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پردیسکشاورزیومنابعطبیعیدانشگاهتهران

درختچه هــای  و  زیتــون  درختــان  زمســتانه ی  روغن پاشــی 
ــا  ــتند ب ــت هس ــتان گذران آف ــرم زمس ــه ف ــوده ب ــه آل ــبز ک همیشه س
ــده  ــای توصیه ش ــر از روش ه ــی دیگ ــز یک ــک نی ــن ول ــتفاده از روغ اس
ــاخه را  ــای ش ــوان و انته ــای ج ــفیدبالک ها برگ ه ــه س ــت. ازآنجاک اس
ــه و تخم ریــزی ترجیــح می دهنــد، در نســل های آخــر کــه  ــرای تغذی ب
ــه آب وهــوای تهــران حــدود مردادمــاه(  ــوره )بســته ب تراکــم تخــم و پ
ــه رشــد  ــه زدن ب ــرای ضرب ــن فرصــت ب ــه اوج خــود می رســد، بهتری ب
ــن صــورت  ــه ای ــا اســتفاده از هــرس ســبز اســت؛ ب ــت ب ــدی آف تصاع
ــرد؛  ــذف ک ــد ح ــان را بای ــاخه درخت ــای ش ــانتی متر از انته ــه 50 س ک
بنابرایــن هــرس و فــرم دهــی درختــان بــرای هوادهــی در ایــن زمــان 

مناســب اســت.

ــهری  ــط ش ــر در محی ــال اخی ــد س ــه چن ــی ک ــرات مزاحم حش
پایتخــت دیــده می شــوند، حشــراتی از راســته Hemiptera و خانــواده 
Aleyrodidae هســتند کــه بــا تخم گــذاری و اســتقرار در ســطح 
ــدن  ــا مکی ــی، ب ــار ســن پورگ ــدن چه ــد از گذران ــا و بع ــن برگ ه زیری
مقادیــر زیــادی شــیره ی گیاهــی موجــب خســارت بــه گیــاه می شــوند 
و از طرفــی پــس از مرحلــه ی شــفیرگی حشــرات کامــل آن بــه پــرواز 
ــفیدبالک  ــد. س ــاد می کنن ــت ایج ــان ها مزاحم ــرای انس ــده و ب درآم
ــی  ــرایط محیط ــه ش ــی ک ــا زمان ــت و ت ــلی اس ــد نس ــره ای چن حش

ــد. ــه می یاب ــل آن ادام ــد تولیدمث ــب باش مناس
مســئوالن کشــوری مســائل مختلفــی را به عنــوان دالیــل احتمالــی 
شــیوع ســفیدبالک ها در شــهر تهــران عنــوان می کننــد؛ ازجملــه: 
افزایــش دمــا در ســال های اخیــر، مصــرف بی رویــه و کنتــرل نشــده ی 
ســموم شــیمیایی بــا دوز بــاال در مــزارع شهرســتان های غــرب تهــران، 
ــه  ــتگاه اولی ــوان زیس ــاورزی به عن ــزارع کش ــات و م ــدن باغ ــم ش ک
ســفیدبالک ها و تغییــرات اکولوژیکــی و اقلیمــی کــه موجــب ورود 
ــان  ــه ای شــدن درخت ــه فضــای شــهری شــده اســت، تک گون ــا ب آن ه

ــی و ... . ــران، ورود محصــوالت تراریخــت واردات فضــای ســبز ته
ــوا،  ــای ه ــه گرم ــی ازجمل ــخص علل ــور مش ــان به ط ــا کارشناس ام
حــذف دشــمنان طبیعــی، وجــود میزبــان  مناســب بــرای حشــره یعنــی 
درختــان تــوت کاکــوزا و زیتــون را دالیــل اصلــی طغیــان ایــن حشــره 

می داننــد.
و  می کننــد  رشــد  به ســرعت  گــرم  هــوای  در  ســفیدبالک ها 
جمعیــت آن هــا درصورتی کــه دشــمنان طبیعــی حضــور نداشــته 
باشــند، به ســرعت مستقرشــده و درصورتی کــه وجــود میزبــان مناســب، 
کلنی هــای بــزرگ حشــره در زیــر برگ هــای گیــاه توســعه یافته و 

