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  یبسمه تعال

  نشریه فنی

  هاي مرکباتشته

  (شناسایی، زیست شناسی و مدیریت کنترل آنها) 
 

  مقدمه

تن یکی از کشورهاي عمده تولیدکننده مرکبـات   4560437 میزان تولید هزار هکتار و 290با سطح زیر کشت ایران 

 يگونـه رو  30بـه   کینزد کنند،یبه مرکبات وارد م يکه خسارت اقتصاد آورانیز آفت گونه صدکی نیب از ).1است (

مرکبـات   ها نیـز جـزو آفـات مهـم    . در این میان شتهشده است ییشناساو  يآورجمعمرکبات شمال و جنوب کشور 

سـطح پـراکنش وسـیع جهـانی      هاي غالب در مناطق معتدله،رغم داشتن جمعیتها علیشته ).3( ندشومی محسوب

بیسـت گونـه شـته از    . شودها واقع میمورد حمله شته ،در مناطق مذکور یک گونه از چهار گونه گیاهی موجود .دارند

 و 5( ها از آفات مهم درختان مرکبات شمال کشور هسـتند که چهار گونه آن )20( شده روي مرکبات در دنیا گزارش

10.( 

کــه  باشــندمکنــده مــی -قطعــات دهــانی زننــده نــرم هســتند. آنهــا داراي یبــدن بــا حشــراتی کوچــک و هــا،شــته

هـا و بـالغین   پـوره  کننـد. مـی  گـل تغذیـه   و سـبز  هـاي شـاخه  هـا، بـرگ  از کرده و گیاهی استایلت خود را وارد بافت

 .دشــونمــیموجــب ضــعف گیــاه و کــاهش عملکــرد کمــی و کیفــی محصــول  گیــاهیبــا تغذیــه از شــیره  هــاشــته

زرد  ،موجـب مختـل شـدن فیزیولـوژي گیـاه     هـا وجـود دارد   آنبـا تزریـق مـواد سـمی کـه در بـزاق       ها شتهعالوه هب

 زاي گیـاهی بیمـاري بـا انتقـال عوامـل     هـا شـته . )24( شـوند مـی  و ریشـه  ، سـاقه هایی روي برگن یا ایجاد گالشد

بــات عامــل یکــی از د. ویــروس تریســتزاي مرکنشــوموجــب خســارت بــه گیــاه میزبــان مــی هــابــه ویــژه ویــروس

    .است از آن جمله هاي مرکبات در ایران و دنیاترین بیماريمهم

  اهه زندگی شتهشناسی و چرخزیست

   تر است:خوار پیچیدهها به دالیل زیر از سایر حشرات گیاهزندگی شتهچرخه 

 یند.آتوانند به اشکال مختلف دراز نظر ژنتیکی می - 1 
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 شوند.ثلی زیاد میممختلف تولید هايبه روش -2

 یک یا چند میزبان اجباري دارند. گاهی اوقات -3

به . است متناوب هاآن زندگی دوره در بکرزایی و جنسی تکثیر. است زاییزنده و 1بکرزایی صورت به هاشته تولیدمثل

 به که گذارندمی اولیه میزبان روي را گذرانزمستان هايتخم و شوندمی ظاهر پاییز در جنسی هايفرم معمولطور

 بکرزا نسل، دنشومی نامیده 3موسس که شده کامل يهاپوره و شده تفریخ بهار در هاتخم. گویند 2هولوسیکلیک هاآن

  .کنندمی تولیدرا 

 هاآن به که کنندمی تولیدمثل بکرزایی طریق به سال طول تمام در گونه یک نژادهاي از بعضی یا هاگونه از بعضی 

 هايمیزبان مختلف، هايخانواده گیاهان از که هاستشته دیگر خصوصیات از میزبانی تناوب. گویند 4میبکرزاي دا

 ،شوندمی ظاهر ثانویه میزبان روي بکرزا نسل و اولیه میزبان روي گذرانزمستان هايتخم. کنندمی انتخاب متناوب

 تابستانه میزبان را ثانویه میزبان و زمستانه میزبان ار اولیه میزبان معموال گویند.می 5میزبانهچند را هاییشته چنین

 کنندمی زندگی نوع هم گیاهان از گروه یک روي و دهندنمی تغییر را خود میزبان شته هايگونه از بعضی ماا .گویند

  . نامندمی 6میزبانهتک را هاآن که

دار به هاي بکرزاي بالشوند. معموال مادهمی دار و بدون بال ظاهرهاي بالبه فرم زیادي دارند، 7هايها شکلتهش

توانند به سرعت روي بال میهاي بکرزاي بیکنند. مادهاطراف پراکنده شده و گیاهان میزبان جدیدي را جستجو می

  گیاهان تولید مثل کنند.

 هايماده. کنندمی روازپ ثانویه و اولیه میزبان بین بالدار هايماده هستند، متناوب هايمیزبان داراي که هاییشته

 پرواز ثانویه میزبان روي به که کنندمی تولید را بالداري هايماده ها،آن از حاصل ماده هایی هستند کهشته موسس

  .)26( کنندمی

  هاي مرکبات خسارت شته

  کنند:تقیم خسارت ایجاد میها به دو طریق: مستقیم و غیر مسشته

                                                           
1  parthenogenesis 

2  Holocyclic 

3  Fundatrix 

4  Anholocyclic 

5  Heteroecious 

6 Monoecious or Autoecious 

7 Form 
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   هاخسارت مستقیم شته

ت است. در این نوع ، متفاوو نیز ارقام و سن درختان مرکبات شته و تراکم جمعیت آن قیم بسته به گونهخسارت مست

هاي کوچک و توقف رشد مخصوصا ، ریزش گل و میوهبرگ پیچیدگی موجببا تغذیه از شیره پرورده  هاخسارت، شته

تواند منجر به اثرات مخربی با تراکم باال میهایی کلنیشته سبز مرکبات با ایجاد ). 24(شوند وان میدر درختان ج

تنها بدشکلی جزئی ایجاد  شته جالیز در تراکم باال، کهشود. در حالینارنگی قال و ویژه روي درختان جوان پرتبه

  کند.می

  هاخسارت غیر مستقیم شته

ویروس تریستزا مرکبات  انواع بیماریهاي ویروسی و شبه ویروسی، مخصوصاًهاي مرکبات، خسارت غیر مستقیم شته

ترین بیماري ویروسی مرکبات است که به وسیله مواد گیاهی آلوده و چند گونه شته منتقل تریستزا، مهم .است.

خیز دنیا وجود دارد. گسترش آن در برخی از کشورها شود. امروزه این بیماري تقریبا در تمام مناطق مرکباتمی

هاي شاخه ،رنگ یا زردهاي سبز کمموالً درختان آلوده داراي شاخ و برگمع .وسیع و در بعضی دیگر محدود است

هاي آنها کوچک و فاقد ارزش بازار پسندي و میوه هستند هاي کوچک و خشک شدهرگ یا با برگسوخته و فاقد ب

ه بمرگ سریع است که درختی با ظاهر معمول در طی چند هفته پژمرده و سپس  ،شود. شدیدترین حالت زوالمی

  د.گردطور کامل خشک می

است. شته جالیز هم از ناقلین مهم این  ویروس تریستزااي، کارآمدترین ناقل شته قهوههاي مرکبات، در میان شته

  ).38 و 21( انتقال ویروس تریستزا نقش دارند ویروس است. شته سبز و شته سیاه مرکبات به میزان کمتري در

هاي گندرو و کنند، که باعث رشد قارچناك و شیرین به نام عسلک ترشح میها از خود مایعی چسبچنین شتههم

 موجب شوند و در نتیجهها در اثر رشد قارچ، سیاه رنگ میها و میوههاي دوده مانند در سطح گیاه شده و برگکپک

