
1400115سال،یکهشمار،منهجلد،پزشکیگیاهدرزیستیمهار

تحقیقیلهمقا

Aleuroclava jasmini sensu latoسفیدبالک توتتیدر مهار جمعیعینقش دشمنان طب (Hem.: Aleyrodidae)

فضاي سبز شهر تهراندر

2یونسیاوشیو س1، شهاب منظري1شهرام فرخی

رانیتهران، ا،يکشاورزجیآموزش و تروقات،یکشور، سازمان تحقیپزشکاهیگقاتیتحقهموسس–1
رانیسبز تهران، تهران، ايها و فضاسازمان بوستانیپزشکاهیگریمد–2

shahram.farrokhi@gmail.com:ایمیل،یشهرام فرخ: مکاتباتمسئول

05/06/1401: پذیرشتاریخ9)1(115–09/03/1401130:دریافتتاریخ

چکیده
Aleuroclava jasmini sensu latoپس از گزارش سفیدبالک توت  (Hem.: Aleyrodidae) سبز شهر ياز فضا1393در تابستان

مزاحمت فیزیکی جادیباعث ا،یاهیگيهازبانیمریآفت روي درختان توت معابر و سانیایانیو طغدیفعالیت شدۀتهران، ادام
نیایعیدشمنان طب،ییایمیرشیغتیریمديتوت، ضمن ارائه راهکارهادبالکیسفقبتمراۀشبکلیبا تشک. براي شهروندان شد

ۀگون19نیدر ب. شدنییتع1396–1398يهاسالیآن طدیتوئیپارازيو زنبورهازبانیمتیجمعراتییو روند تغییآفت شناسا
شد، دو گونه زنبور يآوردر تهران جمعهاهمختلف حشرات و کنيهاها و خانوادهتوت که از راستهدبالکیسفیعیدشمنان طب

Encarsia strenuaيهابه نامAphelinidaeاز خانواده دیتوئیپاراز (Silvestri) وEretmocerus sp. nr trialeurodis Hayat ،
تیو فعالورحضقیزمان و محل دقشیهمراه پابهدبالکیمراحل نابالغ و حشرات کامل سفتیجمعراتییتغیبررس. شدییشناسا

،یعیدشمنان طبتیتوت با فعالدبالکیسفتیجمع1398نشان داد که در سال ر،یاخپنج سال یآفت طنیادیتوئیپارازيزنبورها
تون،یدرختان توت و زيروبیترتبهسمیتیپارازدرصد4/45و 16/71جادیحداکثر با ادیتوئیدو گونه زنبور پارازنیاژهیوبه

در ینقش مهميداراتونیشان داد که درختان زنجیعالوه، نتابه. استدهیرسیعیتعادل طبکیو به شدهآفت مهار نیاتیجمع
سبز يفضايهاسامانهدر بومل،یدلنیبه هم. باشندیدر فصل خزان درختان توت مدبالکیسفنیايدهایتوئیپارازتیحفظ جمع

اریبس،کیولوژیعوامل کنترل بیستیو حفظ تنوع زیعیتعادل طبيداریدر پاییایمیشيهاکشاجتناب از کاربرد آفت،يشهر
.باشدیمدیمورد تاک

يسبز شهريفضاک،یولوژیکنترل بت،یجمعراتییتغد،یتوئیپارازيزنبورهادبالک،یسفتیجمعتیریمد: هاي کلیديواژه

مقدمه
منظور تأمین اکسیژن مورد نیاز توسعه فضاهاي سبز به

ها از و کاهش آلودگیستیزطیمحيباسازیشهروندان، ز
براساس . شودیشهرها محسوب میت کالنهاي مدیراولویت

سبز يها و فضاآمار و ارقام ارائه شده توسط سازمان بوستان
سبز داخل محدوده شهر ي، فضا1395شهر تهران در سال 

سبز در يفضاۀو سرانباشدیهکتار م13000از شیبنتهرا

عوامل . مترمربع اعالم شده است8/15بالغ بر تختیپا
بر عوامل غیرزنده سبز شهري، عالوهفضايةتهدیدکنند

نظیر آفات (، عوامل زنده )هوا، آب و خاكمانند آلودگی(
شود که بسته به شرایط را نیز شامل می) هاي گیاهیو بیماري

خسارات فراوانی به درختان و فضاي سبز وارد اقلیمی،
، در تهران شاهد فعالیت 1393از تابستان سال . کنندمی

Aleuroclava jasminiیالک با نام علماي سفیدبگونه
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sensu lato (Hem.: Aleyrodidae) روي درختان توت
)Morus alba (که با حضور انبوه و ناخوانده خود، میبود

خوار به فضاي عنوان یک حشره گیاهبر خسارتی که بهعالوه
ها سبز شهر وارد نمود، نوعی مزاحمت فیزیکی را در بوستان

.همراه داشتروندان بهو معابر براي شه
Aleuroclavaاي است از جنس توت، گونهسفیدبالک

عنوان ناقل هاي آن تاکنون بهکدام از گونهکه هیچ
همچنین، . اندهاي ویروسی به گیاهان شناخته نشدهبیماري

و گزارش شده در دنیا، یشناسایيهاکدام از سفیدبالکهیچ
به انسان ینرا از انسايیماربه انسان نیستند و یا بيناقل بیمار

متوجه انسان يالذا از این نظر صدمهکنند،یدیگر منتقل نم
تنها در مواقع افزایش بیش از حد جمعیت و پرواز . نیست

صورت بروز بهیهایحشرات کامل ممکن است مزاحمت
Manzari)شهروندان ایجاد شود يتحریکات تنفسی برا &

Farrokhi, 2017; انطغیی، دالیل اصلورکلیطبه. (2019
موارد نیبه اتوانیسفیدبالک توت در شهر تهران را م

:نسبت داد
وهوایی براي تغییر اقلیم و مساعد شدن شرایط آب–1

جمعیت ۀدما عامل محدودکننده اولی. فعالیت این آفت
ومیر و است که در پراکنش، تولید مثل، مرگهادبالکیسف

داري از گیاهان میزبان تأثیر برها در بهرهتوانایی آن
حشرات باعث نیکوتاه بودن طول نسل در ا. گذاردمی

ساالنه يدمانیانگیها نه تنها به مآنتیجمعییایپوشودیم
حساس باشد، اریبسزیساالنه ندرونییدماراتییبلکه به تغ

در یقابل توجهشیافزاط،یمحيبا باال رفتن دماکهيطوربه
زیها، و نآنتیساالنه و اندازه جمعنسلتعدادنیانگیم

Curnutte)است ینیبشیقابل پيشدن فصل رشدتریطوالن

et al., 2014; Zidon et al., 2016).
که تونیدر دسترس بودن درختان توت و ز–2

.صورت غالب در تمام نقاط شهر تهران کاشته شده استبه
طبیعی و فعال نبودن و یا عدم استقرار دشمنان–3

سبز شهر تهران که بخشی از آن ممکن يکارامد در فضا
هاي عمومی که علیه سایر آفات فضاي پاشیاست در اثر سم

Manzari)گیرد، اتفاق افتاده باشد سبز شهري صورت می &

Farrokhi, 2017; 2019).

