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  پیشگفتار
ناپـذیر و ضـروري در سـاختار     تفکیـک  بخشـی فضاهاي سبز شهري 

هـاي   آلـودگی از  بـاالیی هستند کـه بـا حجـم     ییشهرها ویژه کالن شهرها، به
تأمین و ها  کاهش آلودگیمنظور  توسعه فضاهاي سبز به. اند مواجه گوناگون

ــا آن از     ــرتبط ب ــات جــانوري م ــراي شــهروندان و حی ــاز ب اکســیژن مــورد نی
عوامـل تهدیدکننـده فضـاهاي سـبز      .شهرهاسـت  هاي مدیریت کالن اولویت
عوامـل زنـده    ،)هاي ترافیکی مانند آلودگی(غیرزنده  بر عوامل عالوه ،شهري

کـه بسـته بـه شـرایط      شود را نیز شامل می) هاي گیاهی نظیر آفات و بیماري(
   .کنند فضاي سبز وارد می درختان وخسارات فراوانی به  ،اقلیمی

اي سـفیدبالک   د فعالیـت گونـه  ، در تهران شاه1393از تابستان سال 
بـر   نـده خـود، عـالوه   اکـه بـا حضـور انبـوه و ناخو    روي درختان توت هستیم 

خوار به فضاي سبز شـهر وارد   عنوان یک حشره گیاه تواند به خسارتی که می
بـراي شـهروندان    ...هـا و   کند، نوعی مزاحمت فیزیکی را در معـابر، بوسـتان  

قات انجام شده در چند سال اخیر نشان داد کـه بـا   تحقی .داشته استهمراه  به
گیاهان تعیین با هدف  - سفیدبالکاین تشکیل شبکه مراقبت و پایش مستمر 

 هاي آلودگی و شروع فعالیـت جمعیـت نسـل اول و    تعیین کانون، میزبان آن
وهـواي   بررسی نوسانات جمعیت مراحل مختلف رشـدي آن در شـرایط آب  

نیز پایش مستمر وضعیت دشمنان طبیعی  و تهران،ودوگانه شهر  مناطق بیست
اجرایـی و  سـري اقـدامات    انجام یـک  در کنار - فعال روي سفیدبالک توت

توان تراکم جمعیت این  می، هاي فوق نتایج حاصل از فعالیتبر  مبتنیکنترلی 
ــه راه جــادر این .حشــره را کــاهش داد ــدامات الزم در راســتاي   ب کارهــا و اق

   .شود مدیریت سفیدبالک توت در فضاي سبز شهر تهران پرداخته می
سـازمان  صمیمانه کارشناسان دانند از همکاري  میالزم نگارندگان 

  .قدردانی کنندتشکر و  ها و فضاي سبز شهر تهران بوستان
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  مقدمه
متـر هسـتند و از تمـام     میلـی  1-3حشراتی ریز به طول  1ها بالک سفید

هـا در نـواحی    اکثر گونـه . )7، 6( اند گزارش شده 2مناطق جغرافیاي جانوري
شده رابطـه   هاي گزارش گرمسیري فعالیت دارند و حتی در اروپا تعداد گونه

هــا متعلــق بــه خــانواده  بالــک ســفید. )2( نزدیکـی بــا عــرض جغرافیــایی دارد 
Aleyrodidaeخانواده  ، باالAleyrodoidea راسـته   ، زیـرSternorrhyncha  و

گونـه   1600تـاکنون در دنیـا نزدیـک بـه      .)5( باشـند  مـی  Hemipteraراسته 
  .)4( اند جنس شناسایی و توصیف شده 160سفیدبالک در بیش از 

ترین حشراتی هسـتند کـه بـه محصـوالت      از خطرناك ها سفیدبالک
عنـوان   ها به کنند و اهمیت آن اي در سرتاسر جهان حمله می زراعی و گلخانه

خسارت این حشـرات بـه   . طور دائم در حال گسترش است فت اقتصادي بهآ
  :دو صورت است

بــا تغذیــه از شــیره گیــاهی باعــث ضــعف گیــاه میزبــان  هــا ســفیدبالک -
  .)خسارت مستقیم(شوند  می

ایـن  . زننـد  میطور غیرمستقیم نیز به گیاه میزبان صدمه  ها به سفیدبالک -
 هـاي  محیط مناسبی براي رشـد قـارچ   ،عسلک چسبندهبا ترشح حشرات 