  ).24( گردندکاهش فتوسنتز و اختالالت فیزیولوژیکی می

  هاي مرکبات در ایرانشته

ــته ــايش ــات مر ه ــانواده کب ــوده  Aphididaeاز خ ــته ب ــد. Homopteraو در راس ــرار دارن ــته از   ق ــه ش ــت گون هف

) عـالوه بـر   1386. علـوي و رضـوانی (  شـوند ) کـه بـه شـرح زیـر معرفـی مـی      5روي مرکبات گـزارش شـده اسـت (   

ــته ــا، شـ ــدران  Aphis rumicisو  Aphis nasturtii  ،Aulacarthum solaniهـــاي آنهـ را در شـــرق مازنـ

   .)10( ارش نمودندگز
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  )Aphis citricola van de Goot. = A. spiraecola Patch( سبز مرکبات شته

 این شته ).14( به منطقه مدیترانه وارد شده است 1959بومی شرق آسیاست و در حدود سال  شته سبز مرکبات

شته سبز مرکبات به طیف رد. انتشار جهانی داشته و غالباً در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري حالت تهاجمی دا

  ).37( هاي مرکبات هستندترین میزبان آن، گونهمهمکند. می خانواده مختلف حمله 20وسیعی از گیاهان از 

  شناسیشکل

تقریباً و داراي کورنیکول بلند  .)1(شکل  هاي جوان مرکبات استرنگ برگبه رنگ سبز روشن و تقریبا هم این شته

تر از کورنیکول و زبانی و دم تیرهاي قهوهکورنیکول به رنگ  نسبتا بلند و مودار است. یي دمدهیزاو  اي شکلاستوانه

میانی بلند و برابر قطر پایه  ها بویژه رانموهاي روي رانعدد است.  6-12شکل با بریدگی زیاد، تعداد موهاي روي دم 

 .هاي رنگی است). بندهاي شکمی فاقد لکه2است (شکل  این ران

تعـداد ریناریـاي ثـانوي روي    است. اي تیره یا سیاه رنگ بوده و شکم سبز رنگ سینه قهوهقفسپشت دار در افراد بال

  .)3(شکل  عدد است 0-4و روي بند چهارم  11-6بند سوم شاخک 

  

  
  )11 منبعشته سبز مرکبات ( حشره کامل و پوره - 1شکل 
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شته سبز ) در 2منبع ( (چپ)موهاي بلند روي ران و ) وسط(موهاي روي دم ، )5 منبع( دم و کورنیکول (راست) - 2شکل 

  مرکبات

  
 )2منبع ( دار)(بالغ بال سبز مرکبات شته - 3شکل 

  خسارت

هـا و بدشـکلی   هاي انتهایی باعث پیچیدگی شـدید بـرگ  و جوانه گلبا تغذیه از شیره نباتی برگ،  سبز مرکبات شته 

چنـین بـه دلیـل مکیـدن     شوند. هـم هاي آلوده نیز اغلب کوتاه و پیچیده میشاخه .شودیهاي انتهایی مبرگ و جوانه

د. این آفـت در تـراکم   شوها میها و شاخهها، میوهروي برگ 8دودهقارچ ي گیاهی و ترشح عسلک ، موجب بروز شیره

  ). 3( شودهاي کوچک میزیاد باعث ریزش گل و میوه

در شرایط آزمایشی نسبت به شته جالیز کارایی  ویروس تریستزا است. این شتهیکی از ناقلین  شته سبز مرکبات

هاي بزرگتري نسبت به اما در برخی مناطق این شته جمعیت ).39 و 17( کمتري در انتقال ویروس تریستزا دارد

                                                           
8  Fumagin 
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هاي مختلف هجدایمیزان انتقال  .)17(تواند مهم باشد می دهد و نقش آن در انتشار ویروستشکیل میشته جالیز 

   ).25( گزارش شده است در ژاپن درصد 29شته این ویروس با 

  یشناسستیز

امــا در هــاي ثانویــه وجــود دارد، در اکثــر نقــاط جهــان غالبــاً بــه صــورت بکــرزا روي میزبــان شــته ســبز مرکبــات 

تیــاري کــه داراي زمســتان ســرد هســتند داراي سیســتم تولیــدمثلی پــارتنوژنز اخ شــرق آســیا و آمریکــاي شــمالی

ــان  ــدودي از میزب ــداد مح ــپیره  اســت و روي تع ــد اس ــه مانن ــاي اولی ــارنگی و )Spiraea thunbergii(ه ــو  ن انش

م یـ جنسـی و بکرزایـی دا  ایـن شـته در ژاپـن روي اسـپیره بـه صـورت        ).15یک مرحله تولیـد مثـل جنسـی دارد (   

  ). 25ت (اس جنسیگذرانی آن روي مرکبات به صورت کند. ولی زمستانگذرانی میزمستان

فـروت  روي پرتقـال و گریـپ   آنپورگی نمو  و رشد دورهسبز مرکبات عموماً روي گیاهان مختلفی فعالیت دارد. شته 

این امر بـه   ي دیگر است،تر از سه مرحلهروز است. دوره رشد و نمو چهارمین سن پورگی شته سبز نسبتا طوالنی 9/9

کـه نـوع گیـاه     ه استچنین مشخص شدرم و حشره کامل است. همدلیل تغییرات فیزیولوژیکی تبدیل پوره سن چها

در طـول یـک هفتـه کامـل      این شـته یک نسل دوره زندگی  سزایی دارد.میزبان در بقا و تولید مثل این آفت تاثیر به

تراکم دو اوج اصلی  ).16( دنسل در سال تولید نمای 25د تا پوره تولید می کند و می توان 60شود. هر شته ماده تا می

مشـاهده  پـاییز،   اوایلدر بهار و  مرکباتهاي جدید زمان با رشد جوانههمدر مناطق گرم و معتدل، سبز شته جمعیت 

  .)5( شودمی

کند و فرم جنسـی آن مشـاهده   ایران به صورت بکرزایی زاد و ولد می شمال شته سبز مرکبات در تمام مدت سال در

گذرانی مـی کنـد ولـی در شـمال ایـران عـالوه بـر        رد بصورت تخم زمستانشته سبز در نقاط س). 8 و 5نشده است (

  . )6( آوري شده استجمع Photinia serrulataبکرزایی، شته موسس روي گیاه 

کـه   مشـخص نمـود  در اسـتان گـیالن   روي اسپیره و پرتقال تامسون این شته هاي زیستی برخی از ویژگی يمطالعه

 هـاي بکـرزا  روز و میـانگین تولیـد مثـل مـاده     62/9و  22/8آن  نمو مراحل نابالغمتوسط مدت زمان رشد و ترتیب به

  ).9( است روز 7/11و  3/15 پوره به ازاي هر ماده و میانگین طول عمر حشرات بالغ 1/21و  41/38

به  عیتجم درصد 82و با  بودهار باالیی برخوردار از جمعیت بسیغرب مازندران  مرکبات هايشته سبز مرکبات در باغ

مرکبـات در شـرق    غالـب  بـه عنـوان یکـی از شـته هـاي      این شته). همچنین 5( شده استعنوان گونه غالب معرفی 

  .)10شده است (مازندران معرفی 



١٠ 
 

شود که به سرعت تکثیـر  از اردیبهشت ماه روي ارقام مختلف مرکبات مشاهده می هاي این شته در شمال ایرانکلنی

. در تیرمـاه جمعیـت آن   اسـت که اولین اوج جمعیت ایـن شـته    یابدافزایش مییت آن و در خرداد ماه جمع شوندمی

فتد اشود. دومین اوج جمعیت این شته در شهریور ماه اتفاق میکاهش یافته و جمعیت قابل مالحظه اي مشاهده نمی

بـا سـطح    شـته  یابد. در شرایط مساعد آب و هوایی در آبان ماه سومین اوج جمعیـت و سپس جمعیت آن کاهش می