اتفاق افتاده و ایدر دننیازاشیکه پیموارد مشابهاز
کنند،  تیریآن را مدجیتدرد بهانپژوهشگران توانسته

:به دو نمونه اشاره کردتوانیم
Ash)مورد اول طغیان سفیدبالک زبان گنجشک 

whitefly) ،Siphoninus phillyreae (Haliday) در سال ،
آلودگی درختان . باشدیمکایمتحده آمراالتیدر ا1988

ابتدا در S. phillyreaeبه ینتیزبان گنجشک و درختان ز
شهر 46، آلودگی به 1991آنجلس مشاهده شد و تا ساللس

آفت در ادیتراکم ز. افتیکالیفرنیا گسترش التیدر اگرید
برگ درختان زشیعالوه بر ريسبز شهريها و فضاپارك

موجب بروز مشکالت کایآمرالتیانیدر چندزبان،یم
کیبراساس اصول روش کالس. شهروندان شديبرایتنفس
آفت، یو اختصاصیبومیعیفقدان دشمنان طبلیدلو به
Encarsia inaronدیتوئیاز زنبور پارازيمحدودتیجمع

(Walker)ریو پس از تکثيواردسازایتالیو اانهیاز خاورم
پس از . شديزدو سال در مناطق آلوده رهاسایطهیاول

و تداوم یربومیعوامل غنیسال، با استقرار ا5–6گذشت 
در رهیعدد پوره و شف8–21آفت از تیجمع،یعیکنترل طب
افتیعدد کاهش 32/0–18/2متر مربع برگ به هر سانتی

(Pickett et al., 1996).
).Sمورد دوم کنترل سفیدبالک زبان گنجشک

Phillyreae)که با تالش باشدیمصر مرانايهادر باغ
عدد 1155000يو رهاسازریو کارشناسان در تکثنیمحقق

،یعدد کفشدوزك لکه هالل990000و E. inaronبور زن
Clitostethus arcuatus (Rossi)1996(دهه کیی، ط–

در . شدندییایمیرشیروش غآفت بهتیریموفق به مد) 2006
کفشدوزك در ددع13–44و سمیتیدرصد پاراز93تینها

& Abd–Rabou)عدد برگ انار مشاهده و گزارش شد 100

Simmons, 2010).
کاربرد يشهرطیسبز محيدر فضاهاامروزه

باتوجه به تماس مستقیم با شهروندان ییایمیشيهاکشآفت
ها هاي مرتبط با سالمت آنو عوامل زنده دیگر با محدودیت

یستیتنوع زشیحفظ و افزارو،نیازا. همراه است
)Biodiversity (ياژهیوتیاز اهمییهامکاننیدر چن

راستا بر حفاظت نیهمردبرخوردار است و 
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)Conservation (عنوان بهیعیاز دشمنان طبتیو حما
با یقیتلفتیریدر قالب برنامه مدنهیهزو کمداریپایروش

Farrokhi)شودیمدیتأکییایمیرشیغيهاروشتیمحور

et al., 2017; Shrewsbury & Leather, 2012) .روش نیا
است که یحفاظتياهوهیو شطیمحطیشامل اصالح شرا

و کاهش خسارت یعیدشمنان طبتیجمعشیمنظور افزابه
موارد نیاز ایمثال، برخيبرا. شودیکار گرفته مآفات به

و تیکه فعالییهاعدم استفاده از روش) 1: (عبارتند از
پناهگاه جادیا) 2(کنند،یرا مختل میعیدشمنان طبییکارا

نیتأم) 3(،یعیطبانمندشریو تکثیگذرانزمستانيبرا
يهاکشاستفاده از آفت) 4(مناسب، و ییو منابع غذازبانیم
.خطرو کمییایمیرشیغ

مانند رانیدر ايسبز مناطق شهريفضاخوشبختانه
يمختلف کشور از غنا) ستمیاکوس(يهاسامانهاز بومياریبس
جینتا. برخوردارندیقابل توجهیستیو تنوع زیکیژنت

که به باشدیموضوع منیادیموزیانجام شده نيهایبررس
) 1389(یزاده و دوانخواجه. شودیمها اشاره از آنیبرخ
در یاهیگياتنوع گونهتیاهم،یستیتنوع زیملشیهمادر

و همکاران یزخانیعز. اندنمودهحیرا تشريسبز شهريفضا
یعیاز دشمنان طبتیحفاظت و حمايهاوهی، ش)1390(

فیتوصییهارا با ذکر مثاليسبز شهريدر فضاهاآفات
يهافون کفشدوزكی، با بررس)1392(یگیمحمدب. کردند

گونه کفشدوزك شکارگر را 16سبز شهر کرج، يفضا
، )1394(و همکاران يباریلتيدریح. کرده استیمعرف

درختان کاج در يشکارگر فعال رويهاهشت گونه از سن
و همکاران یمالک. کردندیا معرفمشهد ريسبز شهريفضا

يخاکزيهاکنهیستیتنوع زیدر بررس) 1395(
گونه 80تهران، سیسبز بوستان پليدر فضاانیگمایاستانیم

يآورخاك جمعتیفیکنییعنوان شاخص تعرا بهدیکنه مف
Farrokhi: برگرفته از(کردند ییو شناسا et al., 2017.(

نطقه کوهستانی و دشت قرار تهران در حد فاصل ماستان
کوه رشته: دارنديسه عامل در اقلیم تهران نقش مؤثر. دارد

وزارت راه و (ریالبرز، بادهاي مرطوب غربی و دشت کو
کشور، یسازمان هواشناس،يشهرساز

http://www.irimo.ir/far/services/climate/799 .( درواقع

در . ه استتهران را معتدل کرديوهواکوه البرز آبرشته
وهوا معتدل و کوهستانی و در نقاط شمال تهران، آب

اقلیم استان تهران در نواحی . خشک استارتفاع، نیمهکم
اي سرد پایهکویري و جنوب گرم و خشک، در نواحی کوه

هاي مرطوب و در نواحی مرتفع، سرد همراه با زمستانو نیمه
حی توان گفت در نوامیخالصهطور به. طوالنی است

علت موقعیت ویژه جغرافیایی، مختلف استان تهران به
شهر تهران نیز متفاوتی شکل گرفته است و کالنيوهواآب

