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 مقدمه -1

از  .Camellia sinensis Lنام علمی  بادائمی  ی استگیاه چاي     
شرایط  که هاندانگانن ها و شاخهاي، رده دولپهTheaceaeخانواده 

و  تریناز قدیمی و کند ثابتی را ایجاد می اًمحیطی نسبت زیست
محسوب هاي دنیا در بین اقشار مختلف جامعه ترین نوشیدنیپرمصرف

 گونه حشره 300کنون بیش از  تا. )1377 ،اخوت و همکاران( شودمی
هاي  شپشک. است  آوري و شناسایی شده و کنه از گیاه چاي جمع

 شته سیاه،، هاي قرمز و بنفش کنهتن، مومی، استرالیایی، سپردارها،  نرم
 خوار ها، پروانه برگ ها، حلزون بها، را پروانه کارادرینا، آبدزدك

آفات جزء  ها موریانه و ها ها، سرخرطومی ریپست خراط، چاي، پروانه
شپــشک آردآلــود چاي  در حال حاضر،. شوند محسوب می چاي

)Pseudococcus viburni(، سیـاه  ي  شــته)Toxoptera aurantii(  و
چاي  مهم آفات از )Brevipalpus obovatus(کــنه قـرمز پاکوتاه 

این آفات که عالوه بر چاي به محصوالت دیگري نیز خسارت . هستند
دلیل داشتن قطعات   هاي چاي حمله نموده و به زنند، غالباً به جوانه می

هاي چاي تغذیه و باعث  ي غذایی جوانه ـ مکنده از شیره   زنندهدهانی 
طبق  .)1376مافی، ( شوند خسارت کمی و کیفی به محصول چاي می

دو دهه گذشته حدود هشت درصد از کاهش  طی برآورد انجام شده
که طبیعتاً  باشد آور می در اثر خسارت آفات زیان دنیا چايمحصول 
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تر  مراتب بیش  محصول چاي در ایران بهمیزان خسارت این عوامل به 
  .)1394نام،  بی( است

ر جهان هستند ترین آفات کشاورزي در سراس می از مهها یکشته     
. ندکن می وارد محصوالت کشاورزيبه زیادي که ساالنه خسارت 

مکنده خود  -نرم داشته و با  استفاده از قطعات دهانی زننده ها بدنشته
به صورت کلنی زیر  ً الها معموشته. کنندتغذیه میاز شیره گیاهی 

هاي به شدت آلوده برگ. ها وجود دارندهاي جوان و سرشاخهبرگ
  شوندپژمرده و زرد می ،به دلیل  از دست دادن زیاد شیره

(Han et al., 2012) .از گیاهان با وجود فعالیت  اگرچه بعضی
اما بعضی گیاهان به  ،دهندها عالیم خسارت نشان نمیاي شته تغذیه

بزاق تزریق شده به گیاهان . حساس هستندها آنتغذیه بسیاري از 
چروك شدن و پیچش بافت گیاهی باعث ها ممکن است توسط شته

تواند سبب ها میهاي گل و میوهروي غنچه چنین، تغذیه شته هم ؛شود
مایع  ها مقدار زیادي از پسماندهايشته. ها شود و ریزش آن بدشکلی

قارچی به نام دوده یا فوماژین . کنند قندي به نام عسلک تولید می
ها رشد کرده و به عنوان عالمت تواند روي بقایاي عسلک شته می

ها عالوه بر تغییرات مرفولوژیک گیاهی در نظر گرفته شود تغذیه شته
(Blackman and Eastop, 2007). تواند سایر  می قطرات عسلک

بعضی از . کندآن جلب  ها را براي تغذیه ازرچهمو مانندحشرات 
از بین  ،بنابراین ؛هاي گیاهی هستندلین بسیار مهم ویروسها ناق شته
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ها این بیماري مدیریت برايهاي موجود هاي ناقل با روش بردن شته
روي قطعات در اثر تغذیه از گیاه آلوده، هایی که شته. ضروري است

قبل از آلوده کردن گیاه به مدت  ؛ددهانی خود داراي ویروس هستن
 .کننددقیقه خرطوم خود را وارد بافت گیاهی میچند چند ثانیه یا 

یا نفوذ آسان حشره استفاده از ارقامی که امکان نشستن  ،بنابراین
هاي ویروسی آلوده  ت فراهم نکنند به این نوع بیماريخرطوم را به باف

 .(Blackman and Eastop, 2007)شوند نمی

دار که به سمت گیاه  هاي بالبا تعداد کمی از شته آلودگی معموالً     
دار روي  چندین شته جوان بال. شودشروع می ،کنندمیزبان پرواز می

