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 پيشگفتار

 ،ناپذیر و ضروري در ساختار شهرهاتفکيک بخشيفضاهاي سبز شهري امروزه 

لي اصهاي از اولویت توسعه فضاهاي سبز. شوندشهرها، محسوب ميویژه کالنبه

 گونگوناهاي آلودگياز  باالیيکه با حجم است  یيشهرهاکالنشهرها و  مدیریت

ش کاه ،اکسيژن مورد نياز براي شهروندانتأمين  برچراکه عالوه ،هستند مواجه

از عوامل  .همراه داردبه نيز ذرات معلق يجذب برخ قیاز طررا هوا  آلودگي

هاي توان به عوامل زنده )نظير آفات و بيمارييم يسبز شهر يکننده فضاهادیتهد

 مياندراین هک اشاره کرد (هينقل لیوساگاز منواکسيد کربن زنده )مانند ريو غ گياهي(

 فضاي انگياهبه را خسارات فراواني  ،بسته به شرایط اقليمي توانندمي عوامل زنده

 نند.کسبز وارد 

 Aleuroclava jasmini فعاليت سفيدبالک، در تهران شاهد 9313از تابستان سال 

sensu lato،  برکه با حضور انبوه و ناخوانده خود، عالوه بودیمروي درختان توت 

خوار، نوعي مزاحمت عنوان یک حشره گياهبهبه فضاي سبز شهر خسارت  ایجاد

( 9311 )تا سالمدت چند سال بهها و ... براي شهروندان را در معابر، بوستان فيزیکي

ي فون غن توانمندينشان داد که استفاده از  شدهانجام هايپژوهش داشت.همراه به

 ارثر در مدیریت پایدؤنان طبيعي در فضاي سبز شهري یکي از راهکارهاي مدشم

 منظور حفظ و استمرار تعادل طبيعي ایجادشده بين جمعيتبهسفيدبالک توت است. 

زم کارها و اقدامات البه راه این نوشتارر طبيعي آن، دسفيدبالک توت و دشمنان 

ترین زینههثرترین و کمؤعنوان یکي از محفظ و حمایت از دشمنان طبيعي، به براي

 شود.در فضاي سبز شهر تهران پرداخته ميهاي کنترل بيولوژیک، روش

ها و بوستانسازمان صميمانه کارشناسان دانند از همکاري نگارندگان الزم مي

  تشکر و قدرداني کنند. فضاي سبز شهر تهران
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 مقدمه

، Aleyrodoideaخانواده ، باالAleyrodidaeمتعلق به خانواده  9هابالکسفيد

این  اعضاي (.94باشند )مي Hemipteraو راسته  Sternorrhynchaراسته زیر

مناطق جغرافياي متر هستند و از تمام ميلي 9-3حشراتي ریز به طول خانواده 

ها در نواحي گرمسيري فعاليت دارند گونه (. اکثر59، 69اند )گزارش شده 2جانوري

شده رابطه نزدیکي با عرض جغرافيایي دارد هاي گزارشو حتي در اروپا تعداد گونه

و سه جنس  951گونه سفيدبالک در بيش از  9511در دنيا نزدیک به  تاکنون(. 6)