با زیبرخالف تصور، در تهران ن. از این قاعده مستثنی نیست
دیمفانیاز بندپایفون غن،یطیمحستیزيهایوجود آلودگ

Farrokhi)وجود دارد  et al., 2017; Manzari &

Farrokhi, 2019).
انجام شده در دو يهایشبکه مراقبت و بررسکیلتش

که با هدف تعیین گیاهان میزبان سفیدبالک یطرح پژوهش
هاي آلودگی و شروع فعالیت جمعیت توت، تعیین کانون

نسل اول و بررسی نوسانات جمعیت مراحل مختلف رشدي 
ودوگانه شهر تهرانوهواي مناطق بیستآن در شرایط آب

فعال یانجام شد، و نیز پایش مستمر وضعیت دشمنان طبیع
بر انجام اقدامات روي سفیدبالک توت نشان داد که عالوه

هاي فوق، بر نتایج حاصل از فعالیتاجرایی و کنترلی مبتنی
بر دیمهاجم را با تاکدبالکیتوان تراکم جمعیت این سفمی

ژهیوبه،یعیاز دشمنان طبتیو حماییایمیرشیغيهاروش
سبز يدر فضایستیتنوع زشیو افزادیتوئیپارازيزنبورها

.کاهش داديشهر

هاو روشمواد
دبالکیسفدیتوئیپارازيزنبورهاشناسایی

هاي شفیرهد،یتوئیپارازيآوري زنبورهاجمعيبرا
اهیاز برگ گیهمراه برششده سفیدبالک توت بهپارازیت

تا خروج زنبورهاي يترآوري و داخل ظروف پجمعزبانیم
. داري شدندپارازیتوئید در شرایط آزمایشگاهی نگه

یشناسختیريهایانجام بررسيشده براخارجيزنبورها
انجام يدرصد برا70الکل يحاواپندورفيهابه لوله

براي شناسایی . افتندیانتقال یشناسختیريهایبررس
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کروسکوپی به ها اسالید میزنبورهاي پارازیتوئید، از آن
Noyesروش  :تهیه شدریبه شرح ز(1982)
دقیقه در پتاس 2–5مدت حرارت دادن زنبورها به–1

تخلیه–2، )هاتا شفاف شدن نمونه(در دماي جوش % 10
–4، )دقیقه2–3(افزودن اسید استیک خالص –3پتاس، 

، )دقیقه10–60(افزودن آب مقطر –5اسید استیک، تخلیه
درجه 80افزودن آب مقطر و الکل –7آب مقطر، تخلیه–6
تخلیه محتویات مرحله قبل، –8، )دقیقه5(نسبت مساوي به
افزودن الکل –10، )دقیقه5(درجه 80افزودن الکل –9

80به همان نسبت که الکل (9مطلق به محتویات مرحله
محتویات تخلیه–11، )دقیقه5) (داشتیم9درجه در مرحله 

افزودن –13، )دقیقه5(افزودن الکل مطلق –12قبل، مرحله
صبر (هم زدن آن و به) قطره7–8(روغن میخک قداريم

چسباندن و الصاق نمونه –14، )کنیم تا الکل تبخیر شودمی
خشک کردن پرپاراسیون در تیدر نها–15روي الم، و 

.هفته6مدت حداقل به) درجه سلسیوس35–42دماي (آون 

انیتوت و بندپادبالکیسفتیجمعراتییتغیبررس
دیمف

داده شد، در نواحی مختلف استان تهران حیکه توضهمانطور
متفاوتی شکل يوهواعلت موقعیت ویژه جغرافیایی، آببه

مطالعه الزم بود که اطالعات نیانجام ايگرفته است، لذا برا
. آوري شودمنطقه شهرداري تهران جمع22مورد نیاز از تمام 

از تمام نیشبکه مراقبت که کارشناسالیکار با تشکنیا
صورت ریمناطق مذکور در آن حضور داشتند، به شرح ز

:گرفت
پایش مستمر و هفتگی سفیدبالک توت با نصب –1

:با رعایت موارد زیر انجام شدیهاي زرد چسبکارت
، )مترسانتی25×10(زرد رنگ استاندارد ۀتلتهیه کارت–

.يمترسانتی2×2شکل مربعیيکادرهايدارا
عدد درخت 10عدد درخت توت و 14انتخاب تعداد –

درخت در سه قسمت مختلف از هر ناحیه از 24جمعاً (زیتون 
منطقه شهرداري مربوطه که در آنجا از سموم شیمیایی 

گر میزان واقعی آلودگی در منطقه استفاده نشده و بیان

لوتیعنوان پاناحیه از هر منطقه به2این کار در ). مربوطه بود
.انجام شد

نیهاي مورد بررسی که اها و درختگذاري کارتشماره–
.ها تا پایان دوره پایش ثابت بودندشماره

ۀشده در ناحیگذارينصب یک عدد کارت زرد شماره–
ترین قسمت تاج درخت در جنوبی هر درخت و در بیرونی

يمتر50حداقل فاصله تیرعابا يمتر2تا 5/1ارتفاع 
.درختان از یکدیگر

ها خزان برگصورت هفتگی تا زمانها بهتعویض کارت–
گرد و غبار زانیمنیالبته بسته به جمعیت آفت و همچن(

ها با نظر کارشناس کارتضیکارت، تعويروشدهدهیچسب
کیآن از کمتر از ضیتعویو فواصل زمانانجام شدمربوطه 

).بودریمتغزیهفته ن4ا حدود هفته ت
شمارش هفتگی حشرات کامل سفیدبالک توت و سایر –

با ) زنبورهاي پارازیتوئید و بندپایان شکارگر(بندپایان مفید 
هر دو سطح کارت از 30Xلوپ دستی اینیباستفاده از ذره

کادر 2(صورت تصادفی انتخاب بهیکادر مربععدد 4زرد 
و در نهایت ثبت،ها عداد حشرات آنو ت) از هر طرف کارت

2×2نیز میانگین تعداد سفیدبالک توت در هر کادر 
.متري محاسبه شدسانتی

ثبت آمار هفتگی جمعیت سفیدبالک روي برگ درختان –2
:مناطق مختلفيهالوتیتوت و زیتون در پا

عدد درخت زیتون 20عدد درخت توت و20منظور نیبه ا–
شهرداري مربوطه ۀدر هر ناحیه از منطق) ارتفاعسن و همهم(

حداقل فاصله درختان از . شديگذارانتخاب و شماره
ناحیه 2این کار در . متر در نظر گرفته شد50یکدیگر حدود 

.صورت گرفتلوتیعنوان پااز هر منطقه به
صورت هفتگی چهار عدد برگ، از چهار از هر درخت به–

