ۱ ، 
قند  چغندر  مناطق  در  که  است،  کارادرينا»  يا  چغندر  برگ خوار 
تغذيه  و  قند  چغندر  به  حمله  با  الروها  دارد.  وجود  ايران  کارى 
شبکه اى  صورت  به  و  مى کنند  سوراخ  سوراخ  را  برگ ها  آن،  از 
(تورى) در مى آورند. گاهى نيز به طوقه و ريشٔه گياه حمله مى کنند 
چغندر  بر  عالوه  آفت،  اين  مى گردند.  بوته  شدن  خشک  باعث  و 
قند، به محصوالت ديگرى مثل سيب زمينى، پياز، ذرت و غيره نيز 

صدمه مى زنند (شکل ۳۷ــ۱).

شکل ۳۲ــ۱ــ الرو سوسک کرم سفيد ريشه  و حشره کامل نر و ماده



 ۲۵     

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

شکل ۳۴ــ۱ــ الرو نوعى پروانه که از برگ هاى پنبه تغذيه مى کند.

شکل ۳۵ــ۱ــ الرو نوعى پروانه که از قوزۀ  پنبه تغذيه مى کند. 

شکل ۳۶ــ۱ــ کرم قوزه پنبه (حشره کامل)

شکل ۳۷ــ۱ــ الرو (شکل باال)، و حشرۀ  کامل کرم برگ خوار چغندر (شکل پائين) 



۲۶   

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

وجود  نوغان دارى  زندگيتان،  محل  در  که  صورتى  در 
استفاده  مورد  اين  در  شده  تهيه  آموزشى  فيلم هاى  از  نداشت 

کنيد. 
راستۀ دو باالن يا مگس ها و پشه ها: حشراتى با اندازٔه 
کوچک تا متوسط هستند. ويژگى مهم آنها، وجود يک جفت بال 
سنجاقى  عضو  صورت  به  بال  دوم  جفت  است.  سينه  قفسٔه  در 
شکل کوچکى درآمده است که به آن «هالتر۱» مى گويند. به همين 
به  هم  آنها  دهانى  قطعات  مى گويند.  دوباالن  راسته  اين  به  دليل 
َاشکال متنوع ديده مى شود. حشرات کامل آنها، از نوش گل  ها، 
الروهای  مى کنند.اما  تغذيه  جانوران  خون  يا  گياهان  عسلک 
محسوب  گياهى،  مهم  آفات  از  راسته  اين  حشرات  از  برخی 
خربزه.  مگس  و  گيالس  مگس  مانند  ۳۸ــ۱).  (شکل  مى شوند 
را  ميزبان  ميؤه  پوست  خود  تخم ريز  وسيلٔه  به  مگس  مادٔه  حشرٔه 
سوراخ مى کند و تخم هاى خود را در آن جا قرار مى دهد. سپس 
الروهاى جوان، که از تخم ها خارج شده اند، در داخل گوشت 
آن  در  زيادى  داالن هاى  تغذيه،  ضمن  و  مى کنند  پيشرفت  ميوه 
به وجود مى آورند. در اين حالت ميوه هاى جوان آفت زده خشک 
«کرمو»  اصطالح  به  باقى مانده  ميوه هاى  و  مى ريزند  و  مى شوند 
محل  مى شود.  مگس  الرو  از  پر  آنها  داخل  در  يعنى  مى شوند؛ 
تخم ريزى مگس را روى پوست ميوه، با قطرٔه صمغى که تشکيل 
شده است، مى توان تشخيص داد. الروها پس از رشد کامل و 
خارج شدن از ميؤه خربزه، معموالً در عمق ۱۲ــ۱۰ سانتى مترى 
زير خاک به شفيره تبديل مى شوند و از شفيره ها حشرات کامل 
دارند  سال  در  نسل  دو  معموالً  حشرات  اين  مى آيند.  به وجود 

۳۹ــ۱).  (شکل 

شکل ۳۹ــ۱ــ چرخۀ زندگى مگس خربزه  

شکل ۳۸ــ۱ــ مگس (گيالس، الرو، شفيره، حشرۀ  کامل)

۲ نسل در سال 

تخم گذاری بر روی ميوه

خروج الرو از ميوه

مرحله شفيرگی در خاک

ظهور حشره کامل

ورود الرو به ميوه و تغذيه از آن

Ha يا شاهنگ هيچ نقشی در پرواز ندارد و بيشتر به حفظ تعادل بدن حشره کمک می کند.  ter ١ــ



 ۲۷     

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

و  شفيره  الرو،  جمع آورى  و  مشاهده  ۹ــ۱:  عملى  کار 
حشرٔه کامل مگس خربزه يا مگس گيالس

