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 مقدمه

 ینامطلوب اثراتباغبانی در مقابل آفات گیاهی با  محصوالت از حفاظت برای هاکشآفت به وابستگی

 عنوان به( IPM) آفات تلفیقی مدیریت. است همراه تولید پایدار اثربخشی و ی جامعهسالمت ،زیست محیط بر

 که است آفات کاربردی کنترلاستراتژی  IPM. است شده معرفی مشکالت اینحل  برای عملی حل راه یک

 به جدید استراتژی اینکند. برای مهار جمعیت آفات ادغام می راهای شیمیایی و غیر شیمیایی روش از ترکیبی

های پذیرفته شده است. در سالهای مختلف باغبانی جهان مهار سالم و ارگانیک آفات در سیستم سیاست عنوان

داران جهان ای برای گسترش این مفهوم در جامعه باغهای گستردههمکاری ترویجی و یتحقیقات اخیر واحدهای

مختلفی از مدیریت تلفیقی آفات ارائه شده است. اما در تعریف ارائه شده توسط سازمان  ریفاتع .اندداشته

 و هشد جایگزین "گیاهان از حفاظت هایروش" با "آفات کنترل یهاتکنیک" ( واژهFAOکشاورزی جهانی )

 گردیده است. اضافه اقتصادی توجیه بر "محیطی زیست توجیه" مفهوم
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 تلفیقی آفات مدیریت اجرای

گام اجرایی اول . دارد تأکید طبیعی رویکردهای بر که است جامع اتژیراست یک مدیریت تلفیقی آفات

 هستند. استوار بیولوژیکی و فیزیکی مکانیکی، زراعی، اصول مبنای برو  است پیشگیرانه هایروشگیری از بهره

 گردند.باشند، استفاده مینکافی  مدیریت ابزارها سایر با که شرایطی در تنها انتخابی هایکشآفت از استفاده

 در. شودمی استفادهکنترل سالم  یهاروش راه از وسیعی طیف از اقدامات درازمدت پایداری از اطمینان برای

 شود.و بروز مقاومت می آفات سازگاری باعث کنترل روش یک از مداوم استفاده صورت، این غیر

 متفاوت مکان و زمان درنحوه اجرای برنامه مدیریت تلفیقی آفات در یک سیستم باغداری ارگانیک 

 هایبرنامه آفت، تراکم  ،باغداری هایشیوه زمین، اندازه محلی، کشت الگوی قبیل از مختلفی عوامل. است

 کاهش مصرف. نحوه اجرای برنامه تأثیر دارند گیریشکل در اقتصاد و باغداران آموزش میزان توسعه، و تحقیق

-سیستم مجدد طراحیارگانیک  نیازمند  باغداری در غیرشیمیایی هایاستراتژیجایگزینی  با همراه هاکشآفت

  IPMکاربرد  حقیقت، در. است جدید هایآوری فناستفاده  ومحصوالت باغبانی  مختلف انواع با تولیدی های

 طیدر مدیریت کنترل  نوآورانه هایحل راهاستفاده از  گام به گام فرآیند یک طریق ازدر باغبانی ارگانیک 

 . گرددمی تاآف تهدیدات برای مقابله با هاآن تدریجی سازگاری و باعث عملی سال چندین

های باغداری ارگانیک دارای مدیریت تلفیقی آفات در سیستم اجرایی هایبرنامه اجرای چگونگی

 1107/2009 مقررات 55 ماده اصل اساسی است که در استاندارهای اروپایی تولید محصوالت ارگانیک ) هشت

 /EC) کاهش برای یفرصتبه عنوان  دتوانمی اصول مناسب و فنی این کاربرد رعایت گردند. است الزم 

 این اصول و ارتباط منطقی 1 شکل .دگیر قرار استفاده مورد هاکشآفت بهسیستم باغبانی ارگانیک  وابستگی

 اولیه طراحی شامل کهدر ابتدا قرار دارد  دلیل این به( محدودسازی و پیشگیری) اول اصل. دهدمیها را نشان آن

 2 اصل. شودمی آفات شیوع فراوانی و شدت کاهش برای کشت سیستم سطح در شده انجام اقدامات و

-گزینه توالی 7 تا 4 اصول به دنبال هم و به صورت پیوسته کارایی دارند. که( گیری تصمیم) 3اصل و  (نظارت)
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 خود اقدامات باغدار از اطمینانآخر بوده و باعث  حلقه( ارزیابی) 8 اصل. دهندمی ارائهرا  کنترلروش  های