40از ) متر2تا 5/1(جهت مختلف و ارتفاع یکسان 
و با ثبت کامل يآورمتر مانده به انتهاي شاخه جمعسانتی

و نام يآورشامل نام میزبان، تاریخ و محل جمع(مشخصات 
شگاهیبه آزماي، در داخل پاکت کاغذ)کنندهيآورجمع

.شدندتقلمن
شمارش و ثبت تفکیکی مراحل مختلف رشدي فعال –

مذکور با استفاده از هاي سفیدبالک توت روي برگ
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. صورت گرفتشگاهیاسترئومیکروسکوپ مناسب در آزما
باتوجه به کوچک بودن پهنک برگ زیتون، این مراحل در 
تمام سطح پشتی برگ شمارش شد اما در مورد برگ توت، 

کادر (برگ نیریزحبا کادرگذاري تصادفی در سط
، تعداد مراحل مختلف رشدي )مترسانتی2×2شکل مربعی

متریمعادل هشت سانتیسطح(فعال داخل دو عدد کادر 
. شمارش و ثبت شدند) مربع

زانیو مدبالکیسفرهیتراکم شفنییتعيبرا–3
فرم مربوط، لیو تکملوتیپایآن عالوه بر بررسسمیتیپاراز

عدد برگ 400حداقل کبار،یدر سطح هر منطقه هر دو هفته 
و تعداد مراحل يآورجمعتونیعدد برگ ز200توت و 

شده، در کل تیپارازيهارهیفآفت و شیستیمختلف ز
ضمائم گزارش (سطح برگ شمارش و ثبت شدند

شکل بر اساس. Farrokhi & Manzari, 2021):یینها
، گونه غالب )3یالکیيهاشکل(تهیپارازرهیشفيظاهر

.شدو گزارش نییزنبور در هر منطقه تع

و بحثنتایج
توت، دبالکیسفیعین طبدشمنایمعرف

Aleuroclava jasmini sensu lato.
یزرد چسبيهاکه در تلهیانیتعداد و تنوع بندپایبررس

سبز يفضایغناریفون بسةدهندبه دام افتاده بودند، نشان
شیشکار بيدر موارد. در فصل بهار بودژهیوشهر تهران، به

کیيروسبزيآفات فضایعیعدد از دشمنان طب100از 
فصل بهار لیدر اوايمترسانتی25×10یعدد تله زرد چسب

مختلف کفشدوزك يهاکه عمدتاً شامل گونهدیبه ثبت رس
در یعیدشمنان طبتیفعال. حشرات شکارگر بودریو سا

که سابقه مصرف سموم یمناطقژهیومناطق، بهیبرخ
از داشتند، يتریعیتر بود و حالت طبها کمدر آنییایمیش

هبتوانیمثال ميبرخوردار بود که برايترمناسبتیوضع
يهادر ماه. اشاره کرد22و 19، 16، 14، 11، 8مناطق 
شکار حشرات کامل زانیمبهشت،یو اردنیفرورد

درختان توت يرویزرد چسبيهاتوت در تلهدبالکیسف
يها در دو ماه اول سال روتلهنیبود و نصب ازیناچاریبس

استفاده . انجام شدهیاولشیدرختان صرفاً با هدف پانیا

با هدف شکار انبوه حشرات کامل شدههیتوصزانیمزاشیب
و اتالف دیحشرات مفيجز نابودياجهیتوت نتدبالکیسف

.نخواهد داشتهیسرما
گونه دشمنان 19مجموع سبز شهر تهران دريفضادر

و دیتوئیپارازگونه زنبور 2توت، شامل دبالکیسفیعیطب
مختلف، يهاها و خانوادهگونه شکارگر از راسته17

Manzari)شدییو شناسايآورجمع et al., 2018) که
يهاکفشدوزك: باشدیشرح منیآنها به ایعلمیاسام

(Col., Coccinellidae)Adalia bipunctata (L.) ،
Chilocorus bipustulatus (L.) ،Clitostethus arcuatus

(Rossi) ،Coccinella septempunctata L. ،Coccinula

Weiseelegantula ،Menochilus sexmaculatus

(Fabricius) ،Oenopia conglobata (L.) ،Scymnus

Marseulsyriacus ؛ مگس شکارگر سنوزیا(Dipt.,

Muscidae)Coenosia attenuata Stein ؛ سن
Orius(Hem., Anthocoridae)اوریوس sp. ؛ سن(Hem.,

Geocoridae)Geocoris punctipes (Say)هاي؛ سن
(Hem., Miridae)Ectagela guttata Schmidt ،

Campylomma diversicorne Reuter وMalacocoris

chlorizans (Panzer) بالتوري سبز ،(Neur.,

Chrysopidae)Chrysoperla carnea (Stephens) ،
Scolothrips longicornisتریپس شکارگر  Priesner

(Thys., Thripidae) و کنه شکارگر(Mesostigmata,

Phtoseiidae)Typhlodromus bagdasarjani Wainstein
& Arutunjan.

در یجنبتیصورت فعالبه مطالعات اولیه که بهباتوجه
کارایی دو گونه زنبور انیمنیانجام شد، از اقیتحقنیا

شتریبیعیدشمنان طبریدر کنترل این آفت از سادیتوئیپاراز
گونه کیو ) C. arcuatus(یهاللبوده و کفشدوزك لکه

ارقريبعديهاتیدر موقعبیترتبهMiridaeسن شکارگر 
Ahmadipour)داشتند  et al., 2017; Manzari &

Farrokhi, 2019).
از شهر تهران که يدر مناطق محدودخوشبختانه
دوم مهیاز نشود،یمتیرعاشتریها بدر آنیاقدامات حفاظت

ةشدتیپارازيهارهیاز شفییهانمونه1395مرداد ماه سال 
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مشاهده Encarsiaاز جنس ياتوت توسط گونهدبالکیسف
رو به درختان توتيروزییها تا اواخر پاآنتیشد که جمع

دیتوئیزنبور پاراز1396در خرداد ماه سال . بودشیافزا
توت دبالکیسفيروEretmocerusاز جنس يگرید

اواخر دیتوئیهردو زنبور پارازتیاوج فعال. مشاهده شد
آفت نیکردن اتهیمهرماه بود که تا پارازلیو اواوریشهر

چند هر. افتیاستمرار زین) دومزبانیم(تونیدرختان زيرو
آمار نیانگیبودن تراکم آنها در منیپائلیبه دل1397سال ات

قابل محاسبه و سمیتیصورت درصد پارازبهلوت،یپاینواح
که به دیتوئیدو گونه زنبور پارازنیایفراوان. برآورد نبود

پروژه و در ياجرايهاسالیطشوند،یمیمعرفریشرح ز
و 1397ياهسالدر. مناطق مختلف تهران، متفاوت بود

