ﻣﮕﺲ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ؛
در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻧﺮاﻗﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻪ اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﺳﻤﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ را ﺧﻮب ﺑﻪ ﯾﺎد
دارﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﺣﺸﺮات در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ روز ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎ ،ادارات ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ
ﻫﺎ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
در آن زﻣﺎن ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﺸﺮات ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻋﺪه ای آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﻃﺎن زا ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را

ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.

ﺣﺎﻻ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺸﺮات ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا ﻗﺼﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان را دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
در ﻣﻮرد ﻣﮕﺲ ﺳﻔﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﺪ در اداﻣﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﮕﺲ ﺳﻔﯿﺪ ) ،(Whiteflyﺳﻔﯿﺪﺑﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻋﺴﻠﮏ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺣﺸﺮه ای در ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻔﯿﺪﺑﺎﻟﮑﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ و ﻫﻢ در آن دوران ،از ﺷﯿﺮه ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺳﻔﯿﺪﺑﺎﻟﮏ ﻫﺎ از آﻓﺎت ﻣﻬﻢ و ﭘﻠﯽﻓﺎژ ﺑﺮای ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻬﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺸﺮات در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی و
ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای روی ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﻨﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای در
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺪازه ﺳﻔﯿﺪﺑﺎﻟﮏ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و ﺑﺎل ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮدر ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮕﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه
ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ اﻣﺎ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ دارﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را در آﺳﻤﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎی ﮐﻤﯽ درﺷﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮕﺲ و
ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﯽ از ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻟﮏ ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻧﺪ.

دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺸﺮات ﻣﺬﮐﻮر در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻐﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد
داﻧﺴﺖ .ﺣﺸﺮات ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﮐﻪ ﺧﻮراﮐﺸﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻟﮏ اﺳﺖ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،در اﺛﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﻢ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﮕﺲ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺧﻄﺮات و ﻣﻀﺮات
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺣﺸﺮات ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺧﻄﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،

ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وارد ﭼﺸﻢ ﯾﺎ دﻫﺎن اﻧﺴﺎن ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﺎدری ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﺣﺸﺮات دﻓﺘﺮ ﻣﻮزه ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﮕﺲ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ آﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺧﻮراک اﻧﺴﺎن

آﺳﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﺪ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺑﺸﯿﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﮔﯿﺎه ﺷﺪه و ﺧﻄﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺴﺎن در ﺑﺮ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮراک ﮔﯿﺎﻫﯽ اش آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان درﺑﺎره ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻟﮏ ﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺣﺸﺮه آﻟﺮژی
زا ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﮕﺲ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻀﺮراﺗﯽ را ﺑﺮای ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺑﺮ داردﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﺮگ
ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -1ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت دﻫﺎﻧﯽ ﻣﮑﻨﺪه  ،ﻧﺎﻗﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻮزاﺋﯿﮏ ﺧﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -2در اﺛﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﻋﺴﻠﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﻋﺴﻠﮏ ﻫﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺎی دوده ای ﯾﺎ ﻓﻮﻣﺎژﯾﻦ
ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺳﻄﺢ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

راه ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل
راه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻟﮏ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﮕﺲ ﻫﺎ ﺳﻔﯿﺪ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
راه ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮری ﻫﺎی ﺿﺪ ﺣﺸﺮه
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز اﻃﺮاف ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﺎرﮔﺮﻫﺎ
ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی زرد رﻧﮓ )اﯾﻦ ﺣﺸﺮات ﮐﺸﺶ زﯾﺎدی ﺑﻪ رﻧﮓ ﯾﺎد ﺷﺪه دارﻧﺪ و
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی زرد رﻧﮓ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺖ(

وﮐﯿﻮم ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺪاﺳﺎزی آﻧﻬﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ

آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻫﺮ آﻓﺘﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻣﮕﺲ ﺳﻔﯿﺪ

) (Whiteflyﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﻤﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﻓﺖ ﮐﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﮑﺎرﮔﺮﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدد و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﻬﺘﺮ

روش ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن را ﺑﺎ آب
ﺑﺸﻮﺪ.
ﺳﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ آﻓﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﺌﻮﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻨﻮﯾﺪ از
ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻠﻮﺗﯿﺎﻧﯿﺪﯾﻦ ،دﯾﻮﺗﻬﻔﻮران ،اﯾﻤﯿﺪاﮐﻠﻮﭘﺮﯾﺪ و ﺗﯿﺎﻣﺘﻮﮐﺴﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ

ﺧﻮردن ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﯾﻦ ﺳﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺟﻮدات از ﻗﺒﯿﻞ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﻮع آﻓﺖ ﮐﺶ ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﮕﺲ ﺳﻔﯿﺪ ،ﺣﺸﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ از ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای

اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺑﺮﺧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﻣﺠﺎورت درﺧﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﮕﺲ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ

ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺣﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻞ ﻻدن
اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺷﮑﺎرﮔﺮﻫﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺸﺮات از ﻣﮕﺲ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ
ﺳﻔﯿﺪﺑﺎﻟﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺸﺮات ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺑﺎﻟﺘﻮری ﺳﺒﺰ :دارای ﺗﻮان ﺷﮑﺎرﮔﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

ﮐﻔﺸﺪوزک ﻫﺎی 7ﻧﻘﻄﻪ ای :اﯾﻦ ﺣﺸﺮات ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﮑﺎر آﻓﺎت از ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺳﺮﻋﺖ
رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺎﻻ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻠﯿﻤﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﻣﮕﺲ 5 :ﻧﻮع ﻣﮕﺲ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻟﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

راﻧﺪﻣﺎن را در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ  A.formosusو  D.manihotiﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻋﺴﻠﮏ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ ﺷﮑﺎرﮔﺮﻫﺎﺳﺖ.

ﺳﻦ ﻫﺎی ﺷﮑﺎرﮔﺮ 21 :ﮔﻮﻧﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺷﮑﺎرﮔﺮﻫﺎ ﺟﺰو دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﮕﺲ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﮕﺲ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان دﯾﺮوز در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻋﻼم ﮐﺮد:
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﮕﺲ ﺳﻔﯿﺪ از ﻧﯿﻤﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻣﺴﺎل در ﺗﻬﺮان

وﺟﻮد دارد.

رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﮕﺲ ﺳﻔﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آب ﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن و اﺳﺘﻔﺎه از ﭼﺴﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ آﻓﺎت ﺷﺪﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮕﺲ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن

ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ آﻓﺖ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دﯾﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻐﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