داراي تعداد  Aleyrodidae خانواده (.93اند )توصيف شده شناسایي و رخانوادهیز

حمله  ثمررميو غ مثمردرختان و  زیادي گونه آفت است که به گياهان زراعي، زینتي

 طور دائم در حال گسترش است.به ياقتصاد فتآعنوان ها بهکنند و اهميت آنمي

 :کننديخسارت وارد مبه گياهان  ميمستقريو غ ميمستقبه دو صورت  هاسفيدبالک

 تغذیه از شيره گياهي باعث ضعف ها باسفيدبالک ،مستقيمخسارت در  -الف

مرگ  منجر به توانديم ت،يشوند که در صورت باال بودن جمعميگياه ميزبان 

 .شود زيآن ن

این حشرات با ترشح شود. به چند صورت ایجاد مي رمستقيميخسارت غ -ب

فراهم  3فوماژین اهاي دوده یبراي رشد قارچعسلک چسبنده، محيط مناسبي 

وشش د. پنشوخود سبب اختالل در پدیده فتوسنتز مينوبهکنند که بهمي

شود، باعث برگ ایجاد مي ها در سطحدر اثر رشد این قارچرنگي که سياه

راین، و بکند. عالوهسوزي نيز ميجذب بيشتر نور خورشيد شده و ایجاد گياه

                                                 
1 Whiteflies 
2 Zoogeographical regions 

3 Capnodium spp. 
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زبان مي انهاي ویروسي به گياهبا انتقال بيماري هاسفيدبالکتر از همه، مهم

 .(5)کنند خسارت وارد مي

م اول تا چهار نيسن يهاشامل شش مرحله تخم، پوره هادبالکيسف يچرخه زندگ

 يکتحر ياز پوره سن اول که متحرک است و سه جفت پا ريو حشره کامل است. غ

 رفتهليتحل يساکن هستند و پاهاثابت و  يپورگ نيسن هيدارد، بق يبندظاهر سهبه

ه که برخالف آنچ ره،يشف اما شوديم دهينام رهيدارند. پوره سن چهارم، اصطالحاً شف

در تمام  هادبالکي. سفستين يواقع شود،يکامل مشاهده م يسیدر حشرات با دگرد

ها را که سطح بدن آن کننديجز مرحله تخم، موم ترشح مبه ،يمراحل زندگ

 رديگيصورت م يروش جنسمعموالً به هادبالکيدر سف مثلديتول (.1، 5) پوشانديم

 .(49) کننديمثل مديتول زين 9یيروش دخترزااوقات به ياما گاه

دارند؛  تي، فعال3هايادولپه ژهیو، به2دانگاننهان يفقط رو هادبالکيسف شتريب

و  5نخليان، 6گندميان يهارهي)مانند ت 4هايالپهها از تکاز گونه يبرخ حال،نیباا

 يرو هادبالکيت سفيمورد از فعال کی. تاکنون تنها کننديم هیتغذ( 1ازملکيان

از  کدباليسف يهااز گونه يتعداد اندک ن،یبراعالوه .گزارش شده است 8بازدانگان

 (.98، 91، 92، 8، 1) کننديم هیتغذها سرخس

ها آن قيدق یيشناسا رونیازا باشند،يم يمختلف يهاگروهمتعلق به  يعيدشمنان طب

دشمنان  .است يضرور کیولوژيکنترل ب يهابرنامه زيآمتيموفق ياجرا يدر راستا

که  گرها استو شکار 1از پارازیتوئيدها بلندي فهرستشامل  هابالکديسف يعيطب

                                                 
1 Parthenogenesis 
2 Angiosperms 
3 Dicotyledons 
4 Monocotyledons 
5 Poaceae 

6 Arecaceae 
7 Smilacaceae 
8 Gymnosperms 
9 Parasitoids 
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هایي از هستند و گونه 2باالنو قاب 9غشائيانهاي بالحشرات راستهبه متعلق  اًعمدت

، 5هاتوري، بال6دارانپولکبال ،4چندجورباالن ،3هاي دوباالنراسته

از  ي، برخنیبراعالوه(. 19) شوندميرا شامل  8هاو نيز کنه 1دارانریشکبال

، 8) انددهگزارش ش هابالکديسفدشمنان طبيعي عنوان بهحشرات بيمارگر  يهاقارچ

91.) 