ن قرار گرفته و شروع به تغذیه هاي جواگیاه به ویژه پیرامون بافت
 از شیره گیاهی تغذیه کرده ،هاي حاصل از این افراد همپوره. کنند می

این افراد ممکن است . یابدها به طور تدریجی افزایش میو اندازه آن
. افراد جدیدي را تولید کنند اًروز بالغ شده و مجدد 10تا  هفتبین 

 دارند را حشره 60تا  40ماده بوده و توانایی تولید  این نتاج معموالً
(Blackman and Eastop, 2007) . این روند چندین بار تکرار شده و

 خسارت آستانه. شودها میسبب ایجاد جمعیت زیادي از شته
 ؛ها با هم متفاوت استهاي پایش و کنترل شتهاقتصادي، روش

ها مبارزه با آنی براي صلشناسایی صحیح گونه شته هدف ا ،بنابراین
شناسی و زیست هاي ظاهري،در این نشریه فنی ویژگی .باشدمی
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ه ارائ به میزبانی چاي نه از شتهاین گو چگونگی مدیریت مبارزه با
  .خواهد شد

 T. aurantiiشناسی شته شکل -2

  بالهاي بیماده - 2-1

اي به رنگ قهوه بیضويمتر، میلی دوتا  1/1به طول بال  هاي بی ماده     
بندي و سفید با نوارهاي تیره انتهایی   ها ششا سیاه براق، شاخکتتیره 

انتهایی شاخک دو برابر قاعده بند ششم ، زایده ششتا  سهدر بندهاي 
کورنیکول داراي اندام تولید صدا و . دنباشمی و فاقد اندام حسی ثانویه

 19تا  9 دم سیاه و دراز با ؛برابر طول دم یک و نیم اًاز و تقریبدر ،سیاه
  ).1شکل ( (Stoetzel, 1994) است مو روي آن
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اقتباس ( Toxoptera aurantii  شتهبال شناسی فرم بیهاي شکلویژگی -1شکل 

 )Stoetzel, 1994از 

  وضعیت بندهاي شاخک) ج ؛وضعیت کورنیکول و دم) ب ؛شته بالغ) الف

 
  دار هاي بالماده - 2-2

و به رنگ  بیضويمتر، میلی دوتا  1/1به طول دار  هاي بال ماده     
ها شش بندي با نوارهاي سیاه در انتهاي سیاه، شاخک تااي تیره قهوه

قاعده  زائده انتهایی شاخک دو برابر طول. هستند ششتا  سهبندهاي 
اندام حسی ثانویه روي بند سوم دیده  هشتتا  دو و بند ششم است

برابر طول  یک و نیم اًکورنیکول سیاه رنگ و دراز و تقریب. شودمی
بال جلو داراي لکه بالی  .موي حسی است 19تا  هشتدم سیاه با  ،دم

  یک انشعاب دارد(Median) سیاه رنگ و رگبال میانی 
(Stoetzel, 1994) ) 2شکل.(  
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اقتباس ( Toxoptera aurantiiدار شته  شناسی فرم بالهاي شکلویژگی -2شکل 

  )Stoetzel, 1994از 

 .وضعیت شاخک) د ؛وضعیت بال) ج ؛وضعیت کورنیکول و دم) ب ؛دار بالغ شته بال) الف 

  هاپوره -3- 2

اي شکل که در استوانه لواي روشن، کورنیک ها به رنگ قهوه پوره     
  ).3شکل (باشند اي می تر شده و به رنگ قهوه قاعده پهن
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اقتباس از ( Toxoptera aurantiiهاي شته پوره -3شکل 
http://www.aphotofauna.com.(  

 پراکنش، دامنه میزبانی و خسارت -3

اي چندخوار با پراکنش جهانی است که به شته سیاه چاي گونه     
گیاهی شامل مرکبات، قهوه، کاکائو، چاي، سیب،   گونه 120بیش از 

این  .(Carver, 1978) کندانجیر، انبه و چندین گیاه زینتی حمله می
زاترین آفات چاي و مرکبات در ایران و شته یکی از خسارت

تقیم ناقل پنج بیماري گیاهی خسارت مسآسیاست که عالوه بر 
این است که  2و لکه حلقوي قهوه 1ویروس تریستزاي مرکبات چون هم

کنند ري از تغذیه شته ایجاد میت شها خسارت به مراتب بیبیماري
(Sevim et al., 2012).  