گونه یفراوانیطور کلبهتونیدرختان زي، رو1398
Encarsia strenuaاز شتریبهار بلیدر اواخر زمستان و اوا

Eretmocerusگونه  sp. nr trialeurodisيرو. بود
.Eمناطق معموال ابتدا گونه شتریدر بزیدرختان توت ن

strenuaتا وبستان در فصل تاجیاما به تدر. مشاهده شد
Eretmocerusزنبور ز،ییاواسط پا sp. nr trialeurodis در

البته الزم به . داشتتیعنوان گونه غالب فعالمناطق بهشتریب
19و 16، 15، 11مناطق ازجمله یاست که در برخحیتوض

Encarsia، زنبور 98آذر ماه يهاينمونه بردارنیدر آخر

strenuaبوديترشیبینسبیفراوانيدارا.
و هیاولییشناسايبرایشناسختیريهایژگیو

:دیتوئیدو گونه زنبور پارازکیتفک
1–Encarsia strenua (Silvestri) (Hym.: Aphelinidae)

Manzariتوسط بارنیاوليگونه برانیا et al. (2019) .
مذکور ابتدا ۀذکر است که گونانیشا. گزارش شدرانیاز ا

Encarsiaنمونه نر، تحت نام يآورعدم جمعلیدلبه sp. nr

protransvena Viggianiلیدلبه(شد یو معرفییشناسا
يآوراما بعدا با جمع) دو گونهنیافراد ماده ايشباهت باال

Encarsia strenuaیبا نام علمتینر، با قطعيهانمونه

).3و 1يهاشکل(شد ییشناسا
.Aدبالکیسفدیوئتیپارازيارتباط با زنبورهادر

jasminiسه گونه زنبور پارازیتویید از نیازاشیپران،یدر ا
Encarsia alemansooriيهابه نامAphelinidaeخانواده 

Rasekh & Polaszek ،Encarsia hamata Haung &

Polaszek وEretmocerus sp. nr delhiensis Mani از
;Rasekh & Polaszek, 2010(اند گزارش شدهساستان فار

Rasekh et al., 2010 .(کشورها سه ریدر سان،یبراعالوه
E. luteaيها، به نامEncarsiaاز جنس گریگونه د (Masi) ،

E. nipponica Silvestri وE. perflava Hayatعنوان به
,Evans)اند شدهیمعرفدبالکیسفنیايدهایتوئیپاراز

2007, 2008)  .
زرد رنگ دست،کیعموماً E. strenuaزنبور بدن

ۀیو حاش) pronotum(گردهشیپیانیاست؛ هرچند قسمت م
به یگاه) mesonotum(گردهانیم) midlobe(یانیلُب م

اول و يبندهایو در سطح پشتباشدیروشن ميارنگ قهوه
. استدهیشدن رنگ زرد دتررهیاز تياثرزیدوم شکم ن

يبندنر و ماده هشتدر هر دو جنسشاخکن،یهمچن
در شاخک افراد نر دو ) (1–1–3–3فرمول شاخک ماده (

دهیديبندنظر هفتشده و شاخک بهیکیبا هم ییبند انتها
پوسته . است) 5–5–5(يبندپا پنجو پنجه) شودیم

تیگونه پارازنیتوت که توسط ادبالکیسفيهارهیشف
رهیشفیاحتشکل بوده و به رییایشده باشد، شفاف و موم

رنگ دارد، از ياقهوهياپوستهیانیزنبور که در مراحل پا
که در دو طرف یقطعات کوچک. شودیمدهیدرونیب

به لیمتمایبه رنگ نارنجدبالکیسفرهیشفتهیپوسته پاراز
زنبور است يفضوالت مراحل الروشود،یمدهیدياقهوه
شده هیخلاز بدن الرو ترهیفشدن به شلیاز تبدشیکه پ

شکل توسط حشره يارهیسوراخ داجادیبا ا). 1شکل (است 
پوسته کامال شفاف زبان،یکامل زنبور و خروج آن از بدن م

و يبه همراه فضوالت الرو) زبانیم(توت دبالکیسفرهیشف
خواهد شد دهیزنبور درهیرنگ پوسته شفياقهوهيایبقا

). 3سمت چپ در شکل پوسته(
2–Eretmocerus sp. nr trialeurodis Hayat (Hym.:

Aphelinidae)
Eretmocerusگونه هیشبشدهيآورجمعيهانمونه

trialeurodis Hayatراتییتغکهییهستند اما از آنجا
فیها با توصاز نمونهیبرخياگونهدرونیشناسختیر

شده است، هیارا) Hayat)1998گونه مذکور که توسط 
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مطالعات . نشدندییشناساتیارد، با قطعکامل ندیخوانهم
گونه در حال انجام است و نیاقیدقییشناسايبرایلیتکم

Eretmocerusبه نام ،ییشناساجهیشدن نتیتا قطع sp. nr

trialeurodis Hayat3و 2يهاشکل(شودیمیمعرف .(
، پنجه Eretmocerusجنس يدر زنبورهایطورکلبه

فرمول (يبنددر افراد ماده پنجشاخک،يپاها چهاربند
يپنجم نسبت به بندهااییی؛ بند انتها1–1–2–1شاخک 

و در ) و بلندتر استترمیمراتب ضخسوم و چهارم به
و بلند دهیکشاریبسییبند انتها(يبندنر سهيزنبورها

فراوان که به شکل یحسيهاداشتن انداملیدلو بهباشدیم
است که ) رسدینظر مبهتررهیتند،شویمدهیخطوط کوتاه د

زکنندهیمتمايظاهریژگیوکیبه عنوان توانیاز آن م
.E. spرنگ بدن در زنبور . استفاده نمودینسبت به گونه قبل

nr trialeurodisییمویلایزرد روشن دست،کیعموماً زین
یانیلُب مهیحاشیسر و گاهیاست؛ هرچند قسمت پشت

پوسته . روشن استيابه قهوهلیتمامیو کمتررهیت
تیگونه پارازنیتوت که توسط ادبالکیسفيهارهیشف

رهیشفیشکل بوده و به راحتییایشده باشد، شفاف و موم
کیجادیپس از ا. شودیمدهیدرونیزرد رنگ زنبور از ب

سوراخ مدور توسط حشره کامل زنبور و خروج آن از بدن 
) زبانیم(توت دبالکیسفرهیپوسته کامال شفاف شفزبان،یم

).3سمت راست شکل يهاپوسته(خواهد ماند یباق

Eزنبور پارازیتوئید –1شکل 

ncarsia strenua :A– الرو
درون پوره سن چهارم ) پیکان(
توت، دبالکیسف) شفیره(

Aleuroclava jasmini sensu

lato ،B– شفیره زنبور درون شفیره
.کاملةحشر–Cتوت، دبالکیسف

Fig 1. Encarsia strenua: parasitoid larva (A) and parasitoid pupa inside the whitefly puparium (B); the adult
wasp (C).