يا  بزرگ  شيشه اى  ظرف  بينوکولر،  نياز:  مورد  وسايل 
حشره گيرى،  تور  پشه بندى،  تورى  مرطوب،  خاک  آکواريوم، 

شيشٔه سم. 
به  و  جمع آورى  آلوده  مزارع  از  را  کرمو  ميوه های  ۱ــ 

آزمايشگاه هنرستان منتقل نماييد. 
بينوکولر  زير  در  را  ميوه ها  از  يکى  داخل  الروهاى  ۲ــ 

مشاهده کنيد و از آن عکس بگيريد يا شکل آن را ترسيم نماييد. 
۳ــ ساير ميوه ها را در يک ظرف شيشه اى بزرگ يا آکواريوم 
که داخل آن حدود ۲۰  سانتى متر خاک مرطوب ريخته ايد قرار دهيد 
و چند روز صبر کنيد تا الروها به داخل خاک منتقل شوند و در 

آن جا به شفيره تبديل گردند. 
۴ــ يکى از شفيره هاى داخل خاک را زير بينوکولر مشاهده 
و شکل آن را ترسيم نماييد. بقيه شفيره ها تا فصل بهار در خاک 
ظرف  دِر  مى گردند.  تبديل  کامل  حشره  به  زمان  آن  در  و  مى مانند 
شيشه اى يا آکواريوم را با تورى پشه بندى مسدود نماييد تا مگس ها 

از ظرف خارج نشوند. 
۵ ــ مگس هاى به وجود آمده را با تور حشره گيرى بگيريد 
بيندازيد و سپس زير بينوکولر آنها را مشاهده و  و در شيشٔه سم 

شکلشان را ترسيم نماييد. 
راستۀ بال غشائيان يا زنبورها و مورچه ها: افراد اين 
راسته يا فاقد بال اند، يا دو جفت بال غشايى کشيده دارند، به طورى 
در  است.  جلويى  بال هاى  از  کوچک تر  آنها،  عقبى  بال هاى  که 
انتهاى بدن، به تخم ريز مجّهزند و ممکن است به جاى آن نيش داشته 
باشند. بعضى از گونه ها، زندگى اجتماعى دارند (شکل ۴۰ــ۱). 
الرو آنها شبيه الرو پروانه ها است، اّما کوچک تر و دارای بيش از 
۵ جفت پای شکمی (کاذب) می باشند. اين الروها گياه خوارند و از 

شکل ۴۰ــ۱ــ ملکۀ  زنبور عسل در ميان زنبورهاى کارگر

آفات گياهان به حساب مى آيند. الرو بقئه بال غشائيان کرمى شکل 
است که برخى از آنها، از نظر پارازيته ۱کردن (انگلى کردن) حشرات 
آفت، نقش مهمى را در طبيعت ايفا مى کنند (شکل ۴۱ــ۱). گروه 
ديگرى از بال غشائيان از شکارگرهاى مهم محسوب مى شوند و 
عده اى نيز مانند زنبور عسل در گرده افشانى نقش مهمى را به عهده 

دارند و سبب ازدياد محصول مى شوند. 
مورچه ها نيز از جمله حشرات مفيد و مهم در حفظ تعادل 
محيط زيست اند، که در اين راسته قرار دارند و با تغذيه از اجساد 

جانوران مختلف در پاک سازى محيط نقش مهمى دارند. 
از  خود  مربى  با  همراه  بهار  اوايل  در  بازديد۱ــ۱: 
کندوهاى زنبور عسل موجود در منطقه خود بازديد نماييد و مراحل 

Paras ــ١ te



۲۸   

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

مختلف رشد و دگرديسى اين حشره را، اعم از تخم، الرو، شفيره 
و حشرٔه کامل مشاهده نماييد. جهت بازديد حتماً آرام باشيد و از 
کاله و دستکش زنبور دارى استفاده نماييد تا از نيش زنبور عسل 
در امان باشيد. در صورتى که در محل زندگيتان، مراکز پرورش 
زنبور عسل وجود نداشت از فيلم هاى آموزشى تهيه شده در اين 

مورد استفاده کنيد. 

شکل ۴۲ــ۱ــ بال تورى 

است و  جونده  آنها  دهانى  قطعات  تورى ها:  بال  راسته 
داراى دو جفت باِل  غشائى هستند دو داراى رگ بال هاى متعدد 
طولى و عرضى اند (بال تورى). بال تورى ها از حشرات کامل و 
نوزاد شته ها و برخى آفات ديگر، تغذيه مى کنند، و به همين دليل از 

نظر کشاورزى مفيد محسوب مى شوند (شکل ۴۲ــ۱).