خود سبب اخـتالل در پدیـده    نوبه د که بهنکن فراهم می 3دوده یا فوماژین
ها در سـطح   رنگی که در اثر رشد این قارچ پوشش سیاه. شود فتوسنتز می

شود، باعـث جـذب بیشـتر نـور خورشـید شـده و ایجـاد         برگ ایجاد می

                                                           
١ Whiteflies 
٢ Zoogeographical regions 
٣ Capnodium spp.  
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بـا   هـا  سـفیدبالک تـر از همـه،    و مهمبراین،  عالوه. کند مینیز سوزي  گیاه
  .)3( کنند میزبان خسارت وارد می هاي ویروسی به گیاه انتقال بیماري

کدام  و هیچ Aleuroclavaاز جنس است اي  سفیدبالک توت، گونه
هاي ویروسی به گیاهـان   عنوان ناقل بیماري هاي این جنس تاکنون به از گونه

هاي شناسـایی و گـزارش    کدام از سفیدبالک هیچهمچنین،  .اند شناخته نشده
شده در دنیا، ناقل بیماري به انسان نیستند و یا بیماري را از انسـانی بـه انسـان    

اي متوجه انسان نیسـت؛ تنهـا در    کنند، لذا از این نظر صدمه دیگر منتقل نمی
بــیش از حــد جمعیــت حشــرات کامــل و پــرواز در هــوا،  صــورت افــزایش 

براي شهروندان ایجاد خواهند کرد، و در صورت ورود بـه  هایی را  مزاحمت
  .دستگاه تنفسی، ممکن است سبب تحریکات تنفسی شوند

 Aleuroclava jasmini)طورکلی، دالیل طغیان سفیدبالک توت  به

sensu lato) توان ناشی از موارد زیر دانست را در شهر تهران می :  
  .وهوایی براي فعالیت این آفت آبتغییر اقلیم و مساعد بودن شرایط  -
صورت غالب در  که به) درخت توت(در دسترس بودن میزبان گیاهی  -

  .تمام نقاط شهر تهران کاشته شده است
فعال نبودن و یا عدم استقرار دشمنان طبیعی و کارامـد در فضـاي سـبز     -

هاي عمومی که  پاشی شهر تهران که بخشی از آن ممکن است در اثر سم
  .گیرد، اتفاق افتاده باشد سایر آفات فضاي سبز شهري صورت میعلیه 

هـاي    کـاري  فعـال در سـبزي   هـاي  با در نظر گرفتن اینکه سـفیدبالک 
 Trialeurodesو  Bemisia tabaci (Gennadius)هاي  گونه ،اطراف تهران

vaporariorum (Westwood) در  باشند، فرضیه هجوم سفیدبالک تـوت  می
    .باشد صحیح نمیجنوب تهران هاي مزارع  پاشی اثر سم
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 1تـوت درخـت  گونـه سـفیدبالک از روي    25تاکنون در دنیا حدود 
ــع ــنس       جم ــه از ج ــت گون ــداد، هف ــن تع ــه از ای ــده ک ــزارش ش آوري و گ

Aleuroclava یک گونه از هفت گونـه اخیـر کـه در هندوسـتان و      .باشد می
داشته، فقط در سطح جنس شناسایی شـده  روي درختان توت حالت طغیانی 

  .)8، 1( است
  دستورالعمل مدیریت سفیدبالک توت در فضاي سبز شهر تهران

ترین شیوه براي مدیریت آفات گیـاهی اسـتفاده از    ترین و رایج ساده
امــا بایــد توجــه داشــت کــه کــاربرد ایــن  . ایی اســتیشــیم هــاي کــش آفــت
باتوجه به تماس مستقیم با شـهروندان   ،شهري محیطویژه در  ، بهها کش آفت

 .هـا همـراه اسـت    هاي مرتبط با سالمت آن و عوامل زنده دیگر با محدودیت
یی هـا  یژگـ یودر فضاهاي شـهري بایسـتی داراي    شده انتخاببنابراین، شیوه 

نظیر تأثیر مناسب و قوي بر روي آفت، عدم تأثیر بـر موجـودات غیرهـدف،    
، و عـدم  آفـات هاي مفید نظیر دشمنان طبیعی  نهویژه انسان، پرندگان و گو به

