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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :مقدمه

برخی از آفات وجود دارند که در مدت کوتاهی با شرایط محیطی جدید سازگار می شوند و به دلیل  داشل م میابلا     

نمونه ایم آفات، حشره ای به نام شپشل   .  مخ لف گیاهی به سرعت در محیط جدید تکثیر و گس رش می یابندهای 

چند سال قب  ایم آفت در درخ چه های زین ی شهر قم مشاهده گردید و به سرعت . می باشد( mealybug)آردآلود 

و ( 6931اوللیم گلاارش در سلال   ) ایم آفت پیش تر در شلهرهای سلواح  شلمالی    . در تمامی مناطق گس رش یافت

ایم آفت در سالهای اخیر به اندازه ای به درخ چه های خ می و شاه پسند خسارت . جنوبی کشور گاارش گردیده بود

بله  . وارد کرد که در طول مدت زما  خاصی از کاشت ایم گونه های تابس انه در شهرهای جنوب کشور جلوگیری شد

شهرهای مرکای و شهر قم ان شار یاف ه و در چند سال اخیر جاء آفات درجه اول  نظر می رسد ایم آفت به سرعت به

 . و سخت کن رل شد

   یافت می شلوند، پلم ملی تلوا  ن یرله گرفلت کله شپشل  هلا در           محیط های گرم و مرطوبایم حشرات ریا در 

در میلا  گلهلای آپارتملانی بیشل ر     . مناسب تری دارنلد در شرایط مطلوب رشد و تکثیر و گلخانه  گیخانمحیط های 

می باشلد املا در سلایر گل      و کاک وس ها و ساکولنت ها میهما  گیاهانی مانند حسم یوسف، آگلونما و انواع گ  ناز 

بنابرایم می توا  ن یره گرفت به دلی  دامنه میابانی وسلی    .های آپارتمانی نیا اح مال فعالیت و خسارت وجود دارد

ها و محیط های باز و همچنیم سرعت تکثیر باال اهمیت شناخت و مبارزه به موقل  بلا ایلم آفلت     ایم آفت در گلخانه 

 .مشخص می گردد

 

 

 :معرفی آفت 

 9 دارای کله ( Pseudococcidae)و خلانواده  ( Homoptera)شپش  آردآلود حشره ای است از راس ه جوربلاال  

          Planococcus -9 و Pseudococcus -6  مطلر  و مهلم در فیلای سلبا و گلخانلله هلا بله نلام هلای        جلنم   

 . می باشد

گونه هایی وجود دارد که به درخ چه های زین ی خ می چینی، شلاه پسلند و خرزهلره و     Planococcusدر جنم 

 .حمله می کند و باعث ایراد خسارت می گردد...( الوسو ، کامیم پاریم، شیراز و )همچنیم انواع درخ ا  سرو 
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 :شکل شناسی

و در البلیی بلرگ گیاهلا  میابلا       و یا پنبه ای شک  و بله رنلس سل ید    مومی ایم آفت به شک  لکه های برجس ه

 .دیده می شود( خصوصاً مح  اتصال برگ به ساقه)

 توسلط  املا  سل ند ه بال بدو  میلیم ر9-6کشیده به طول  حدودی تا شک  بییوی کام  ماده حشرات :حشره ماده

  زایلده هلای   بلد   اطلرا  . باشلند  می مومی س ید ذرات از پوشیده شوند و جابرا و کنند حرکت توانند می یشا هاپا

 قلرار  مسلاوی  فواص  به کوتاه مانند رش ه ای

 کله  ایم زوایلد  از ج ت ی  فقط است، گرف ه

   .میباشد بلندتر گرف ه قرار شکم ان های در

 

 

 

 

 

 طلول  انلدازه  بله  دمی بلند رش ه دو دارای و شکم اس وانه ای با زرد به م مای  ای قهوه رنس به نر حشرات :حشره نر

 .س نده  دههمشا قاب  ندرت به و دارند را مخ لف  هابیم گیا جابرایی توانایی و بالدارند بالغ نر حشرات .هس ند بد 

اما اصلوال  .  معموال با چشم بسخ ی مشاهده می شوند. نرها زما  کمی جهت ج ت گیری دارند و زود از بیم می روند