 . )5( شودمشاهده میپایین جمعیتی 

  ) .Toxoptera aurantii Boye de Fonsc( شته سیاه مرکبات

  . کندزندگی می از جمله مرکبات، قهوه، چاي، انجیر، کاکائو و کاملیا گونه گیاهی 120شته سیاه مرکبات روي 

  شناسیشکل

 .)4(شکل  باشندمی مایل به قرمز اي روشنها به رنگ قهوهو پوره اي تیره تا مایل به سیاههاي بالغ به رنگ قهوهشته

ها اندام تولید اي است و در کنار کورنیکولتر شده و به رنگ قهوهاي شکل که در قاعده پهنکورنیکول تقریباً استوانه

ها شاخک .)5شکل( باشدمو می 10-20و داراي صوت وجود دارد. دم زبانی شکل، بدون بریدگی یا با بریدگی کم 

ها و پاها داراي شاخک بندي، بندهاي اول، دوم و انتهاي بند سوم و چهارم و پایه بند ششم نسبتاً تیره است.شش

  روي ساق پاهاي عقب داراي دو نوع موهاي بلند و کوتاه میخی شکل است.  باشند.نوارهاي روشن می

  

  )11منبع ( شته سیاه مرکبات - 4شکل
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   در شته سیاه مرکبات )11منبع ( و موهاي روي دم (چپ) )5منبع ( رنیکول و اندام تولید صوت (راست)دم، کو –5شکل

اي تیره ) به رنگ کامال قهوه9لکه روي بال جلویی (پتروستیگمابال میانی دوشاخه است و دار رگدر افراد بالغ بال

  عدد و بند چهارم فاقد آن است. 2- 6شاخک ). تعداد ریناریاي ثانوي روي بند سوم 6است (شکل مایل به سیاه 

  

  

  )23منبع ( مرکباتدار بالدر شته سیاه بال میانی تک شاخه و رگ پتروستیگما - 6شکل 

  خسارت 

                                                           
9 Pterostigma 

 پتروستیگما

 بال میانی تک شاخهرگ
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 با کند وهاي جوان گیاهان میزبان زندگی میهاي متراکم روي جوانه انتهایی و سطح زیرین برگاین شته در کلنی

هاي آلوده به شته سیاه شود. برگها از رگبرگ اصلی میث پیچیدگی کم و دوال شدن برگباعتغذیه از شیره نباتی 

   .شوندنمیشوند ولی مانند شته سبز کامال پیچیده و بدشکل میخمیده ، مرکبات فنجانی شکل

  شناسی زیست

اپن روي چاي گزارش گذران این شته در ژهاي زمستاناست ولی تخم دایم بکرزاییشته سیاه مرکبات داراي زندگی 

  ).8کند و فرم جنسی ندارد (میبکرزایی زاد و ولد در تمام سال به صورت در شمال کشور این شته  ).26(شده است 

 مرکبات همانند شته سبز مرکبات بودروي این شته الگوي تغییرات جمعیت  1370دهه مطالعات در  بر اساس نتایج

هاي صورت گرفته اخیر جمعیت این شته در بررسی ).5( قرار داشتمرکبات بعد از شته سبز ، جمعیتاز نظر تراکم و 

  . )11( نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است

  

  )Aphis gossypii Glover( شته جالیز

 است و پلی فاژ و بسیاراین شته یک گونه جهانی دهد. مرکبات را مورد هجوم قرار میدر اغلب مناطق شته جالیز 

اي هاي گیاهی گلخانهو همچنین گونه 3پنیرکیان و 2مرکبات ،1کدوئیانگیاهانی از قبیل سیعی دارد و دامنه میزبانی و

ها و روي بسیاري از میزبان مناطق ها در همهاز سایر گونه بیش این شته ).22( دهداي را مورد هجوم قرار میگلخانه

آوري شده شمالی و جنوبی ایران نیز جمعمناطق  در روي درختان مرکباتاز شود و ویژه پنبه و جالیز دیده میبه

  است.

  شناسیشکل

افـراد   .کنـد اسـت. رنـگ آن در میزبـان هـاي مختلـف فـرق مـی        مرکبـات  شته جالیز از نظر اندازه مانند شـته سـبز  

 هسـتند و یـا سـبز مایـل بـه زرد      تیـره  سـبز رنـگ خاکسـتري تیـره تـا سـیاه،       بدون بال روي مرکبات معمـوال بـه  

. داراي اســتوســطی زرد رنــگ  بنــداول و آخــر تیــره رنــگ و دو  بنــدکــه دو  بنــديشــش هــا شــاخک .)7(شــکل 

 3یـا   2 تعـداد موهـاي روي آن  . پشـت اسـت  بـوده و دم بـا موهـاي کوتـاه و کـم     شـکل  اي نیکول بلند و استوانهورک

                                                           
1  Cucurbitacae 

2 Rutacae 

3 Malvacae 
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ـ  روي ران موهـاي  .باشـد مـی تـر از کورنیکـول   جفت اسـت و دم روشـن   کل (شـ  میـانی کوتـاه اسـت    ویـژه ران ههـا ب

8.(  

  

  )2منبع ( ماده بدون بال (چپ) جالیز و شته )11منبع ( روي برگ مرکبات (راست) شته جالیزکلنی - 7 شکل

  

    

  شته جالیزدر ) 2منبع ( (چپ) موهاي کوتاه روي ران) و وسط(، موهاي روي دم )5منبع ( دم و کورنیکول (راست) – 8شکل      

  خسارت

ولـی  د شـو مـی  آنهـا  یو بدشـکل  شـدن  خمیـده  وفنجـانی   مرکبـات موجـب   يهـا گبـر بـا تغذیـه روي   شته جـالیز  

 جـوان  هـاي سرشـاخه  بـرگ و  روي تغذیـه  بـر  عـالوه شـته   ایـن  شـوند. کـامال پیچیـده نمـی    هابرگ مانند شته سبز

  .  شودمی دوده تولید قارچ باعث عسلک ترشح با

ایــن شــته  .وس تریســتزاي مرکبــات اســتاز جملــه ویــر یاهــاندر گ یروســیو یمــارينــوع ب 76ناقــل  شــته جــالیز

ــروس  ــد وی ــل کارآم ــین ناق ــاي    تریســتزا دوم ــاطق آمریک ــه و من ــاي مدیتران ــوزه کشــورهاي دری ــا در ح اســت، ام
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گزارش شـده  درصـد  76رانـدمان انتقـال بـا شـته جـالیز      ). 28( شمالی به عنـوان ناقـل اصـلی شـناخته شـده اسـت      

   ).25( است

  

  شناسیزیست

این  .هستند جنسیبه صورت  یرو در مناطق سردس دارد مبکرزایی دای یزندگ چرخه یريسدر مناطق گرمشته جالیز 

 ). 27( دارد هر دو سیستم تولید مثلی راشته در شرق آسیا، ژاپن و چین 

و در تمام سال به  دشودرختان مرکبات به صورت تجمعی دیده می هاي انتهاییها و اطراف جوانهزیر برگشته جالیز 

هاي شته را دارد که این شته 50- 100هر ماده توانایی تولید  .نداردفرم جنسی  نماید وتولیدمثل می ییبکرزاصورت 

به  را بوده و زمستان یزبانهدو م یزجال. شته )8و  10(آورند روز قابلیت تولیدمثل را بدست می 7- 10ظرف  جدید

 به ماه یکحشره از بدو تولد تا مرگ  یکر طول عم يعاد یطدر شرا برد.به سر میمرکبات  يرو یجنس یرصورت غ

   ).3( کند یجادنسل ا 6سال ممکن است تا یک یدر ط این شتهانجامد. می طول

دهند. در هاي این شته از اردیبهشت ماه فعالیت خود را روي مرکبات آغاز نموده و تا آذر ماه ادامه میکلنی