  .باشد مدت یطوالنبروز مقاومت در کاربردهاي 
  مدت برنامه کوتاه -الف

  :ایجاد شبکه مراقبت سفیدبالک توت -1
سه عامـل در  . در حد فاصل منطقه کوهستانی و دشت قرار دارد تهراناستان 

کـوه البـرز،    رشـته  :داردنسـبت بـه سـایر عوامـل      يتراقلیم تهران نقش مـؤثر 
 يوهـوا  کـوه البـرز آب   درواقع رشـته . بادهاي مرطوب غربی و وسعت استان

وهوا معتدل و کوهستانی و  در شمال تهران، آب. تهران را معتدل کرده است
اقلیم استان تهران در نواحی کویري و . خشک است نیمه ،ارتفاع در نقاط کم

                                                           
١ Morus alba 
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مرطوب و در نواحی  و نیمهسرد  اي پایه کوهجنوب گرم و خشک، در نواحی 
توان گفت  طور خالصه می به. هاي طوالنی است سرد همراه با زمستان ،مرتفع

 يوهـوا  علت موقعیت ویژه جغرافیایی، آب در نواحی مختلف استان تهران به
. قاعده مستثنی نیست شهر تهران نیز از این و کالن است متفاوتی شکل گرفته

شــبکه مراقبــت، اطالعــات مــورد نیــاز بنــابراین، ضــروري اســت بــا تشــکیل 
شایسته اسـت   .آوري شود از مناطق مختلف شهر تهران جمع) 2موضوع بند (

ودوگانـه شـهر    که شبکه مراقبت با حضور کارشناسانی از تمام مناطق بیسـت 
  .تشکیل شودتهران، و در صورت امکان، از شهرهاي همجوار 

  :1پایش -2
تعیین دقیق آلودگی گیاهان فضاي سبز شهر تهران به سفیدبالک توت  -2-1

هــا و  صــورت پــایش شــناور در پــارك بــا انجــام بازدیــدهاي میــدانی کــه بــه
بـا انتخـاب تصـادفی و    از منـاطق شـهرداري    2هـر ناحیـه  هاي مختلـف   خیابان

عدد درخـت زیتـون و سـایر گیاهـان بـه       15عدد درخت توت،  30غیرثابت 
) هاي اول روزانه، از اوایل خرداد ماه، یـک روز در میـان   فتهه(شکل مستمر 

شدت آلودگی با مشـاهده مراحـل مختلـف زیسـتی آفـت بـا       . شود انجام می
هاي مورد بررسی به  هاي آلوده نسبت به کل برگ درنظر گرفتن تعداد برگ

بـیش  (و زیـاد  ) درصد 30-60(، متوسط )درصد 30تر از  کم( سه حالت کم
  ).1فرم شماره (شود  تخمین زده می) درصد 60از 

                                                           
١ Monitoring 
 .باشد هریک از مناطق مختلف شهرداري تهران، بسته به وسعت آن، شامل چند ناحیه می ٢
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هـاي زرد   پایش مستمر و هفتگـی سـفیدبالک تـوت بـا نصـب کـارت       -2-2
فـرم  (شـده   ویژه تعداد تلـه یـا کـارت توصـیه     چسبنده با رعایت موارد زیر، به

  ):2شماره 
ــارت  - ــه ک ــاي زرد  تهی ــتاندارد ه ــانتی 25×  10(اس ــر س ــه) مت داراي  ک

  ).2شکل (متري است  سانتی 2×  2شکل  کادرهاي مربعی
جمعـاً  (عدد درخـت زیتـون    10عدد درخت توت و  14انتخاب تعداد  -

گر میـزان   که بیان نحوي ، بهقسمت مختلف از هر ناحیه سهدرخت در  24
  .واقعی آلودگی در منطقه مربوطه باشد

هـا تـا    این شـماره (هاي مورد بررسی  ها و درخت گذاري کارت شماره -
  ).پایان دوره پایش ثابت خواهد بود

شده در ناحیه جنـوبی   گذاري نصب تعداد یک عدد کارت زرد شماره -
فواصـل  (متـري   2تا  5/1در ارتفاع ) ترین قسمت تاج بیرونی(هر درخت 
متـر از یکـدیگر در نظـر     50شده حداقل  گذاري هاي شماره ت نصب کار
  ).گرفته شود

صـورت   بـه ) بـا همـان شـماره قبلـی    (ها با کارت جدید  تعویض کارت -
  .ها خزان برگ  تا زمان هفتگی

