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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :مقدمه

درختان و درختچه های فضای سبز در طول مدت زمان رشد خود بایستی مورد مراقبت و رسیدگی دائمی قررار  

دچار ضعف عمومی شده و از شررایط   ،شرایط نامناسب به مدت طوالنی باقی ماندن در در صورتگیاهان . گیرند

و  هجوم مری آورنرد   یف شدهتضع درختانبه آفات با توجه به چرخه طبیعت، . سالمت و سرسبزی دور می شوند

یکی از آفات مهم فضای سبز که میزبان هرای  . بعد از گذشت مدت کوتاهی باعث نابودی کامل گیاه خواهند شد

   Diaspididae سررردارن از خرانواده  اکثرر  . مری باشرد   سپردارانضعیف شده را انتخاب می کند، گروهی با نام 

باالخرانواده  در ایر    نیرز  دگروه شرشک های آردآلو .هستند( Homopteraراسته  و coccoideaباال خانواده )

ان نوعی شرشک برا سررر   سرردارتمام در واقع . از اینرو خسارت زا بودن ای  آفات مشخص می شود. وجود دارند

می باشرد کره    سپرالیه دفاعی وجود در  با شرشک های دیگرسررداران اولیه و ظاهری تفاوت  .دفاعی هستند

 . شرشک ها آن را ندارند

 :آفت سیکل زندگی

نوزادان  .پا دارند و از شیره درختان تغذیه می کنند 6شرشک های سرردار در هنگام خروج از تخم مانند شته ها 

 2ترا   5)ای  آفت پوره نامیده می شوند و عموماً به رنگ نارنجی، با تعداد بسیار زیاد و بره انردازه نروو خودکرار     

مراده  . س  پورگی، دو جنس ماده و نر از یکدیگر تفکیک می شوند 9-2بعد از گذشت معموال  .هستند( میلیمتر

و در یک نقطره  کنند و بعد از آن تا آخر عمر در زیر سرر ها با ترشح ماده ای سخت بر روی خود، تولید سرر می 

سرر در طول مدت زندگی به عنوان ماده ای برای محافظت حشره بر روی تنه و یا شاخه درخت . ثابت می مانند

نرها بسیار کوچک هستند . نرها در اثر تغییراتی ایجاد بال در خود می کنند و به پرواز در می آیند .باقی می ماند

         در تعداد بسریار کمری از گونره هرا، نرهرا نیرز در زیرر سررر براقی         . عموال با چشم غیر مسلح دیده نمی شوندو م

  و یرا حشرره مراده سررری      ، پورهزمستان را به شکل تخمحشرات ماده در زیر سرر تخم می گذارند و . می مانند

در هنگام گرم شدن مجدد هوا در اواخر زمستان، از تخم خارج شده و تا اوایل ( نوزادان حشره)پوره ها  .می کنند
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ایر  مردت   . اردیبهشت ماه بر روی همان درختی که زمستان را بر روی آن سررری کردنرد، فعالیرت مری کننرد     

 .فت محسوب می شودمهمتری  زمان در مبارزه با ای  آ( اواخر زمستان تا اوایل اردیبهشت ماه)زمان

 : نحوه خسارت آفت

 حملره  مرورد   را میوه درختان میوه و برگ شاخه، تنه، ساقه، قبیل از گیاه هوایی اعضای کلیهمعموالً  سررداران

مرواد سرمی از خرطروم      ترشح ضم  گیاهی نسج داخل به خود خرطوم بردن فرو با ای  حشرات. دنده می قرار

، پوست درخت ساختار خود را از دست می دهرد  شدید خسارت اثر در .نماید می تغذیه نیز شیره گیاهی از ،خود

 .میگردد درخت شدید ضعف و پوست خوردن ترو موجب و
 

 : مشخصات ظاهری آفت

  ( سررر )تولید الیه غیر قابل نفوذ در برابر عوامل خسارت زننرده بره حشرره    ای  آفت  یکی از اصلی تری  مشخصه

از  سررردار  انروا  . شناسایی می شوند نقطه های متعدد و برجسته بر روی پوست درختاز نظر ظاهری  .می باشد

گونه های سررردار   .می باشد ای  اساسسرر ، قابل تفکیک با یکدیگر هستند و نامگذاری آنها نیز بر  شکلطریق 

سرر هرا   .هستندنیز از طریق شکل حشرات نر و ماده و زوائد موجود بر روی بدن حشره قابل شناسایی و تفکیک 

در  بهتر ای  آفت برای شناسایی .رد، نخودی، گالبی شکل و واوی شکل دیده می شوندبه اشکال متفاوت مانند گِ

