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آذر
تعريف و اهداف:

مديريت تلفيقي آفات ) (IPMيعني كاابرر مزممااد ي ياا ناد بيا منابا

م اابزه از ق يا يايزيايي

ريولوژيك زباعي فيميكي ميكريري ي بفتابي ب كنترل آفات مشريط رر اينكه ب اثر اجراي نين عزلياتي
جزعيت آفت موب نظر زير بطح زياد اقتصا ي نگهدايته يده ي كزترين آبي
محصوالت

نيام راه مصارن كنناد اد

يزناد ط يعي باير موجو ات ي محيط زيست ياب يو .

رراي ببيدد ره امدان اين بيا يكي از اقدامات ابابي ينابايي عل تغييرات جزعيت ونه آفت موب
نظر ب ابت اط را يزناد ط يعي ي محيط زيست آنها رو ه ي موفقيت ب اين بيا مستلمم اياتن اطععاات
جامعي برابه رخه زند ي جديل زند ي ي تغييرات جزعيت آفات مي رايد.
مر ررنامه مديريت آفات از ندين تاكتيك تشكي يده ابت كه ركاب يري صحيح آنها ماي تواناد موجا
كامش خسابت آفت ي زيانهاي جان ي ر .
خسابت آفات فضاي ب م رندبت موج
آفات ب بطوحي از ان ومي موج

رريز خسابتهاي اقتصا ي ملزوس (انهدام كام ) مي يو يلي اين

رريز مشكعتي مانند رد منظره يدد بختاد ي يا ايجا مماحزات راراي

بكنه يهرما مييوند .لذا ره جاي آباتانه زيااد اقتصاا ي از معيااب يگاري راه ناام آباتاد زيااد زي اايي
) (Aesthetic injury thresholdابتفا ه مي يو  .اين آبتانه ع ابتست از بطحي ازجزعيت كه ب آد بطح
ايجا مماحزت ي يا خسابت نايي از آفت رر ممينه كنترل ي يا اثرات جان ي نامطلوب كنترل غل ه نزايد.
لذا از آنجا كه نابيد ره عنواد يكي از زي اترين بختاد فضاي ب م يهري ره تعدا زيا ي ره صوبت پراكنده
ب نقاط مختلف يهر كرج كايته يده ي ب ايراد موب حزله ريش از  08ونه آفت ي ريزابي قراب مي ير
رر آد يديم تا ب اين مجزوعه ب خصوص مديريت تلفيقي آفات نابيد ايابه اي مختصر ايته راييم.
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اهميت درختان نارون در فضاي شهري:
ررخي از ونه ماي نابيد ره علت ابا رو د تااج كاريي يكاي از زي ااترين بختااد فضااي با م ياهري
محسوب مييوند .اين بختاد مي توانند يرايط نامساعد محيط زيست يهري از جزله آلاو ي ماوا كام
آري فقير رو د خاك ي آبي

ماي بيشه اي با ره خوري تحز نزايند .بهولت تكثير ي بنگ پااييمي رار

رعضي از ونه ما از مماياي يگر اين بختاد مي رايد .ريشتر نابيد مايي كه ب ايراد ماوب اباتفا ه قاراب
رفتهاند ع ابتند از نابيد تري  Ulmus densaي نابيد ملج . U. glabra
نابيد ب ايراد موب حزله تعدا زيا ي از آفات ي ريزابيهاي يامي قراب ماي يار كاه ليسات موجاو راا
امزيت اقتصا ي قار توجه بيي بختاد نابيد يهر كرج مشامده ر يده ابت كاه از ميااد آنهاا بوباك
رر خواب نابيد از قارليت خسابتمايي رااليي ررخوب اب رو ه كه ععيه رر ايجا خسابت مستقيم زمينه فعاليت
باير عوام خسابتما با نيم فرامم مي باز .
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:ليستي از آفات و بيماريهاي مهم نارون در فضاي سبز كرج
1- Aeolethes sarta (Cerambycidae, Col. )
2- Archips rosanus (Tortricidae, Lep. )

پريانه رر خواب لسرخ

3- Cicadatra ochreata (Cicadidae, Hom. )
4- Eriococcus spurious (Eriococcidae, Hom. )

زنجره مو
يپشك خوني نابيد

5- Eriophyes brevipunctatus (Eriophydae, Acar. )

كنه الي نابيد

6- Eriosoma ulmi (Pemphigidae, Hom.)
7- Bucculatrix ulmella

يته الماي نابيد
پريانه رر خواب نابيد

8- Galerucella luteola ( Chrysomelidae, Col.)