 

 سفيدبالک توت
 A. jasmini sensuبه نام  Aleuroclavaاي است از جنس سفيدبالک توت، گونه

lato (جنس 2و  9 هايشکل .)Aleuroclava  طور بهدارد که گونه  936بيش از

 ،آسياي شرقي( پراکندگي دارند) Palaearcticو  Orientalعمده در نواحي 

نظر گرفتن  با در (.93) استتوصيف شدهگونه از هندوستان  51که بيش از طوريبه

است که  يزبانيم اهيبرگرفته از نام گ قتيکه درحقتوت  دبالکيسفگونه  ينام علم

 نی، ا.Jasminum sp يعنیاست، شده فيو توص يآورآن جمع ياز رو بارنياول

 و اسی دبالکيسف يترتيب با نام عمومبه يو خارج يدر منابع داخل دبالکيسف

jasmine whitefly آن  يباال تيو جمع ياهیتغذ تيفعال ليدلاما به شوديشناخته م

شت، به دا يانيدوم تابستان که حالت طغ مهين ژهیودرختان توت در تهران، به يرو

درخت  يرو نیازاشيگونه، پ نیا ياهیتغذ تيفعال معروف شد. زيتوت ن دبالکيسف

 گزارش نشده بود. ايتوت در دن

 

                                                 
1 Hymenoptera 
2 Coleoptera 
3 Diptera 
4 Hemiptera 

5 Lepidoptera 
6 Neuroptera 
7 Thysanoptera 
8 Acari 
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، پشت Aleuroclava jasmini sensu latoمراحل مختلف زیستي سفيدبالک  -9شكل 

هاي سن پوره -Bشده در پشت برگ، کنار رگبرگ؛ هاي گذاشتهتخم -A :برگ توت

حشره کامل  -Dپوسته پوره سن چهارم )شفيره(؛  -Cسوم )چپ( و سن چهارم )راست(؛ 

 شده.تازه خارج

 

ها اسالید ها الزم است از پوسته شفيرگي آنطورکلي براي شناسایي سفيدبالکبه

 شود:سفيدبالک توت با صفات تشخيصي زیر شناخته ميميکروسکوپي تهيه شود. 
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هاي اي، داراي ردیفي از پاپيلهاي قهوهشفيره به رنگ روشن )سفيد(، گاهي با لکه

هاي ریز ؛ سطح پشتي شفيره صاف، گاهي داراي برجستگي9ايحاشيهنيمه

، دو جفت آن در 4داراي پنج جفت توبرکول 3قفس سينه -؛ ناحيه سر2ايدانهدانه

هاي مياني؛ طول موهاي ؛ بندهاي اول تا ششم شکم داراي توبرکول6قفس سينهپس

  شکل)ص( سختي قابل تشخيمتغير، خيلي کوتاه )به 1و موهاي سر 5بند اول شکم

C-2)  به( بيرون از حاشيه بدن امتداد یافته( )شکلتا خيلي بلند D-2؛ سطح شکمي) 

 .8ايشفيره فاقد لبه حاشيه

آوري و جمع 1گونه سفيدبالک از روي درخت توت 62حدود تاکنون در دنيا 

 Aleuroclavaجنس  متعلق بهکه از این تعداد، هفت گونه است گزارش شده 

یک گونه از هفت گونه اخير که در هندوستان و روي درختان توت حالت  .باشندمي

(. شایان ذکر است 91، 3شناسایي شده است )طغياني داشته، فقط در سطح جنس 

نه دو گو)سال شروع فعاليت سفيدبالک توت در تهران(  9313پيش از سال  تا که

 B. tabaci (Gennadius)و  Bemisia afer (Priesner & Hosny)سفيدبالک شامل 

در اوایل پایيز سال  .آوري و شناسایي شده بودهاي شهر تهران جمعاز روي توت

از روي درخت  Pealius mori (Takahashi)با نام علمي ، گونه دیگري نيز 9316

 آوري و براي اولين بار از ایرانتهران جمع ودوگانه شهربيستتوت از برخي مناطق 

 .(99گزارش شد )

 