شـمارش هفتگـی حشـرات کامــل سـفیدبالک تـوت و بنـدپایان مفیــد        -
از هـر کـارت   . در هر کارت) زنبورهاي پارازیتوئید و بندپایان شکارگر(

از هـر   کـادر  دو(صـورت تصـادفی انتخـاب     کـادر مربعـی بـه    چهـار تنها 
ها ثبت شود، و در نهایت نیز میـانگین تعـداد    تعداد حشرات آنو ) طرف

  .دشومتري محاسبه  سانتی 2 × 2سفیدبالک توت در هر کادر 
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ــانون  -2-3 ــین ک ــل اول     تعی ــت نس ــت جمعی ــروع فعالی ــودگی و ش ــاي آل ه
ویـژه زیتـون،    هاي احتمـالی، بـه   سفیدبالک روي درختان توت و سایر میزبان

  .2-2و  1-2اي براساس نتایج حاصل از بنده
بررسی نوسانات جمعیت مراحل مختلف رشدي سـفیدبالک تـوت در    -2-4

فرم (ودوگانه شهر تهران با رعایت موارد زیر  وهواي مناطق بیست شرایط آب
  ):3شماره 
ــاب  - ــوت و   20انتخـ ــدد درخـــت تـ ــون و   20عـ ــدد درخـــت زیتـ عـ

از متـري درختـان    50فاصله . گذاري درختان مذکور در هر ناحیه شماره
  .ها رعایت شود یکدیگر و پراکنش مناسب آن

صـورت   بـه  نمونه برگ از هـر درخـت   چهارآوري هفتگی تعداد  جمع -
ایـن  . متـري  5/1-2 ، از چهار جهت جغرافیایی و ارتفاع یکسـان تصادفی
شامل نام میزبان، تـاریخ و محـل   (همراه با ذکر کامل مشخصات  ها برگ
  . به داخل پاکت کاغذي منتقل شود) کننده آوري آوري و نام جمع جمع

ــدي     - ــف رش ــل مختل ــی مراح ــت تفکیک ــمارش و ثب ــده و ش ــال زن فع
ــرگ  ــوت روي بــ ــفیدبالک تــ ــتفاده از    ســ ــا اســ ــذکور بــ ــاي مــ هــ

با توجـه بـه کوچـک بـودن     . استرئومیکروسکوپ مناسب در آزمایشگاه
، الزم است این مراحل در تمام سـطح پشـتی بـرگ    برگ زیتونپهنک 

شکل به ابعاد  کادر مربعی دو، در برگ توتاما در مورد  شمارش شود،
شـود،   صورت تصادفی در پشـت بـرگ انجـام مـی     متر که به سانتی 2×  2

  .فعالِ داخل کادر شمارش شودزنده و تعداد مراحل مختلف رشدي 
پایش مستمر وضعیت دشمنان طبیعی فعـال روي سـفیدبالک تـوت بـا      -2-5

  .2اطالعات حاصل از فرم شماره برداري و همچنین  انجام نمونه
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در ) 5-2الـی   1-2بنـدهاي  (بندي نتایج حاصل از اقدامات فـوق   جمع -2-6
جلسات منظم شبکه مراقبت سـفیدبالک تـوت از طریـق تجزیـه و تحلیـل، و      

  .ها مستندسازي آن
تـرین اهـداف اولیـه پـایش، تعیـین درختـان تـوت         یکـی از اصـلی  : نکته مهم

. (Hot spot)دهنـد   میزبانی است که شدیداً به سفیدبالک آلودگی نشان مـی 
آموزشـی،   فضاي سـبز مراکـز  توانند در منازل شخصی،  این درختان حتی می

ــتان ــا بیمارس ــانه ــا ، پادگ ــند... و  ه ــوده . باش ــان آل ــین درخت ــه   چن ــاز ب اي نی
، بنـد  7رجوع شود به توضیح (ذاري و اقدامات کنترلی ویژه دارند گ عالمت

3-3.(  
  :ها و اقدامات اجرایی توصیه -3

برپایــه نتــایج حاصــل از پــایش و تعیــین وضــعیت آلــودگی، اقــدامات زیــر   
  :شود صورت پیشگیرانه و کنترلی توصیه می به
  :1هاي زرد چسبنده استفاده هدفمند از تله -3-1
هـاي زرد   حمایت از دشـمنان طبیعـی فعـال، از نصـب تلـه     منظور  به -3-1-1