بوبك رر خواب نابيد

9- Lepidosaphes ulmi (Diaspididae, Hom. )

بپر اب يايي نابيد

10- Nepticula sp. (Nepticulidae, Lep.)

پريانه مينوز نابيد

11- Osphrantera coerulescens (Cerambycidae, Col. )

بوبك ياخك رلند بزابه

12- Polyphylla olivieri (Scarabaeidae, Col. )

كرم بفيد بيشه

13- Scolytus multistriatus (Scolytidae, Col.)

پوبتخواب كو ك نابيد

14- Scolytus scolytus (Scolytidae, Col.)

نابيد

پوبتخواب رمب

15- Tetraneura ulmi (Pemphigidae, Hom. )
16- Tetranychus urticae (Tetranychidae, Acar. )

كنه ي لكهاي

17- Zeuzera pyrina (Cossidae, Lep. )
18- Ophiostoma ulmi

كرم خراط
نابيد

ريزابي مر

19- Fomes fomentarius

قابچ بم اب ي

20- Phyllactinia guttata

بفيدك بطحي

21- Pleurotus ostreatus

قابچ صدفي

22- Rosellinia necatrix

پوبيد ي تابعنك وتي بيشه
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ره لي امزيت خسابت ياب ه ره نابيد توبط آفت بوبك رر خواب نابيد ضريبت ايجاب ماي نزاياد تاا
نس ت ره يك ررنامه بيمي رلند مدت جهت م ابزه را آد ب بطح يهر كرج اقدام يو .
ابتفا ه ري بييه از بزوم ييزيايي ي عدم توجه ره زماد صحيح بزپايي ب بالهاي ذيته موجا

طغيااد

اين حشره ب رسيابي از نقاط يهري يده ابت .ره ععيه خطرات ي محدي يتهاي ابتفا ه از بزوم ييزيايي
ب محيط زيست يهري ابتفا ه از تاكتيكماي مديريتي با رراي نگه ايتن آفت ب پائين تر از بطح آبتانه
زياد زي ايي اجتناب ناپذير باخته ابت.
ره منظوب بتياري ره امدان مديريت تلفيقي آفات آينايي را ريولوژي آفت امري ضريبي ميرايد.
بوبك رر خواب نابيد زمستاد با ره صوبت حشره كام

ب الرعي پوبتكهاي بخت ياكافهاي زماين

زير رر هاي بيخته يده پاي بخت ي بايرپنامگامها بپري ميكنند .ب رهاب ي را مساعد يدد يرايط جوي
از رر هاي بختاد ميمراد تغذيه نزو ه ي بوباخهاي متعد ي با بيي رار

روجاو مايآيب  .تخام ماا ب

بتهماي  2-08عد ي زير رر ها قراب ا ه مييو  .البيماا طاي  3بان البيي از پابانشايم رار