 .گرددمدیریت تلفیقی آفات می روند کلدر

 

 هاآن اصول هشت گانه مدیریت تلفیقی آفات در باغبانی ارگانیک و ارتباط منطقی -1شکل 

 

باغبانی  تولید سیستم هر در اصل در مدیریت تلفیقی آفات اولین "است درمان از بهتر پیشگیری"اصل 

زمان  از  پیشگیری(.2لحاظ اقتصادی نیز هزینه پیشگیری بسیار کمتر از درمان است )شکل از . استارگانیک 

. باشد مناسب کمتر آفات حضوربرای  به طوری که سیستم شود گرفته نظر درباید  کشت هایسیستمانتخاب 

 مکمل ،گردد هاآن تاثیر شدت یا و آفات بروز کاهشفراهم کردن شرایطی که باعث  شامل ،محدودسازی

 آفات  کامل طور به که نیست این هدفدر مدیریت تلفیقی آفات  که است معنی بدان اصل این. است پیشگیری

پیشگیری و )اصل اول 
 (  محدودسازی

 (  نظارت) 2اصل  

 (تصمیم گیری) 3اصل

های توالی گزینه 7تا  4اصول 
 روش کنترل 

 (ارزیابی) 8اصل 

 ترکیبی از تاکتیک های پیشگیرانه

 مشاهده، پیش آگاهی و تشخیص

استفاده از آستانه ها و معیارهای  
 ارزیابی جمعیت و خسارت

روشهای غیر شیمیایی، با عوارض جانبی 
 کم، عدم حساسیت به مقاومت

ارزیابی کل فرایند، تصویب 
 استانداردهای جدید

 اصل اول )پیشگیری و محدودسازی( 
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شامل  پیشگیری هایجنبه از برخی. باشدمی خسارت اقتصادی گونه هرشدن از  مانعهدف  بلکه ،وندبر بین از

ها  است. استفاده از مواد بیماری و آفات، هرز علف بدونکشت در بستر سالم  و سالمتکثیری  مواد از استفاده

 بسیارها خسارت آفات و بیماری مشکالت از اجتناب برای سالمت گواهینامه تکثیری نهال، قلمه و بذر دارای

 .است مفید

 

 های درمان استهزینه پیشگیری کمتر از هزینه -2شکل 

 پیشگیری هایاستراتژی توسعه درام مهم ها نیز یک اقدو بیماری آفات به مقاوم یگیاه استفاده از ارقام

 کمک باغبانی ارگانیک محصوالتتولید  در هاکش آفت به وابستگی کاهش به مقاوم ارقام از استفاده. است

 حتیزیرا . نیست بینانه واقع هدف یک محصوالت در خاص آفات به مطلق مقاومت حال، این با. کندمی

 نباشد، انتخاب فشار کاهش برای دیگری اقدام هیچ اگر رقم، یک در مقاوم هایژنایجاد شده توسط  مقاومت

های شاخص روی بر مستمر نظارت با جدید ارقام از استفاده ،پیشامدی چنین از جلوگیری برای. شودمی شکسته

 .(3)شکل  باشدضروری می مقاومت هایژنبیان کننده شکست  زیستی
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مدیریت تلفیقی آفات جهت دستیابی به سیستم باغداری  های پیشگیری و محدودسازی درروش -3شکل 

 ارگانیک

 

 منظم زمانی و مکانی فواصل در مضر هایارگانیسم بر نظارت استراتژی یک داشتن پیشگیری، از پس

 باغداران تمام ،آل برنامه مدیریت تلفیقی ایده یک در. باشدبسیار ضروری می محلی هشدارهای صدوربرای 

 کنترل مورد در قبلاز  بینی پیش هایسیستم از استفاده با و نظارت رافعال در باغ   آفات هایجمعیت توانندباید ب

 تمامبرای   دهنده هشدار کننده بینیپیش هایسیستم این است که چنین واقعیتاما . کنند گیریتصمیم هاآن

 وجود این با. نیست صرفه به مقرونها حتی گاهی راه اندازی آن و نیستند دسترس در کشورباغبانی  محصوالت

 . اند داده توسعه ی برای این منظورآمیز موفقیت هایسیستم کشورها از برخی

 در محلی صورت به که وسایلی و آفات نوع به توجه هشدار با بینی و یشپ ،نظارت هایسیستم ماهیت

 گوناگون شرایط چنین با سازگاری چالش با کشاورزان و مشاوران محققان،. است متفاوت هستند، دسترس

