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فاجعھ در کمین 
  شھروندان تھران

  
  مگس  سفید

  یا
  عسلک

  
  
  
  

  گرد آوری 
  بابک وزیری
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  مقدمھ
 
 فت مگس سفید یا عسلک پنبھآ

 
 مگس سفید یا عسلک پنبھ

 White flies:  نام التین 
 Gennadius  Bemisia tabaci: نام علمی 

Syn.: Bemisia gossypiperda Misraet Lamba 
 ))Hom., Aleyrodidae: نام خانواده و راستھ 

 
 
 

ن شا اید حتماً درباره حال این مھمان ناخوانده را ندیده اگر تابھ
گردھای سرگردان سفیدرنگ ریزی کھ ! ھای سفید اید، مگس شنیده

ھای مرکز شھر تھران چون طالقانی  این روزھا ھنگام گذر از خیابان
دقتی کنی  نشینند و اگر کمی بی بر سر و لباس می... خان و  و کریم

ھا بھ  از پنجره. انگار تمامی ندارند. شوند وارد چشم و دھان می
رند و خالصھ اسباب آزار جماعتی بزرگ از آو داخل ھجوم می

 .اند ساکنان پایتخت شده
رسد در خیلی از مناطق جنوب  طور کھ از گوشھ و کنار خبر می آن

روز نیز بر تعداد و  اند و روزبھ غرب و مرکزی شھر گسترده شده
ھای دیگر ھم  این آفت در شھر. شود شان افزوده می گستردگی

حال برای محدود کردن و از  ی آنچھ تابھگوی. است وبیش دیده شده کم
شده کارساز نبوده و این گردھای ریز جدید،  کار برده بردنشان بھ بین 

 .پای ریزگردھای دیگر خودنمایی خواھندکرد حاالحاالھا پابھ
 .ھا مقابلھ کرد ببینیم این موجودات چیستند و چگونھ باید با آن
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عسلک پنبھ نیز  کھ سفیدبالک یا) Whitefly(ھای سفید  مگس
ھا دارند و  ھا و انواع شپشک شوند شباھت بسیاری بھ شتھ می نامیده

توان  ھا را می آن. کنند ھا با مکیدن شیره گیاھان تغذیھ می مانند آن
ھای گیاھان یافت و فعالیتشان در طی ساعات گرم روز  در زیر برگ

با تکاندن گیاھی با آلودگی شدید، ابرھای سفیدی از . است
 .ھای سفید بالغ و بالدار بھ آسمان بلند خواھدشد سمگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بخش اول
 
 

 یا سفیدبالک    مگس سفید
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بیش . ھستند) Aleyrodidae(حشراتی در خانواده سفیدبالکان    
 .است گونھ از این خانواده توصیف شده ١۵۵٠از 
 

الت فاژ برای طیف وسیعی از محصو ھا از آفات مھم و پلی سفیدبالک
کشاورزی مھم در بسیاری از نقاط جھان بھ ویژه در مناطق 

 .باشد گرمسیری می
ھا در مناطق گرمسیری و نیمھ گرمسیری و بھ ویژه در  سفیدبالک 

ای در  ای بر روی گیاھان زینتی و محصوالت گلخانھ شرایط گلخانھ
 .شوند ھای خیلی باال دیده می جمعیت

 
 
 
 

 ھا ویژگی
 

ھا بھ وسیلھ  ھای آن کوچک و سطح بدن و بال ھا اندازه سفیدبالک
در ظاھر این حشرات ھمانندی . است پودر سفید رنگی پوشیده شده

زیادی بھ یک پروانھ کوچک دارند، اما در مقیاس کوچکتر، حشرات 
توانند آزادانھ بھ اطراف پرواز  کامل این خانواده فعال بوده و می

ال تغذیھ از شیره گیاھان کنند و عموماً در زیر برگ گیاھان و در ح
 .شوند مشاھده می

 
ھای راستھ  از نظر دگردیسی، حشرات این خانواده با سایر خانواده

در این حشرات پوره . ھای نر تفاوت دارند باالن بھ جز شپشک نیم
ھای سنین دو، سھ و چھار در روی  سن اول فعال است ولی پوره

 .رسند می ھا بھ نظر گیاھان ثابت ھستند و ھمانند شپشک
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کنند و ھمانند  ھا با حشرات کامل از شیره گیاھان تغذیھ می پوره
ھا  در سفیدبالک. ھای ویروسی مختلف ھستند ھا ناقل بیماری شتھ

باشد کھ  بخشی از رشد بال خارجی و بخشی دیگر از رشد داخلی می
 .بھ آن دگردیسی بینابین گویند

 
کنند کھ  ادی عسلک میھا تولید مقادیر زی این حشرات ھمانند شتھ

این عسلک در گیاھان باعث جذب گرد و خاک و مخصوصاً رشد 
این عامل سبب کاھش مشتری . گردد ھای َگندروی می قارچ

 .شود ای در بازار می محصوالت گیاھان زینتی و گیاھان گلخانھ
 

ھا از توانایی بسیار باالیی در تولید مثل  ھا ھمانند شتھ سفیدبالک
جمعیت خود را در مدت زمان کوتاھی بسیار افزایش برخوردارند و 

 .دھند می
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 بخش دوم
 
 
 
 

  ھای سفید ھای ویروسی از طریق مگس انتقال بیماری
 

آن  Bھای متعددی ھستند کھ بیوتایپ  مگس سفید دارای زیرگونھ
  . زیرگونھ موجود در ایران است
ھای مگس  ترین زیرگونھ و مقاوم ترین این بیوتایپ یکی از خطرناک

ھای جدی بھ محصوالت کشاورزی  سفید است کھ سبب بروز آسیب
ھایی  توانند آسیب این نوع حشرات می. شود ھایی بھ آن می و خسارت

فرنگی گذاشتھ و  را بروی محصوالت کشاورزی ازجملھ گوجھ
موجب شده است کھ اندک ھوای پاک محیط شھری کھ توسط 

 .شود نیز بھ خطر بیفتد میدرختان تأمین 
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ھمچنین برخی مطالعات بر روی این حشرات نشان داده است کھ این 

ھای جدی بر روی افراد گذاشتھ و بھ علت  توانند آسیب موجودات می
انتقال بیماری و ویروس باعث ایجاد مشکالتی برای بیماران خاص 

 .شود
 

د بھ با توجھ بھ کوچک بودن مگس سفید و اینکھ قابلیت ورو
دستگاه تنفسی را از طریق حفرات بینی و دھان دارد، لذا این حشره 

تواند سبب بروز التھاب و عفونت در دستگاه تنفسی فوقانی شده  می
طلب قارچی و باکتریایی  ھای فرصت و زمینھ را برای بروز عفونت

ھای طوالنی در روز در محیط خارج از  افرادی کھ ساعت. فراھم کند
ھای ریوی و  رند یا افراد مستعد بھ ابتال بھ بیماریخانھ حضور دا

ای یا فیلتر  ھای پارچھ عفونی، کودکان و افراد سالمند باید از ماسک
 .دار استفاده کنند

 
ھای مگس  بیشترین توصیھ برای مقابلھ و مراقبت درزمینھ آسیب

 .سفید مربوط بھ دستگاه تنفسی فوقانی است
 

تواند باعث تحریک مخاط  فسی میاین حشره با ورود بھ مجاری تن
شده و تظاھرات آلرژیک ازجملھ عطسھ و سرفھ شده و ھمچنین 
آبریزش بینی را خصوصاً در کودکان، افراد مسن و بیماران مبتالبھ 

ای تنفسی و آلرژیک مانند آسم، بیماری انسدادی  ھای زمینھ بیماری
  .سبب شود… و) COPD(تنفسی مزمن 

  
تواند تأثیرگذار  ینھ انتقال آلودگی نیز میھمچنین مگس سفید درزم 

باشد، این موضوع دربارٔه افرادی کھ دارای نقص سیستم ایمنی از 
کننده پیوند، بیماران مبتالبھ سرطان، یا آنھایی  قبیل بیماران دریافت
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کنند، از  کننده سیستم ایمنی استفاده می کھ از داروھای سرکوب
 .اھمیت بیشتری نیز برخوردار است

 
  ھا بھ شود کھ در صورت ورود مگس سفید بھ چشم توصیھ می

ھا را در معرض جریان آب قرار داده بشویند تا حشره  سرعت چشم 
شده و در صورت ورود این حشره بھ مجاری بینی  ھا خارج و آلودگی

تداوم حضور . توان با شستشوی با آب آن را خارج کرد نیز می
طی و بھداشتی برای محی ھای سفید موجب فاجعھ زیست مگس

 .باشد شھروندان در محیط شھری می
 
 
 
 
 
 

 بخش  سوم
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  حشرٔه آفت دشمنان طبیعی این
 

ھای  توان از گونھ ھا می ھای مبارزه بیولوژیک با آفت در برنامھ
استفاده » ای نقطھ کفشدوزک ھفت«ویژه  مختلف کفشدوزکھا و بھ

کرد این گروه از حشرات بھ دالیل بسیاری از اھمیت برخوردار بوده 
ھا را در فواصل  ھا و انواع مختلف آفت و توانایی کنترل جمعیت شتھ

کھ در شرایط مطلوب بھ طور متوسط  طوری ند، بھزمانی اندکی دار
کند و یک الرو کفشدوزک  پوره شتھ باقال تغذیھ می ٢۴روزانھ از 
ای در طول دوره رشد و نمو خود بھ طور متوسط از  ھفت نقطھ

 .کند ھزار شتھ تغذیھ می ٩ھزار شتھ و حشره بالغ آن از
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ی مگس سفید بعنوان  انگل برا( از جملھ مھمترین پارازیتوییدھا 
  :توان و دشمنان طبیعی مگس سفید می)عمل می کنند