شته جالیز را به عنوان گونه  سبز مرکبات قرار گرفته است.هاي اخیر این شته از نظر جمعیت بعد از شته بررسی

  .)10شده است (غالب در منطقه ساري اعالم 

  )Myzus persicae Sulzer( سبز هلو شته

 Prunusاحتماال از آسیا منشا گرفته و اکنون در تمام مناطق دنیا گسترش دارد. میزبان اولیه آن  سبز هلو شته

persicae و P.nigra گونه گیاهی قرار دارد. 40میزبان ثانویه این شته در  است و   

 یشناسشکل

ها هاي پایه شاخک. برجستگی)9(شکل  هستندسبز مایل به زرد سبز روشن تا هاي ماده بدون بال به رنگ شته

ند رنگ است. انتهاي بهاي این گونه کمبند اول شاخک ند.هستنزدیک  همزیاد رشد کرده و قسمت داخلی آنها به 

در سطح پشتی . ي بندهاي پنجم و ششم تیره استها تا انتهاي بند پنجم و اطراف ریناریاي اصلی روسوم شاخک

ها  رنگی است. هاي بندهاي شکمی و گردهاسکلریتهاي شکم نوارهاي عرضی تیره و روشن وجود دارد. حلقه
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دم زبانی شکل که به طرف  است. نتهایی متورمو در نیمه ا داراي روشن، در نوك لبهبلند، به رنگ قهوه لوکورنیک

   .)10(شکل  مو است 6انتها باریک می شود و داراي 

  

  )23منبع ( سبز هلو شته - 9شکل 

اي و بقیه بندهاي اول و دوم شاخک، قهوه .استسینه سیاه رنگ سر و قفس، دار به رنگ سبز زیتونیشته ماده بال

که بزرگ در وسط و در قسمت هاي جلو و عقب آن دو خط عرضی تیره و بندها روشن است. پشت شکم داراي یک ل

شاخک  3مو دارد. بند  6پهن وجود دارد. دم زبانی شکل که به طرف انتها باریک می شود و داراي بریدگی است و 

  ).11فاقد آن است (شکل  4ریناریاي ثانویه و بند  15-10

  

  )5 منبع( شته سبز هلودم و کورنیکول (چپ) در  ها (راست) وهاي پایه شاخکبرجستگی -10شکل 
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  )5منبع ( داربال پشت شکم (راست) و شاخک (وسط و چپ) در شته سبز هلو - 11شکل 

 خسارت

چنین به همشود. ها میهاي جوان تغذیه نموده و باعث پیچیدگی آنها و برگسرشاخهگیاهی این شته از شیره  

بیش  تواندمیکه  استترین ناقل ویروس این شته با اهمیت .گزارش شده است مرکبات يویروس تریستزاعنوان ناقل 

  . نمایدویروس گیاهی را منتقل  100از 

  یشناسستیز

یابد. فرم فرم هاي بالدار و بدون بال این شته از روي مرکبات جمع آوري گردید که بصورت زنده زایی تکثیر می

روي مرکبات بسیار پایین بوده و به نشده است. تراکم جمعیت این شته  جنسی و تخم آن روي مرکبات مشاهده

کند. مدت فعالیت شته سبز هلو روي مرکبات کوتاه است و هاي مرکبات زندگی میشتهدیگر  کلنیصورت مخلوط با 

   در فاصله زمانی بین اواخر بهار تا اوایل پاییز بطور منقطع دیده شده است.

  ). 12( کندزمستان را بصورت تخم و در مناطق گرمسیر بصورت بکرزایی سپري می این شته در مناطق سردسیر

  )Aphis fabae Scopoli  ( شته سیاه باقال

دو میزبانه است که زمستان را روي شمشاد و این شته  پلی فاژ است و در سراسر جهان پراکنده است.شته سیاه باقال 

  ).3ر گیاهان زندگی می کند (سر می برد و در بهار روي انواع دیگهتمشک ب
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  شناسیشکل

هاي اسکلریتی کوچک و تیره در تمام سطح لکهرنگ شده هاي بیو در نمونه )12(شکل  یاه ماترنگ شته زنده س 

ها معموالً بیشتر از ده انتهایی بند آخر شاخکزای اي تیره است و. صفحه ژنیتالیا قهوه)13(شکل  بدن پراکنده است

ها در پایه و انتها تیره و بخش میانی کامالً ها تیره و بقیه روشن، ساقپایه این بند هستند. پایه ران دو برابر طول

که غالباً در هم تداخل کرده و  دارند هاي اسکلریتی روي بندهاي شکمی به صورت نواريروشن است. افراد بالدار لکه

عدد  10بیشتر از ها اریاي ثانوي روي بند سوم شاخکبه صورت لکه بزرگ با فضاهاي خالی بزرگ در آمده است. رین

   .باشداست و بند چهارم فاقد ریناریا می

  
  )18منبع ( شته سیاه باقال -12شکل
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  )5منبع ( شته سیاه باقال -13شکل 

  شناسیزیست

 کـه شـته  طـوري مـرتبط بـا شـرایط اقلیمـی اسـت، بـه       باقالي منـاطق مختلـف  اختالف در چرخه زندگی شته سیاه 

در نــواحی بــا زمســتان ســرد هســتند بیشــتر از شــته هــا در نــواحی بــا زمســتان معتــدل بــه روش جنســی   ییهــا

  ). 32کنند (تولید مثل می

از خرداد تا آبان ماه هاي مرکبات روي برگهاي دیگر مخصوصا شته جالیز همراه با شتهشته سیاه باقال هاي یکلن

باشد. افراد جنسی و تخم این شته روي مرکبات ز شته جالیز می. میزان جمعیت این شته کمتر افعالیت دارند

  .)5( کنندمی مثل دتولیمشاهده نگردیده است و به طریق بکرزایی 

آن نیز  بودن ولی فرم جنسی و چند میزبانهده است این شته گزارش ش در خاورمیانه برايم بکرزایی دای تولید مثل

  ). 3و  13شده است (اعالم 

    (Macrosiphom euphorbiae Thomas)یزمینشته سیب

است  .Rosa sppاین شته از شمال آمریکا منشا گرفته و اکنون تقریبا در جهان گسترش دارد. میزبان اولیه این شته 

بسیار این شته  ).13( کندخانواده گیاهی تغذیه می 20هاي ثانویه پلی فاژ است. این شته روي بیش از و روي میزبان

روي  از این شته در آمریکاي شمالی .)8و در شمال ایران روي درختان مرکبات کم و بیش فعالیت دارد ( فاژ استپلی

   .)34میزبان در منطقه مدیترانه نیز فعالیت دارد ( این مرکبات گزارش شده است و احتماال روي

 شناسیشکل

ها خیلی رشد کرده و قسـمت داخلـی   هاي پایه شاخکبرجستگی. )14(شکل  است هاي زنده رنگ بدن سبزدر نمونه

بنـدهاي شـکمی بـدون     هـاي شـفاف شـده،   در نمونه). 15(شکل  آینددر می Vآنها از هم دور می شوندکه به شکل 

بلنـد، در محـل اتصـال بـه شـکم کمـی پهـن شـده و در قسـمت انتهـایی داراي           هاي اسکلریتی است. کورنیکول لکه

دم روشن است. انتهاي بند سوم، بخش اعظـم یـا تمـام طـول      .باشدي میاهاي چند وجهی بوده و به رنگ قهوهسلول

ها در انتها تیـره اسـت. دم غالبـا    ها دودي و ساقبندهاي چهارم و پنجم و سراسر بند ششم شاخک ها تیره است. ران

اي روشـن  هرنگ و نیمه دوم قهول اغلب بیمو است. کورنیکول در نیمه او 6-12مثلثی کشیده و گاهی انگشتی داراي 



١٩ 
 

عدد است که درقاعـده ایـن بنـد     3-6بال هاي بیتعداد ریناریاي ثانویه در بند سوم شاخک شته. ي تیره استاتا قهوه

  باشد. بند چهارم فاقد ریناریاي ثانویه است.می 12-18دارها د ولی در بالنقرار دار

  

  )18منبع ( زمینیشته سیب - 14شکل 

  

  )5منبع ( زمینیها شته سیباخکهاي پایه شبرجستگی - 15شکل 

ویـروس   40این شته از برگ گیاهان میزبان تغذیه کرده و باعث پیچیدگی برگ آنها می شود. بعالوه این شـته ناقـل   

  ).13باشد (ویروس پایا از جمله ویروس زردي چغندر قند می 5ناپایا و 

  شناسیزیست

   شود.ها به صورت بالغ و پوره دیده میهاین شته فرم جنسی ندارد و در زمستان غالبا در گلخان
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 مدت فعالیت این شته روي مرکبات بسیارکوتاه بود به طوري که فقط در بهار با جمعیت بسیار اندك مشاهده گردید.