هاي فروردین، اردیبهشت،  سفیدبالک توت در ماه 2چسبنده براي شکار انبوه
بدیهی است در صـورت پـایین بـودن    . خرداد و نیمه اول تیر خودداري شود

هـاي   و حتی هفتهتوان تا پایان تیر ماه  جمعیت حشرات کامل سفیدبالک، می
  .  ها اجتناب نمود نصب این تلهنیز از بعدي 

                                                           
١ Yellow sticky traps 
٢ Mass trapping 
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فقط محدود به  سالهاي مذکور در اوایل  بدیهی است استفاده از تله :توضیح
شده براي پایش سفیدبالک توت خواهد بود که در بـاال بـه آن    تعداد توصیه
  .اشاره شد

که جمعیت ) فصل تابستان(هاي حدواسط سفیدبالک توت  در نسل -3-1-2
طغیـانی دارد و بـراي شـهروندان آزاردهنـده اسـت، از      حشرات بـالغ حالـت   

عنوان یکی  توان به هاي زرد چسبنده براي کاهش تراکم جمعیت آفت می تله
  :از ابزارهاي کنترلی با رعایت موارد زیر استفاده کرد

زرد چسبنده روي درختان   جاي نصب تعداد زیادي تله ترجیحاً به :1توضیح  
هاي ضربتی مجهز به صفحات بـزرگ دوطرفـۀ    شود اکیپ توت، پیشنهاد می

هـاي زرد چسـبنده پوشـیده     کـه بـا رول  ) متـر  5/1 × 2 به ابعاد(قابل چرخش 
، بـراي شـکار هدفمنـد حشـرات بـالغ سـفیدبالک تـوت،        )3شـکل  (اند  شده
بـه  هاي درختان آلوده براي این منظـور   بینی و نحوه ضربه زدن به شاخه پیش
هـاي   روي تلـه تلفات دشـمنان طبیعـی   ترتیب،  بدین. آموزش داده شودها  آن

بسـته بـه محـل مـورد     ایـن صـفحات    .زرد چسبنده به حـداقل خواهـد رسـید   
قابل حمل و جابجایی ) فرعی و هاي اصلی روها، خیابان معابر و پیاده( استفاده

  .  هستند) وانت(هاي دستی کوچک و یا خودرو  توسط یک نفر، چهارچرخه
ها ضربتی قبل از رسیدن آفـت بـه مرحلـه     کیپتجهیز و آموزش ا :2توضیح 

  .طغیانی ضروري است
منظور افزایش شـکار حشـرات بـالغ سـفیدبالک تـوت، سـاعت        به :3توضیح 

  .در نظر گرفته شود 17الی  10ها بین  فعالیت این اکیپ
  .رجوع شود 5-3همچنین به بند  :4توضیح 
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منظور  باتوجه به افزایش جمعیت دشمنان طبیعی در اوایل پاییز، به :5توضیح 
 تمـامی ویـژه زنبورهـاي پارازیتوییـد، الزم اسـت      هـا، بـه   کاستن از شـکار آن 

، از شده براي پایش سفیدبالک توت توصیهجز تعداد  هاي زرد چسبنده، به تله
  . آوري شود سطح شهر جمع

  :جوش درختان توت حذف پاجوش و تنه -3-2
منظور کاستن از تراکم جمعیت نسـل اول سـفیدبالک، حـذف پـاجوش و      به
مستمر صورت جدي و  طور بهخرداد ماه جوش درختان توت از نیمه اول  تنه

هـاي   جـوش  و تنـه  هـا  پـاجوش براي افزایش تأثیر این روش الزم است  .گیرد
 هاي نایلونی مناسب منتقل و به مراکز امحاء  شده بالفاصله داخل کیسه حذف

شـایان ذکـر اسـت کـه      .)رجوع شـود  1-6-3بند  2به توضیح ( ارسال شوند
سزایی در کاهش جمعیـت   تأثیر به وشاجراي دقیق، کامل، و سراسري این ر

    .سفیدبالک در نسل بعدي خواهد داشت
  :درختانسطح زیرین برگ شویی  آب -3-3

سطح زمان با مشاهده فعالیت نسل اول سفیدبالک،  از نیمه اول خرداد ماه، هم
شویی،  براي افزایش کارایی آب .شویی شوند درختان توت آبزیرین برگ 