  ،Encarsia formosaزنبور  - 1
  ) Delphastus pusillus(کفشدوزک سیاه  - 2
  ) Anthocoridae(شبگزھای گل   - 3

 .را نام برد
 

کند و  ھا ی مگس سفید تخمگذاری می زنبور فورموسا روی پوره
شود داخل  خارج میزمانی کھ الرو زنبور فورموسا از تخم 

کند و سپس بھ  ھای مگس سفید شده و از آنھا تغذیھ می پوره
 .شود صورت زنبور بالغ خارج می

 
ھایی  کفشدوزک سیاه و شبگزھای گل نیز بھ صورت مستقیم از پوره

 .کنند مگس سفید تغذیھ می
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش چھارم
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  چرا تھران؟
  دالیل طغیان در محیط شھری

 
طغیان این حشره در محیط شھری تغییرات اکو سیستم از دالیل مھم 

کھ مگس سفید را (است؛ یعنی حشرات شکارگر از جملھ زنبورھا 
ھای سفید افزایش  روند، در نتیجھ مگس از بین می) کنند شکار می

 .یابند می
 

 در ایران
دھد افزایش جمعیت مگس سفید با از بین رفتن  ھا نشان می بررسی
رویھ و مبارزه شیمیایی  ھای بی پاشی ھ دلیل سمھای حشره ب پارازیت

با آفات در اطراف شھر تھران و در سطح شھر و برخی مناطق 
 .مانند منطقھ شش ایجاد شده است

 
با وجود ادعای مسئوالن بر بی خطر بودن این آفت، شھرداری 

تاریخ  تھران اقدام بھ مبارزه مکانیکی با آنھا کرده و بنابر خبری بھ
رئیس سازمان پارکھا و فضای سبز شھرداری  ١٣٩٣ شھریور ٢٩

ھا در سطح شھر  دیگر مگس«تھران در گفتگویی مدعی شد کھ 
 .»نیستند

 
بعد از چند سال حضور این حشره در تھران سازمان گیاھپزشکی و 

اند تشخیص بدھند کھ این  سازمان حفاظت محیط زیست نتوانستھ
علیرضا نادری . اند نکردهای است یا آن را اعالم  حشره از چھ گونھ

ای  در مصاحبھ ٩۴شناس سازمان محیط زیست مھر سال  حشره
ھای شناسایی نشده است و ھنوز  گفت کھ این سفیدبالک از گونھ

ھم فقط  ٩۵تا مھر سال . ایم نوع دقیق آن را شناسایی کنیم نتوانستھ
ھست  Aleuroclavaاعالم شده این است کھ این حشره از جنس 

گونھ توصیف شده و  ١٢٠از این جنس تاکنون بیش از  در حالیکھ
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مشخص نیست این سفیدبالک از کدام گونھ است و مشخصات دقیق 
اما در مشاھدات میدانی کامالً واضح است کھ این حشره . آن چیست

دارد و تجمع """توت کاکوزا  """ارتباط بسیار نزدیکی با درخت
توت کاکوزا یا . ستآنھا روی برگھای این درخت کامالً مشھود ا

نوعی درخت بومی ) Broussonetia papyrifera(توت کاغذی 
شرق آسیاست کھ چند سال است کھ شھرداری تھران کشت آن را بھ 

 .صورت وسیع در تھران آغاز کرده است
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  بخش پنجم
 

  ھای مسئوالن محیط زیست توصیھ
 

بودن این حشرات برای مسئوالن محیط زیست، با آنکھ از بی خطر 
اند تا مراقب باشند،  اند ولی، از شھروندان خواستھ انسان خبر داده

در تھران نیز اداره . ھای سفید در چشم و دھان آنھا نرود مگس
ای اخطار داده است تا  محیط زیست طبیعی استان تھران در نامھ

 اقدامات الزم نسبت بھ شناسایی منبع و راھکارھای کنترل این آفت
 .انجام شود ھر چھ سریعتر

 
معاون دفتر  ١٣٩۴با افزایش تعداد این حشره در تھران در سال 

آگاھی سازمان حفظ نباتات با ھشدار در خصوص خطر انفجار  پیش
جمعیت این مگس در تھران اظھار داشت کھ اگر با عملیات واکنش 
سریع در خصوص مقابلھ با این حشره اقدامی نشود سال آینده با 

ھ بھ سرعت تکثیر این آفت شاھد خواھیم بود کھ بدون ماسک توج
 ھا تردد و نفس بکشند توانند در خیابان حتی مردم نمی
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ھای مگس سفید توسط الرو زنبور فورموسا  پارازیتھ شدن پوره
 روی برگ گوجھ فرنگی
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 تغذیھ شبگزھای گل از پوره مگس سفید
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  بخش  ششم
  

 اخبار  ضد و نقیض
 
 
 
 
 

طبیعت راه ھای خود را برای رسیدن بھ تعادل دارد ولی انسان با 
دستکاری آن این نظم را بھ ھم زده و با تغییر شرایط آب و ھوایی و 

ستفاده بی رویھ از آفت کشھا باعث ایجاد پیدده ھای آزار دھنده ای ا
 .می شود

 
افزایش جمعیت این حشره خطري براي انسان نداشتھ و فقط بھ  

چنانچھ این آفت روي .  گیاھان و خوراک انسان آسیب مي زند
محصوالت کشاورزي یا گیاھان تزئیني بنشیند نوعي بیماري تولید 

 . شود گي گیاه مي  کیدکند کھ باعث خش  مي
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مسئوالن محیط زیست تھران نیز با آنکھ از بی خطر بودن این 
حشرات برای انسان خبر داده اند ولی از شھروندان خواستھ اند تا 

 !مراقب باشند مگس ھای سفید در چشم و دھان آنھا نرود
  

 حملھ شھرداری با آب و صابون بھ ارتش آفت ھا
 

 
 
 
  

با وجود ادعای مسئوالن بر بی خطر بودن این آفت، شھرداری 
تھران اقدام بھ مبارزه مکانیکی با آنھا کرده و مختاری، رئیس 

ن سازمان یارکھا و فضای سبز شھرداری تھران این روش را بھتری
 .راه مقابلھ دانستھ است
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ھای  مختاری با اشاره بھ اینکھ با شناسایی رد مگسجناب آقای 
سفید متوجھ شدیم کھ بیشتر آنھا در جنوب غربی تھران مشاھده 

  :خاطرنشان کرد  شده است،
  
ھای سفیدی کھ در برخی مناطق شھر تھران مشاھده شده با  مگس 

  .ایم رل کردهمبارزه مکانیکی کھ بھترین روش است کنت
  
 

 ھای سفید بھ تھران دالیل ھجوم مگس
ھا و فضای سبز شھرداری تھران با اشاره بھ  رئیس سازمان پارک

این : ھای درجھ دو ھستند، گفت ھای سفید از نوع آفت اینکھ مگس
آفات ضرری برای فضای سبز شھری ندارند اما مبارزه مکانیکی با 

 .آنھا در حال انجام است
 

درباره مگس   وگو با خبرگزاری تسنیم، تاری در گفتمحمد مخ علی
ھای سفیدی   بھ دلیل شباھت و گرد: اظھار داشت  سفید در پایتخت،

" مگس سفید" ھای این حشره وجود دارد بھ نام  کھ روی بال
ای و مزارع جالیزی  آفات گلخانھ  معروف شده است؛ این حشرات،

دو ھستند و آفات  ھستند کھ در فضای شبز شھری جزء آفات درجھ
 .آیند کلیدی بھ شمار نمی

 
یکی از دالیل طغیان این حشره در محیط شھری :  وی ادامھ داد

شرایط آب و ھوایی بھ ویژه افزایش طول دوره گرما در تابستان 
یابند  است؛ وقتی دوره گرما طوالنی شود این حشرات افزایش می

بھ دلیل استفاده تر تغییرات اکو سیستم است؛ یعنی  اما دلیل مھم
کیفیت در مزارع اطراف تھران،  رویھ از سموم شیمیایی بی بی

کھ مگس سفید را شکار ( حشرات شکارگر از جملھ زنبورھا 
 .یابد ھای سفید افزایش می  در نتیجھ مگس  روند، از بین می) کنند می
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ھا و فضای سبز شھرداری تھران با اشاره بھ  رئیس سازمان پارک

ھای سفید متوجھ شدیم کھ بیشتر آنھا در  اسایی رد مگساینکھ با شن
  صفادشت واقع در جنوب غربی تھران مشاھده شده است،

ھای سفیدی کھ در برخی مناطق شھر تھران  مگس: خاطرنشان کرد
مشاھده شده با مبارزه مکانیکی کھ بھترین روش است کنترل 

کھ محیط  شود در مبارزه شیمیایی از سموم استفاده می. ایم کرده
شویی مورد  کند اما در مبارزه مکانیکی شیوه آب  زیست را آلوده می

 .گیرد استفاده قرار می
 

ھا و فضای سبز شھرداری تھران در پاسخ بھ  رئیس سازمان پارک
اید چھ مدت زمان از بین رفتن  ای کھ در پیش گرفتھ اینکھ با شیوه

 .ح شھر نیستندھا در سط دیگر مگس: انجامد، گفت آنھا بھ طول بی
 

استادمعین،   خان، وی در پاسخ بھ اینکھ در نقاطی مانند خیابان کریم
اظھار   شود، فردوسی و جمھوری تعداد بسیاری از آنھا مشاھده می

خیر؛ مسئوالن فضای سبز مناطق ما و کارگرھایشان در : داشت
 .سطح شھر حضور دارند

 
  