  ).5( کندها در روي مرکبات فعالیت میاین شته به همراه کلنی سایر شته

گذرانی این شته در نقاط سردسیر ایـران  . زمستان)13ه است (شدبراي این شته در دنیا گزارش  زندگی بکرزایی دایم

 Rosa). این شته در شمال شرقی آمریکا روي6بصورت تخم و در نقاط گرمسیر بصورت بکرزایی گزارش شده است (

spp.  مماال جاهاي دیگر بصورت بکزایی دایـ کند ولی در اروپا و احتصورت جنسی زندگی میهبعنوان میزبان اولیه هب 

 ).13است (

   (.Aphis craccivora Koch) شته سیاه یونجه

 ایـن شـته   شته سیاه یونجه احتماال از مناطق گرمسیري منشا گرفته و هم اکنون در تمـام منـاطق دنیـا وجـود دارد.    

فعالیت این شـته از روي مرکبـات گـزارش    کند. اي پلی فاژ است ولی ترجیحا روي گیاهان پروانه آسا زندگی میگونه

  .)35ه است (شد

  شناسیشکل

دم زبـانی   باشـد. سیاه، پیشانی صاف و بـدون برجسـتگی مـی    به رنگکورنیکول  هایی به رنگ سیاه هستند. دم وشته

پشت شکم داراي یک قطعه بزرگ و تیره رنـگ اسـت کـه تمـام پشـت       مو است. 5-12شکل، بدون بریدگی و داراي 

 .)16(شکل  پوشاندشکم را می

  
  )5منبع ( و شاخک (چپ) در شته سیاه یونجه رورنیکول و پشت شکم (راست) و سک، دم - 16شکل 
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ریناریاي ثانویه و  3-8دار سطح پشتی شکم داراي خطوط عرضی وسیع است. بند سوم شاخک داراي هاي بالدر ماده

 بال میانی در باي جلویی دو انشعاب دارد.بند چهارم فاقد آن است. رگ

  

  خسارت

همچنـین  . شـود مـی  دوده تولیـد قـارچ   باعـث  عسـلک  ترشـح  بـا تغذیه از شـیره گیـاهی،    عالوه برشته سیاه یونجه 

گونــه  30ایــن شــته ناقــل حــدود  .کنــدزاي گیــاهی خســارت وارد مــیهــاي بیمــاريانتقــال ویــروسایــن شــته با

  ویروس گیاهی است.

 شناسیزیست

  .ه استهار تا اواخر تابستان مشاهده گردیدو از اواخر ب شته سیاه یونجه روي مرکبات کوتاه بودهمدت فعالیت 

خیلی پایین است و به صورت مخلوط با شته هاي دیگر مخصوصا شته جالیز و روي مرکبات فراوانی جمعیت این شته 

  کند. افراد جنسی و تخم این شته روي مرکبات دیده نشده است.شته سیاه مرکبات زندگی می

در نقاط سردسـیر ایـران بصـورت     زمستان گذرانی این شته. )13شده است ( براي این شته ذکر مایزندگی بکرزایی د 

 .)12قاط گرمسیر بصورت بکرزایی اعالم شده است (تخم و در ن

   )Toxoptera citricida Kirkaldy( اي مرکباتشته قهوه

رکبات به وفور این شته در بسیاري از مناطق مهم کشت م ). 30( اي احتماالً از چین منشا گرفته استشته قهوه

  ). 38( ي مدیترانه دیده نشده استشود ولی در بعضی مناطق مثل آمریکاي شمالی و حوزهیافت می

تاکنون این شته از ایران گزارش نشده است، ولی به خاطر اهمیت باالي آن و اطالع از توجه شود که 

  هاي این آفت مهم، در اینجا آورده شده است.ویژگی

  شناسیشکل

 آندم  ها اندام تولید صوت وجود دارد.و در کنار کورنیکول )17(شکل  است اي تیرهقهوه سیاه تا رنگبه این شته 

و  اي روشنقهوهیی بال جلو در پتروستیگما، کامال سیاهشاخک  دار، سه بند انتهاییبالهاي تهدر شدارد. مو  40تا 25

  .)18(شکل  رگبال میانی دو شاخه است
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  )23منبع ( اي مرکباتشته قهوه - 17شکل 

  

  )23منبع ( داراي بالیانی در شته قهوهو رگبال م پتروستیگما - 18شکل 

  خسارت

دهـد. جمعیـت ایـن شـته اغلـب      هـاي جـوان مرکبـات را بـراي تغذیـه تـرجیح مـی       ها و شاخسارهاي برگشته قهوه

 ( شــودشــکلی آنهــا مــییــدگی و بــدپوشــاند. تغذیــه آنهــا از بـرگ موجــب پیچ هــا را مــیهــا و ســاقهبـرگ روي رگ

18.(   

دنبـال  امـل خسـارت بـه مرکبـات بـوده کـه تـاکنون گـزارش شـده اسـت. بـه           وتـرین ع شته قهوه اي یکی از مخرب

میلیـون درخـت مرکبـات روي پایـه نـارنج بوسـیله ویـروس تریسـتزا          16اي در برزیـل و آرژانتـین   ورود شـته قهـوه  

هـاي مجـاور منـازل    در بـاغ  اولیـه،  تـه بـود. اکثـر درختـان آلـوده     از بین رفـت کـه توسـط ایـن شـته گسـترش یاف      

فاصـله  هـاي تجـاري لیمـوترش بـه    هـا در بـاغ  مسکونی وجود داشـتند. چنـدماه بعـد از تشـخیص بیمـاري، آلـودگی      

مایـل در جنـوب منـاطق تحـت بررسـی اولیـه کشـف شـد کـه بیـانگر دامنـه گسـترش بیمـاري توسـط                15حدود 

  ).18( این شته بود

 

 پتروستیگما به رنگ روشن

  دو شاخه بال میانیرگ
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خسـارت عمـده در ارتبـاط بـا      اي اسـت. هـاي مرکبـات، شـته قهـوه    رین ناقل ویـروس تریسـتزا در بـین شـته    تمهم 

اســت.  درختــان ، زوال ســریع و مــرگايســاقه آبلــه ماننــد يهــاي شــدیدانتقــال و انتشــار اســتریناي، شــته قهــوه

ط دامنـه میزبـانی محـدود    رانـدمان توسـ   بـار کـاراتر از شـته جـالیز اسـت. ایـن       25تـا   6اي در فلوریـدا  شته قهـوه 

   ).38( یابدهاي جدید، افزایش میجوانهو ازدیاد جمعیت روي دار اي و تمایل به تولید فرم بالشته قهوه

 شناسیزیست

تواند مناطق دهد. ولی میو آب و هواي گرم را ترجیح میکند م زاد و ولد میبه روش بکرزایی دایاي شته قهوه

یک نسل ). 26کند (گذرانی به صورت تخم تحمل و زمستان جنسیتري مانند جنوب ژاپن را به واسطه مرحله خنک