تغذياه

ميكنند ب نتيجه رر ها حالت توبي پيدا ميكند ي را كامش ب مينه رار

باطح فتوبانتم بخات كاامش

مي يارد ي ره مريب بخت ضعيف يده ي مستعد حزله آفات پوبتخواب

ناابيد

ورخاواب ي ريزاابي مار

مييو .
اين حشره ب نواحي مختلف  1-0نس

اب كه ريشترين خسابت آد مرروط ره حشرات كام زمستاد ذباد

ي نس ايل ابت.
تاكتيكهاي مديريت تلفيقي سوسك برگخوار نارون:
 -1حزايت از يزناد ط يعي از طريق مصرن بزوم انتخاري ي كم خطر ي حذن بزپاييهاي ري بييه
 -2ابتفا ه از ميمرانهاي مقايم :ينابايي ي يا تهيه ابقام مقام را حسابيت كزتر ب ررارار ايان حشاره از
جزله تاكتيك ماي موب ابتفا ه ب مديريت اين آفت ابت .ررخاي از وناه مااي اباي مقايمات
نس ي ره اين حشره ع ابتند از نابيد ژاپني  U. macrocarpa U. Japonicaي . U. wilsoni
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 -3ابتفا ه از تاكتيك زباعي :
 را توجه ره نحوه زمستانگذباني بوبك رر خواب ناابيد الزم ابات ارتادا نسا ت راه جزا آيبي كاماخابيخاياك ي رر هاي خشك بيخته يده ب پاي بختااد راه طاوب قياق اقادام ار ي باپل پاريا ي
كنديكوب راغچه ماي اطران بختاد ره طوب كام انجام يو .
 حذن ي جز آيبي تنه جويها ي پاجويهاي اطران بختاد نابيد ره طوب كام تأثير زياا ي ب كاامشجزعيت آفت خوامد ايت.
 از مرس بنگ ين بختاد نابيد رايد اجتناب نزو ي انجام مرس رايد ره نحاوي راياد كاه ضازن حاذنمرس جهات پويااندد

ياخهماي ضعيف خشك ي ريزاب نوب كافي ره تاج بختاد رربد .ابتفا ه از س
محلهاي مرس امري ضريبي ميرايد.
 -ايجا آرخوب مناب

آريابي كافي ي تأمين نيازماي غذايي بختاد ره عناصر پر مصارن ي كام مصارن ي

بعايت كليه اصولي كه موج

تقويت بختاد يو ره طوب غير مستقيم موجا

افامايش مقايمات آنهاا راه

خسابت اين آفت مي ر ي ب ج راد خسابت اين آفت ره بختاد كزك مي كند.
 -0تاكتيك ابتفا ه از آفتكشها:
الف) ابتفا ه از آفت كشهاي ييزيايي از بايج ترين آباد ترين ي ب ريشتر مواب از كابآمادترين بيياهاي
م ابزه مي رايد يلي كابرر ري بييه ي ناآ امانه آنها خطرات جدي رراي محيط زيست يهري ب پاي اب
كه رراي اجتناب از اين خطرات ي يا كامش آنها رايد ره آبتانه زياد زي ايي زماد صحيح بزپايي نوع بم
مصرفي ي بيا بزپايي توجه كافي نزو  .ابتفا ه از اين بزوم راه ي بيا محلولپاياي تااج بختااد ي
محلولپايي موضعي تنه بختاد ب م ابزه را بوبك رر خواب نابيد كابرر اب .
الف ) محلولپايي تاج بختاد :پر ممينه ترين ي پر خطرترين بييها رراي كنترل اين حشره ابت كه رايد از
بزوم انتخاري ي كم خطر ي ب زماد مناب

ابتفا ه نزو .

ب) محلولپايي موضعي تنه بختاد :ب اين بيا تنه بختاد را بزوم را يام منابا

ي بازيت كام راراي

موجو ات غير مدن بزپايي مييو  .زماد بزپايي ب اين بيا از امزيت خاصي ررخوب اب ابات زيارا
اين نواب بزي فقط البيماي كاملي كه جهت يفيره يدد ره بزت طوقه بخت مهاجرت مي كنند با تحت
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تأثير قراب مي مد .اين بيا يقتي ميتواند ان ومي حشره با پائين تر از آباتانه زيااد زي ااري نگاه اب كاه
ان ومي حشره كم يا متوبط رايد.
ب) آفتكشهاي ميكريري :ريمي از بزوم مستند كه موا مؤثر آنها با پاتوژنها تشكي ميدمند مثا رااكتري
 Bacillus thuringiensisيابيتااه  tenebrionisكااه اباي اثاار اختصاصااي بيي بوبااكهاي رر خااواب
 Chrysomelidaeميرايد ي ميچ اثر بوئي بيي حشرات مفياد پرناد اد ي انسااد ناداب  .لاذا راه باحتاي
ميتواد آنها ب مناطق يهري ركاب رر .
را انستن مطال