                                                             
1 . Citrus Tristeza Virus 
2. Coffee Ring Spot 
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اما  ؛رسد که این گونه از نیوزیلند منشا گرفته باشدبه نظر می      
اي و در همه نواحی حاره اًهاي آمریکا و تقریبامروزه در اکثر ایالت

این شته  .(Stoetzel, 1994)اي جهان پراکنده شده است حارهنیمه
تر حمله کرده و  تر مرکبات و چاي بیشجوان هاي درختچهبه  معموالً

هاي جوان هاي اصلی و فرعی و سرشاخهبا تجمع اطراف رگبرگ
تغذیه این شته . کندنه از شیره گیاهی تغذیه میبان فعاالگیاهان میز

ها را به ها و گلسبب پیچیدگی برگ و سرشاخه شده و ریزش غنچه
در نهایت عسلک فراوان تولید شده توسط این شته بستر را . همراه دارد

را در گیاهان کند که کاهش فتوسنتز براي رشد قارچ دوده فراهم می
  ).4شکل ((Han and Chen, 2002)  داردآلوده شده به همراه 

 شناسیزیست -4

شته سیاه چاي زمستان را به صورت ماده بالغ طی کرده و در بهار      
هایی زیر برگ ها به صورت کلنیها و جوانهزمان با باز شدن برگ هم

ان تغذیه فعاالنه از شیره گیاهی میزب ،هاي در حال رشدو انتهاي جوانه
تراکم  ،شوندتر میها خشبیماه که برگ اواسط خرداداز . کند می

در روزهاي بسیار گرم تابستان  معموالً جمعیت شته کاهش یافته و
 25در دماي  بالهاي بیماده. شودتراکم ناچیزي از شته مشاهده می

یک هفته طی کرده و اگر دما به  یک نسل را حدود گراد سانتیدرجه 
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 تر از سه هفته کاهش ین مدت به کما ،برسدگراد  سانتیدرجه  15
. شودمیاین شته متوقف  رشد گراد سانتیدرجه  32در دماي . یابد می

زمان با رشد  در فصل پاییز هم T. aurantiiافزایش مجدد تراکم شته 
فرم جنسی براي این شته گزارش نشده . شودها مشاهده میمجدد جوانه

است  1زاییزنده -بکرزاییمثلی  و در منطقه خاورمیانه وضعیت تولید
  نسل را در سال ایجاد کند 30تواند تا که می

(Wang and Tsai, 2001) ) 5شکل.(   

  

  
  ).www.alamy.com اقتباس از( Toxoptera aurantii خسارت شته -4شکل 

                                                             
1. Viviparous Parthenogenesis 
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و وانگ با توجه به اهمیت دما در رشد و تولید مثل شته سیاه چاي،      
درجه  35و در دماهاي چهار  که کردند اعالم 2005در سال  تساي
ها در اما مراحل پیش از بلوغ آن ؛رشدي نداشتند ها شته گراد سانتی

روز طول  5/3و  44/2به ترتیب  گراد انتیدرجه س 28و هفت دماهاي 
بین  گراد سانتیدرجه  30تا  10بقاي مراحل نابالغ در دماهاي . کشید

 گراد انتیدرجه س 32و هفت  اما در دماهاي ؛درصد بود 7/97تا  1/82
طول عمر افراد بالغ در دماهاي . درصد کاهش یافت 1/33و  3/26به 
کل نتاج . روز بود 2/6و  2/44به ترتیب  گراد انتیدرجه س 32و  15

ه ب گراد انتیدرجه س 20و  10 تولید شده توسط افراد ماده در دماي
 گراد انتیدرجه س 32در دماي  پوره تعیین شد که 7/58 و 3/16 ترتیب

دماي کمینه و بیشینه براي  ،بنابراین. پوره تنزل یافتیک تا شش به 
 گراد انتیدرجه س 5/32تا  2/8شروع رشد و فعالیت شته سیاه چاي بین 

 .باشدمی
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اقتباس با ( Toxoptera aurantiiشناسی شته نماي کلی از زیست -5شکل 

  ).biovision.org-http://www.infonet اندکی تغییر

 مدیریت مبارزه با شته سیاه در چاي -5

مثل باال و امکان  زندگی و پتانسیل تولید ي ه به چرخهبا توج     
اي رسد که مجموعهبه نظر می ،افزایش جمعیت در بازه زمانی محدود

با . داذ شوچاي اتخدر علیه شته سیاه  مبارزهمدیریت هاي از روش
 مبارزهچون پایش جمعیت،  هایی همروشتوجه به منابع موجود 

شیمیایی علیه این شته توصیه  مبارزهبیولوژیک و  مبارزهزراعی، 
  .شود می
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  پایش - 5-1

براي تعیین حضور شته سیاه  هترین رامشاهده مستقیم اولین و ساده     
ین منظور الزم است از اوایل فصل ه اب. چاي روي گیاه میزبان است

هاي هاي جوان و جوانهبخش تحتانی برگ ،زراعی در فروردین ماه
انتهایی گیاه به طور روزانه بازبینی شده و حضور و تراکم جمعیتی شته 

