سفیدبالکهای تهرانی

ساجده سرلک /دانشجوی دکتری حشرهشناسی کشاورزی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

روغنپاشــی زمســتانهی درختــان زیتــون و درختچههــای
همیشهســبز کــه آلــوده بــه فــرم زمســتانگذران آفــت هســتند بــا
اســتفاده از روغــن ولــک نیــز یکــی دیگــر از روشهــای توصیهشــده
اســت .ازآنجاکــه ســفیدبالکها برگهــای جــوان و انتهــای شــاخه را
بــرای تغذیــه و تخمریــزی ترجیــح میدهنــد ،در نس ـلهای آخــر کــه
تراکــم تخــم و پــوره (بســته بــه آبوهــوای تهــران حــدود مردادمــاه)
بــه اوج خــود میرســد ،بهتریــن فرصــت بــرای ضربــه زدن بــه رشــد
تصاعــدی آفــت بــا اســتفاده از هــرس ســبز اســت؛ بــه ایــن صــورت
کــه  50ســانتیمتر از انتهــای شــاخه درختــان را بایــد حــذف کــرد؛
بنابرایــن هــرس و فــرم دهــی درختــان بــرای هوادهــی در ایــن زمــان
مناســب اســت.
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حشــرات مزاحمــی کــه چنــد ســال اخیــر در محیــط شــهری
پایتخــت دیــده میشــوند ،حشــراتی از راســته  Hemipteraو خانــواده
 Aleyrodidaeهســتند کــه بــا تخمگــذاری و اســتقرار در ســطح
زیریــن برگهــا و بعــد از گذرانــدن چهــار ســن پورگــی ،بــا مکیــدن
مقادیــر زیــادی شــیرهی گیاهــی موجــب خســارت بــه گیــاه میشــوند
و از طرفــی پــس از مرحل ـهی شــفیرگی حشــرات کامــل آن بــه پــرواز
درآمــده و بــرای انســانها مزاحمــت ایجــاد میکننــد .ســفیدبالک
حشــرهای چنــد نســلی اســت و تــا زمانــی کــه شــرایط محیطــی
مناســب باشــد تولیدمثــل آن ادامــه مییابــد.
مســئوالن کشــوری مســائل مختلفــی را بهعنــوان دالیــل احتمالــی
شــیوع ســفیدبالکها در شــهر تهــران عنــوان میکننــد؛ ازجملــه:
افزایــش دمــا در ســالهای اخیــر ،مصــرف بیرویــه و کنتــرل نشــدهی
ســموم شــیمیایی بــا دوز بــاال در مــزارع شهرســتانهای غــرب تهــران،
کــم شــدن باغــات و مــزارع کشــاورزی بهعنــوان زیســتگاه اولیــه
ســفیدبالکها و تغییــرات اکولوژیکــی و اقلیمــی کــه موجــب ورود
آنهــا بــه فضــای شــهری شــده اســت ،تکگونــهای شــدن درختــان
فضــای ســبز تهــران ،ورود محصــوالت تراریخــت وارداتــی و . ...
امــا کارشناســان بهطــور مشــخص عللــی ازجملــه گرمــای هــوا،
حــذف دشــمنان طبیعــی ،وجــود میزبــان مناســب بــرای حشــره یعنــی
درختــان تــوت کاکــوزا و زیتــون را دالیــل اصلــی طغیــان ایــن حشــره
میداننــد.
ســفیدبالکها در هــوای گــرم بهســرعت رشــد میکننــد و
جمعیــت آنهــا درصورتیکــه دشــمنان طبیعــی حضــور نداشــته
باشــند ،بهســرعت مستقرشــده و درصورتیکــه وجــود میزبــان مناســب،
کلنیهــای بــزرگ حشــره در زیــر برگهــای گیــاه توســعهیافته و
حالــت طغیانــی پیــدا خواهنــد کــرد.
بــه گفتــهی دکتــر شــهرام فرخــی عضــو موسســه تحقیقــات
گیاهپزشــکی کشــور ،ســفیدبالکی کــه اخیــرا ً در تهــران مشاهدهشــده
احتمــاالً گونــهی  Aleuroclava jasmini senso latoاســت،
اینگونــه پیشازایــن در باغــات مرکبــات بوشــهر و دزفــول
گزارششــده اســت و بــه لحــاظ ویژگیهــای ظاهــری مشــابه
ســفیدبالک تهــران اســت؛ امــا تعییــن میــزان قرابــت ژنتیکــی نمونههــا
و جمعیتهــای جمعآوریشــده نیازمنــد بررســی دقیــق مولکولــی
اســت .عــاوه 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 گفتـهی ایشــان عــاوه
بــر تــوت و زیتــون مراحــل نابالــغ ایــن حشــره روی گیاهــان دیگــر نیــز
مشاهدهشــده کــه گرچــه مطلوبانــد امــا میزبانهــای درجــهدوم آن
هســتند .تاکنــون  9گونــه ســفیدبالک شناساییشــده کــه  5گونــهی
آن دارای میزبانهــای زبانگنجشــک ،انــار و زالزالــک هســت؛ امــا
گون ـهی غالــب و مشــکلزا  A. jasminiو گون ـهی Pealius mori
هســت کــه گونــهی دوم در حــال اســتقرار در نیــچ اکولوژیــک خــود
بــوده امــا هنــوز شناســایی دقیــق صــورت نگرفتــه اســت.
دکتــر شــهاب منظــری نیــز یکــی دیگــر از دالیــل طغیــان
ســفیدبالکها را فعــال نبــودن دشــمنان طبیعــی آن میدانــد ،بــه
گفتــهی وی کاربــرد تلههــای زرد چســبنده در فصــل بهــار مناســب
نیســت ،چراکــه در ایــن زمــان شــکارگرها و پارازیتوییدهــا حضــور دارند