گراد یا باالتر بالغ درجه سانتی 20روز در دماي  8تا  6پوره ها شود. کامل مییک هفته  طول کامل این شته در

هفته در عدم حضور دشمنان طبیعی  3در طول را فرد  4400تواند جمعیتی بیش از می ییتنهابه وند. یک شته شمی

  ).16( نسل دارد 30تا  25تولید نماید. این شته در سال 

  هاي مرکباتمدیریت کنترل شته

ها و را براي تغذیه شتههاي مرکبات شرایط مناسبی هاي جوان و شاخسارهها نشان داده است که برگنتایج بررسی

هاي دمایابد. افزایش می شانها به سرعت زاد و ولد نموده و جمعیتنمایند، در نتیجه شتهنشو و نماي آنها فراهم می

ها شود. چنین شرایطی براي نشو و نماي شتهها میباال و خشکی باعث توقف رشد درختان و خشبی شدن برگ

ها وجود یا تغییرات جمعیت شته شود. بنابراین یکی از عوامل مؤثر درآنها میمناسب نبوده و باعث کاهش جمعیت 

باشد که به ترتیب در افزایش و کاهش جمعیت آنها نقش به سزایی دارند. رشد رویشی هاي جوان میفقدان برگ

تابستان و اوایل پاییز درجه حرارت پایین و بارندگی در اوایل بهار، اواخر  .درختان به شرایط آب و هوایی وابسته است

هاي جدید تولید ها و برگدر شمال کشور شرایط را براي رشد رویشی درختان مرکبات فراهم نموده و شاخساره

هاي مرکبات با وجود این شرایط مناسب شروع به د. شتهنباشها میاي مناسب براي شتهشوند که منبع تغذیهمی

عامل موثر دیگر در شود. کم جمعیت باالیی از آنها مشاهده میاوتاهی ترتغذیه و افزایش جمعیت نموده و در مدت ک

یایی شده توسط هاي موماي شتهمشاهده تعداد قابل مالحظه ها، دشمنان طبیعی هستند کهتغییرات جمعیت شته

 مطلوبر تأثیر هاي مختلف نشانگها از خانوادههاي درختان مرکبات و فعالیت شکارگرید روي برگزنبورهاي پارازیتوی

هاي مرکبات باید به نقش بنابراین در برنامه مدیریت کنترل شته .)5( ها استاین عوامل در کاهش جمعیت شته
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عوامل موثر در کاهش جمعیت و جلوگیري از خسارت آنها توجه ویژه شود تا در راستاي حفظ محیط زیست، کاهش 

  برداریم. مصرف سموم شیمیایی و تولید پایدار محصول سالم گام

  هاي مختلف به شرح زیر استفاده شود:ضرورت دارد از روش ،هادر برنامه مدیریت کنترل شته

  زراعی  روش

هاي مرکبات در انتقال ویروس تریستزا ها توضیح داده شد شتهکه پیش از این در ارتباط با خسارت شتهطوريهمان

ه به ویروس تریستزا تغذیه کرده و سپس با تغذیه از درختان ها از درخت آلودترتیب که شتهنقش مهمی دارند. بدین

جلوگیري و یا کاهش خسارت  هاي مهم دریکی از راهتوانند ویروس را به آنها انتقال دهند. بنابراین سالم، می

صورت اگرچه در این. ها هستندي ناقل ویروس، حذف یا کاهش منابع گیاهی آلوده است که میزبان شتههاشته

ها روي مرکبات حضور دارند ولی به دلیل سالم بودن میزبان، خسارت غیر مستقیم آنها که انتقال ویروس است، شته

  منظور:بدین تحت کنترل خواهد بود.

 ،مورد استفاده در تولید نهال پیوندك و پایه ئن شویممطماین است که  لین قدم در برنامه مدیریت تلفیقیاو -1

گیرد تا هاي مرکبات در اختیار باغداران قرار هاي سالم براي باغرو نهالایناز باشد. رکباتویروس تریستزاي ماز  عاري

 کاهش خواهد یافت.ویروس تریستزا  انتقال بیماري ،شود. درنتیجههاي آلوده به ویروس کاسته کانون

بودن به منابع آلودگی بسیار  نزدیک .است )هاي دیگر روش زراعی از بین بردن منبع آلودگی (مایه تلقیحز جنبها -2

ها شتهها، بین باغکم د و با توجه به فاصله نگیرها قرار میدرختان آلوده در دسترس شته وقتی چون ،مهم است

  توانند بیماري را انتقال دهند.راحتی میبه

کیلومتر یا  30وانند تها میشتهمحلی است ولی الزم به ذکر است که  ،هاي مرکباتاحتماال بیشتر پروازهاي شته 

ظت افحماز نزدیکی با منابع آلوده به شته و ویروس بنابراین الزم است درختان منابع تولید  ).18بیشتر پرواز کنند (

 .شوند

  کنترل بیولوژیک

کـه چـه   ایـن  ها اسـت. بیمارگرها و شکارگرها، طبیعی دارند که شامل پارازیت دشمن گروه ینها چندطورکلی شتههب

ولـی  شناخته شـده نیسـت.    ،ها جلوگیري کنندجمعیت شتهافزایش دشمنان طبیعی می توانند از جمعیت از  میزانی

ها بسیار موثر هستند و در مطالعات محققین نشان داده است که این عوامل در کنترل طبیعی و کاهش جمعیت شته



٢۵ 
 

ي کنتـرل کننـده آنهـا    ن عوامـل زنـده  هـا بـه عنـوا   دشمنان طبیعی شته .نیستکنترل شیمیایی بیشتر موارد نیاز به 

  شوند.محسوب می

کنند و ها شروع به فعالیت میشته ماه در فروردینصورتی است که ها در شمال کشور بهتغییرات فصلی جمعیت شته

بـه  در ایـن زمـان   ها رسند. فعالیت شکارگرها و پارازیتوییدبه حداکثر تراکم جمعیت می و اوایل خرداد در اردیبهشت

البته عالوه بر فعالیت ها کاهش یافته و در تیرماه به صفر می رسد. یابد. در خرداد ماه جمعیت شتهعت افزایش میسر

  هاي درختان نیز دخیل هستند.دشمنان طبیعی، شرایط آب و هوایی و خشبی شدن برگ

اوج دوم جمعیـت   کـه  شـده اسـت   اعالمنیز گزارش شده است. همچنین  در ترکیهآفت  از این چنین الگوي جمعیتی

هـا  رسد. این تراکم پایین جمعیت شتهپایین است و به وضعیت آفت نمی در سطح جمعیتی شته ها در اواخر تابستان

کنـد. همچنـین بسـیاري از پارازیتوییـدها و شـکارگرها از      کمک می هااشتن جمعیت دشمنان طبیعی در باغبه نگه د

ها ممکن است کنترل بیولوژیک اعمـال شـده روي سـایر گیاهـان     شتهکنند. حضور ها تغذیه میعسلک مترشحه شته

دن تـراکم جمعیـت   کدام از شکارگرها و پارازیتوییدها به تنهایی پتانسیل متوقف کرهیچچه اگر. علفی را افزایش دهد

اعـث مـرگ و میـر    برسد به نظر میفعالیت پارازیتوییدها دنبال آن بهفعالیت اولیه شکارگرها و ولی  شته ها را ندارند،

ضـروري   هـا هاي دیگر حفاظـت گیاهـان در بـاغ   شکه روطوريهب و موجب توقف رشد جمعیت آنها شود هاکافی شته

ها موثر باشد و این قبیل حفاظـت  حفاظت از دشمنان طبیعی در کنترل جمعیت شتهرسد به نظر میبنابراین  نیست.