 ( و ردیابی )نظارت 2اصل 
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توان از زمان ظهور، اوج فعالیت و دامنه انتشار آن آگاهی یافته ای میهای سادهاما گاهی به روش .هستند مواجه

کارایی درآوری شده جهت تشخیص زمان مناسب کنترل استفاده نمود. این مسئله به خصوص و اطالعات جمع

های غیرشیمیایی حساس نظیر رهاسازی دشمنان طبیعی در کنترل بیولوژیک بسیار مؤثر است. امروزه از روش

ها در ردیابی آفات مختلف های غذایی و یا تلفیقی از آنهای مختلف نظیر تله نوری، تله فرمونی، تلهانواع تله

 (.4گردد )شکل استفاده می

     

 ه در ردیابی آفاتهای مورد استفادانواع تله -4شکل 

 

عادم   باغباانی ارگانیاک  آفات در سیستم مدیریت کنترل های روش کارایییکی از مشکالت کم بودن 

ماوارد از روش تقاویمی بارای تعیاین      بسایاری که تقریباا  در   باشد. بطوری گیری مناسب می وجود سیستم تصمیم

توجهی به تغیییرات تراکم و خسارت آفات در شارایط زماانی و مکاانی    در آن گردد که  استفاده می کنترلزمان 

 تله نوری
تله  

 فرمونی

تله  

 غذایی

تله  

 تلفیقی

  ( گیری تصمیم) 3اصل 
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باشد. لذا  ها یکسان و بدون توجه به تغییرات جمعیت آفات می ها و مناطق مختلف توصیهزمانمختلف نشده و در 

آفات مدیریت تلفیقی گیری متناسب با شرایط هر منطقه یکی از ضروریات اساسی در  های تصمیم طراحی سیستم

 و مفید هایارگانیسم تعداد و باغ وضعیت در حاصله تغییراتاز  بایستی آفاتتلفیقی  مدیریتدر برنامه باشد.  می

 ردیاابی  و آگااهی  پایش  برنامه نوع دو آفات تلفیقی مدیریت هایسیستم تکوین در .داشت یآگاه موجود مضر

 دقیاق  و حسااس  بسایار  مراقبت و داشته اکتشافی جنبه که تحقیقاتی مقاصد برای آگاهی پیش. است اهمیت حائز

 متخصصاین  استفاده جهت آگاهی پیش هایسیستم ولی نماید می طلب را اکوسیستم متشکله عوامل خصوص در

 انجاام  بساادگی  و ناچیز هزینه با و وقت اسرع در بایستی االمکان یتح کاربردی های موقعیت در آفات مدیریت

  .دهناد  ارائه آفات فعال تحت برنامه مدیریت ارگانیک وضعیت از مفیدی و صحیح ارزیابی که حالی در پذیرند،

هاای فنولاوژیکی   هاا روش آگاهی از وضعیت آفات وجاود دارد کاه مهمتارین آن   های مختلفی برای پیشروش

 ای آفات در رابطه با تغییرات فصلی در شرایاط آب و هاوایی و رشاد   در این روش وقایع بیولوژیکی دورهاست. 

های بدست آمده جهت پیش آگاهی و ردیابی به عنوان میزبان مورد بررسی قرار گرفته و از رابطه محصول باغی

  شوند. های فنولوژیکی به دو گروه تقسیم میگردد. روش آفات استفاده می

-فعالیت آفات با توجه به آستانه میزاندر این روش  روش بررسی فنولوژی آفت در رابطه با حرارت که

ها و همچنین با توجاه باه مجموعاه انارژی حرارتای الزم جهات طای        های حرارتی حداقل و حداکثر فعالیت آن

روش دیگر بررسی فنولاوژی آفاات در    آید. عمل میه ها بمراحل رشدی، پیش آگاهی و ردیابی از وضعیت آن

 کنتارل تارین زماان   و مناساب  فعالیات  شان است. در این طریق تاریخ ظهور رابطه با مراحل رشدی گیاهان میزبان

ستناد به زیان بخش بودن یک ارگانیسم بیشاتر باه   از طرفی اگردد.  بیان می میزبانآفات با توجه به مراحل رشدی 

هاای  برای معرفی یک ارگانیسم به عنوان آفات، آساتانه  . ای آن بستگی داردوضعیت و یا حتی به موقعیت تغذیه

 (.5گیری برای مدیریت تلفیقی آفات بسیار مؤثر هستند)شکل ممختلفی وجود وجود دارند که در تصمی
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-های عملیاتی انجام میآگاهی و آستانهسازی در مدیریت تلفیقی آفات با استفاده از نتایج پیشتصمیم -5شکل 

 گردد.