 :شده است معرفی در ادامه مطلب قم شهر فضای سبزمهم تعدادی از سرردارن  ،فضای سبز

 Quadraspidiotus perniciosus: نام علمی                              (:شکل گِرد)شپشک سپردار سان ژوزه  -1

میزبران ایر  آفرت در    . داردم قر  شرهر  ای  آفت بیشتری  فراوانی را در میان سایر سرردارن در سطح فضای سربز 

 و ابریشم گل نارون، توت کاکوزا،  آکاسیا، گنجشک، زبان جنگلی، شمشاد اقاقیا، بید، صنوبر، درختان ،فضای سبز

ای  آفت . دیده می شودو درختچه ترون ( ون)درخت زبان گنجشک قم بیشتر بر روی  شهر دراما . می باشد  رز

در زیر سررهای خود زمستان گذرانی میکند و در فصل بهار بصورت پوره  مپوره س  دودر فصل زمستان بصورت 
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بعرد از مردت کوتراهی برا     حشرات مراده  . های فعال از تخم خارج شده و در سطح شاخه و برگ فعالیت می کند

شرو  می  تغذیه خود را از شیره درختای، ایجاد سرر می کند و در زیر سررها به درخت چسبیده و تولید ماده 

باعرث   ابتردا  درخت می گردد و در اثرر ضرعف شردید    بیشتر ضعفباعث  در طول فصل رشد با ادامه تغذیه. کند

هستند، بالدار بوده و پرواز می  ها نر کوچکتر از مادهحشرات  .شود خشکیدگی شاخه ها و سرس تمام درخت می

 .کنند
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 Lepidosaphes conchiformis: نام علمی                                                              : سپردار واوی نارون -2

در اما . می باشد ارغوان، طاووسی، شمشاد و ترون انار،نارون، بید، صنوبر، میزبان ای  آفت در فضای سبز، درختان

شرکل  بدن ای  آفت به  .دیده می شود رز، ترون و گل قم بیشتر بر روی درخت نارون، زبان گنجشکفضای سبز 

ای  آفت در فصل زمستان بصورت حشره کامل در . پوشیده شده استدو تا سه الیه از می باشد و  گالبی خمیده

نیز در اوایرل بهرار فعرال     ای  حشرات. زمستان گذرانی میکند بر روی تنه و شاخه های درخت ودزیر سررهای خ

 .د و بعد از اردیبهشت ماه بصورت ثابت و در زیر سرر تغذیه خود را انجام می دهندنمی باش
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 Salicicola kermanensis :نام علمی                                                              :  سپردار کرمانی بید -3

. می باشد سفیدرنگ گالبی شکل وبدن ای  آفت . می باشد بید و صنوبرمیزبان ای  آفت در فضای سبز، درختان 

 حشره بدن که است نازو بقدری بالغ حشره ترشحات گاهی. پوشش سفیدرنگ حاصل ترشحات حشره می باشد

تنه و شاخه ها بره رنرگ   ، درخت آفت بر روی شاخه و تنهشدید در صورت تجمع از اینرو  .شود می دیده آن زیر

 .دیده می شود سفید

 

 Leucaspis pusilla :نام علمی                                             :                              سپردار سفید کاج -4
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      برر روی  پوشرش سرفید رنگری    در اثرر خسرارت شردید   . بر روی درخت کاج فعالیت می کنرد ای  آفت اختصاصاً 

 و داده قررار  حملره  مرورد  را کراج  درخرت  سوزنهای و شاخه مزبور شرشک .برگ های درخت کاج ایجاد می شود

 .میشود آنها ریزش و زردی موجب
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تهیه شده در کلینیک واحد گیاه پزشکی سازمان پارکها و فضای سبز قم: عکس  
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 Eulecanium sp :نام علمی                                                                             :پسته نرم تنشپشک  -5

ایر  آفرت در   . دیده مری شرود   شکل بیضی شکل و به رنگ قهوه ای تا قرمزدر اواخر بهار و تابستان به ای  آفت 

  . ، با ترراکم فرراوان دیرده مری شرود     پسته پسته کاری ها چندان خسارت زا نیست اما گاهی در برخی از درختان

ایر  آفرت   . می، هر دو در زیر سرر دیده مری شروند  رِبه رنگ خاکستری و حشرات ماده به رنگ کِ (نوزاد) پوره ها

 .زمستان را به شکل پوره در زیر سرر می گذراند
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 :نحوه پیشگیری و مبارزه