                                                 
1 Submarginal papillae 
2 Granules 
3 Cephalothorax 
4 Tubercle 
5 Metathorax 

6 First abdominal setae 
7 Cephalic setae 
8 Marginal rim 
9 Morus alba 
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سفيدبالک توت،  (شفيره)ميکروسکوپي پوسته سن چهارم  اسالید -2شكل 

Aleuroclava jasmini sensu lato: A- آوري شده از روي توتجمع (Morus alba) ؛

B- آوري شده از روي زرشک زینتي جمع(Berberis cf. thunbergii)؛ C  وD- تغييرات 

 تا (C) پيکان(، سختي قابل تشخيصخيلي کوتاه )به از (Cephalic seta)سر موي  اندازه

 .(D) خيلي بلند )به بيرون از حاشيه بدن امتداد یافته(

A B 

C D 
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 انسبز تهر يسفيدبالک توت در فضا يعيدشمنان طب يمعرف
گونه شکارگر از  91دو گونه زنبور پارازیتوئيد و  شامل، گونه 91، مجموعدر

عنوان دشمنان طبيعي سفيدبالک توت در فضاي هاي مختلف، بهخانوادهها و راسته

و کارایي د انيم نیز اا .شدند یيشناساآوري و سبز شهر تهران به شرح زیر جمع

سن شکارگر  گونه کیگونه کفشدوزک شکارگر و  کیو  ديتوئیگونه زنبور پاراز

ر با عالمت يگونه اخاست. چهار  شتريب يعيدشمنان طب ریدر کنترل این آفت از سا

 اند.مشخص شده (*)ستاره 

 

 پارازيتوئيدها -الف

 د:نشودو گونه زیر را شامل مي ،پارازیتوئيدزنبورهاي 

 
- Encarsia strenua (Silvestri)* (Hym.: Aphelinidae) 

 (6و  3هاي )شکل

 

 
 

الرو )پيکان( درون پوره سن چهارم  -Encarsia strenua :Aزنبور پارازیتوئيد  -3شكل 

شفيره زنبور درون  -Aleuroclava jasmini sensu lato ،B)شفيره( سفيدبالک توت، 

 حشره کامل. -Cشفيره سفيدبالک توت، 



1 

 

- Eretmocerus sp. nr trialeurodis Hayat* (Hym.: Aphelinidae) 
 (6و  4 يهاشکل)

 

 
 

شفيره زنبور درون  -Eretmocerus sp. nr trialeurodis :Aزنبور پارازیتوئيد  -4شكل 

حشره  -Aleuroclava jasmini sensu lato ،Bپوره سن چهارم )شفيره( سفيدبالک توت، 

 کامل.

 

 
 

 Aleuroclava jasminiهاي پوره سن چهارم )شفيره( سفيدبالک توت، پوسته -6شكل 

sensu latoشده با زنبورهاي ، پارازیتهEretmocerus sp. nr trialeurodis  سمت(

 )سمت چپ(. Encarsia strenuaراست( و 
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 شكارگرها -ب

ها را شامل کنه هاي مختلف حشرات و یک گونه ازگونه از راسته 95 ،شکارگرها

 شوند:مي

 
- Adalia bipunctata (L.) (Col.: Coccinellidae) 

- Chilocorus bipustulatus (L.) (Col.: Coccinellidae) 

- Clitostethus arcuatus (Rossi)* (Col.: Coccinellidae) 

 (5)شکل 
- Coccinella septempunctata L. (Col.: Coccinellidae) 

- Coccinula elegantula Weise (Col.: Coccinellidae) 

- Menochilus sexmaculatus (Fabricius) (Col.: Coccinellidae) 

- Oenopia conglobata (L.) (Col.: Coccinellidae) 

- Scymnus syriacus Marseul (Col.: Coccinellidae) 

- Coenosia attenuata Stein (Dip.: Muscidae) 

- Orius sp. (Hem.: Anthocoridae) 