ــرد. ــد ک ــدا خواهن ــی پی ــت طغیان حال
ــات  ــه تحقیق ــو موسس ــی عض ــهرام فرخ ــر ش ــه ی دکت ــه گفت ب
ــران مشاهده شــده  ــراً در ته ــه اخی گیاه پزشــکی کشــور، ســفیدبالکی ک
احتمــاالً گونــه ی Aleuroclava jasmini senso lato اســت، 
دزفــول  و  بوشــهر  مرکبــات  باغــات  در  پیش ازایــن  این گونــه 
مشــابه  ظاهــری  ویژگی هــای  لحــاظ  بــه  و  اســت  گزارش شــده 
ســفیدبالک تهــران اســت؛ امــا تعییــن میــزان قرابــت ژنتیکــی نمونه هــا 
و جمعیت هــای جمع آوری شــده نیازمنــد بررســی دقیــق مولکولــی 
اســت. عــالوه بــر تــوت جمعیــت نســبتاً کمتــری اواخــر پاییــز تــا اوایــل 
بهــار ســال بعــد روی درخــت زیتــون هســتند کــه محلــی مناســب برای 
تکثیــر و زمســتان گذرانــی ایــن گونــه اســت. بــه گفتــه ی ایشــان عــالوه 
بــر تــوت و زیتــون مراحــل نابالــغ ایــن حشــره روی گیاهــان دیگــر نیــز 
ــه دوم آن  ــای درج ــا میزبان ه ــد ام ــه مطلوب ان ــه گرچ ــده ک مشاهده ش
ــه ی  ــه 5 گون ــده ک ــفیدبالک شناسایی ش ــه س ــون 9 گون ــتند. تاکن هس
آن دارای میزبان هــای زبان گنجشــک، انــار و زالزالــک هســت؛ امــا 
 Pealius mori و گونــه ی A. jasmini گونــه ی غالــب و مشــکل زا
ــک خــود  ــچ اکولوژی ــه ی دوم در حــال اســتقرار در نی ــه گون هســت ک

ــه اســت. ــا هنــوز شناســایی دقیــق صــورت نگرفت ــوده ام ب
دکتــر شــهاب منظــری نیــز یکــی دیگــر از دالیــل طغیــان 
ــه  ــد، ب ــی آن می دان ــمنان طبیع ــودن دش ــال نب ــفیدبالک ها را فع س
ــب  ــار مناس ــل به ــبنده در فص ــای زرد چس ــرد تله ه ــه ی وی کارب گفت
نیســت، چراکــه در ایــن زمــان شــکارگرها و پارازیتوییدهــا حضــور دارند 

درحالی کــه حشــرات کامــل ســفیدبالک در محیــط نیســتند، بنابرایــن 
مقادیــر زیــادی از دشــمنان طبیعــی جــذب تله هــا شــده و در ابتــدای 

ــد. ــن می رون ــل از بی فص
ایــن دو گونــه ســفید بالک، گونه هــای دیگــری روی  از  قبــل 
ــته اند  ــال داش ــی فع ــمن طبیع ــا دش ــته ام ــود داش ــر وج ــوت مثم ت
 A. jasmini ــا ــاس ی ــک ی ــفید بال ــد. س ــاد نمی ش ــکلی ایج و مش
ــفیدبالک مشــرق  ــن س ــأ ای ــد، منش ــزارش ش ــوان گ ــار در تای ــن ب اولی
ــه  ــوده و بومــی آســیا محســوب می شــود کــه پــس از آســیا ب زمیــن ب
ســایر مناطــق جهــان انتشــاریافته اســت. در ایــران اولیــن گــزارش در 
ــس ازآن روی  ــت در شهرســتان داراب و پ ــن آف ــا مشــاهده ای ــاط ب ارتب
ــن حشــره  ــت ای ــات از اســتان بوشــهر گزارش شــده اســت. فعالی مرکب
اخیــراً در سراســر مناطــق گــرم دنیــا در حــال گــزارش اســت امــا ایــن 
ــه محســوب نمی شــود. راســخ  ــات قرنطین ــران جــزء آف ــرای ای ــت ب آف
2010 در تحقیقاتــش روی پوره هــای ســفیدبالک یــاس 3 گونــه زنبــور 
پارازیتوییــد از خانــواده Aphelinidae، 6 گونــه کفشــدوزک از خانــواده 
ــه  ــواده Chrysopidae و 9 گون ــوری از خان ــک بالت Coccinellidae، ی
ــن  ــی ای ــمنان طبیع ــوان دش ــواده را به عن ــه 7 خان ــق ب ــوت متعل عنکب