کھ محیط زیست را شود  در مبارزه شیمیایی از سموم استفاده می 

شویی مورد استفاده  کند اما در مبارزه مکانیکی شیوه آب  آلوده می
 .گیرد قرار می

 
شویی بھ صورت  آب: وی در تشریح این روش مکانیکی گفت

مستمر با توجھ بھ وجود آلودگی ھوا در حال انجام است و 
صبح  5شب تا  12ھا از   ایم کھ درختان کدام خیابان کرده  ریزی برنامھ
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شویی شوند و اگر این آفت جایی مشاھده شود از صابون استفاده  آب
 .شود می
 

کش بھ  ھای مستمر با استفاده از صابون حشره شویی آب: وی گفت
کھ قابل حل در آب است و با فشار زیاد از " پالیزین"نام تجاری 

گیرد کھ مسلماً بھترین  شب بھ بعد مورد استفاده قرار می 12ساعت 
شویی باید بھ نحوی  ای از بین بردن حشرات است البتھ آبروش بر

 .ھا را کامال پوشش دھد صورت گیرد کھ زیر برگ
 

استفاده از این صابون ضمن اینکھ حشره را : مختاری تصریح کرد
برد باعث لغزنده شدن سطح برگ و در نھایت افتادن  از بین می

رت گرفتھ بھ با توجھ بھ ابالغیھ صو. شوند حشرات از روی برگ می
 .شیوه مورد نظر در حال انجام است  مناطق،

 
 
 

از موفقیت آمیز بودن این  چندی  پیش  ادعا  شد  و آن این  بود کھ 
مدعی حتی  تسنیم روزنامھ  روش خبر داده بود در گفتگویی با 

؛ ولی با گذشت "ھا در سطح شھر نیستند دیگر مگس" کھ  ند شد
کالفھ کننده این حشرات در  ھنوز شاھد حضور این ھمھ مدت 

  .مناطق مرکزی شھر ھستیم
  
  

رییس اداره محیط زیست طبیعی استان تھران با بیان اینکھ در 
صورت افزایش یکباره دما در پایتخت احتمال طغیان مجدد مگس 

محیط زیست بھ شھرداری و وزارت جھاد : سفید وجود دارد گفت
 .داده استاخطار جھت کنترل و شناسایی این آفت اخطار 
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امیر عباس احمدی در گفتگو با خبرنگار مھر با بیان این مطلب 
 11و  10تماس ھای مکرر شھروندان بھ ویژه از مناطق : افزود

تھران در طی ده روز اخیر مبنی بر افزایش آفت مگس سفید در این 
مناطق منجر بھ ارسال نامھ ای از سوی محیط زیست استان تھران 

 .اداره آفات وزارت جھاد کشاورزی شد بھ شھردار پایتخت و
 

بھ گفتھ وی، در این نامھ محیط زیست اخطار داده است تا اقدامات 
الزم نسبت بھ شناسایی منبع و راھکارھای کنترل این آفت ھر چھ 

 .سریعتر انجام شود
 

البتھ : رئیس اداره محیط زیست طبیعی استان تھران اظھار داشت
ھ پایدار شھرداری تھران اعالم رئیس ستاد محیط زیست و توسع

کرده است کھ منشاء این آفت پنبھ زارھای اطراف تھران ھستند کھ 
بھ دلیل خشکسالی با این آفت بھ طور گسترده مواجھ شده و در 

 .سایر فضاھای سبز پایتخت نیز افزایش این حشره دیده می شود
 

البتھ این یک فرضیھ است و ممکن است : احمدی تصریح کرد
سفید آفت جدیدی باشد کھ بھ تازگی وارد پایتخت شده کھ باید مگس 

نسبت بھ شناسایی گونھ و علت بروز آن بررسی ھای الزم انجام 
 .شود

 
وی با بیان اینکھ سازمان محیط زیست بخش تخصصی در مورد 

سازمان پارکھا و فضای سبز شھرداری : دفع آفات ندارد، افزود
شاورزی بایستی ھر چھ سریعتر تھران و اداره دفع آفات وزارت ک

برای کنترل و شناسایی این آفت اقدام کرده و محیط زیست بھ عنوان 
یک دستگاه نظارتی در این زمینھ ھشدارھا و اخطارھای الزم را بھ 
دستگاھھای مربوط داده و حتی اعالم آمادگی کرده با اینکھ سازمان 
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کری و محیط زیست بخش تخصصی دفع آفات ندارد اما برای ھمف
 .مشاوره با این دستگاھھا ھمکاری کند

 
البتھ : رئیس اداره محیط زیست طبیعی استان تھران یادآور شد

اداره کل بھداشت نیز بایستی با نظارت بر روش ھای جمع آوری 
زبالھ ھا توسط شھرداری نیز این جنبھ موضوع را کھ ممکن است 

ع آوری این حشره در اثر رعایت نکردن مسائل بھداشتی درجم
زبالھ ھا افزایش یافتھ باشد را بررسی کرده و اثرات این آفت بر 

 .سالمت مردم را گزارش دھد
 

احمدی در پاسخ بھ اینکھ آیا شھرداری و وزارت جھاد پاسخ نامھ 
روز  10با وجود گذشت حدود : نگاری محیط زیست را داده اند گفت

 .از نامھ نگاری ھنوز پاسخی دریافت نشده است
 

روز زمان مناسبی برای گسترش و  10ر پاسخ بھ اینکھ وی د
طغیان یک حشره است و بایستی مسئوالن ھر چھ زودتر بھ این 

البتھ با توجھ بھ اینکھ دمای ھوا : موضوع رسیدگی کنند تأکید کرد
در روز ھای پایانی تابستان روبھ کاھش است احتمال گسترش این 

کباره دما در پایتخت حشره وجود ندارد ولی در صورت افزایش ی
 .ممکن است مگس سفید طغیان کند
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  :منبع
 
 

اخطار محیط زیست بھ شھرداری و وزارت جھاد برای کنترل مگس 
 احتمال طغیان مجدد آفت با افزیش یکباره دما/ سفید

 مگس سفید 
 ١۴:۵٢ - ١٣٩٣شھریور  ٣١دوشنبھ  -  2375351: شناسٔھ خبر

  محیط زیست> جامعھ 
 

 ١٣٩۴مھر  ٢٣ -  ٢٠:  ٠١: تاریخ انتشار٢٣٠۶٢٨ :کد خبر
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  بخش ھفتم
  

  نجاتی  از طبیعت
 

 استفاده طبیعت از شکارگرھا برای مھار مگس ھای سفید
 

ھ ندادن روش ھای بھ کار گرفتھ شده در مقابل این پدیده جدید نتیج
پایتخت، ما را بر آن داشت تا بھ دنبال آشنایی با روش ھای طبیعت 

 .برای مھار این آفت برویم 
 

تا  1378بر اساس نمونھ برداري ھاي انجام شده طي سال ھاي 
از مناطق مختلف استان ھاي مازندران و گلستان در رابطھ  1382

گونھ شکارگر بھ  64با  شناسایي بندپایان شکارگر مگس سفید، 



 27

عنوان دشمنان طبیعي سفید بالک ھا شناسایي شدند و توسط 
 . متخصصین صاحب نظر مورد تایید قرار گرفتند

 
در پژوھشی کھ در مجلھ علوم کشاورزی و منابع طبیعی منتشر شد 

غذیھ ھر عالوه بر شناسایي شکارگرھاي سفید بالک ھا، میزان ت
یک از آنھا نیز روي مراحل مختلف زیستي سفید بالک پنبھ در 

نتایج آزمایش ھاي تغذیھ اي نشان . شرایط آزمایشگاه بررسي شد
داد کھ از میان گروه ھاي مختلف شکارگران، بالتوري سبز ، 

، مگس و سن بھ ترتیب داراي بیشترین . کفشدوزک ھفت نقطھ ای
 .تلف زیستي سفید بالک پنبھ بودندکارآیي در تغذیھ از مراحل مخ

 
 بالتوری سبز

 

 
 
 

بالتوري سبز داري توان شكارگري باالیي در تغذیھ از سایر حشرات 
ترل آفات گیاھي در قالب بھ ھمین دلیل از این حشره در كن. مي باشد

) IPM( برنامھ ھاي كنترل بیولوژیك و مدیریت تلفیقي آفات 
 .استفاده مي شود
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این حشره مفید بھ دلیل خصوصیات خاص و منحصر بھ فرد خود بھ 
عنوان یكي از عوامل بسیار موثر و كارا در برنامھ ھاي مدیریتي 

سطح تجاري  آفات محصوالت مختلف بھ كار مي رود و ھم اكنون در
در اغلب كشورھاي پیشرفتھ جھان پرورش داده شده و رھا سازي 

 .مي شود
 

 کفشدوزک ھفت نقطھ ای
 

ھاي  توان ازگونھ ھاي مبارزه بیولوژیک با آفت ھا مي  در برنامھ
اي نیز استفاده  نقطھ ھفت   ویژه کفشدوزک ھا و بھ مختلف کفشدوزک

ھمیت برخوردار بوده و کرد این گروه از حشرات بھ دالیل ذیل از ا
ھا و انواع مختلف آفت ھا را در فواصل  توانایي کنترل جمعیت شتھ

 :زماني اندکي دارند
 
 سرعت نشو و نماي زیاد مراحل مختلف رشدي  — 
 درپي در سال توانایي ایجاد چندین نسل پي — 
 ھا و آفت ھا تغذیھ توأم حشرات بالغ و الروھا از شتھ — 
 شرایط متفاوت جغرافیایي و اقلیمي سازگاري سریع با — 
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گونھ در مرحلھ الروي و بلوغ عموماً شکارگر آفات  افراد این
ھایي کھ روي  تر از شتھ محصوالت کشاورزي ھستند و بیش