- Geocoris punctipes (Say) (Hem.: Geocoridae) 

- Campylomma diversicorne Reuter (Hem.: Miridae) 

- Ectagela guttata Schmidt* (Hem.: Miridae) 

 (1)شکل 
- Malacocoris chlorizans (Panzer) (Hem.: Miridae) 

 (8)شکل 
- Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) 

 (1)شکل 
- Scolothrips longicornis Priesner (Thys.: Thripidae) 

- Typhlodromus bagdasarjani Wainstein & Arutunjan (Acari: 

Mesostigmata: Phytoseiidae) 

https://species.wikimedia.org/wiki/Weise
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الرو، در حال تغذیه از  -Clitostethus arcuatus :Aهاللي، کفشدوزک لکه -5شكل 

 حشره کامل. -Cشفيره،  -Aleuroclava jasmini sensu lato ،Bپوره سفيدبالک توت، 

 

 
 

هاي سفيدبالک توت، در حال تغذیه از پوره Ectagela guttataسن شکارگر  -7شكل 

Aleuroclava jasmini sensu lato. 
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 Aleuroclava، شکارگر سفيدبالک توت، Malacocoris chlorizansسن  -8شكل 

jasmini sensu lato. 

 

 
 

هاي سفيدبالک در حال تغذیه از پوره Chrysoperla carneaبالتوري الرو  -1شكل 

 .Aleuroclava jasmini sensu latoتوت، 
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 وتت دبالکيسف يعياز عوامل كنترل طب تيحفظ و حما يهاروش
هاي کنترل ترین روشهزینهو کمثرترین ؤیکي از م 9روش حفظ و حمایت

هاي چندساله و دائمي، مانند بومویژه در زیستشود که بهمحسوب مي بيولوژیک

ها، مراتع و فضاي سبز شهري، از قابليت توسعه و اجرایي باالیي برخوردار جنگل

ین ترشده در چند سال اخير، در ادامه به مهمهاي انجاماست. براساس نتایج پژوهش

در  2يزیست رهاي قابل توصيه براي حمایت از دشمنان طبيعي و حفظ تنوعراهکا

 .شوددر فضاي سبز شهر تهران اشاره ميراستاي کنترل سفيدبالک توت 

 

 ي زراعيهاروش -الف

 تنوع کشت -9

 دبالکيسفهاي اصلي از ميزبان تونیدرختان توت و زدر فضاي سبز شهر تهران 

 ایجه دو در زبانيعنوان مبه زين يگرید اهانيگبراین، عالوه .دنشويمحسوب متوت 

 دبالکيدر سطح شهر مشاهده شدند که البته تراکم مراحل نابالغ سف ياتفاق زبانيم

 زيناچ اري(، بستونی)توت و ز ياصل زبانيبا دو م سهیدر مقا ژهیوها، بهآن يوتوت ر

، 3برگ نو )ترِوِن( عبارتند از: اهانيگ نیشدند. ا يآورندرت مشاهده و جمعبود و به

زرشک  و 99تالي، پاپ91، خرزهره1، سنجد8ديسف دي، ب1رهيسپ، ا5ِ، انار6، نارون4راکانتايپ

باتوجه به دامنه ميزباني سفيدبالک توت در شهر تهران و سایر گياهان  .92ينتیز

انتخاب در (، الزم است 9این آفت گزارش شده است )ميزباني که در دنيا براي 

                                                 
1 Conservation 
2 Biodiversity 
3 Ligustrum vulgare 
4 Pyracantha cf. crenulata 
5 Ulmus minor 
6 Punica granatum 

7 Spiraea cf. crenata 
8 Salix alba 
9 Elaeagnus angustifolia 
10 Nerium oleander 
11 Hedera helix 
12 Berberis cf. thunbergii 
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ضاي سبز فتنوع کشت  منظور بهبودها بهگياهان جدید و بازطراحي و جایگزیني آن