 . خسارت مس قیم به گیاه ندارند
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دارای مراحل  نملف یلا    ایلم حشلره    (:نوزاد)پوره 

در مراحل   . هسل ند ( زنلدگی  سنیم مخ لف)پورگی 

 اولیه پورگی، ماده مومی اطرا  بد  آنها وجود ندارد

و با گذشت زما  و تغذیه، بد  آنها از ملوم پوشلیده   

 . می شود

 

 

که داخ  آ  تخم های بسیار ریای برنلس   گیری توده های س ید رنگی بر جای میگذارنداز ج ت  پمماده ها  :تخم

 .زرد تا صورتی وجود دارد

 

 (نحوه زندگی)زیست شناسی 

گلخانله، بیشل ر در ایلم     ماننلد  ی بس ههازیس ی مناسب جهت زندگی ایم آفت در فیا -بدلی  وجود شرایط محیطی

بنابرایم بررسی مداوم از گیاها  میابا  در گلخانه ها جهت شناسلایی بموقل  حلااا اهمیلت ملی      . مکانها شیوع دارند

یلا   و پلوره  تخم، شک  به را زمس ا  آردآلود شپش  .باشد

در علف های هرز، زیر پوست درخ لا  و هلر    کام  حشره

ایلم   و نملو  رشد واق  در .دگذران می مکا  مشابه دیگری 

ملی  اما به کنلدی انرلام    نمیشود م وقف آفت در زمس ا 

بنظر می رسد شروع فعالیلت ایلم آفلت در شلرایط      .گردد

 .شهری قم، اواخر بهار می باشد

ری از شپش  های جنم نر بالدار بوده و پم از ج ت گی 

به رنس س ید تا صلورتی بلوده    ماده  شپش. بیم می روند

و پم از ایرلاد تلوده سل یدرنس بلر روی خلود تغذیله و       
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 سل ید  و نلاز   تارهای ملومی  توده داخ  را خود تخمهای خسارت اصلی خود را آغاز می کند و پم از ج ت گیری،

جلب شده )معموال پم از دو ه  ه از زما  پیدایش حشره نر   .قرار می دهند است حشره خود ترشحات از که فراوانی

پلوره  . سم اول ایم آفت که بدو  پوشش مومی و محافظ هس ند ظاهر می شلوند ( نوزادا )، پوره های ( به کارت زرد

 شلاخه  سلط   در و شلوند  خارج ملی  آ  از پمس و مانده باقی تخم کیسه داخ  روز دو یا ی  تخم از خروج از پم ها

ایم پوره ها بله رنلس صلورتی تلا     . دمیگردن پراکنده میابا  و درخ چه های درخ ا  برگ و (بیش ر در نو  شاخه ها)

و  انبلوه  تلوده هلای   صلورت  به میوه ها دم و ها، دمبرگها شاخه کنار در معموالًمح  اس قرار ایم آفت . نارنری هس ند

 4-9دارای  م وسلط  طلور  بله  و دارد محلیط  شلرایط  به بس گی های آردآلود شپش  نس  تعداد .می باشد رنس س ید

 .است نس  در سال
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 ماده پنبه ای مانند به دور حشره که نقش محافظ را دارد

 وجود شپش  آردآلود بر روی ریشه گیاه میابا 
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 :میزبان آفت

 و شمشلاد  بر روی مرکبلات در شمال کشور فت آایم . . ایم آفت پلی فاژ بوده و دارای دامنه میابانی وسیعی می باشد

شلاه    ، خ می چینیو انواع درخ چه های زین ی مانند   انواع سرومانند گیاها  زین ی در  در قم بیش ر فعالیت دارد و

مانند ساکولنت ها و    گوش یهاگیا دیگر و ها کاک وس گیاها  آپارتمانی مخ لف و و در ، گ  کاغذی، خرزهره پسند

 .نیا باشد علف های هرزنک ه قاب  توجه اینکه میابا  ایم آفت می تواند  .کند می فعالیتاز گوش ی گیاها  ن

 

 