نمایند  کنند، تغذیھ مي گیاھان مختلف فعالیت مي  ھا و برگ ھسرشاخ
ھا و سایر  ھا و الروھاي جوان برخي از پروانھ در مواردي نیز تخم

در شرایط مطلوب . گیرند آفات نیز مورد تغذیھ این حشرات قرار مي
کند و یک  پوره شتھ باقال تغذیھ مي 24بھ طور متوسط روزانھ از 

اي در طول دوره رشد و نمو خود بھ  طھالرو کفشدوزک ھفت نق
ھزار شتھ تغذیھ  9طور متوسط از ھزار شتھ و حشره بالغ آن از

 .کند مي
 

 مگس
 

پنج گونھ مگس شکارگر بھ عنوان دشمنان طبیعی بالک ھا 
مجموع میانگین تغذیھ ای مگس ھای شکارگر . شناسایی شده است

گس ھای از مراحل مختلف زیستی سفید بالک ھا نشان میدھد م
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بیشترین راندمان را در کنترل سفید بالک    A.formosusشکارگر 
  . ھا دارا است

 

 
 
  
  
  
 

از طرف دیگر با توجھ بھ این کھ در بین پنج گونھ مگس شکارگر، 
دارای قدرت تغذیھ   D.manihotiو  A.formosusدو گونھ  فقط 

از تخم ھای سفید بالک ھا می باشند، بنابر این ، نقش دو گونھ 
مگس مزبور در کاھش تراکم جمعیت سفید بالک ھا بیش از سایر 

 .گونھ ھا حایز اھمیت است
 

  سن ھای شکارگر
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گونھ از سن ھای شکارگر بھ عنوان دشمنان طبیعی سفید بالک  21
   O.albidipennisگونھ   21ھا شناسیایی شده اند کھ در بین این 

دارای قدرت شکارگری بیشتری در مقایسھ با سایر گونھ ھا در 
 . ین اول و دوم برخوردار استجھت تغذیھ از پوره ھای سن

 
 

در رابطھ با میانگین قدرت تغذیھ ای سن ھای شکارگر از تمام 
مراحل نابالغ زیستی سفید بالک ھا بھ جز تخم، بررسی ھا نشان 
داده کھ  چھار گونھ از سن ھا از کارایی شکارگری بیشتری در 

کنترل  با توجھ بھ این کھ از جنبھ. مقایسھ با سایر سن ھا بخوردارند
تخم یا سنین (بیولوژیک ، عواملی کھ مراحل زیستی اولیھ آفات 

را از بین می برند، نقش موثرتر و کارآمدتری در ) الروی یا پورگی
کاھش خسارت ایجاد شده توسط آفات ایفاء می نمایند، در نتیجھ 

گونھ سن مذکور ، بھ دلیل  4برخالف    O.albidipennisسن 
مطلوب از پوره ھای سنین اول و دوم سفید  فعالیت تغذیھ ای بسیار
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بالک ھا می تواند بھ عنوان عامل کارامد در کنترل سفید بالک ھا و 
 .نیز کاھش خسارت آنھا محسوب گردد
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  بخش ھشتم
  

 درخواست  از  مسئولین شھرداری توسط مردم
 

تھدید جدی برای فضای  دتوان ا جمعیتی میلیاردی میمگس سفید ب
سبز پایتخت باشد مسووالن شھری چندان با این نظریھ موافق 

حل مبارزه با این حشرات کھ بھ گفتھ آنھا آفت  نبودند و تنھا راه
این . دانستند شد را آب شویھ در تھران می درجھ دو محسوب می

اساس درجھ دمای روش چندان موفق نبود و مسووالن شھری بر 
کم از  با آمدن پاییز کم. دادند ھوا خبر از رفتن این حشرات کوچک می

شود، ولی تھران در بھار میزبان این  ھا کاستھ می تعداد این مگس
 . حشرات کوچک است

 
 

 دلیل کوچ این حشرات بھ پایتخت چھ بود ؟
علیرضا نادری مسوول بخش حشرات دفتر موزه تاریخ طبیعی و 

نتیکی سازمان حفاظت محیط زیست کشور درخصوص حملھ ذخایر ژ
این حشرات در شمال غرب دیده : گوید ھای سفید بھ تھران می مگس

تواند آب راکد در دریاچھ خیلج  شده است ویکی از دالیل آن  می
فارس چیتگر و عدم بارندگی باشد کھ بنده قبل از احداث این 

شرات سفید رنگ از شیره این ح. دریاچھ، تذکرات الزم را داده بودم
کاری   شوند و با انسان گیاھان تغذیھ کرده و باعث خشکی آنھا می

 .زنند نداشتھ و نیش نمی
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وی درخصوص اینکھ چرا این حشرات در مناطق خیابان جمھوری 
وجود گیاھان میزبان : گوید و کریمخان تھران بسیار است، ھم می

صلی این حضور است، ھا شاید دلیل ا این حشرات در برخی از پارک
شود؛  جایی برخی گیاھان نیز باعث این امر می ھمچنین جابھ

ھای اطراف این  بنابراین باید ابتدا برای بررسی بھ سراغ پارک
در برخی از مناطق اطراف تھران نیز شاھد . منطقھ رفت

ھای زراعی  وجودحشراتی ھستیم کھ بھ دلیل عدم بارندگی و زمین
کند و  امر این طبیعی بوده و مشکلی ایجاد نمی پیدا شده اند  کھ این

 .ساز نیست حادثھ
 
 

  تفاوتی بھ حضور مگس سفید  بی
 

از ابتدای حضور این حشرات سازمان محیط زیست تمایلی برای 
اظھارنظر درخصوص آن نشان نداد، اما مجلس سرانجام توپ را بھ 

 اندازد و عباس زمین این سازمان می
ون کشاورزی مجلس از حضور معصومھ پاپی زاده، عضو کمیسی 

ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در مجلس برای توضیح درباره 
: گوید دھد و می علل رشد و تکثیر مگس سفید در تھران خبر می

سری تغییرات آب و  دھیم تکثیر مگس سفید بھ علت یک احتمال می
 زنی است و ھوایی باشد، البتھ ھنوز مشخص نیست و این یک گمانھ

 .منتظریم خانم ابتکار بھ مجلس بیاید و گزارشی بھ مجلس ارائھ کند
گردد  این موضوع بھ مرزھای زیست محیطی برمی: دھد او ادامھ می

و این کھ چھ عاملی باعث این تغییرات شده تا بھ یکباره با ھجوم 
وی گفتھ . سری حشرات و تکثیر آنھا مواجھ شدیم دستھ جمعی یک

کھ بدانیم چھ شرایط مساعدی برای این حشره دنبال این ھستیم  بھ
 . وجود آمده کھ تا این حد تکثیر پیدا شده است بھ



 40

اما معصومھ ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با رد این 
شود مجلس، سازمان محیط زیست  اینکھ گفتھ می: گوید موضوع می

ھای سفید فراخوانده، ھنوز سازمان  را برای مقابلھ با مگس
اری دریافت نکرده است؛ بلکھ این اخطار را بھ صورت اخط

 .ایم ای دریافت کرده رسانھ
ھای سفید بر عھده  مسوولیت مقابلھ با مگس: کند وی تاکید می

وزارت جھاد کشاورزی و سازمان دفع آفات است؛ بھتر است ارتباط 
معاون .این مسالھ را با سازمان محیط زیست مشخص کنند

این آفتی است کھ مختص درختان :دھد  یجمھوری ادامھ م رئیس
است و وزارت کشاورزی نیز مسوول بخش کشاورزی و آفات است 

 . و ربطی بھ سازمان حفاظت محیط زیست ندارد
 

  خبری کھ  ھقتھ از  از آن  می گذرد
 

 این حشره فقط تا دو ھفتھ دیگر میھمان تھران است
درباره  مجتبی عبداللھی،معاون خدمات شھری شھرداری تھران 

افزایش خشکی و گرمای : گوید دالیل حضور پشھ سفید در تھران می
است، بھ دلیل پدیده ) مگس سفید(ھوا علت تکثیر سفید بالک 

خشکسالی و گرم شدن ھوا و تغییرات شرایط آب و ھوایی و 
گونھ حشرات افزایش پیدا کرده کھ میزبان  رطوبت، جمعیت این

قیمانده انواع صیفی جات و اصلی آنھا محصوالت کشاورزی و با
این . ھای اطراف شھر تھران است ای در گلخانھ محصوالت گلخانھ

حشره آلرژی زا نیست و تھدیدی برای سالمت شھروندان محسوب 
 .شود نمی

آمیز بودن مبارزه شھرداری با این حشره در سطح  او از موفقیت
با  وزارت جھاد کشاورزی نیز: گوید دھد و می شھر تھران خبر می

 . تواند در این زمینھ اقدام خوبی انجام دھد ھمکاری کشاورزان می
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جا شده و از مزارع  عبداللھی با بیان اینکھ این حشرات با باد جابھ
افزایش جمعیت : کند اند، اضافھ می کشاورزی بھ سمت تھران آمده

ھای طبیعی حشره بھ دلیل  این حشرات با از بین رفتن دشمن
ھ و مبارزه شیمیایی با آفات در اطراف شھر روی ھای بی سمپاشی

 . تھران ایجاد شده است
ھ با بیان اینکھ درختان زبان گنجشک و اقاقیا از جملھ وی در ادام

میزبانان این حشره ھستند و جمعیت سفید بالکان در برخی نقاط 
مزارع کشاورزی و : گوید تھران بیشتر از سایر مناطق است، می