ویژه شده، بهشهر تهران و نيز ایجاد گسستگي در یکپارچگي درختان توت کاشته

 ها، دوراندیشي و دقت الزم صورت گيرد.ها و رفوژ مياني بزرگراهدر حاشيه خيابان

سسه ؤز مانهال، توزیع و کاشت  انتخاب، پيش از که شوددرهمين راستا، توصيه مي

ها و گلسسه تحقيقات جنؤ، مسازمان حفظ نباتات ،پزشکي کشورتحقيقات گياه

 استعالم شود.ربط نيز و درصورت لزوم از سایر مراجع ذي مراتع

که آلودگي ارقام مختلف  مشخص شدهاي اوليه شایان ذکر است که در بررسي

س از توجهي دارد. شایسته است پقابل درختان زیتون به سفيدبالک توت تفاوت

ورمشابه، طبهانجام تحقيقات الزم و تأیيد این موضوع، انتخاب ارقام مقاوم زیتون، و 

هاي گياهي مقاوم احتمالي براي کاشت و جایگزیني در فضاي سبز سایر ميزبان

 .قرار گيردتهران مد نظر 

توان بز شهري به موارد زیر ميسطورکلي، از مزایاي افزایش غناي فلور فضاي به

 اشاره کرد:

تمام  )در انیبندپا ي، حشرات و سایرعيطب اندشمن يو غنا يفراوان شیافزا -

 اي(تغذیه 9هايرسته

 يعيدشمنان طب يبرا (شکار)و جانوري  ياهيگ یيمنابع غذا شیافزا -

دشمنان  ريثو تک يگذرانزمستان يبرا عنوان مثال پناهگاه()به ستگاهیز توسعه -

 يعيطب

 يکلون ایجاد و يعيطب اندشمن تحرک يمطلوب برا هايتشکيل محيط -

 يعيتوسط دشمنان طب کیولوژيکنترل بشرایط  مهيا شدن -

 کاهش احتمال طغيان آفت  -

                                                 
1 Guild 
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ون و شود، شاهد افزایش فبه بيان دیگر، هراندازه برغناي فلور فضاي سبز افزوده 

درنتيجه فراهم شدن هرچه بيشتر شرایط براي رسيدن به تعادل طبيعي پایدار خواهيم 

 بود.

 

 سالمهاي و استفاده از نهالنظارت بر نهالستان  -2

ز توزیع ا است ضروريشده و اساسي در مدیریت آفات، عنوان یک اصل پذیرفتهبه

توت، اجتناب شود. الزمه این امر، نظارت  آلوده به سفيدبالک يهاو کاشت نهال

ر هاي آلوده از سایهاست. بدیهي است که از ورود نهالو دقيق بر نهالستان مستمر

رعایت این اصل موجب کاهش  نيز باید جلوگيري شود. جوار تهرانمناطق هم

خود نوبهاقدامات کنترلي، ازجمله مبارزه شيميایي، عليه این آفت خواهد شد که به

به استمرار تعادل طبيعي ایجادشده بين سفيدبالک توت و دشمنان طبيعي آن کمک 

 خواهد کرد.

 