Eretmocerusزنبور پارازیتوئید –2شکل  sp. nr

trialeurodis:A–سن ةزنبور درون پورةشفیر
Aleuroclavaتوت، دبالکیسف) شفیره(چهارم 

jasmini sensu lato ،B–کاملةحشر.
Fig 2. Eretmocerus sp. nr trialeurodis:
parasitoid larva inside the whitefly
puparium (A) and the adult wasp (B).

توت و دبالکیسفتیجمعراتییتغ
آنيدهایتوئیپاراز

نیباالترد،شویمدهید4شکل يکه در نمودارهاهمانگونه
عدد حشرات کامل 25/37از یشکار تله زرد چسبزانیم

1396تله در سال یمترمربعیسانت4در هر کادر دبالکیسف
در سال 8/0و ) 30/5/97(1397در سال 85/1به ) 1/7/96(

ردیروند کاهشنیو تداوم اافتهیتنزل ) 17/6/98(1398

. دیرس1/0متر از به کنیانگیبود که ميابه گونه1399سال 
ذکر شد، یقبلییدر گزارش نهازیننیاز اشیهمانطور که پ

و یاقدامات کنترلجهیآفت در نتتیجمعریکاهش چشمگ
Manzari)ییایمیرشیغيهااعمال روش & Farrokhi,

2017; ییوهواآبطیشراینسبریتأثنیو همچن(2019
. باشدیم) 1397در بهار یبارندگشیافزامثال،يبرا(

زبانیعنوان طعمه و مآفت بهتیباوجود کاهش جمعیازطرف
در دیمفانیشکار بندپازانیحداکثر م،یعیدشمنان طب
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عدد در هر کارت در 11/5زرد رنگ از تلهيهاکارت
در 43/3و 27/6/1397عدد در 34/7به 22/7/1396خیتار
حفاظت يهااز اثرات مثبت روشیکه حاکدیرس28/7/98

يزنبورهاتیبر جمع(Conservation methods)تیو حما
ينمودارها(باشدیمیعیدشمنان طبریو سادیتوئیپاراز

	.)4يهاشکل 	

دبالکیسف) شفیره(سن چهارم ةپوريهاپوسته–3شکل 
شدهتی، پارازAleuroclava jasmini sensu latoتوت،
Eretmocerusيزنبورهاتوسط sp. nr trialeurodis

Encarsiaو ) راست( strenua)چپ.(
Fig. 3. The pupal exuviae of Aleuroclava jasmini
sensu lato parasitized by Eretmocerus sp. nr

trialeurodis (right) and Encarsia strenua (left).

عنوان بهتونیدرختان زتی، نقش و اهم6یال4يهاشکلدر
درختان توت در فصل سرما و يبرانیگزیو جاهیثانوزبانیم

که با سرد شدن بیترتنیبد. باشدیمشخص میخوبخزان به
حشرات کامل جیتدرهوا و خزان درختان توت، به

و حفظ بقاء خود، به سمت يزیرتخميتوت برادبالکیسف
نیسبز اشهیهميهارفته و در پشت برگتونیزتاندرخ

آفت نیکه اشاره شد، اطورهمان. کنندیميزیرتخماهیگ
در زینسل را نکیو زمستان، و زییتا سه نسل در فصول پا

از نظر بقاء و . دهدیملیدوم خود تشکزبانیميبهار رو
توت، دبالکیسفدیتوئیپارازيزنبورهاتیحفظ جمع

يرا باز(Reservoir)گاهرهینقش ذختونیزدرختان 
یعیحفظ تعادل طبموضوع در تداوم ونیادیکه نباکنندیم
.نادیده گرفته شودد،یتوئیپاراز–زبانیم

کیپراتییتغتیصورت خالصه وضعبه) 1(جدول در
.Aدبالکیسفةشدتیسالم و پارازرهیو تراکم شفتیجمع

jasmini sensu latoيرو1399یال1396يهاسالی، ط
در مناطق مختلف و کل سطح شهر کیدرختان توت به تفک

نیایطشود،یهمانطور که مالحظه م. ئه شده استتهران ارا
8عدد در96/3از 1396در سال رهیشفتراکمها اوج سال
cm2عدد در کل سطح برگ 06/0برگ به یاز سطح پشت

يموردچیهریدو سه سال اخیکه طيبه نحوافته،یکاهش 
مزاحمت پرواز جادیبر ایمبنیمردميهااز گزارش

137به سامانه یو شهروندان تهراننیبرعايبرادبالکیسف
لیتحلهیو تجزيبندبر اساس جمع. اعالم نشده است

يهارهیشفسمیتیدرصد پارازنیشتریبدست آمده، بيهاداده
به 1399تا 1397يهاتوت در مهر ماه سالدبالکیسف
درصد بوده که با در نظر 86/60و 16/71، 65/45ب،یترت

قابل توجه و اریدرصد بسدبالک،یگرفتن کاهش تراکم سف
مناطق نیدر ب. شودیدر کنترل آفت محسوب ميموثر

مناطق (آفت در شرق تهران تیجمع1399مختلف، در سال 
روند اتیجزئ. استدهیبه صفر رسبایتقر) 14و 13، 8، 4
يرودبالکیسفتهیسالم و پارازيهارهیشفتیجمعراتییتغ

5شکليدر نمودارهار،یاخيهاسالیدرختان توت ط
.ارائه شده است

و تراکم تیاوج جمعراتییاختصار تغبهزین) 2(جدول در
A. jasmini sensuدبالکیسفتشدهیسالم و پارازرهیشف

lato ،به تونیدرختان زيرو1399یال1396يهاسالیط
در مناطق مختلف و کل سطح شهر تهران ارائه شده کیتفک

ها اوج سالنیایطشود،یه مالحظه مهمانطور ک. است
به تونیعدد در برگ ز1/1از 1396در سال رهیشفکمترا
دهیبه صفر رسبایتقريو در سال جار1398در سال 04/0

يزنبورهایموضوع به لحاظ عدم دسترسنیا. است
موجب يتا حدتواندیم،یاصلزبانیبه مدیتوئیپاراز

يآفت و زنبورهانیده بشجادیایعیتعادل طبیشکنندگ
دو نیاحتمال وجود دارد که انیشود، گرچه ادیتوئیپاراز

ریحفظ بقاء خود به سمت سايبراد،یتوئیگونه زنبور پاراز
روند اتیجزئ. کنندفتیشزبانیو درختان مهازبانیم
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يرودبالکیسفتهیسالم و پارازيهارهیشفتیجمعراتییتغ
ي، در نمودارها1398یال1396يهاسالیطتونیدرختان ز