ھای  ای و گیاھان خانواده لگومینوز از میزبان صیفی جات گلخانھ
 .شوند گیاھی را شامل می گونھ 500این حشره ھستند کھ بیش از 

 10بھ گفتھ معاون خدمات شھری شھردار تھران با کاھش دما تا 
با .شود درجھ سانتیگراد باالی صفر، تکثیر این حشرات محدود می

توان بھ مبارزه با این جانور رفت، اما  روش شیمیایی می
ھایی کھ اخیرا انجام شده باعث شده دشمن این حشره از  سمپاشی

در نتیجھ این حشرات در مقابل سموم مقاومت بیشتری بین برود 
 .کنند پیدا می

ھای مبارزه شھرداری با این  معاون شھردار تھران درباره روش
مبارزه بیولوژیک، استفاده از آبشویی ھمراه با : گوید حشره می

ھای آلوده بھ این حشره و  ھای خاص، جمع آوری سرشاخھ محلول
اقداماتی است کھ شھرداری تھران ھا از دیگر  معدوم کردن برگ

سال  50بیش از . برای مبارزه با این حشره در نظر گرفتھ است
است کھ این حشره روی محصوالت کشاورزی مانند ھندوانھ، 

ھای اخیر بر اثر سمومی کھ  وجود دارد اما طی سال... بادمجان و
باشد از  استفاده شده، دشمن طبیعی این حشره کھ نوعی زنبور می

 .ن رفتھ در نتیجھ تولید آنھا زیاد شده استبی
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  بخش نھم
  آفت گیاھان

  
فتی است آ) Trialeurodes vaporariorum(مگس سفید 

شود معموالً در زیر  ھا دیده می در گلخانھ خطرناک کھ روی گیاھان و
مگس سفید یک حشره . شود ھای سایھ مشاھده می ھا و مکان برگ

شود   مکنده شیره است کھ اغلب در تعداد باال بر روی برگ دیده می
وبا مکیدن آب و شیره گیاه باعث اختالل در رشد، زردی برگ و 

ابتال بھ این آفت  گیاھان ضعیف و مستعد زود. شوند کاھش بازده می
ھای گیاه در خین مکیدن  مگس سفید با زخمی کردن بافت. شوند می

ھا  ھا و کپک ھای بعدی مانند انواع قارچ شیره با عث بیماری
 .شود می

مرکبات، . گیاھان زینتی و سبزی ٢۵٠گیاھان میزبان شامل بیش از 
ع کدو، بنت قنسول، سیب زمینی، خیار، انگور، گوجھ فرنگی و انوا

 .ھای آپارتمانی مانند حسن یوسف، مرجان معموالً آلوده است گل
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  بخش دھم
  

 :کنترل مگس سفید
مبارزه و نابود کردن مگس سفید بھ دلیل داشتن ھزاران تخم بر 

بھ طوری کھ اکثر حشره . ھا بسیار دشوار است ھا و ساقھ روی برگ
رت نابودی کش ھیچ تأثیری بر این حشره ندارند و حتی در صو

ھای  مگس سفیدھای بالغ، شاھد افزایش جمعیت از طریق تخم
 .موجود ھستیم

تلھ چسبان زرد یا کارت زرد برای نظارت و کنترل جمعیت 
 .ساالن مفید ھستند بزرگ

 
Trialeurodes vaporariorum 

 مگس سفید
شکارچیان طبیعی این آفت شامل : مبارزه بیولوژیک با مگس سفید 

ladybugs ھا و الروھای بالتوری، کھ از تخم آنھا تغذیھ  وزککفشد
 .کنند برای زمانی کھ سطح آفت کم تا متوسط ھستند خوب است می

اگر جمعیت باال ھستند، استفاده از یک حداقل سمی، آفت کش آلی با 
عمر کوتاه بھ کنترل، و سپس آزاد کردن حشرات شکارگر بھ حفظ 

 .کنترل بسیار عالیست
شوند  مخصوص کھ باعث خفھ شدن حشرات می ھا ی روغن: نکتھ

 .در تمام مراحل این آفت بسیار مؤثر است
 

 :سم از بین برنده مگس سفید
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یکی از ترکیبات سم حشره کش کھ ما بھ طور تصادفی استفاده 
و  oberonکردیدم و بسیار عالی جواب داد ترکیب دو حشره کش  

peroteus ھر دو تولید شرکت بایر آلمان. بود. 
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 :مھار شیمیایی
پاشی برای مھار اولیھ جمعیت مگس سفید کارایی  طورکلی سم بھ

ھای سفید با استفاده از سموم  دارد و در اکثر موارد مھار مگس
کشاورزی بھ دلیل مقاوم شدن این حشرات بسیار مشکل است و 

کشی در  بھ دلیل این خاصیت ممکن است حشره. بخش نیست نتیجھ
مقاوم شدن این . اثر باشد ای دیگر بی منطقھ اثر کند و در منطقھ یک

توان با تغییر متناوب نوع ماده سم تا حدودی بھ تأخیر  حشره را می
اندازه نوزادان و  ھمچنین تخم و شفیره این حشرات بھ. انداخت
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ھا حساس نبوده و بھ ھمین دلیل نیز الزم است  کش بالغین بھ حشره
باید . روز انجام پذیرد ٧تا  ۵ھای  ار و بھ فاصلھب ۵تا  ۴پاشی  سم

ھا  ھای زیرین برگ اطمینان حاصل کنید کھ سم بھ تمامی قسمت
محض مشاھده اولین عالئم انجام داده و  پاشی را بھ سم. پاشیده شود

 .شدت افزایش یابد ھا بھ اجازه ندھید جمعیت آن
شوند  ستفاده میاز سموم موجود در بازار کھ معموالً بھ این منظور ا

، ماالتیون و روغن چریش Palizinکش مثل  توان صابون حشره می
)Neem Oil ( را نام برد... و. 

ترین ابزارھای مھار این حشره استفاده از  یکی دیگر از مھم
ھا  در حال حاضر یکی از کارآمدترین آن. ھای طبیعی است روغن
ھا امکان  ح برگھای پارافینی ھستند کھ با لغزنده کردن سطو روغن

ھا را کاھش  گذاری آن ھای بالغ را کم کرده و تخم استقرار مگس
از . گیرند ھا را نیز می دھند و البتھ جلوی انتقال برخی ویروس می

نیز برای شرایط ... زیتون، سویا و  ھای دیگر مانند روغن روغن
 .است گوناگون با موفقیت استفاده شده

ھایی مانند  IGRنده رشد حشره یا کن راه دیگر استفاده از تنظیم
Pyriproxyfen  یاAzadirachtin ) کھ ھمان آزاد درخت

این مواد شیمیایی چرخھ زندگی حشرات را مختل . است!) است
ھای سفید  اندازی مگس سازند و با ایجاد اشکال در روند پوست می

توانند تولیدمثل  حشرات نابالغ نمی. گیرند ھا را می جلوی بلوغ آن
اثرگذاری این مواد با . شود ترتیب جمعیتشان مھار می د و بدینکنن

توجھ بھ سازوکارشان کندتر از سایر مواد سمی است ولی 
با توجھ بھ . حال تأثیر منفی کمی بر روی حشرات مفید دارند درعین

ھا بر سیستم اعصاب حشرات اثر  کش اینکھ برخالف سایر حشره
ی بر کارگران در فضاھای بستھ گذارند بنابراین اثر منفی کمتر نمی

ھای دیگری کھ در مدیریت تلفیقی آفات بھ  ھا با روش IGR. دارند
روند بیشتر سازگار بوده و احتمال کمی وجود دارد کھ این  کار می

 .ھا مقاوم شوند حشرات بھ آن
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کش برای مھار مگس  در ضمن قبل از استفاده از ھر نوع حشره
بندی سم را مطالعھ کنید و  ستھسفید ضروری است توضیحات روی ب

پاشی  طبق دستورات آن و با مشورت یک متخصص اقدام بھ سم
 .کنید

 :منابع
http://extension.missouri.edu/p/g7275 

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/5141384061
9.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Silverleaf_whitefly#ci
te_note-Fan_.26_Pettit-1 

http://www.mashreghnews 
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  بخش یازدھم
 

از بین بردن مگس  1395/04/19شنبھ :  وبالگ تبیان  چاپ تاریخ 
  ھای سفید

  
  
  
 

یازدھمین دوره از پروژه  ھای دانش آموزی تبیان نیز با یاری 
خداوند و حضور پر شور شما دوستان و عالقمندان بھ پایان رسید 

این دوره نیز ھمچون سال ھای ! ھنوز تمام نشده است اما کار ما
گذشتھ دوستان بسیاری با ثبت طرح ھا و ایده ھای خالقانھ خود در 

ما را در ارتقای تنوع پروژه ھا یاری " پیشنھاد موضوع"منوی 
ھم چون گذشتھ بر آن شدیم تا با گردآوری این ایده  ھای . نموده اند

دوستان نوآور، زمینھ ای را برای  جالب، عالوه بر قدردانی از این
فراموش نکنید . ایده پروری سایر پژوھشگران عالقمند فراھم آوریم

 .کھ ما ھمیشھ منتظر طرح  ھای جدید شما عزیزان ھستیم
 از بین بردن مگس ھای سفید: نام ایده

 ھانیا فیض: دھندگان/نام ارائھ دھنده
 حشره شناسی: زمینھ و نوع پروژه

 اردشو: درجھ سختی
 پژوھشسرای اندیشھ پویا: نام مدرسھ

 چکیده
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ھدف از پژوھش حاضر ارائھ راھکاری جھت مبارزه با مگس سفید 
در این پژوھش دانش آموزان با روش تحقیقات کتابخانھ ای بھ . بود