درحالیکــه حشــرات کامــل ســفیدبالک در محیــط نیســتند ،بنابرایــن
مقادیــر زیــادی از دشــمنان طبیعــی جــذب تلههــا شــده و در ابتــدای
فصــل از بیــن میرونــد.
قبــل از ایــن دو گونــه ســفیدبالک ،گونههــای دیگــری روی
تــوت مثمــر وجــود داشــته امــا دشــمن طبیعــی فعــال داشــتهاند
و مشــکلی ایجــاد نمیشــد .ســفید بالــک یــاس یــا A. jasmini
اولیــن بــار در تایــوان گــزارش شــد ،منشــأ ایــن ســفیدبالک مشــرق
زمیــن بــوده و بومــی آســیا محســوب میشــود کــه پــس از آســیا بــه
ســایر مناطــق جهــان انتشــاریافته اســت .در ایــران اولیــن گــزارش در
ارتبــاط بــا مشــاهده ایــن آفــت در شهرســتان داراب و پ ـسازآن روی
مرکبــات از اســتان بوشــهر گزارششــده اســت .فعالیــت ایــن حشــره
اخیــرا ً در سراســر مناطــق گــرم دنیــا در حــال گــزارش اســت امــا ایــن
آفــت بــرای ایــران جــزء آفــات قرنطینــه محســوب نمیشــود .راســخ
 2010در تحقیقاتــش روی پورههــای ســفیدبالک یــاس  3گونــه زنبــور
پارازیتوییــد از خانــواده  6 ،Aphelinidaeگونــه کفشــدوزک از خانــواده
 ،Coccinellidaeیــک بالتــوری از خانــواده  Chrysopidaeو  9گونــه
عنکبــوت متعلــق بــه  7خانــواده را بهعنــوان دشــمنان طبیعــی ایــن
حشــره شناســایی و گــزارش کــرده اســت.
روشهــای مدیریتــی و کنترلــی کــه تابهحــال انجامگرفتــه
و پیشنهادشــده شــامل مــوارد زیــر اســت :جمــعآوری برگهــای
خزانکــرده و نابودســازی آنهــا ،آبشــویی کامــل و شــبانه ســطح
زیریــن بــرگ درختــان بــا محلــول پالیزیــن کــه نوعــی آفتکــش
صابونــی بیخطــر اســت و اســتفاده از عصارههــای گیاهــی و غیــر
شــیمیایی کمخطــر بهصــورت مســتمر جهــت کاهــش جمعیــت آفــت
و همچنیــن معدومســازی پاجــوش و تنهجــوش آلــوده درختــان،
اســتفاده هدفمنــد از تلههــای زرد چســبنده و تعویــض بهموقــع آنهــا
زمانــی کــه اوج تراکــم حشــرات کامــل اســت؛ امــا نصــب بیشازانــدازه
و زودهنــگام در بهــار کــه جمعیــت دشــمنان طبیعــی زیــاد اســت منجر
بــه نابــودی بندپایــان مفیــدی خواهــد شــد کــه نقــش بســزایی در
کنتــرل جمعیــت آفــت دارنــد.
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بســیار مؤثــر دانســت.
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بــا توجــه بــه اینکــه ســفیدبالک حشــرهای چنــد نســلی اســت
و بــه دلیــل مســائل بهداشــتی و زیســتمحیطی اســتفاده از ســموم
شــیمیایی بــرای کنتــرل آفــت دارای محدودیــت بــوده و مصــرف ســم
درنهایــت منجــر بــه مقــاوم شــدن آفــت و بیاثــر شــدن ایــن روش کــه
معمــوالً آخریــن راهــکار اســت ،خواهــد شــد .توقــف کاشــت نهالهــای
جدیــد تــوت و زیتــون و جایگزینــی تدریجــی ایــن دو گونــه گیاهــی بــا
گونههــای مقــاوم دیگــر و تنــوع بخشــیدن بــه درختــان فضــای ســبز
شــهری بهعنــوان یــک اصــل اکولوژیــک در کنتــرل طبیعــی آفــات و
بــه تعــادل رســیدن فــون و فلــور جانــوران و گیاهــان کــه یــک راهحــل
اساســی و بلندمــدت اســت نیــز ازجملــه اقدامــات مؤثــر خواهــد بــود.
تکثیــر ،اســتفاده و حمایــت از دشــمنان طبیعــی ســفیدبالک باهــدف
کاهــش جمعیــت آفــت را بهعنــوان روش اصلــی مدیریــت بایــد در
نظــر داشــت ،زیــرا ریشــهکن کــردن آفتــی نوظهــور در یــک دوره
کوتــاه ازلحــاظ علمــی و اجرایــی امــری غیرممکــن اســت .البتــه الزم
بــه ذکــر اســت کــه طــی مکاتبــات اخیــر دفتــر نشــریه انجمــن علمــی
گیاهپزشــکی دانشــگاه تهــران بــا مهنــدس امیــد عســگری معــاون
پیشآگاهــی حفــظ نباتــات کشــور ،ایشــان تغییــرات شــرایط جــوی،
آب هوایــی و دمایــی را بــر تغییــر جمعیــت ایــن آفــت در ســال جــاری