.شده استهارائ)6(شکل

تعداد ) (1396–1398(شهر تهران ودوگانهستیمناطق بيهالوتیدرختان توت در پایزرد چسبيهاشکار تلهنیانگیم–4شکل 
).هر دو سطح کارتيرودیمفانیمتري و کل بندپاسانتی2×2، در هر کادر Aleuroclava jasmini sensu latoتوت، الکدبیسف

Fig. 4. The average number of insects trapped on the yellow sticky traps of mulberry trees in the pilot areas of
Tehran (2017–2019) (number of mulberry whiteflies, Aleuroclava jasmini sensu lato, per 4 cm2 and total
number of natural enemies recorded on both sides of the sticky card).
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Aleuroclava jasmini sensuشفیره سالم و پارازیته سفیدبالک توت،، )1396(مراحل نابالغمیانگین تغییرات جمعیت –5شکل 

lato1397–1398(ودوگانه شهر تهران روي درختان توت مناطق بیست.(
Fig. 5. The population fluctuations of immature stages (2017), healthy and parasitized pupae of Aleuroclava
jasmini sensu lato (Hem., Aleyrodidae on mulberry trees in total municipal areas of Tehran (2018–2019).
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Aleuroclava jasmini sensuشفیره سالم و پارازیته سفیدبالک توت،، )1396(مراحل نابالغمیانگین تغییرات جمعیت –6شکل 

lato 1397–1398(ودوگانه شهر تهران مناطق بیستزیتونروي درختان.(
Fig. 6. The population fluctuations of immature stages (2017), healthy and parasitized pupae of Aleuroclava
jasmini sensu lato (Hem., Aleyrodidae on olive trees in total municipal areas of Tehran (2018–2019).
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Aleuroclavaپارازیتیسم شفیره سفیدبالکوضعیت–1جدول  jasmini sensu lato، 400(در هر برگ توت=n( در مناطق
).1396–1399(شهر تهران مختلف 

Table 1. The parasitism percentage of Aleuroclava jasmine sensu lato, in mulberry leaf (n=400), in different
municipal zones of Tehran (2017–2020).

Year
Tehran areas

2020201920182017*

0.043
0.013

23.53%

0.13
0.086
39.3%

0.29
0.09

23.75%

2.38
0
–

Number of non–parasitized pupa
Number of parasitized pupa

Percentage of parasitized pupa

North area
(Zone No.: 1, 2, 3)

0
0
–

0.165
0.155

48.44%

0.39
0.467

54.62%

6.72
0
–

Number of non–parasitized pupa
Number of parasitized pupa

Percentage of parasitized pupa

East area
(Zone No.:
4, 8, 13, 14)

0.085
0.114
57.3%

0.078
0.27

77.47%

0.14
0.21

60.31%

4.51
0
–

Number of non–parasitized pupa
Number of parasitized pupa

Percentage of parasitized pupa

Central area
(Zone No.:  6, 7, 10,

11, 12)
0.167
0.23

58.18%

0.055
0.155

73.81%

0.58
0.294

33.62%

1.71
0
–

Number of non–parasitized pupa
Number of parasitized pupa

Percentage of parasitized pupa

West area
(Zone No.:
5, 9, 21, 22)

0.06
0.17

73.19%

0.08
0.31

79.89%

0.07
0.25

78.36%

7.52
0
–

Number of non–parasitized pupa
Number of parasitized pupa

Percentage of parasitized pupa

South area
(Zone No.: 15, 16,

17, 18, 19, 20)
0.06

0.092
60.86%

0.06
0.16

71.16%

0.271
0.227

45.65%

3.96
0
–

Number of non–parasitized pupa
Number of parasitized pupa

Percentage of parasitized pupa
Total areas

* Parasitism rate in 8 cm2 of the mulberry leaf in pilot areas (2017)

Aleuroclava jasminiوضعیت پارازیتیسم شفیره سفیدبالک –2جدول  sensu lato 200(، در هر برگ زیتون=n( در مناطق مختلف
).1396–1399(شهر تهران 

Table 2. The parasitism percentage of Aleuroclava jasmine sensu lato, in olive leaf (n=200), in different
municipal zones of Tehran (2017–2020).

Year
Tehran areas

2020201920182017*

0
0
–

0.1
0.012

10.98%

0.043
0.036

22.92%

0.85
0
–

Number of non–parasitized pupa
Number of parasitized pupa

Percentage of parasitized pupa

North area
(Zone No.: 1, 2, 3)

0
0
–

0
0
–

0
0.005

0

1.48
0
–

Number of non–parasitized pupa
Number of parasitized pupa

Percentage of parasitized pupa

East area
(Zone No.:
4, 8, 13, 14)

0
0
–

0.2
0.17

45.95%

0.065
0.06

47.36%

0.78
0
–

Number of non–parasitized pupa
Number of parasitized pupa

Percentage of parasitized pupa

Central area
(Zone No.:  6, 7, 10,

11, 12)

0
0
–

0.025
0.018

41.38%

0.022
0.021
48.3%

1.2
0
–

Number of non–parasitized pupa
Number of parasitized pupa

Percentage of parasitized pupa

West area
(Zone No.:
5, 9, 21, 22)

0
0
–

0.0033
0.0022
39.39%

0.009
0.0017
15.38%

2.2
0
–

Number of non–parasitized pupa
Number of parasitized pupa

Percentage of parasitized pupa

South area
(Zone No.: 15, 16,

17, 18, 19, 20)

0
0
–

0.045
0.04

45.4%

0.025
0.016

38.96%

1.0
0
–

Number of non–parasitized pupa
Number of parasitized pupa

Percentage of parasitized pupa
Total areas

* Parasitism rate of the olive leaf in pilot areas in 2017
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ر که ديو مستمرعیوسيهايبرداربراساس نمونه
به (انجام شد 1397یال1394يهامختلف ساليهاماه

دبالکیسفیستی، مراحل ز)رجوع شودقیبخش روش تحق
سبز شهر تهران يدر فضایاهیگونه گنیچنديتوت رو

چنانچه در دبالک،یسفنیایاصلزبانیاما دو م. مشاهده شد
، (Manzari & Farrokhi, 2019)شدشارهازینیگزارش قبل

يهاکه در سالشوندیمحسوب متونیتوت و زدرختان
چرخه . انداز شهر تهران کاشته شدهیعیدر سطح وسریاخ

ارقام يمعتدل و گرم سال رويهاآفت در ماهنیایزندگ
يرقم کاکوزا و ارقام داراژهیوبهد،یمختلف توت سف