يا يده لميم ررنامه بيمي رلند مدت ب كنترل آفاات بختااد ناابيد راا تكياه رار بيا

مديريت تلفيقي ي كامش مصرن بزوم ييزيايي ي را ب نظر رفتن نكات ايزني ي رهدايتي امري ضاريبي
محسوب مي يو .
بيماري مرگ نارون:
اين ريزابي كه عام آد قاب ي ره ناام  Ophiostoma ulmiمايراياد مهزتارين ريزاابي ناابيد محساوب
مي ر  .ره طوبيكه ب يهرماي مختلف جهاد مر باله تعدا زيا ي از بختاد نابيد ره لي ايان ريزاابي
مهلك از رين بفتهاند .ععئم ريزابي ره اين صوبت ابت كه ب اياخر رهاب ي ياياي تارستاد را رم يدد موا
ععئم زب ي ي پژمر ي مزراه را لوله يدد رر ها ب يك يا ند ياخه از تر بخت نزايااد ماي ار ي
رر هاي آلو ه ره برعت قهوه اي يده ي خشك مي ر ند بپل يك قسزت يا ك تاج بخت خشك يده
ي رر هاي خشك رر بيي بخت راقي ميمانند.
تعدا ي از حشرات ي كنه ما از جزله  11ونه از بوبكهاي پوبتخواب خانوا ه  Scolylidaeره عنواد ناقا
قابچ معرفي ر يده اند.
بييهاي يگر انتقال ريزابي از بختي ره بخت يگر يام ابتفا ه از يباي مرس آلو ه ره قاابچ ي نيام
تزاس بيشهماي آلو ه را بيشه بختاد بالم ي تزاس برياخه ماي بختاد آلو ه را بختااد مجاايب باالم
ميرايد .قابچ عام ريزابي ره صوبت باپريفيت زنده ابت ي ميتواند ب
متر يده ي آلو يهاي جديد با ايجا نزايد.
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انتقال ابپوبما تاا فاصاله 1-2

كنترل اين ريزابي نيم مستلمم ركاب يري بييهاي مديريت تلفيقي ميرايد كه از آد جزله ميتواد راه ماواب
زير ايابه نزو :
 -1ابتفا ه از ابقام مقايم
 -2بعايت فاصله كايت (حداق  6متر رراي خيارانها ي  18متر رراي بفيوژما)
 -3تقويت بختاد از طريق آريابي ي كو مي مناب  :بختاد ضعيف ريشتر ماوب حزلاه بوباكهاي
پوبتخواب قراب مي يرند.
 -0مرس اصولي ي صحيح ياخهماي آلو ه
 -5رريدد ي بوزاندد بختاد آلو ه مزراه را ضد عفوني خاك
 -6م ابزه را حشرات ناق ريزابي
تقويت عزومي بختاد ب بعمت آنها از نظر آلو ي ره بوبك پوبتخواب امزيت فراياد اب .
باير آفات ي ريزابيهاي معرفي يده ب ليست مرروطه اباي امزيت اقتصا ي كزتاري راو ه ي ماديريت
مناب

نابيد ي بوبكهاي پوبتخواب ي اقدامات توصيه يده ره

بوبك رر خواب نابيد ريزابي مر

منظوب م ابزه را آنها باير آفات ي ريزابيها با نيم تحت كنترل بآيب ه ي از خساابت آنهاا مايكاماد ي
بوء مديريت ي ابتفا ه از بييهاي نامناب

طغياد آفات ي ريزابيهايي خوامند يد كه جمء آفات

ب

بجه يك محسوب نزييوند.
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