این نتیجھ دست یافتند کھ برای مواجھ با این حشرات باید در پارک 
 .اندا باید کشت شوندھای سطح شھر گیاھانی ھمچون رزماری و الو

 
 مقدمھ

مگس ھای سفید یا ھمان حشره ریز سفید رنگ كھ مدتی در مناطق 
گردھای سفیدی كھ نمی توان نام مگس . مختلف پایتخت دیده شدند

آن چھ كھ در . روی آن ھا گذاشت، اما بھ آن مگس سفید می گویند
این تحقیق مورد نیاز است روش ھایی برای از بین بردن مگس 

مگس ھایی كھ تعدادشان ھر . سفید از سطح شھر می باشدھای 
 .روز بیشتر می شود

حاال دیگر این مگس ھا یك آفت نھ چندان مھم و درجھ دو بھ حساب 
ابتدا گفتھ می شد این مگس ھای كوچك، تھدیدی برای . نمی آیند

اما . سالمت انسان ھا بھ شمار نمی روند و تنھا آفتی گیاھی ھستند
این حشره ھا مواجھ می شوند و مگس ھای ریز سفید مردمی كھ با 

این . وارد دھان و چشم ھایشان می شود، چنین حسی ندارند
این حشرات . حشرات، آفات گلخانھ ای و مزارع جالیزی ھستند

 .روی تمام گیاھان و حتی درختان نشستھ و تغذیھ می كنند
 

وز ھر ر. حاال بھ موضوعی مھم و نگران كننده تبدیل شده است
منطقھ جدیدی بھ خانھ جدید آن ھا تبدیل می شود و این در حالیست 

آب شویی جواب . كھ راھی برای مقابلھ با آن ھا پیدا نشده است
تمامی . نداده و استفاده از سم ھم برای محیط زیست مضر است

نگاه ھا بھ آسمان و شرایط جوی است، بارانی ببارد یا ھوا سرد 
مھم، سایھ اش كوتاه شود و نگرانی ھا را  شود تا این آفت نھ چندان

 .دوركند
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 شناخت ظاھری مگس سفید
. مگس سفید یا سفید بالك ھا حشراتی در خانواده سفیدبالكان ھستند

اندازه سفید بالك ھا كوچك و سطح بدن و بال ھای آن ھا بھ وسیلھ 
در ظاھر این حشرات ھمانندی . پودر سفید رنگی پوشیده شده است

بھ یك پروانھ كوچك دارند، اما در مقیاس كوچك تر و عموماً زیادی 
در زیر برگ گیاھان و در حال تغذیھ از شیره گیاھان مشاھده می 

این حشرات مقدار زیادی عسلك تولید می كنند كھ این عسلك . شوند
در گیاھان باعث جذب گرد و خاك و مخصوصاً رشد قارچ ھای 

یت خود را در مدت زمان سفید بالك ھا جمع. گندروی می گردد
 .كوتاھی بسیار افزایش می دھند

 
 انتقال بیمای ھای ویروسی از طریق مگس ھای سفید

مگس سفید سبب بروز آسیب ھای جدی بھ محصوالت كشاورزی و 
خسارت ھایی بھ آن می شود و موجب شده است كھ اندك ھوای پاك 

 .فتدمحیط شھری كھ توسط درختان تأمین می شود نیز بھ خطر بی
ھمچنین برخی مطالعات بر روی این حشرات نشان داده است كھ این 
موجودات می توانند آسیب ھای جدی بر روی افراد گذاشتھ و بھ 
علت انتقال بیماری و ویروس باعث ایجاد مشكالتی برای بیماران 

با توجھ بھ كوچك بودن مگس سفید و این كھ قابلیت . خاص شود
از طریق حفرات بینی و دھان دارد، لذا ورود بھ دستگاه تنفسی را 

این حشره می تواند سبب بروز التھاب و عفونت در دستگاه تنفسی 
فوقانی شده و زمینھ را برای بروز عفونت ھای فرصت طلب قارچی 

 .و باكتریایی فراھم كنند
این حشره با ورود بھ مجاری تنفسی می تواند باعث تحریك مخاط 

جملھ عطسھ و سرفھ شده و ھمچنین شده و تظاھرات آلرژیك از 
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آبریزش بینی را خصوصاً در كودكان، افراد مسن و بیماران مبتال بھ 
. بیماری ھای زمینھ ای تنفسی و آلرژیك مانند آسم سبب شود

ھمچنین مگس سفید در زمینھ انتقال آلودگی نیز می تواند تأثیرگذار 
ایمنی از  باشد، این موضوع درباره افرادی كھ دارای نقص سیستم

قبیل بیماران دریافت كننده پیوند، بیماران مبتال بھ سرطان، یا آن 
ھایی كھ از داروھای سركوب كننده سیستم ایمنی استفاده می كنند، 

 .از اھمیت بیش تری نیز برخوردار است
 

 دالیل طغیان مگس ھای سفید
از دالیل مھم طغیان این حشره در محیط شھری حشرات شكارگر از 

از بین می روند، ) كھ مگس سفید را شكار می كنند(زنبورھا جملھ 
افزایش جمعیت مگس . در نتیجھ مگس ھای سفید افزایش می یابند

سفید با از بین رفتن پارازیت ھای حشره بھ دلیل سم پاشی ھای 
. بیرویھ و مبارزه شیمیایی با آفات در شھر تھران ایجاد شده است

ه طبیعی راه ھای متعددی برای راه ھای جلوگیری و كنترل مبارز
 .كنترل یا مبارزه با سفید بالك ھا یا ھمان مگس ھا سفید وجود دارد
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  بخش یازده
  

  كنترل یا مبارزه
  
  

 :این راه ھا عبارتند از
ساعت  3گرم سیر را رنده كنید و در نیم لیتر آب برای  50. 1

ید زیر برگ ھا نگھداری كنید سپس روی گیاھانی كھ مگس سف
 .چسبیده اند اسپری كنید

سم طبیعی كھ از گیاھی شبیھ مارگاریتا گرفتھ شده خیلی كارساز . 2
 .است

 استفاده از توری ھای ضد حشره. 3
 از بین بردن علف ھای ھرز اطراف گلخانھ. 4
 استفاده از شكارگرھا. 5
 شستشوی برگ درختان بھ ویژه قسمت پشت آن ھا. 6
 رچسب ھای زرد رنگاستفاده از ب. 7
وكیوم كردن بخش ھای آسیب دیده گیاھان و جداسازی آن ھا از . 8

 قسمت ھای سالم
استفاده از شكارگرھا مانند بالتوری سبز و كفشدوزك ھا و مگس . 9

ھا و یا حتی سن ھای شكارگر روش ھای درستی است اما با این 
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می  كار بھ جای مگس ھای سفید این حشرات در سطح شھر پراكنده
 .شوند

 
روش دیگر از بین بردن مگس ھای سفید، چسباندن كاغذھای زرد 
رنگ بھ تنھ و ساقھ درختان بود كھ این كار بھ این دلیل بود كھ 
الرھایی كھ در زمین ھستند و از طریق تنھ درختان باال می آیند بھ 
محض تشكیل پروانھ یا ھمان حشرات موذی جذب این چسب ھای 

روش . ین اقدام كار چندان موثری نبوده استزرد رنگ شوند كھ ا
اما . دیگر، سمپاشی درختان و یا حتی آب شویی درختان بوده است

متاسفانھ با این روش نیز مگس ھای سفید از سطح شھر ریشھ كن 
 .نشدند

 
 )اسطوخودوس(الواندا 

اسطوخودوس گیاھی است خودرو كھ آرام بخش است و برای 
 .موثر است... بی خوابی ودرمان انواع سردردھا، رفع 

اسطوخودوس، گیاھی است چندین سالھ بھ ارتفاع حدود نیم متر با 
برگ ھای باریك، دراز، سبز رنگ و پوشیده از گل ھای سفید پنبھ 

 .گل ھای آن بھ رنگ بنفش و بھ صورت سنبلھ می باشد. ای است
. اسطوخودوس در بیش تر نقاط دنیا بھ صورت خودرو می روید

س بوی بسیار مطبوعی دارد ولی طعم آن تلخ است و بھ اسطوخودو
از دیرباز از . علت بوی مطبوع آن در عطر سازی مصرف می شود

آن برای رفع بسیاری ناراحتی ھا از جملھ مشكالت ھاضمھ، 
 .بیخوابی، اضطراب استفاده می كردند

در جنگ جھانی اول از خواص دارویی این گیاه برای درمان و 
زخم ھا استفاده می كردند و كشاورزان انگلیسی ضدعفونی كردن 

برای پیشگیری از سردرد و آفتاب زدگی گل ھای این گیاه را درون 
كاله ھای خود می گذاشتند، مشكالت پوستی را برطرف می كند، 

 ...مقوی معده است، كرم ھای روده و معده را از بین می برد و 
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وخودوس اسطوخودوس، دشمن حشرات موذی در قدیم از اسط
 .برای از بین بردن بیدھا استفاده می كردند

و جالب . مورچھ ھا از عصاره و روغن گیاه اسطوخودوس بیزارند
تر این كھ حشراتی مانند مگس ھای سفید نیز از این حشره فراری 

 .ھستند
 رز ماری

متر  2گیاه معطر بوتھ ای با شاخھ ھای باالرونده، كھ ارتفاع آن بھ 
باریك با انتھایی بدون نوك و سوزنی شكل برگ ھای . می رسد

، گل ھا بھ رنگ سبز تیره و بھ ندرت صورتی یا سفیدرنگ )نازك(
برگ و سرشاخھ ھای گلدار گیاه، اندام داروئی رزماری را . می باشد