هـاي   در هـزار صـابون   5/0-5/2هـاي   بسته به میزان تـراکم آفـت، از غلظـت   
   .کش، مانند پالیزین، استفاده شود حشره

ــه پمــپ فشــار قــوي    ناوگــان آب :1توضــیح  ــد مجهــز ب ــنچ،  3شــویی بای ای
دوم باشد تا  نشانی یک هاي آتش تکه و نازل هاي رابط فشار قوي یک شیلنگ

  .هاي توت جدا کند بتواند مراحل نابالغ آفت را از پشت برگ
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شویی بایـد بـه تعـداد کـافی بـراي انجـام عملیـات در         ناوگان آب :2توضیح 
و  1هاي اصلی و فرعی درجـه   ها، خیابان شهر، اعم از بزرگراهمناطق مختلف 

  .ها در اختیار باشد ، و کوچه2
  .شویی در هنگام غروب و یا اوایل صبح انجام شود آب :3توضیح 
هـا و   هاي داراي فضاي سبزِ مربـوط بـه ارگـان    براي ورود به مکان :4توضیح 
ها،  ها، سفارتخانه وزارتخانهها،  هاي دولتی و غیردولتی، مانند دانشگاه دستگاه

هـاي الزم   ، همـاهنگی ...هـاي مسـکونی و    هـا، مجتمـع   هـا، پادگـان   بیمارستان
طور یکپارچه در تمام سطح شهر صورت  شویی به عمل آید تا عملیات آب به

  .گیرد
هـاي الزم بـراي اسـتفاده از امکانـات و      درصورت نیاز، هماهنگی :5توضیح 

پـاش سـازمان    هـاي مکـانیزه آب   ویـژه ماشـین   هـا، بـه   تجهیزات سایر سـازمان 
  .عمل آید نشانی، به آتش

عنوان کانون آلودگی در مرحله پایش  درختان توت میزبانی که به :6توضیح 
بـر   ، الزم اسـت عـالوه  )2نکته مهم، بنـد  (اند  گذاري شده شناسایی و عالمت

هـاي   کـش  آفـت شویی، چنین درختانی با استفاده از  انجام دقیق عملیات آب
 4-3بـه بنـد   (تیمـار شـوند    شـده  توصـیه بـا دز  خطر  یمیایی کمگیاهی و غیرش
جـوار   تا از گسترش حشرات کامل سفیدبالک بـه درختـان هـم   ) رجوع شود
جـوار بـا کـانون     شایان ذکـر اسـت کـه درختـان هـم     . عمل آید بهجلوگیري 

  .هاي گیاهی مذکور تیمار شوند کش آلودگی نیز باید با آفت
  :خطر هاي گیاهی و غیرشیمیایی کم کش کاربرد آفت -3-4

هــاي حدواســط  نســلو در منــاطقی کــه آلــودگی شــدید فصــل تابســتان در 
هـاي گیـاهی و غیرشـیمیایی     کـش  ، از آفتشود مشاهده میسفیدبالک توت 
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بـر ترکیـب صـابونی     عـالوه  .اسـتفاده شـود   ،شـده  توصـیه  با دزهايخطر،  کم
شـود، براسـاس    صورت معمول در زمـان آبشـویی اسـتفاده مـی     پالیزین که به
 خطـر  کـم  گیـاهی و غیرشـیمیایی  شـده، ترکیبـات    هـاي انجـام   نتایج آزمایش

 برخـی از روغـن ولـک تابسـتانه، روغـن سـیترال و      آزال،  مانند نـیم ، دیگري
اره چـریش همـراه بـا    که بـر پایـه عصـ    گیاهی تولید داخل و خارج ترکیبات

  . اند، قابل توصیه هستند حالل الکلی تهیه شده
  :هاي آلوده به سفیدبالک حذف شاخ و برگو هرس سبز  -3-5

جمعیـت حشـرات کامـل و     اوجبـا   زمان مراقبت، همهاي شبکه  براساس داده
هـاي حدواسـط آفـت در فصـل      که حدوداً مصادف با نسـل  ها آن ریزي تخم

الزم اسـت  ، 2-1-3بر انجام موارد مذکور در بنـد   تابستان خواهد بود، عالوه
هـاي آلـوده بـه ایـن آفـت       متري درختان تـوت، شـاخ و بـرگ    5/2تا ارتفاع 