  .)40ید مورد تشویق و ترغیب قرار گیرد (با

  ي مرکباتهایعی شتهطب دشمنان

  شوند:به شرح زیر معرفی می هاي مرکباتدشمنان طبیعی شته

  یدها پارازیتوی - 1

هاي مرکبات هستند. انفرادي شته –ید داخلی پارازیتوی ، Hymenopteraاز راسته Aphidiidaeزنبورهاي خانواده 

  آوري شده از این خانواده به شرح زیر است: هاي جمعگونه

   Lysiphlebus fabarum Marshal زنبور

ها انتهاي ها به رنگ زرد و در بعضی از نمونهاي رنگ، شاخکسینه قهوهزنبورهاي کوچکی هستند با سر و قفس

ها شفاف و داراي پتروستیگماي مشخص و روشن مایل به زرد، بال اياي، پاها زرد، شکم قهوهشاخک به رنگ قهوه
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یی در قسمت پایین داراي موهاي کوتاه است که این موها از موهاي قسمت باالیی اي، حاشیه انتهایی بال جلوقهوه

  ). 19بال بلندتر نیستند (شکل 

  
  )5منبع (L. fabarum  زنبور - 19 شکل

هاي مرکبات مخصوصاً شته سیاه مرکبات اي پرجمعیت بوده و فعالیت پارازیتیسم زیادي روي شتهاین زنبورگونه

گذارند. ها میتخم خود را بصورت انفرادي در داخل شکم و در قسمت انتهایی شکم شتهزنبورهاي ماده  دارد.

(شکل  آینداي روشن مایل به زرد در میبه رنگ قهوهمی شوند و مومیایی و  ، باد کرده، متورم شدههاي پارازیتهشته

20(.   

  
  )5منبع ( هاي مومیایی شدهشته -20شکل 

  ). 7شده است (معرفی  A. fabaeته باقال این گونه به عنوان پارازیت ش 

زنبورهاي بالغ طی بهار  ،باشد. دراین پارازیتویید انفراديمهمترین پارازیتویید شته سیاه باقال می L. fabarumزنبور 

 45این زنبور از روي بیش از  ).29و  33( گذرانی می کنندظاهر شده و چندین نسل تولید کرده و سپس زمستان

). 33( کنندزایان در بعضی از نقاط در کنارهم زندگی میهاي دوجنسی و مادهزارش شده و جمعیتگونه شته گ

  ). 13جمعیت دوجنسی این زنبور از مناطق مختلف ایران گزارش شده است (
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   L. ambiguous Haliday زنبور

ي تیره و بقیه بندها زرد رنگ، ااي تیره، نیمه انتهایی شاخک قهوهسینه قهوهزنبورهاي کوچکی هستند با سر و قفس

و داراي ها شفاف ها به رنگ زرد می باشد. پاها به رنگ زرد، بالاي تیره و بقیه قسمتانتهاي شکم قهوه

 ،سازدمتمایز می L. fabarumگونه را از گونه ترین ویژگی که این. مهماست اي رنگپتروستیگماي مشخص و قهوه

این موها از موهاي قسمت باالیی بال بلندتر . حاشیه انتهایی بال جلویی استوجود موهاي بلند در قسمت پایین 

  میزان تراکم جمعیت این گونه کمتر از گونه قبلی است. . )21شکل هستند (

  
  )5منبع ( L. ambiguous زنبور - 21شکل 

  شکارگرها  -2

    Coccinella septempunctata L. (Col.: Coccinellidae)ايکفشدوزك هفت نقطه 

اي سینه حشرات کامل قهوههاي تیره و مودار پوشیده شده است. سر و قفسها و لکهبدن الرو کشیده و از برجستگی

اي تا قرمز و روي ها قهوهدر دو طرف لکه زرد رنگ دارد. بالپوش سینهقفسپیشتیره مایل به سیاه و در لبه جلویی 

سینه وجود دارد که بین دو ها متصل به قفساه در قاعده بالپوشهر بالپوش سه لکه سیاه رنگ دارد و یک لکه سی

  کند.ها تغذیه میاین کفشدوزك در مرحله الروي و حشره کامل از شته بالپوش مشترك است.

هاي گوناگونی که روي نباتات زراعی و غیرزراعی زندگی در تمام نقاط ایران روي شته این کفشدوزكفعالیت 

   ).1368رجبی، (ت ده اسکنند گزارش شمی
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  Goeze (Scymnus (=Pullus) subvillosus( (Col.: Coccinellidae) کفشدوزك

اي سینه حشرات کامل قهوهقفس . سر و پیش)22(شکل هاي مومی سفیدرنگ استبدن الرو پوشیده از برجستگی

ه یکی در جلو و دیگري در وسط اي رنگ بزرگ قرار دارد کاي و روي هر بالپوش دو لکه قهوهها قهوهتیره، بالپوش

  سینه از پرز پوشیده شده است.ها و پیش قفسشود. بالپوشبالپوش به صورت عرضی و مورب دیده می

فعالیت شکارگري این کفشدوزك روي شته  کند.ها تغذیه میاین کفشدوزك در مرحله الروي و حشره کامل از شته

 هااین کفشدوزك ت به کفشدوزك هفت نقطه اي برخوردار است.هاي مرکبات زیاد است و از جمعیت باالتري نسب

  ند.نها نقش مهمی ایفا کتوانند در کاهش جمعیت شتهمی

  
  )11منبع ( Scymnus subvillosus الرو -22شکل

اســتان گـیالن اســت کــه در اکثــر منــاطق در حــال تغذیــه از   در هــاي غالــبکفشـدوزك ســیمنوس از کفشــدوزك 

 شـود هـا و حشـرات کامـل بـا افـزایش دمـا بیشـتر مـی        . میـزان تغذیـه الرو  ه اسـت ه شـد شته سبز مرکبات مشـاهد 

)4(.   

   Xanthogramma pedissequum Haris. (Dip.: Syrphidae)مگس 

باشند. شاخک در حشرات کامل و فاقد پا می بودهدو خط طولی زرد رنگ در پشت بدن  ها به رنگ سبز و دارايالرو

ها داراي فرو رفتگی زیر شاخکاست.  یک موي بلند و سیاه (آریستا) که بند سوم داراي استزرد به رنگ سه بندي و 

سینه دو در طرفین پشت قفسسینه به رنگ سیاه و اي مایل به قرمز، قفساست. سر به رنگ زرد، چشم مرکب قهوه

 وجود زرد رنگنوار ین آنها اي تیره بوده که بشود. شکم داراي چهار نوار عرضی قهوهنوار طولی زرد رنگ دیده می

 کند.ها تغذیه میاین مگس در مرحله الروي از شته .)23شکل ( دارد
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 )5منبع ( Xanthogramma pedissequum راست) و حشره کامل (چپ) مگسالرو ( - 23شکل 

   Paragus tibialis Fill. (Dip.: Syrphidae)مگس 

سینه فاقد دو نوار طولی زرد رنگ بوده و سمت کناري پشت قفسهاي کوچکی هستند به رنگ سیاه که در قمگس

هاي مرکب قهوه اي مایل به سیاه بوده و شکم به طور کامل سیاه باشند. چشمها داراي فرورفتگی نمیزیر شاخک

  .)24(شکل  کندها تغذیه میاین مگس در مرحله الروي از شته است.