و در ) نسل5–6(یزبان اصلیعنوان مبه،ياپنجهيهابرگ
يسال و پس از خزان برگ درختان توت، روسرديهاماه

يسپر) نسل3در حدود (واسط زبانیعنوان مبهتونیز
.(Manzari & Farrokhi, 2019)شودیم

سبز يتراکم فضازانیم،ییوهواآبطیارتفاع، شرااختالف
معابر یاهیپوشش گتیدر مناطق مختلف و تفاوت در وضع

شهر، هیحاشیجنگليهابا بوستانيشهريهاو بوستان
تیو بالتبع، تراکم جمعيرشدةموجب شد طول دور

ياز جمله زنبورها،یعیتوت و دشمنان طبدبالکیسف
شهر تهران کالنودوگانهستیآن، در مناطق بدیتوئیپاراز

. نشان دهد1396–1399يهارا در ساليادیتنوع ز
يدما در طول دوره رشدمیمستقریبه تأثباتوجه

سهیدما در فصل تابستان در مقایباال بودن نسبها،لکدبایسف
دما در یباال بودن نسبزیفصل بهار، و نلیو اوازییبا فصل پا

یبا نواحسهیشهر تهران در مقایو جنوبيمرکزینواح
در تراکم یدر همان فصول، تفاوت قابل توجهیشمال

ریو سادیتوئیپارازيتوت و زنبورهادبالکیسفتیمعج
،يمرکز،یآن  در مناطق مختلف شمالیعیمنان طبدش
& Farrokhi)شهر مشاهده شد یو جنوبیشرق،یغرب

Manzari, 2021).

شنهاداتیپ
شبکه مراقبت تیآمده از فعالدستبهجینتابراساس

سبز يتوت در کالن شهر تهران، خوشبختانه فضادبالکیسف
ییبااليناآفات از غیعیتهران به لحاظ فون دشمنان طب

مراحل نابالغ تیجمعراتییروند تغیبررس. برخوردار است
زمان و شیهمراه پابهدبالکیسفيو حشرات کامل پرواز

,.Hym)دیتوئیپارازيزنبورهاتیحضور و فعالقیقمحل د

Aphelinidae)نشان داد که در ر،یپنج سال اخیآفت طنیا
،یعیبدشمنان طتیآفت توسط فعالتیحال حاضر جمع

% 4/45و 16/71جادیاییبا توانادیتوئیپارازيزنبورهاژهیوبه
مهار شده و تون،یدرختان توت و زيروبیترتبهسمیتیپاراز

به منظور تداوم . استدهیرسیعیتعادل طبکیبه یبه عبارت
–1: شودیمشنهادیشرح پنیبه ايمواردتیوضعنیا

تیو رعايهرسبز شيآفات فضاتیجمعشیاستمرار پا
یفنهینشر(توت دبالکیسفتیریدستورالعمل مدقیدق

کشور، یپزشکاهیگقاتیموسسه تحق52947شماره 
Manzari & Farrokhi, 2019(به ژهیو، و توجه

گاهرهیسطح شهر تهران به عنوان ذخيهايکارتونیز
دبالکیسفیعیدشمنان طبریو سادیتوئیپارازيزنبورها

مند و فعال در مراکز تام د کارشناسان عالقهبا وجو–2. توت
تهران، الگو يمناطق شهردار) آموزش و مشاورهق،یتحق(

شبکه به نیتوسعه اودبالکیقرار دادن شبکه مراقبت سف
اجتناب از مصرف هرگونه يبرايآفات مهم شهرریسا

و يسبز شهريها، فضادر بوستانییایمیکش شآفت
به . راهگشا و موثر خواهد بوداریبس،یجنگليهاپارك
آفات رینادرست در کنترل سايریگمیهر گونه تصمیعبارت

تعادل ویستیبه تنوع زيریناپذصدمات جبرانتواندیم
از یدر برخ1399در سال –3. وارد کندهاستمیاکوسیعیطب

ت،یپارازيزنبورهاینسبتیمناطق تهران با وجود فعال
Pealius(توت دبالکیاز سفيگریدتراکم قابل توجه گونه 

mori(يروترقیدقشیضمن پاستیبای، مشاهده شد که م
حذف ژهیوشده بههیتوصییایمیرشیغيهاگونه، روشنیا

در زمان ) هرس سبز(جوان آلوده به مراحل نابالغ يهاشاخه
يپروازتیو شروع فعالهارهیشفخیاز تفرشیمناسب و پ

.دحشرات کامل انجام شو

يسپاسگزار
به (خاص یقاتیدو پروژه تحقيمقاله حاصل اجرانیا

–126–971139و 47–16–16–063–950401يهاشماره
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يکه در قالب دو قرارداد همکارباشدیم) 47–16–16
کشور و سازمان یپزشکاهیگقاتیموسسه تحقنیمشترك ب

. سبز شهر تهران، اجرا شده استيها و فضابوستان
همکاري ارزشمند موسسه ازدانند الزم مینگارندگان 

ها و فضاي سبز کشور، سازمان بوستانیپزشکاهیگقاتیتحق

و یپزشکاهیمحترم گرانیشهر تهران و کارشناسان و مد
و دوگانه شهر تهران، صمیمانه تشکر ستیفضاي سبز مناطق ب

ياجرانهیالزم به ذکر است که هز. ندینمایو قدردان
ها و توسط سازمان بوستاناره،مورد اشیقاتیقتحيهاپروژه

.شده استنیفضاي سبز شهر تهران تام
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Abstract

In the summer of 2014, the outbreak of Aleuroclava jasmini sensu lato (Hem., Aleyrodidae) on white mulberry
trees in the urban green spaces of Tehran caused a disturbance for the citizens in the parks and streets. By
formation of the monitoring and surveillance network, while providing non–chemical strategies for mulberry
whitefly management, the natural enemies of this pest were identified. Later, the trend of changes in the host and
its parasitoid populations was determined during 2017–2019. Among the 19 species of natural enemies of the
mulberry whitefly  collected from different orders and families of insects and mites, two species of parasitoid
were identified as Encarsia strenua (Silvestri) and Eretmocerus sp. nr trialeurodis Hayat (Hym., Aphelinidae).
The study of immature stages and adult whitefly population and monitoring the exact time and place of presence
and activity of parasitoids of the pest, showed that during the last five years, the population of mulberry whitefly
has been inhibited by forming a natural balance and 71.16 and 45.4% parasitism on mulberry and olive trees,
respectively. Meanwhile, olive trees play an important role in maintaining the parasitoid population of this
whitefly in autumn and winter. Therefore, in urban green space ecosystems, the avoidance of using chemical
pesticides is highly emphasized for the preservation and sustainability of predators and parasitoids.
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