هـاي نـایلونی مناسـب منتقـل و بـه مراکـز امحـاء          سپس داخل کیسه وحذف 
 هرسهمچنین، با انجام  ).رجوع شود 1-6-3بند  2 ضیحتو به(ارسال شوند 

هـاي آلـوده بـه     از افزایش برگ) ها متر از انتهاي شاخه سانتی 50حذف ( سبز
توانند منجر به طغیان آفت در نسل بعدي شوند، ممانعـت   تخم و پوره که می

زمـانی بایـد صـورت     هرس سـبز براي دستیابی به نتیجه مطلوب،  .عمل آید به
هـاي   بگیرد که حداکثر آلودگی بـه تخـم و سـه سـن اول پـورگی در بـرگ      

زمـان مناسـب هـرس سـبز تـابع شـرایط       . شـود  هـا مشـاهده مـی    انتهایی شاخه
مـرداد  حدوداً از دهم تا آخر (مناطق مختلف شهرداري بوده  وهوایی در آب
وم شــدت در صــورت تــدا. و نیازمنــد بازدیــدهاي دقیــق میــدانی اســت) مــاه

مربوطـه   هدر منطقـ تواند  می، هرس سبز نهایتاً براي یک نوبت دیگر آلودگی
   .شودتکرار 
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دســتورالعمل (اقــدامات مربــوط بــه اواخــر فصــل پــاییز  -3-6

  ):زمستانه
سال بعـد، عملیـاتی شـدن مـوارد زیـر      بهار منظور کاهش منبع آلودگی در  به

  :ضروري است
در مناطق شده  هاي توت ریخته برگو هدفمند آوري مستمر  جمع -3-6-1

با در نظر گرفتن میزان فعالیت  ها امحاء آنو ودوگانه شهر تهران  بیست
  . دشمنان طبیعی

 در مناطقی با فون غنی ،منظور حفظ و حمایت از دشمنان طبیعی به :1توضیح 
هاي درختان توت قبل از ریزش کامل  برگ زنبورهاي پارازیتوئید،از 

هاي جنگلی و همچنین  پارك بهآوري و  جمع) ر آبان ماهحدوداً در اواخ(
  .شوند منتقل فضاي سبز حاشیه شهر تهران

هاي مربوطه  در گودالبقایاي گیاهی  براي امحاء، بهتر است :2توضیح 
  .متر پوشانده شود 5/1اي از خاك به ارتفاع  ها با الیه ریخته شوند و روي آن

ها در راستاي ارتفاع  هدایت شاخه با هدفهرس فرم درختان توت  -3-6-2
 V(هاي با زاویه تنگ  داري شاخه گرفتن تاج درختان انجام شود؛ یعنی نگه

  . )4شکل ( )شکل U(زاویه باز هاي با  در مقایسه با شاخه) شکل
ویژه استفاده از کود ازته در پاي  کاهش کوددهی درختان توت، به -3-6-3
  .و کاهش جمعیت سفیدبالک توتمنظور کاهش قدرت باروري  ها، به آن

تنک کردن زیتون . هاي زیتون به شکل پرچین عدم هرس درختچه -3-6-4
  .با هدف نفوذ نور و تهویه هوا صورت گیرد
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، و یا روغن سیترال زمستانهولک پاشی با استفاده از روغن  روغن -3-6-5
  ).دپس از دوره سرماي شدی(هاي زیتون از نیمه دوم بهمن ماه  روي درختچه

و ) ها برگ جز سوزنی به(ریز  پاشی روي درختان غیربرگ روغن -3-6-6
مانند ترون، یاس (اند  گیاهانی که در مجاورت درختان توت کاشته شده

  ...).و  2، زرشک1هلندي، پیراکانتا
  .هاي درختان توت و زیتون جوش حذف پاجوش و تنه -3-6-7
 ،مراکز درمانی ،مراکز آموزشی ،ها سفارتخانه ،با اداراتهماهنگی  -3-6-8

و  ،مسکونیورزشی و هاي  ت مدیره مجموعهئهی ها، صاحبان باغ ،ها پادگان
مواردي ازقبیل ( کنترل آفتالزم براي دادن اقدامات انجام منظور  به غیره

  .)...و  پاشی ، روغنتوتدرختان هاي  برگ آوري جمع ،آموزش
کارشناسان و  ،ناظرینبراي  جامعآموزشی  هاي دوره برگزاري -3-6-9