 قارار گیارد.  کاه توضایح داده خواهاد شاد،      یوضعیت جمعیت آفات ممکن است به یکی از سه حاالت  

 آساتان  اقتصاادی   کناد. بوده و هیچ گونه خسارتی وارد نمی طبیعی جمعیت آفت در این حالت  که تعادلحالت 

ی سطح زیان اقتصاد اقدام شود. کنترل آنبرای بایستی و  از حد طبیعی فراتر رفتهدر این آستانه جمعیت آفت  که

 .ارت ارزش اقتصادی داشته باشاد میزان خس ،که اگر جمعیت از آن تجاوز کندآفت است سطحی از انبوهی نیز 

 (. 6با هزینه خسارت وارده توسط آفت برابر است )شکل عملیات کنترل هزینه که  آفتیا سطحی از جمعیت 

 پیش آگاهی
فنولوژی نسبت به عوامل •

 محیطی

 فنولوژی نسبت به میزبان•

 آستانه ها
 آستانه زیان اقتصادی•

 آستانه عمل•
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 هاگیری در مدیریت تلفیقی آفات بر اساس آستانهنحوه تصمیم -6شکل 

 

در مدیریت تلفیقی آفات   صریح و صحیح اصل یک شیمیایی غیرهای کنترل روش به دادن اولویت

بایست در انتخاب تکتیک کنترل که می است "بخش رضایت آفات کنترل" رسیدن به سطح مشکلاما . است

 سطح باالترینهمواره مورد نظر قرار گیرد. البته رضایت بخش بودن کارایی کنترل هر روش تنها رسیدن به 

، سالمت محیط آفات جدید مشکالت روش کنترل، ممانعت در ایجاد یپایدارنیست بلکه  دستیابی قابل کنترل

است  استانداردی هایزیست و انسان، اقتصادی بودن روش و عدم بروز مقاومت در آفات نیز از جمله شاخص

 . دنگیر قرار ارزیابی مورد شیمیایی غیر هایتاکتیک در انتخاب که

های بیولوژیک کشآفت استراتژی طریق از توانمی آفاتتلفیقی  مدیریتکنترل مناسب را در  سطح

 جمله از مستقیم اما شیمایی غیرهای روش از ای گسترده طیفهای بیولوژیک کشبدست آورد. عالوه بر آفت

 کارایی بوده و دسترس قابل که دندار وجود ، کنترل زراعی، کنترل فیزیکی و کنترل رفتاریبیولوژیکی کنترل

در این  میان کنترل  (.7 شکل)است متفاوت بسیارمحیطی در کنترل آفات مختلف بسته به شرایط زیست آنها

های کنترل غیر شیمیایی( )روش 4اصل 



 نه مدیریت تلفیقیهشت گااصول 

 

 12  

 

بایست می که استدر مدیریت تلفیقی آفات  شیمیایی غیر ابزارمهمترین  طبیعی دشمنان از استفادهبیولوژیک و 

 خاصی هایمهارت و دقیق تنظیم به نیاز بیولوژیک کنترل عواملاستفاده از . در گام اول مورد توجه قرار گیرد

 استفادهترویج قابل دستیابی و گسترش در جامعه باغداران کشور است.  و آموزش پژوهش، طریق از که دارد

 یجایگزین هایروش ترکیبی اتاثرتلفیق  و آن است جدید فکر یک نیازمند شیمیایی غیر هایجایگزین از ثرؤم

 .باشندکمتر  مصنوعی هایکش آفت از کارایی آنها ممکن است جداگانه طور بهکه  است

 

 های غیر شیمیایی در مدیریت تلفیقی آفاتانتخاب تکتیک -7شکل 
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 پیشگیری هایروش که هنگامی. است هاکش آفت به وابستگی کاهش دنبال بهمدیریت تلفیقی آفات 

های انتخابی در حد رفع کشارائه نکنند، استفاده از آفت بخش رضایت اینتیجه جایگزینغیرشیمیایی  کنترل و

باشند باید مد نظر می هاکش آفت از استفاده شرط پیش که 7 و 6 ،5 اصول وضعیت، این در باشد.نیاز مجاز می

 جمله از) و محیط سالمت ها برآن منفی اثرات رساندن حداقل به برای هاکشآفت صحیح انتخاب. قرار گیرند

های بیولوژیک قابل استفاده در کش. غیر از آفتاست ضروری( آفاتجمعیت  تنظیم برها آن منفی اثرات

-های زیستی وجود دارند که در اولویت انتخاب قرار میکشهای کنترل بیولوژیکی انواع دیگری از آفتروش

در شکل  ارائه  خواص دارای المقدور حتی که کنندمی توصیه که را هاییکش آفت کارشناسان مروزهاگیرند. 