 : پیشگیری و مقاومت -الف

به طور کلی آفات سرردار به درختانی هجوم می آورند که ضعیف بروده و از نظرر سرالمت و سربزینگی وضرعیت      

به همی  دلیل برای داشت  درختانی عاری از چنی  آفاتی نیاز است تا با تامی  مواد غذایی و آب . مناسبی ندارند

از ای  رو مری تروان اهمیرت تغذیره     . را از خسارات آفات مصون داشتآنها  ،کافی در زمان مناسب برای درختان

 .مناسب در ایجاد مقاومت در گیاهان و درختان را معرفی کرد

 :مبارزه بیولوژیک -ب

 و یک  sp  Cybocephalusنام به شکارگر سوسک یک و Aphytis libanicusنام  به پارازیت زنبور نو  یک

 ایر   طبیعری  دشرمنان  فراوانتری  از Chilochorus bipustulatusبه نام  شکاری ای دونقطه کفشدوزو نو 

 .هستند تاآف

 :مبارزه مکانیکی -پ

روش هرس  اولی  و بهتری  در پاییز و زمستان، حجم زیاد سرردار بر روی شاخه های درخت مشاهدهدر صورت 

باید با احتیاط   ای  نو  هرساما باید یادآور شود . معدوم کردن بقایای گیاهی می باشد سرس شاخه های آلوده و

هستند منجر به  تو با حجم گیاهی کم انجام گردد زیرا در صورت هرس شدید در درختانی که دچار ضعف و آفا

 .تنش ناگهانی و سرس خشک شدن درخت می گردد

 :مبارزه شیمیایی و تلفیقی -ت

قبل از شرو  فصل رشد و ابتردای فصرل   ) مبارزه در دو نوبت زمان بهتری  طبیعی دشمنان حفظ لزوم به توجه با

 :می باشدبه شکل زیر  (رشد
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 ،بررای مبرارزه زمسرتانه    .در اواخر زمستان و قبل از باز شدن جوانه های درختان انجرام مری گیررد    اولی  مرحله -5

لیترر در  22بره نسربت   ( ولک یا سیتوویت)لیتر در هزار به اضافه روغ  زمستانه  2اتیون به نسبت  آفت کشترکیب 

بر  که آغشته به محلول ذکر شده می گردد، گونی نخی و یا برس پالستیکیبا استفاده از  سرس آماده کرده ورا هزار 

باعرث از  ( سرر)زیکی با الیه محافظ حشره اینکار عالوه بر مبارزه فی .روی تنه و شاخه های اصلی درخت کشیده شود

 .با سم شیمیایی می گردد( نوزاد حشره)بی  رفت  پوره 

در هرزار و   5.1ن برا ترکیرب سرم دیرازینو    در ای  زمان . انجام می گردد ماه مرداداواخر در  مبارزه دومی  مرحله -2

برر حسرب   . گرردد میسمراشری  اخه و بررگ  در هزار بر روی تنه، ش 2در هزار به همراه روغ  به نسبت  2.1کنفیدور 

معموال نیاز نمی ( قبل از شرو  فصل رشد)تجربه ای  مرحله در صورت رعایت اصولی و مبارزه صحیح در مرحله اول 

 . گردد

 .قرار گیرد محلول آفت کشکامل  پوشششاخه ها، در در هر دو سمراشی الزم است تنه و : نکته

 :تقویت درختان -ث

 در نقاطی که آلودگی وجرود داشرته اسرت و    با ای  نو  آفت اصلی تری  مراحل مبارزهیکی از همانطور که گفته شد 

همرانطور کره گفتره شرد     . بحث تغذیه گیاهی است ،(بعد از کاهش تراکم آفت) زمستانه مبارزه بعد از اتمام عملیات

 گیراهی تغذیره  و  آبیراری  یرا  دچار ترنش شرده و  در طول فصل رشد که  شوند میدرختانی آلوده به ای  آفت  عموماً

کانون های آلودگی در زمستان به روش چالکود و یا پابیل برا کرود دامری     بنابرای  الزم است .نامناسبی داشته باشند

به عمرق حرداقل    الزم است بعد از کوددهی در سطح خاو اطراف درختان، با بیلپابیل جهت . پوسیده تقویت شوند

 .بیل زنی شودسانتی متر  92

دو نوبرت  در محل هایی که درختان ضعیف مشاهده شده است می تروان عرالوه برر تغذیره برا کرود دامری در         :نکته

 22محلولراشی با کودهای ماکرو حاوی پتاسیم باال جهت افزایش مقاومت به تنش های مختلف در بهار با فاصله هرر  

 .وا انجام گرددروز یکبار قبل از گرم شدن ه
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