رزماری از جملھ گیاھانی است كھ ھمانند . تشكیل می دھد
ات اسطوخودوس عالوه بر مصرف داروئی در از بین بردن حشر

 .موذی و مزاحم از جملھ مگس ھای سفید كاربرد دارد
 روش

پژوھش حاضر از نوع پژوھش ھای کتابخانھ ای بود و دانش 
آموزان با مطالعھ کتب و سایت ھای اینترنتی اطالعات مورد نیاز را 
کسب کردند و با توجھ بھ شناختی كھ دانش آموزان از گیاھان 

یدا کردند بھ این نتیجھ دارویی ھم چون رزماری و اسطوخودوس پ
رسیدند كھ می توان با كاشت چنین گیاھانی در بین گیاھان و 
درختان پارك ھا و خیابان ھا، سطح شھر را از این گیاه مفید پوشاند 
و با این كار عالوه بر داشتن گیاھان دارویی و مفید در سطح شھر، 
 و زیبا سازی شھر، از شر حشرات مزاحمی مانند مگس ھای سفید

 .در امان بود
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  بخش دوازده
 

  بیولوژی مگس سفید
 

متر طول داشتھ و  مگس سفید بالغ بین یک دھم تا یک بیستم سانتی
چھار بال ظریف و بلند دارد کھ مانند سقفی روی . است ھ شاپره شبی

 .اند پوشانند و با گردی سفیدرنگ پوشیده شده بدن او را می
 .گذارند تخم می ۴٠٠تا  ٢٠٠ھای بالغ معموالً بین  ماده

 
 
  

شوند و  ھا خارج می ای از تخم در عرض یک ھفتھ نوزادھای خزنده
یلی زود اندام دھانی خود را در شوند و خ در سراسر گیاه پخش می

پس از اولین . کنند گیاه فروبرده و شروع بھ مکیدن شیره گیاه می
. دھند ھای خود را از دست می اندازی نوزادان پاھا و شاخک پوست

ھا خود را با تارھای چسبناک موم مانندی کھ از بدنشان بیرون  آن
ھا ظاھری شبیھ  چسبانند کھ بھ آن ھا می آید بھ قسمت زیرین برگ می

این نوزادان بھ مدت . دھد یک شپشک سفید و بیضوی ریز را می
پس از یک دوره . کنند مانده و تغذیھ می حدود یک ماه ثابت باقی

 .کنند شفیرگی، حشرات بالغ ظاھرشده و بھ مدت یک ماه زندگی می
 
 

 :ھای سفید ھای مگس خسارت
بھ . زنند آسیب میھا  ھای سفید با مکیدن شیره گیاھان بھ آن مگس

ای کھ در وھلھ اول توسط نوزادان در حال  دلیل حجم باالی شیره
شود میزبان ضعیف شده و رشد آن  رشد از گیاه میزبان خارج می
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آن اغلب زرد شده و خشک بھ نظر   ھای ناقص خواھد بود، برگ
 .ریزند رسند و قبل موعد می می

انند ھضم کنند شیره ھای سفید بیش از آنکھ بتو بر این مگس  عالوه
صورت مایع چسبنده و شیرینی  مکند و درنتیجھ آن را بھ گیاه را می

پوشاند و بستر رشد قارچ  این شیره سطح برگ را می. کنند دفع می
خارج شدن شیره گیاه و رشد . شود رنگی موسوم بھ دوده می سیاه

ھمچنین . کنند ھا ھردو، عمل فتوسنتز گیاه را کند می این قارچ
نوع ویروس مختلف  ۶٠ھای مختلف این حشره ناقل بیش از  نھگو

 .ھستند کھ قابلیت آلوده کردن طیف وسیعی از گیاھان را دارند
 
 

 :ھای سفید مھار مگس
گرفتھ پیداست مھار این حشره بسیار  طور کھ از تجربیات انجام آن

ریزی و مدیریت کارآمد دارد و این  دشوار است و نیاز بھ برنامھ
ھای مختلف و با توجھ بھ  صورت تلفیقی از روش بایستی بھ فرایند

 .گونھ موجود انجام پذیرد
 
 

 :مھار زراعی
گیاھان زینتی داخل و اطراف خانھ و گیاھان داخل گلخانھ و یا باغچھ 

. شوند ھای سفید آلوده می اغلب با واردکردن گیاھان مبتال بھ مگس
ه بھ سایرین پخش سرعت از یک گیا تواند بھ یک آلودگی کوچک می

ھا را چند روزی  دقت وارسی کنید و آن تمام گیاھان جدید را بھ. شود
قبل از آنکھ در میان گیاھان موجود قرار دھید جدا و بدون ارتباط با 

. دارید، اگر نشانی از آفت دیدید آن را برطرف کنید دیگران نگھ
ه بھ تر آلود ھای مسن برگ. صورت منظم بررسی کنید گیاھان را بھ

 .ھا را با دست بچینید نوزادان و شفیره
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ھای ریختھ شده باید سریع و کامل جمع  ھای شھری برگ در محوطھ
 .ھای مناسبی دفع یا کمپوست شوند شده و با روش

ھا و گیاھان ھرز میزبان، بالفاصلھ بعد از خاتمھ  در مزارع پنبھ بوتھ
ودتر از پنبھ ز. برداشت محصول با شخم عمیق در خاک دفن شوند

ماه خاتمھ  کھ کشت در اواسط اردیبھشت طوری شود بھ موعد کاشتھ
پنبھ دور از جالیز و مزرعھ آفتابگردان و یا با رعایت فاصلھ . یابد

محض خاتمھ فصل برداشت محصوالت  بھ. کافی با آن کاشتھ شود
جالیزی مزرعھ باید شخم عمیق زده شود تا پناھگاھی برای حشره 

جای کشت کرتی استفاده شود و  ی کاشت خطی بھھا از روش. نباشد
 .ای افزایش داده شود ھا با استفاده از آبیاری قطره فاصلھ بوتھ

رنگ نیز در کاھش جمعیت این  ای اتیلنی براق و نقره ھای پلی مالچ
حشرات در محصوالت جالیزی مورداستفاده قرارگرفتھ و مؤثر 

 .است بوده
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  زدھمیبخش  س
 

  مھار مکانیکی
                                                                                  

تواند در  ھا می ھای مختصر گلخانھ گذاری در آلودگی استفاده از تلھ
توانید با  شما می. ھای سفید بسیار کارساز باشد مھار مگس

بھ رنگ زرد متری  سانتی ٣٠x١۵آمیزی دو طرف یک مقوای  رنگ
ای چسبنده  دو طرف مقوا را با ماده. روشن یک تلھ درست کنید

موتور سنگین  مانند وازلین یا ترکیبی از وازلین و پارافین یا روغن
SAE90 صورت عمودی از روی گیاه آویزان  تلھ را بھ. بپوشانید

ھای سفید بالغ بھ سمت رنگ زرد جذب شده و بھ دام  مگس. کنید
 .افتند می

اده از این روش در فضای باز بھ دلیل تعداد زیاد موردنیاز مثالً استف
چراکھ یک تلھ برای ھر . فرنگی کاربرد عملی ندارد در مزارع گوجھ

ھا مرتب باید تمیز شده و حشرات و سایر  تلھ. دو بوتھ الزم است
 .ازآن ماده چسبنده باید تجدید شود پاک شوند و پس  آلودگی

 
ھای سفید این  ام افتادن دشمنان طبیعی مگسبرای جلوگیری از بھ د

ھای سفید نصب کنید و پس از  محض مشاھده مگس ھا را بھ دام
 .ھا را بردارید ھا تلھ کاھش جمعیت آن

کار برد  توان آن را بھ راه دیگری کھ در خانھ یا فضاھای محدود می
این کار باید در ساعات اولیھ روز . استفاده از جاروبرقی دستی است

کنند  تر است و حشرات بالغ کندتر حرکت می دمای ھوا پایین کھ
کیسھ جارو را در یک پاکت پالستیکی قرار داده در آن . انجام شود
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داری کنید تا تمامی  زن نگھ ساعت در یخ ٢۴را محکم کرده و 
گذاری  این کار تا زمانی کھ ھنوز حشرات تخم. حشرات از بین بروند

 .استاند مؤثر  ای نکرده گسترده
تلھ از یک . است LED-CCھای نوری  راه دیگر استفاده از تلھ

ھای سفید را جذب کرده و بھ  شده کھ مگس سبز تشکیل LEDالمپ 
ھا بھترین کارکرد را در ساعات شب داشتھ  این المپ. اندازد دام می

ھا بر روی دشمنان این  LEDدر ضمن . اند ھزینھ و بادوام و کم
 .کنند ز سموم استفاده نمیھا اثر نداشتھ و ا مگس

ھای مھم و مؤثر دیگر استفاده از گیاھانی خاص  یکی از روش
ھدف این روش کاھش تلفات گیاه اصلی و . عنوان طعمھ است بھ

. ھای سفید بدون آسیب بھ محصوالت ھدف است مھار جمعیت مگس
 B.tabaciعنوان یک طعمھ برای مگس سفید  تواند بھ کدوتنبل می

چراکھ این حشرات عالقھ . فرنگی استفاده شود ھدر مزارع گوج
از طالبی و . شوند سوی آن جلب می بیشتری بھ کدوتنبل داشتھ و بھ

 .توان بدین منظور استفاده کرد خیار نیز می
 
  
  
  
 
 
 



 63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65

 
 
 

 نکات مھم آفت مگس سفید یا عسلک پنبھ
  

طق پنبھ عسلک برگ پنبھ انتشار جھانی دارد و از دیر زمان در منا
در اطراف  ١٣٢٣کاری ایران وجود داشتھ و اولین بار در سال 