شکل ۴۱ــ۱ــ نوعى زنبور ماده با تخم ريز در انتهاى بدن 

۶ــ۱ــ کنه ها 
آفات  از  که  هستند  بندپايان  از  رده ای  گياهی  کنه های 
گياهان زراعی و باغی محسوب می شوند اختالف آنها با حشرات 
کلسير  دارای  شاخک  جای  به  کنه ها  ۱ــ  می باشد:  زير  شرح  به 
می باشند. ۲ــ برخالف حشرات، بدن آنها از دو قسمت سر سينه 
پا  جفت   ۴ دارای  بالغ  کنه های  ۳ــ  است.  شده  تشکيل  شکم  و 
بوده و حشرات دارای ۳ جفت پا می باشند. بيشتر کنه هايى که در 
کشاورزى اهميت دارند در سطح برگ توليد تار مى کنند، که به آنها 
«کنه هاى تار عنکبوتى» مى گويند. کنه هاى گياهى داراى قطعات 
دهانى برنده و مکنده اند، به اين ترتيب که موقع تغذيه ابتدا بافت گياه 
را پاره مى کنند و پس از خروج شيره گياهى آن را مى مکند. در اين 
حالت مقدارى از آب گياه از محل پاره شدن تبخير مى شود و به 
اين علت برگ ها و ميوه ها به شدت مى ريزند (شکل ۴۳ــ۱). يکى 
دارد  زيادى  اقتصادى  خسارت  که  ايران  در  معروف  کنه هاى  از 
«کنه تار عنکبوتى يا کنٔه دو نقطه اى» است. اين آفت روى اغلب 
درختان ميوه مخصوصاً سيب فعاليت دارد و بر اثر تغذئه آن برگ ها 
کنه ها  بهار  اوايل  در  مى شوند.  عنکبوتى  تار  و  خشک  گَردآلود، 
پس از کمى تغذيه و تنيدن تار در پشت برگ ها تخم ريزى مى کنند. 

شکل ۴۳ــ۱ــ کنه 



 ۲۹     

ض   مر مهارت: كنترل آفات و 

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى۱: آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۱ـ

واحد كار۱: آشنايى با آفات گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۱۱ـ

و  هستند  پا  جفت  سه  داراى  ابتدا  که  پوره ها  روز،  چند  از  پس 
پس از يک پوست اندازى داراى چهار جفت پا مى شوند، ظاهر 
مى گردند. فعاليت کنه ها در نسل بهار کم است و با گرم شدن هوا 
فعاليت آنها بيشتر مى شود و در اواخر بهار و فصل تابستان به اوج 
خود مى رسد. دورٔه زندگى کنه ها حدود بيست روز است به اين 

ترتيب اين آفت چندين نسل در سال دارد. 
کار عملى ۱۰ــ۱: مشاهدٔه ساختمان بدن کنه ها 

پنس،  بينوکولر،  سفيد،  کاغذ  نياز:  مورد  وسايل 
ميکروسکوپ، الم و المل. 

حالت  که  را  برگ  تعدادى  آفت زده  مزرعه  يک  از  ۱ــ 
از  دارند  قرار  ريز  کنه هاى  آنها  زيرين  سطح  در  و  دارند  گر دآلود 

ساقه جدا کنيد و به آزمايشگاه بياوريد. 

۲ــ برگ ها را روى يک کاغذ سفيد تکان دهيد تا کنه ها از 
سطح زيرين برگ به روى کاغذ بيفتند. 

بدن  ساختمان  و  دهيد  قرار  بينوکولر  زير  در  را  کاغذ  ۳ــ 
کنه ها را مشاهده و شکل آنها را ترسيم نماييد. مى توانيد با پنس 

کنه ها را جابه جا کنيد.
از آن جايى که کنه ها بسيار ريزند، مى توانيد براى مشاهدٔه 
حالت  اين  در  نماييد.  استفاده  نيز  ميکروسکوپ  از  آنها  دقيق تر 
بيندازيد  دارد  قرار  الم  روى  که  آبى  قطرٔه  يک  داخل  را  کنه ها 
ميکروسکوپ  زير  در  را  آن  و  دهيد  قرار  آن  روى  را  المل  و 

نماييد.  مشاهده 
۴ــ شرح عمليات و گزارش مشاهدات خود را در صورت 

امکان همراه با عکس، فيلم يا نقاشى به مربى خود تقديم نماييد. 

تحقيق كنيد 1ــ1:
با مراجعه به واحد گياه پزشکى جهاد کشاورزى منطقٔه خود و تهئه ليست آفات موجود در منطقه دربارٔه  اهميت 

آنها تحقيق کنيد. 