 دارشت گياهان گلتوسعه ک -3

 ،وهانب ای يشکل و حجم انفراد، ازجمله خاص خود يهايژگیباتوجه به و اهانيگ

در واقع مصالح کار محسوب و زنند يسبز حرف اول را م يفضا يدر طراح

سازي و محوطهباتوجه به تغييرات محسوسي که در طراحي فضاي سبز  شوند.يم

ار، دتوسعه گياهان گلدر انتخاب، کاشت و شود، الزم است شهر تهران اعمال مي

کننده شهد و گرده براي عنوان منابع تأمينبه، 2کاسنيان و 9چتریان مانند گياهان تيره

هتمام ا پارازیتوئيد، و شکارگرهاافشان و اعم از زنبورهاي گرده ،بندپایان مفيد

  صورت گيرد.بيشتري 

                                                 
1 Apiaceae 2 Asteraceae 
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 دهيو فرم و هرس سبز ،جوشحذف پاجوش و تنه -4

هاي آلوده به سفيدبالک گونه که در باال درخصوص اجتناب از کاشت نهالهمان

 ،فتبه این آ آلوده درختان توت و زیتون جوشحذف پاجوش و تنه توت اشاره شد،

ر د مدیریت سفيدبالک توتکه در نشریه فني ها آندهي و انجام هرس سبز و فرم

 ردطور غيرمستقيم است، بهداده شده يل توضيحصتف( به2) شهر تهرانسبز  يفضا

 .داشتنقش خواهد حفظ و حمایت از دشمنان طبيعي این آفت 

 

 کوددهيمدیریت تغذیه و  -6

توجهي در ازته، تأثير قابلویژه کود که تغذیه گياهان و ميزان کوددهي، بهازآنجایي

، (4) داردخوار، ازجمله سفيدبالک توت ميزان باروري و توليدمثل حشرات گياه

رخي موارد مشابه ب ،درنظر گرفتن این موضوع در مدیریت تغذیه گياهان فضاي سبز

حفظ و حمایت از دشمنان طبيعي این آفت را براي االشاره، درنهایت شرایط فوق

 .بخشيدبهبود خواهد 

 

 يكيزيف يهاروش -ب

 ي زردهااستفاده هدفمند از تله -9

براي  يهاي زرد چسباز نصب تلهالزم است منظور حمایت از دشمنان طبيعي فعال، به

هاي فروردین، اردیبهشت، خرداد و نيمه اول تير سفيدبالک توت در ماه 9شکار انبوه

صورت پایين بودن جمعيت حشرات کامل تا پایان تيرماه و حتي درو  خودداري شود

صب این ندر ابتداي فصل،  ،به بيان دیگر .تداوم یابد تواندميهاي بعدي نيز هفته

م شرایط فعلي که تراک درها صرفاً به پایش و ردیابي این آفت محدود شود. تله

                                                 
1 Mass trapping 
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 ضرورتي برايمشهود نيست، در طول سال جمعيت و فعاليت پروازي این آفت 

 ود ندارد.جونيز  نوار زردصب ن

 

 شویي درختانآبهدفمندسازي  -2

هاي کنترلي آفات فضاي سبز شهري، ازجمله روش یکي از شویي برگ درختانآب

 ، چنانچه در باال اشاره شد،. در شرایط فعليشودمحسوب ميسفيدبالک توت، 

یک  عنواندرختان را به شویيآب این آفت بدان اندازه نيست که تراکم جمعيت

من ض ،مدیریت این مسئله ،ترتيباینراهکار ثابت در دستور کار قرار داد. به

آالت و نيروي کارگري هاي مرتبط با ماشينجویي در مصرف آب و هزینهصرفه

همراه بهنيز ا راز ایجاد تلفات ناخواسته بر عوامل کنترل بيولوژیک ممانعت مربوطه، 

 .خواهد داشت
 

 هاي شيمياييكشاجتناب از كاربرد آفت -ج

آفات  تیریمد يبرا وهيش نیترجیو را نیترساده یيايميشهاي کشآفتاستفاده از 

ا بدليل مخاطرات مرتبط ها در فضاهاي سبز شهري بهکاربرد آنگياهي است اما 

در  همين دليل است کهبهمواجه است.  جدي هايشهروندان، با محدودیت سالمت

از  حفاظت و حمایتهمچنين  و ،حفظ و افزایش تنوع زیستيهایي بر چنين مکان

شيميایي هاي غيردر قالب برنامه مدیریت تلفيقي با محوریت روش ،دشمنان طبيعي

 .شودکيد ميأت

 هتنها عليیي نهايميشهاي کشکاربرد آفتدر اینجا الزم است اشاره شود که 

( هيچ فتآ تراکم جمعيتشرایط کنوني )پائين بودن  در ویژهسفيدبالک توت، به

درصورت  ،ها عليه سایر آفات فضاي سبز شهري نيزکاربرد آنبلکه توجيهي ندارد، 
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مانند ر، خطگياهي و غيرشيميایي کم زیستي،هاي کشآفتباید محدود به  لزوم،