 Paragus tibialis مگس (چپ) در حال تغذیه از شته (وسط) و شفیره و حشره کاملتخم و الرو (راست)، الرو  - 24شکل 

  )5منبع (

هـاي  هـا در مـاه  در بلژیک نشان داد که افزایش جمعیت و تنوع گونـه  Syrphidae هايمطالعه بر روي فراوانی مگس

آوري شـده داراي الرو شـکارگر   هـاي جمـع  درصد گونه 75ها در این زمان بود. خرداد و شهریور به دلیل فراوانی شته

هاي سیرفید با افزایش و کـاهش جمعیـت   هاي مگسها بودند که احتمال افزایش یا کاهش جمعیت و تعداد گونهشته

از جمله شکارگرهاي فعال و با کارآیی باالي آفـات مهـم بـه ویـژه      هاي سیرفیده). مگس19ها هماهنگی داشت (شته

غفلت قرار گرفته است و تخریب محیط زیست، جمعیت ها اغلب مورد تند که نقش آنهسدر فرانسه و اسپانیا ها شته

 ).31کند (آنها را تهدید می
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  Aphidoletes aphidimyza Rondani (Dip.: Cecidomyiidae)پشه 

باشند که در است. الروها به رنگ زرد نارنجی و بدون پا می Cecidomyiinaeاین گونه متعلق به زیر خانواده 

هاي سفید و غده مانند در دو طرف لکه هاحاشیه بدن الرو. سمت عقب بدن پهن و در قسمت جلو باریک هستندق

باشند. انتهاي بدن الرو داراي دو زایده بوده که روي هر کدام سه خار ها داراي خارهاي کوچک مید که این لکهندار

هاي فعال و گراي برخوردار است و از شکارالحظه. این گونه از تراکم جمعیت قابل م)25(شکل  کوچک قرار دارد

   .دشوهاي مرکبات محسوب میمؤثر شته

      
  )5منبع (  Aphidoletes aphidimyza الرو (راست)، شفیره (وسط) و حشره کامل (چپ) پشه - 25شکل 

 

فعالیـت کـرده و بعـد از    د. این پشه بیشتر در شـب  نکنها حمله میالروهاي شکاري این پشه به دامنه وسیعی از شته

گذارند. الروها بالفاصله بعد از خارج شدن از تخم، شـروع بـه   می هاخود را در کلنی شته هايها تخمغروب آفتاب ماده

کنـد. از مزایـاي ایـن حشـره     گونه شته مختلف حمله می 70کنند. این شکارچی به مکیدن محتویات بدن شته ها می

  ).36اي مختلف شته در تراکم بسیار باال است (هقابلیت استفاده آن روي گونه

   Chrysopa Formosa Br. (Neu.: Chrysopidae)بالتوري 

اي دهند. الروها به رنگ قهـوه هاي بلند و به طور گروهی قرار میهاي بیضی شکل را در انتهاي ساقهحشرات ماده تخم

سینه و شکم باریک و در طرفین قفس الروها تهاي بدنانهستند.  داسی شکل و بلند يهااي و آروارهروشن با سر قهوه

حشرات کامل به رنـگ   باشد.اي شکل و سخت میه رنگ سفید، دایرهشفیرگی بد. جلد نهاي پر از موهاي بلند دارغده

  کند.ها تغذیه میاین حشره در مرحله الروي و با اشتهاي فراوان از شته .)26شکل ( باشندسبز می
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  )5منبع ( Chrysopa Formosa توريشفیره (وسط) و حشره کامل (چپ) بالپیله الرو (راست)،  - 26شکل 

   Micromus sp. (Neu.: Hemerobiiae)بالتوري 

هاي ها لکهبالها بزرگ و در روي رگاي، پاها زرد، شاخک ها زرد رنگ و بلند، بالحشرات کامل به رنگ قهوه

که طوريبه می سفید رنگ و نرم تشکیل شده است،شود. جلد شفیرگی از الیاف ابریشاي به تعداد زیاد دیده میقهوه

(شکل  اي پر مو در طرفین بدن هستندهاي و فاقد غدهبدن شفیره از زیر آن قابل رویت است. الروها به رنگ قهوه

شود. یاه میزبان گذاشته میهاي این بالتوري فاقد ساقه بلند بوده که به طور انفرادي یا گروهی در سطح گ. تخم)27

  کند.ها تغذیه میاین حشره در مرحله الروي و با اشتهاي فراوان از شتهجثه این بالتوري کوچکتر از گونه قبلی است. 

    

  )5منبع (  .Micromus sp توريپیله شفیره (راست) و حشره کامل (چپ) بال - 27شکل 

ها ، از دشمنان طبیعی موثر در کاهش جمعیت شته )18 ( فلوریدادر  هاي مرکباتدر ارتباط با کنترل بیولوژیک شته

ها به تغذیـه از  اي است که الرو و حشره کامل آننقطهو کفشدوزك هفتHippodamia convergens کفشدروزك 

ند و هسـت  هاهاي فعال شتهباشند که از شکارچیسیرفید می هايپردازند. از دیگر شکارگران شته، الرو مگسشته می

در محیط مرطوب نقش  Neozygites fresensii چنین قارچکنند. همها تغذیه میدر تمام مراحل زندگی شته از آن

است کـه بـا    Lysiphlebus testaceipes ها زنبورها دارد. از دیگر پارازیتوییدهاي شتهمهمی در پارازیته کردن شته

  شوند.اي میها به رنگ قهوهآن گذاري در بدن شته باعث تورم شکم شته و تغییرتخم
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  کنترل شیمیایی

ها را تحت کنترل دارند و کنترل شیمیایی به ندرت نیاز است. کاربرد دشمنان طبیعی معموالً جمعیت شته

  شوند. هاي معدنی باغبانی در صورت نیاز توصیه میهاي اختصاصی یا روغنکششته

هـاي  با هماهنگی کارشناسان حفظ نباتـات و کلینیـک   هاها در باغهشود در صورت مشاهده تراکم باالي شتتوصیه می

پریمیکـارب  مـاالتیون،   هـاي کـش حشره .دم شواختصاصی انجاکش هاي شیمیایی با یکی از شته کنترلگیاهپزشکی، 

کنتـرل   در (فلونیکامیـد)  و تپکـی  )هلـوترین تیامتوکسـام + المبـدا سـاي   ( ، افوریا(کنفیدور) ایمیداکلوپراید)، (پریمور

  د.نباشمیموثر مرکبات  هايشته

منظور الزم اسـت  یک مسئله مهم در ارتباط با کنترل شیمیایی، تعیین آستانه و سطح زیان اقتصادي آفت است. بدین

  تا مهر) صورت گیرد.  ها روي درختان جوان از زمان فعالیت آنها (فروردینردیابی شته

ها اقتصادي شته خسارت ، آستانهبه شته باشند آلوده هاهوان و شاخسارهاي جبیشتر برگدرصد یا  25که در صورتی

است و براي مناطق دیگر کاربرد دقیق ندارد. بنابراین براي هر منطقه  استرالیاالبته این آستانه مربوط به  ).23( است

  مشخص شود.پاشی سمنیاز به یا کشور الزم است سطح این آستانه تعیین گردد تا 

  :میت باالیی در مدیریت کنترل داردها توجه به نکات زیر اهبا کنترل شیمیایی شتهدر ارتباط 

گردد و در ضمن استفاده از یک نوع سم یا ها موجب کاهش جمعیت حشرات مفید میکشسمپاشی مکرر حشره- 

 شود. ها در برابر سموم میسموم مشابه نیز سبب مقاوم شدن شته

هاي توصیه کششونده (روغن ولک) همراه با شتهمرکبات، مصرف روغن امولسیونهاي با توجه به حساسیت شکوفه- 

هاي تازه ها و میوهکم انجام شود تا سبب ریزش شکوفه پاش و با فشارشده خودداري شود و سمپاشی به صورت مه

  .نشود ،تشکیل شده

سعی شود سمپاشی در  به منظور حفظ و حمایت از حشرات مفید از مصرف سموم توصیه نشده خودداري و- 

  .افشان و سایر حشرات مفید جلوگیري گرددساعات اولیه صبح یا هنگام عصر انجام شود تا از صدمه به حشرات گرده

داران ها به زنبوربراي جلوگیري از خطرات احتمالی سموم بر روي زنبور عسل، قبل از اقدام به مبارزه علیه شته- 

  .رسانی شودمنطقه اطالع

  ها صورت گیرد.ن برگه شدشوند سمپاشی باید قبل از پیچیدایی که باعث پیچیدگی برگ میهشته - 
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