 :نحوه ایجاد خسارت

 آردآللود  شپشلکهای . عیام اولیه خسارت آفت به شک  نقطه های زرد رنس و نکروز در زیر و روی برگ دیده می شود

فلرو ملی بلرد و پلم از تغذیله       گیاه نسج دررا  خود تغذیه ای ی خرطومتجهت تغذیه از شیره نبا (پوره ها و ماده ها)

از خود  عسل  به نام  ترشحات چسبناکیشیره نباتی گیاه، 

ترش  می کنند که باعث خیم شد  شاخ و برگ در گیلاه  

شلرایط   عسل  ترشل  شلده باعلث ایرلاد     .میابا  می شود

 ساپروفیت مانند های قارچ مساعدی جهت فعالیت اح مالی

ایم قارچ ها باعث ایراد پودرهلای   .را مهیا می کند فوماژیم

 .سیاه رنس بر روی تنه و شاخه ها می شود

 درخ چه خ می ژاپنی میابا  آفت شپش  آردآلود درخت سرو میابا  آفت شپش  آردآلود
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 ایم آفلت . وجود ایم آفت رفت و آمد مورچه هایی می باشد که از عسل  تولیدی تغذیه می کننددیگر از نشانه های  

شروع به تغذیله ملی   غنچه گ   زیردر یا  ، رگبرگ اصلی در زیر برگ وبا اس قرار در مح  اتصال دمبرگ به ساقه اب دا

زرد شد  غنچله   باعث مان  باز شد  گ  وبا اینکار و  (باشداز حمله آفت نمی  مصو  اما هیچ ی  از نقاط گیاه ) کند

رشلد  به طور کلی . در سط  برگ دیده می شود (زرد شده)نقاط نکروزه مرور زما  بدشک  و ه برگها ب. می گردند گ 

 . به نابودی کام  گیاه منرر می شود با آفت مبارزهکن رل و گیاه م وقف می شود و در صورت عدم 

 

 

 روشهای کنترل و مبارزه

 بیولوژیکی -الف

 مبارزه بیولوژی  توسط ک شدوز  شکارگر کریپ ولموس در شرایط گلخانه ای و فیای بس ه -

 

 

 

 

 

 

 باعث عدم بازشد  گلها می گردد: خسارتنحوه  باعث نکروتی  شد  برگ ها می گردد: نحوه خسارت
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 مکانیکی 

و شناسلایی زملا  دقیلق     حشرات نر ایم آفت خصوصا در گلخانه هلا اس  اده از کارت های زرد رنس جهت جذب  -6

 جهت سمپاشی به موق 

 

ر کام  آفت بر روی گیاه میابا  جلوگیری کرده و تلراکم آفلت   شس شوی گیاها  میابا  هر ه  ه یکبار از اس قرا -9

 .را کم می کند
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بله فاصلله   ( ماه 9تا  9به مدت )ره فعالیت آفت در دو (مانند عصاره سیر و فل  )اس  اده از آفت کش های گیاهی  -9

 روز یکبار 61

 شیمیایی  -ب

.  بازدید و بررسی مداوم و روزانه گیاها  میابلا  انرلام شلود   برای شناخت و تشخیص زما  دقیق سمپاشی نیاز است 

 روز یکبلار   92سیسل می  بلا فاصلله     –نوبت سمپاشی با سموم تماسی  9تا  9به دلی  چند نسلی بود  آفت نیاز به 

برای اثر بخشی مناسب الزم است اولیم مرحله در زما  مشاهده اولیم عیام فعالیت آفلت در گیلاه میابلا     . می باشد

 :برای اینکار از سموم زیر اس  اده کنید .نباید به حد آس انه زیا  اق صادی یا زیبایی برسدباشد و 

  در هزار 5.2در هزار و کنفیدور  5.2ترکیب سم دورسبان به نسبت 

  (درجه سانتیگراد 05در دمای پایین تر از ) در هزار 5.2اتیون به نسبت 

  در هزار 5.2دیمتوات به نسبت 

در هنگام استفاده، همراه سموم مذکور حتما از روغن امولسیون شونده مانند ولک و سیترال به نسببت  : نکته

 .در هزار استفاده شود 5
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