هاي کشآفتو  گياهي هايبر عصارههاي مبتنيکشکش، آفتهاي حشرهصابون

 موجب توجه به این موضوع در درازمدت .شده باشدبا دزهاي توصيه ،معدني

 خواهد شد. افزایش تنوع زیستي و دشمنان طبيعي

 

 عوامل كنترل بيولوژيکموردي تكثير و رهاسازي  -د

 ،سفيدبالک توتخوردن تعادل طبيعي و طغيان موردي مجدد درصورت برهم

ر و توان نسبت به تکثيها اشاره شد، ميبه آنازاین بر راهکارهایي که پيشعالوه

براي این منظور، اقدام نمود.  9بالتوري سبزرهاسازي برخي از دشمنان طبيعي، مانند 

رس صورت تجاري در دستهاي حاوي تخم بالتوري سبز که بهتوان نصب کارتمي

ناطق از مدر چند منطقه  ازاین نيزشيوه پيش این. را در دستور کار قرار داد هستند

 .ت آمددسبهودوگانه شهر تهران انجام شد که درمجموع نتيجه قابل قبولي بيست

زماني یا کافي نبودن فراواني جمعيت درصورت عدم همافزون بر آنچه اشاره شد، 

هاللي و زنبورهاي پارازیتوئيد اختصاصي سفيدبالک توت )به کفشدوزک لکه

وان نسبت تدر باال رجوع شود(، ميقسمت معرفي دشمنان طبيعي سفيدبالک توت 

ترتيب در ابتدا و انتهاي دوره فعاليت این آفت اقدام نمود. به ،هاگذاري آنبه کانون

بدیهي است براي این منظور تکثير انبوه و رهاسازي مستمر این دشمنان طبيعي 

تر، ازجمله تکثير محدود )براي مثال، هاي سادهتوان با روشرورت ندارد و ميض

 هايهاي حاوي شفيرههاللي( و یا انتقال برگتعداد هزار عدد کفشدوزک لکه

 .دبالک توت به منطقه)هاي( مورد نظر، به این مهم دست یافتيسف شدةپارازیت

 شایان ذکر است که دستورالعمل تکثير کفشدوزک مذکور در دست تهيه است.

                                                 
1 Chrysoperla carnea 
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 پيشنهادات
ي مهار طغيان سفيدبالک توت در فضا آمده دردستهاي بهها و تجربهبراساس یافته

 :شودهاد مينسبز شهر تهران، موارد زیر پيش

اري و همکبا مشارکت  توت سفيدبالک شبکه مراقبتتداوم فعاليت  -

ضاي ها و فمراکز تحقيقات، آموزش و مشاوره )تام( سازمان بوستانکارشناسان 

 فاتپایش سایر آعنوان یک الگوي موفق براي و تعميم آن به سبز شهر تهران

احتمال  اببه شهرهایي مانند کرج  سفيدبالک توتتعميم دستورالعمل مدیریت  -

 آمده در تهرانوقوع شرایط پيش

، افزایش اطالعات عمومي و سازيفرهنگاي براي رسانهاستفاده از فضاي  -

رساني دقيق علمي از کانال نگرش شهروندان ازطریق اطالعاحياناً اصالح 

 ربطذيمتخصصين 

پيشگيري  با هدف Pealius mori سفيدبالک وضعيت دشمنان طبيعي پایش -

 فضاي سبز شهر تهران در يت آن روي درختان توتعاز طغيان جم
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