 .باشند 8

 

 های قابل استفاده در مدیریت تلفیقی آفاتکشاصول انتخاب و انواع آفت -8شکل 

 شاخص های انتخاب

IPM 

 

حداقل سمیت  

برای مصرف  

 کنندگان

حداقل 

پایداری 

در محیط 

 زیست

حداقل سمیت 

برای موجودات 

 مفید

حداکثر 

انتخاب 

نسبت به 

 آفت

 میکروبی
 گیاهی

 معدنی هورمونی

آفت کش 

 مناسب

 انواع آفت کش

 کش ( )انتخاب آفت 5اصل 
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 دلیل همین به و دارند همخوانی فوق معیارهای با اکثرا ”زیست محیط با سازگار های کش آفت“

 مناسبی جایگزین و یافتهو باغی  ایگلخانه محصوالت در خصوصه ب آفات کنترل در را خود جای اند توانسته

 .باشند شیمیایی خطرناک سموم برای

 

 کاهش باعث کاربرد محدود مکانی و زمانی و کم کردن دفعات مصرف،غلظت مصرفی کاهش

اگر چه این . (9گردد )شکل می زیست محیط و انسان سالمتی برایها آن خطر کاهشمصرف سموم و در نتیجه 

کش ممکن است اثر بخشی تیمارهای کنترل شیمیایی را کاهش دهد، اما تلفیق های کاهش مصرف آفتروش

گیری باعث جبران تصمیم پشتیبانی هایسیستم و مربوط هایآستانهو استفاده مناسب از مقاوم ارقام ها بااین روش

-های کاهش مصرف آفتمثبت روش هایجنبه از یکی. رساندکنترل را به حد مطلوب میآن شده و کارایی 

 .است آفت جمعیت در هاکشآفت برابر در مقاومت خطر ها در کاهش آن بالقوه ثیرأت ،هاکش

 

 ها در مدیریت تلفیقی آفاتکشهای کاهش مصرف آفتروش -9شکل 

کاهش مصرف 

 آفت کش

 استفاده از نیمه غلظت کشنده

استفاده از فرموالسیون خالص 

 نظیر گرانول

کاربرد محدود در زمانی که جمعیت آفت 

 زیاد و دشمنان طبیعی کم هستند

کاربرد موضعی نظیر پاشش 

 روی قسمتی خاصی از درخت

 کش ( )کاهش مصرف آفت 6اصل 
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 خطر بهاین موضوع باعث  و است افزایش حال در هاکشآفت برابر در مقاوم آفات هایگونه تعداد

اند که آفات ها به این دلیل طراحی شدهکشاگر چه آفت  .گرددمیباغبانی  محصوالت از بسیاری تولید افتادن

توانند های آفات میافراد در جمعیتشوند. تعدادی از را از بین ببرند ولی به ندرت صد در صد مؤثر واقع می

زنده بمانند و تکثیر شوند. این بازماندگان دارای یک صفت رفتاری بیوشیمیایی یا مشخصه ژنتیکی خاصی 

کند. این افراد در زمان تولید مثل می کها کمکشها در زنده ماندن و کاهش حساسیت به آفتهستند که به آن

شود نسل بعدی حساسیت کمتری نسبت به کنند که این عامل باعث مییاین صفت را به نسل بعدی منتقل م

یابد. در مدیریت کش افزایش میکش از خود نشان دهد و به این ترتیب مقاومت جمعیت نسبت به آفتآفت

 کنند.های زیر کند میتلفیقی آفات فرآیند بروز مقاومت را به روش

 

 

 تنها زمانی از آفت کش استفاده شود که جمعیت به سطح آستانه زیان اقتصادی رسیده باشد• 1

 ایجاد تناوب در استفاده از گروههای مختلف آفتکشها• 2

 کاربرد آفت کش طبق دستورالعمل مصرف• 3

 استفاده از سموم به صورت ترکیبی با نحوه اثر متفاوت• 4

 استفاده از روش های مناسب پیش آگاهی جهت تعیین زمان مناسب کنترل• 5

 استفاده از آفت کش برای کنترل بخشی از چرخه زندگی آفت• 6

 عدم تکرار سم پاشی بیش از میزان توصیه شده در هر فصل• 7

 استفاده از روش های غیر شیمیایی و کنترل تلفیقی• 8

 ( استراتژی جلوگیری از مقاومت) 7اصل 
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 نکته مهم مدیریت تلفیقی آفات را ارزیابی کنند. اقدامات صحت تا کندمی تشویق را کشاورزان 8 صلا