کرمان توسط بشیر الھی مشاھده و جمع آوری گردیده و در ھمان 
این آفت . سال در نقاط پنبھ خیز فارس و کرمان انتشار داشتھ است

در سالھای اخیر در مناطق پنبھ خیز استان فارس، گرمسار و 
نموده و از مھمترین آفات پنبھ محسوب جیرفت حالت طغیانی پیدا 

 .می شود
 :مقدمھ
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عسلک برگ پنبھ انتشار جھانی دارد و از دیر زمان در مناطق پنبھ 
در اطراف  ١٣٢٣کاری ایران وجود داشتھ و اولین بار در سال 

کرمان توسط بشیر الھی مشاھده و جمع آوری گردیده و در ھمان 
این آفت . نتشار داشتھ استسال در نقاط پنبھ خیز فارس و کرمان ا

در سالھای اخیر در مناطق پنبھ خیز استان فارس، گرمسار و 
جیرفت حالت طغیانی پیدا نموده و از مھمترین آفات پنبھ محسوب 

عسلک برگ پنبھ در سواحل خلیج فارس، استانھای . می شود
داراب (بلوچستان و سیستان، خوزستان، مازنداران، گرگان، فارس 

و نقاط گرمسیر استان مرکزی ) طبس(رمان، خراسان ، ک)و جھرم
. مانند گرمسار و ورامین و ھمچنین اصفھان و کاشان شیوع دارد

ضمنا در کشورھای عراق، ھندوستان، پاکستان، و سودان، این 
عسلک پنبھ در ایران . حشره از آفات مھم پنبھ محصوب می شود

یزبان از گیاھان گونھ م ۴۶دارای میزبانھای متعدد است و تا کنون 
زراعی، زینتی، علف ھای ھرز و درختان برای این آفت گزارش 

 .شده است
 :شکل شناسی آفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 67

  
  
  

  بخش  چھاردھم
 
 

 عسلک پنبھ  Bemisia tabaciسیکل زندگی 
بنابراین آفت می تواند در تابستان ھر دو ھفتھ یک نسل داشتھ 

ر اوایل بھار و یا در باشد، در حالیکھ طول نشو ونمای یک نسل د
در مورد تعداد نسل این . اوایل پائیز حدود یکماه بھ طول می انجامد

آفت در فارس با توجھ بھ عدم سرمای شدید و یخبندان در زمستان 
و ھمچنین وجود میزبانھای ھرز و زراعی در مناطق پنبھ کاری 

 .احتماال بیش از یازده نسل در سال دارد
وای آرام بسیار فعال است و متحرک و حشره بالغ در گرما و ھ

دارای پروازھای کوتاه و پشت سرھم می باشد ولی با پایین آمدن 
این حشره . درجھ حرارت و وزیدن باد در زیر برگھا پنھان می شود

در مزارعی کھ رسیدگی بیشتر از نقطھ نظر مصرف کود و آبیاری 
تراکم الزم و منظم بھ عمل آمده و دارای رشد بیشتری است و 

در صورت خشک شدن برگ پوره پشت آن از بین . زیادتری دارد
 .می روند و تنھا پوپاریوم می تواند در اینحالت زندگی کند

 :خسارت زائی آفت عسلک پنبھ 
از نظر اقتصادی در بین گیاھان زراعی در مرحلھ اول پنبھ کھ در 
سالھای وفور در صورت عدم رعایت اصول زراعی و مبارزه 

دوران آلودگی این زراعت در گرمسار از . آسیب می بیندبسختی 
اواخر مرداد ماه آغاز و تا آخرین روزھای زندگی بوتھ پنبھ ادامھ 

پس از آن خربزه در مرحلھ دوم اھمیت است این محصول . می یابد
از زمان ظھور اولین برگھا مورد حملھ قرار می گیرد و تا زمان 

 .خشک شدن بوتھ ھا ادامھ می یابد
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این آفت نھ تنھا از راه تغذیھ و مکیدن شیره نباتی سبب ضعف بوتھ 
ھای پنبھ می شود بلکھ با ترشحات خود چسپندگی الیاف را باعث 

چسپندگی الیاف از مھمترین و خطرناکترین خسارت آفت . می گردد
محسوب می شود، زیرا کیفیت محصول و در نتیجھ ارزش صادراتی 

حشرات کامل و . نقصان می دھدآنرا بھ میزان قابل توجھی 
نوزادھای آن خرطوم خود را در بافتھای پشت برگ فروبرده و 
شیره گیاه را می مکند، در نتیجھ مقدار آب بافتھای گیاه و مواد 

در صورتی کھ حملھ آفت شدید باشد جوانھ ھا . ازتھ آن کم می شود
 و اعضاء میوه دھنده نبات ضعیف و بتدریج زرد شده و می خشکند
. و در سطح برگھای آفت زده لکھ ھای ارغوانی بھ وجود می آید

این حشره ناقل یک ویروس بیماریزا در روی بوتھ ھای پنبھ بوده و 
 .عامل بیماریزای گیاھی است ١٩در مجموع ناقل بیش از 
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  بخش پانزدھم
 

  نحوه خسارت آفت سفید بالک
  
و بروز عالئم بیماری ھای بر روی کاھش کیفت الیاف پنبھ  

 ویروسی
 :مبارزه با آفت عسلک پنبھ

 :روش ھای کنترل عسلک پنبھ
مبارزه شیمیائی با عسلک پنبھ زمانی دارای اثر قاطع است کھ 

 :ھمراه با آن مجموعھ عملیات زراعی ذیل انجام گیرد
کندن و سوزاندن بوتھ ھای پنبھ و گیاھان ھرز میزبان،  -١

 .تمھ برداشت محصولبالفاصلھ بعد از خا
زود کشت نمودن پنبھ در بھار بطوریکھ کشت پنبھ در اواسط  -٢

 .اردیبھشت ماه خاتمھ یابد
زراعت پنبھ دور از جالیز و آفتابگردان و یا با رعایت فاصلھ  -٣

 .کافی با آن کاشتھ شود
بھ محض خاتمھ فصل برداشت محصوالت جالیزی مزرعھ جالیز  -۴

 .تا پناھگاھی برای حشره نباشد باید شخم عمیق زده شود
 .تبدیل روشھای کاشت کرتی بھ کشت خطی -۵
برداشت بموقع محصول پنبھ برای جلوگیری از آلوده شدن بھ  -۶

 .شیره عسلک
 :مبارزه شیمیائی عسلک پنبھ
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اقدامات شیمیائی یعنی استفاده از سموم جدید اختصاصی بھ ھنگام 
سلک در یک برگ، نرم ع ٨در حال حاضر (رسیدن بھ نرم مبارزه 

می تواند در کنترل خسارت آفت نقش مھمی ایفا ) کشورھای خارجی
بھنگام شروع طغیان آفت سمپاشی ھمگانی و وارد نمودن . نماید

ضربھ بھ جمعیت آفت می تواند نتایج ثمر بخشی در کاھش خسارت 
 .داشتھ باشد

اشتری و ھمکاران اثر پیروپیروکسی فن، روغن سیتووت و 
از این دو را روی این آفت بررسی کرده و مشخص نموده  مخلوطی

و پوره  ٢٣/۶٢، تلفات تخم ٣۶/۵٢اند کھ درصد تلفات حشره کامل 
درصد بوده است و روغن سیتووت سبب تشدید  ١٩/۶٩و شفیره 

ھمچنین از سم . خاصیت حشره کشی پیروپروکسی فن می شود
آلوده برای  دسیس بھ نسبت یک لیتر در ھکتار می توان در مزارع

 .کنترل آفات استفاده نمود
 :مبارزه بیولوژیک عسلک پنبھ 

 Eretmocerusو  Encarsia formusaکچیلی زنبورھای 
serius  را بھ عنوان پارازیتوئیدھای شفیره ھای عسلک پنبھ

این دو پارازیت حداکثر جمعیت را در منطقھ . گزارش نموده است
دارند، در حالیکھ در خوزستان در ماه ھای مرداد و شھریور 

خوزستان اوج جمعیت آفت در ماه ھای خرداد و تیر است و بین 
 .جمعیت عسلک و پارازیتوئید ھماھنگی کامل وجود ندارد

را بھ  Encarsia luteaطالبی و ھمکاران زنبورھای پارازیتوئید 
عنوان مھم ترین دشمنان طبیعی عسلک پنبھ در منطقھ گرمسار و 

 .ندورامین اعالم نمود
 Eretmocerusامین و احمدی با زنبورھای ماده پارازیتوئید 

mundus را روی جمعیت عسلک موثر دانستند. 
می تواند ) نژادی از قارچ باواریا ( استفاده از حشره کش میکروبی 

 .در افزایش بیماری و مرگ و میر عسلک نقش مھمی ایفا میکند
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  جملھ  پایانی
در  رابطھ  با  این  موجود  و  حشره  این  مجموعھ  کھ  گردآوری  

موذی  است  و  از  تمام  عزیزانی  کھ  این  مطالب  را  نوشتھ اند 
  .سپاسگزاری  می کنم

یک  ھشدار  است  فکر  کنید  اگر  امسال بھ  فکر  نباشیم  تا  پنج  
سال  بعد  دیگر  ھیچ  کاری  نتوان  کرد  مانند موش ھای  تھران  

یعت  آنھا  بالغ  بر  دو  برابر  جمعیت  انسانی  کھ  اکنون  جم
  تھران  و حومھ  است

پس  ھمگی  بفکر  باشیم و  و با  کمک  بھ  یکدیگر  در جھت  رفع  
  .این  معضل  اقدامات الزم  را  انجام  دھیم

  
  بابک وزیری
  سوم مھر ماه نود و شش
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