حشــره شناســایی و گــزارش کــرده اســت.
انجام گرفتــه  تابه حــال  کــه  کنترلــی  و  مدیریتــی  روش هــای 
و پیشنهادشــده شــامل مــوارد زیــر اســت: جمــع آوری برگ هــای 
خزان کــرده و نابودســازی آن هــا، آبشــویی کامــل و شــبانه ســطح 
ــش  ــی آفت ک ــه نوع ــن ک ــول پالیزی ــا محل ــان ب ــرگ درخت ــن ب زیری
صابونــی بی خطــر اســت و اســتفاده از عصاره هــای گیاهــی و غیــر 
شــیمیایی کم خطــر به صــورت مســتمر جهــت کاهــش جمعیــت آفــت 
و همچنیــن معدوم ســازی پاجــوش و تنه جــوش آلــوده درختــان، 
اســتفاده هدفمنــد از تله هــای زرد چســبنده و تعویــض به موقــع آن هــا 
زمانــی کــه اوج تراکــم حشــرات کامــل اســت؛ امــا نصــب بیش ازانــدازه 
و زودهنــگام در بهــار کــه جمعیــت دشــمنان طبیعــی زیــاد اســت منجر 
ــزایی در  ــش بس ــه نق ــد ک ــد ش ــدی خواه ــان مفی ــودی بندپای ــه ناب ب

ــد. ــت دارن ــت آف ــرل جمعی کنت
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ــت  ــلی اس ــد نس ــره ای چن ــفیدبالک حش ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــموم  ــتفاده از س ــت محیطی اس ــتی و زیس ــائل بهداش ــل مس ــه دلی و ب
شــیمیایی بــرای کنتــرل آفــت دارای محدودیــت بــوده و مصــرف ســم 
درنهایــت منجــر بــه مقــاوم شــدن آفــت و بی اثــر شــدن ایــن روش کــه 
معمــوالً آخریــن راهــکار اســت، خواهــد شــد. توقــف کاشــت نهال هــای 
جدیــد تــوت و زیتــون و جایگزینــی تدریجــی ایــن دو گونــه گیاهــی بــا 
ــه درختــان فضــای ســبز  گونه هــای مقــاوم دیگــر و تنــوع بخشــیدن ب
ــات و  ــی آف ــرل طبیع ــک در کنت ــک اصــل اکولوژی ــوان ی شــهری به عن
بــه تعــادل رســیدن فــون و فلــور جانــوران و گیاهــان کــه یــک راه حــل 
اساســی و بلندمــدت اســت نیــز ازجملــه اقدامــات مؤثــر خواهــد بــود. 
ــی ســفیدبالک باهــدف  ــت از دشــمنان طبیع ــر، اســتفاده و حمای تکثی
ــد در  ــت بای ــی مدیری ــوان روش اصل ــت را به عن ــت آف ــش جمعی کاه
ــک دوره  ــور در ی ــی نوظه ــردن آفت ــه کن ک ــرا ریش ــت، زی ــر داش نظ
ــی امــری غیرممکــن اســت. البتــه الزم  ــاه ازلحــاظ علمــی و اجرای کوت
بــه ذکــر اســت کــه طــی مکاتبــات اخیــر دفتــر نشــریه انجمــن علمــی 
ــاون  ــگری مع ــد عس ــدس امی ــا مهن ــران ب ــگاه ته ــکی دانش گیاه پزش
ــرات شــرایط جــوی،  ــات کشــور، ایشــان تغیی ــظ نبات پیش آگاهــی حف
آب هوایــی و دمایــی را بــر تغییــر جمعیــت ایــن آفــت در ســال جــاری 

بســیار مؤثــر دانســت.

منابع:
1.http://www.bartarinha.ir/fa/news/192462/
2.http://www.yjc.ir/fa/news/5580349/
3.http://www.tabnak.ir/fa/news/702082/
4.http://www.isna.ir/news/96062715176/
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