 های انجام شده در جامعهنظرسنجی. باشدصحیح می ارزیابیدر  استفاده مورد معیارهایانتخاب  اینجا در

سود ل شام مطلوب عملکرد هااز نظر آن داد نشانهای مدیریت تلفیقی آفات تحت پوشش برنامه کشاورزان

 یجایگزین توسعه در روند تواندمیبوده و  سنتی ارزیابی هایروش چنین. است آفاتخسارت  اقتصادی و توقف

-چند وجهی بوده و از شاخص IPM با سازگار ارزیابیمعیارهای . کندهای کنترل شیمیایی اختالل ایجادروش

 هایاستراتژیاتخاذ  مثبت اثرات از بسیاری. شوندزیست تشکیل می محیط و انسان سالمت با اقتصاد و تولید های

IPM   قدور میمزراعی  فصل یک از بیش در طی ثرؤم ارزیابی بنابراین وکنند می سال بروز چندیندر طی-

 در عوامل بیمارگر فعال سطح تراکم هرز، علف بذر هایبانک مدیریت هایر برنامهد ویژه به موضوع این. گردد

 کنترل سطح شد، ذکر 4 اصل در که همانطور. بیشتر مشهود است حشرات بینی پیش قابل غیر هاطغیان و خاک

 اندازه آن "موفقیت" که نیست استاندارد تنهایی به ،گرددحاصل می شیمیایی اقدامات واسطه به که مدت کوتاه

مدیریت تلفیقی حاصل از اجرای برنامه  هسال چندین سود و عملکرد ثبات ارزیابیموضوع مهم  .شود گیری

باید  جدید ارزیابی معیارهای و آفات مدیریت های جدیدی نظیر پایداریآفات است. برای این منظور شاخص

 .شود ترویج کشاورزان میان در

 

 

 شرایط در زیادی تنوع تاآف اصول هشت گانه در طراحی برنامه مدیریت تلفیقی این از استفاده

در سیستم به همراه خواهد را کند و این تنوع ثبات ایجاد می اقتصادیو  اجتماعی ،بیوفیزیکیاکولوژیکی، 

جهت اجرای برنامه  در سازگارو  پذیرانعطاف رویکرد یک کلی، اصول این مجموعه دیگر سوی از داشت.

 )ارزیابی(  8اصل 

 گیرینتیجه
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در بهبود  اصولاین  براساس آفتتلفیقی  مدیریت رویکرد توسعهنماید. فراهم می محلی واقعیشرایط  بامطابق 

 ایجاد جای به گانههشتاصول  مجموعه از استفاده. زیست محیطی و سالمت انسان نیز تأثیر مثبت دارندشرایط 

 سیاستگذاران منظر ازهای طوالنی مدت و پایدار دارد. در برنامه انطباقبرای  بیشتری مزایای ،مدت میان اهداف

و به صورت  مدت نیطوال در تا سازد قادر را کشاورزان که است شرایطی ایجاد اصلی هدف برنامه نیز مدیران و

 ارائه بین تعادل ایجاد و دولتی ایمشاوره خدمات تقویت. کنند حرکت مدیریت تلفیقی آفات مسیر درپایدار 

کمیلی های تادامه برنامه. باشدضروری می پایدار رسیدن به مدیریت تلفیقی در مشاوره و اداری پشتیبانیخدمات 

 و آب تغییرات .ضروری است مدیریت تلفیقی آفات نیز نیازهای با متناسب آموزشی هایطرح و توسعه و تحقیق

ضرورت بکارگیری  جدید و موجود آفات فراوانیاز پیش بینی  اطمینان عدمو  جهانی تجارت شتاب و هوایی

 امیدوارم و ردیابی( بیشتر کرده است.آگاهی گیری )پیشهای تصمیمهای جدید را در ایجاد سیستمتکنولوژی

 انعطاف مدیریت تلفیقی آفات ترویج و آموزش تحقیقات، های ضروری برایشاخص شناسایی بهمجموعه  این

 باغبانی ارگانیک کمک نموده باشد. گسترشجهت  عملی و سازگار پذیر،
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