منظور  به ...مدارس و آموزان  دانش ،شهروندان ،عوامل کارگري پیمانکاران
  .هاي کنترلی آفت افزایی برنامه هم

هاي جدید توت و زیتون در  ممانعت جدي از کاشت نهال -3-6-10
. ها آنجاي  هاي سایر گیاهان به ها و معابر شهر تهران و استفاده از نهال بوستان

الزم است در زمان توزیع نهال بین شهروندان در هفته درختکاري نیز موارد 
  .مذکور رعایت شود

  مدت برنامه میان -ب
منظور جلوگیري از گسترش و شدت آلودگی فضاي سبز شهر تهران به  به

  :سفیدبالک توت، الزم است اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد

                                                           
١ Pyracantha sp. 
٢ Berberis sp. 
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هاي  هاي توت، زیتون و سایر میزبان نهالاجتناب از توزیع و کاشت  -
از موسسه تحقیقات قبل از توزیع و کاشت الزم است  .احتمالی

  .استعالم شودپزشکی کشور و سازمان حفظ نباتات  گیاه
افزایش تنوع پوشش گیاهی در فضاي سبز شهر تهران و جایگزینی  -

 منظور ایجاد گسستگی در یکپارچگی درختان توت ارقام مناسب به
  .شده کاشته

در راستاي حمایت از گسترده و  مکررهاي  پاشی اجتناب از سم -
  .ویژه سفیدبالک توت دشمنان طبیعی آفات فضاي سبز، به

  . هاي زرد چسبنده تغییر دیدگاه در کاربرد انبوه تله -
سازي و تغییـر نگـرش شـهروندان و اصـحاب رسـانه ازطریـق        فرهنگ -

کاسـتن از   بـراي ربـط   ل متخصصـین ذي رسانی دقیق علمی از کانا اطالع
غیرضروري، پرهزینه و غیرعلمی که بیشتر جنبـه    سري فعالیت انجام یک

  .روانی و نمایشی دارد
  برنامه بلندمدت -ج

  کنترل بیولوژیک
با توجه به وجود فون قابل توجه از دشمنان طبیعی سفیدبالک توت در مناطق 

ــیش از    ــایی ب ــران و شناس ــهر ته ــف ش ــکارگر و   10مختل ــم از ش ــه، اع گون
هاي حفظ و حمایت، و تکثیر انبـوه و   ، الزم است شیوه)5شکل ( پارازیتوئید
آفـات   ترین روش کنتـرل  ترین و سالم از مناسبعنوان یکی  ها، به کاربرد آن

  .در فضاي سبز شهري، عملیاتی شود
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فرم پایش اولیه جمعیـت سـفیدبالک تـوت در منـاطق مختلـف شـهر        -1فرم شماره 
  .تهران
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هـاي زیتـون و    هاي زرد رنگ روي درخـت  فرم ثبت میزان شکار تله -2فرم شماره 
  ).بار در هفته یک(تهران مناطق مختلف شهر در توت 
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 و آمار هفتگی جمعیت سفیدبالک روي برگ درختان توت فرم ثبت -3فرم شماره 
  .زیتون در مناطق مختلف شهر تهران
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حشرات  - B ،)شفیره(پوسته الرو سن چهارم  - A :سفید بالک توت - 1شکل 
   ،)سمت راست(و ماده ) سمت چپ(حشره کامل نر  -C  ،کامل پشت برگ توت

  

D- تخم.  
   متري سانتی 2×  2شکل  داراي کادرهاي مربعیتله زرد چسبنده  - 2شکل 
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هاي  متر که با رول 5/1 × 2صفحات بزرگ دوطرفۀ قابل چرخش به ابعاد  -3شکل 
  .اند زرد چسبنده پوشیده شده

  

  
  .)شکل V(هاي با زاویه تنگ  داري شاخه نگه وهرس فرم درختان توت  - 4شکل 

  
   



21  
 

  
  

 شـفیره،  -B ،الرو -Clitostethus arcuatus: Aکفشـدوزك   -A-C -5شـکل  
C-   حشره کامـل؛D-F-    زنبـور پارازیتوئیـدEncarsia sp. : پیکـان (الرو ((D)  و

  .حشره کامل -F ،درون شفیره سفیدبالک توت (E)شفیره زنبور 
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