تواند از عالیم نیز می چهدرختحتی حضور مورچه روي . ثبت شود
 ،عالوه بر این. چاي باشد چهدرختمشخص کننده حضور شته روي 

رنگ و بوي گیاه  ،ه که شته سیاه چاي به فرمون جنسیمشخص شد
که  گزارش کردند، )2014( و همکاران هان. شود میزبان نیز جلب می

کنند که در جلب فرمون جنسی ساطع می T. aurantii افراد ماده شته
هاي مختلف این هایی با غلظتب تلهصن. نقش دارندجنس مخالف 

دهنده جلب قابل توجه افراد نر شته سیاه چاي طی  ها نشانمواد در باغ
 ندا هها داشتاما تاثیر ناچیزي در جلب پوره ه است؛فصل زراعی شد

)Han et al., 2012(.   

مورد استفاده در پایش جمعیت شته سیاه  يهایکی دیگر از روش     
 2012و همکاران در سال  هان. هاي رنگی استچاي استفاده از تلهدر 

چاي در نقش رنگ و بوي گیاه میزبان را در جلب شته سیاه  میالدي،
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درختچه چاي تاثیر اگرچه ترکیبات استخراج شده از . بررسی کردند
اما مشخص شد که شکل  ؛کنندگی متفاوتی روي شته داشتند جلب
دار هاي بالرد و سبز روشن در جلب شتههاي چاي و رنگ زجوانه

  ویژه استاهمیت داراي  براي ایجاد کلنی روي درختچه چاي
)Han et al., 2012( . توان پیشنهاد انجام شده می تحقیقبا توجه به دو

هاي رنگی چاي و استفاده از تله هاي درختچهداد که بازبینی مرتب 
چاي موثر باشد در تواند در پایش و حتی شکار انبوه شته سیاه می

  ). 6شکل (
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الف و  ؛Toxoptera aurantiiبراي پایش و شکار انبوه شته  ب تلهصن -6شکل 
  ).Han et al., 2012اقتباس از (تله دلتا حاوي فرمون جنسی ) ج و تله زرد) ب

 زراعی مبارزه - 5-2

مقاوم، مدیریت آب، بهداشت  ارقامافزایش کیفیت خاك، انتخاب      
ها و برداشت به موقع از زراعی، استفاده از موانع مکانیکی مثل پرچین

هاي هاي زراعی پیشنهاد شده براي مدیریت شته سیاه در باغروش
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ها با افزایش سالمت عمومی گیاه از نظر تغذیه  این روش. چاي است
ارهاي مقاومت در گیاهان نسبت به تغذیه حشرات کو  سبب القاي ساز

  .خوار خواهد شد گیاه

  بیولوژیک مبارزه - 5-3

 ات زیاديدر مورد دشمنان طبیعی شته سیاه چاي در ایران اطالع     
 میالدي، 1975در سال  و کومار فیرمپونگاما  ؛در دست نیست

حشرات زیر را به عنوان دشمنان طبیعی شته سیاه روي کاکائو پیشنهاد 
  . اند هداد

Pseudendaphis maculates Barnes (Diptera: Cecidomyiidae), 

Platynaspis ferruginea Wse (Coleoptera: Coccinellidae), 
Scymnus scapuliferus Muls. (Coleoptera: Coccinellidae),  
Paragus tibialis Fallen (Diptera: Syrphidae)  

با بررسی فلور باکتریایی  ،میالدي 2012و همکاران در سال  سویم     
 ،Bacillus tequilensis هاي باکتري چاي نشان دادند کهدر شته سیاه 

Chryseobacterium stagni ،Pseudomonas flourescens ،
Rahnella aquatilis و Staphylococcus sp.  در بدن این شته وجود

  . )Sevium et al., 2012( شوند و باعث پارازیته کردن آن می دارند

ه نشان داد محققان مختلف بر روي این آفت هاي بیمارگريبررسی     
روز  10طی   Pseudomonas flourescens گونه باکتریایی که است
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چاي  در هاي شته سیاهروي پوره درصدي 50سبب مرگ و میر 
بیولوژیک این شته  مبارزهتوان از این باکتري در می ،بنابراین .شود می

  . استفاده کرد

چنین چندین گونه از دشمنان طبیعی از روي شته مرکبات جمع  هم     
  :شوند در در ذیل معرفی میآوري شده که 

اي   گونهر ن زنبوای :Lysiphlebus fabarum Marshal زنبور      
هاي مرکبات  فعالیت پارازیتیسم زیادي روي شتهپرجمعیت بوده و 

 شته پارازیتویید مهمترین، همچنین مخصوصاً شته سیاه مرکبات دارد
   .باشد می باقال سیاه

 گونه  این که ویژگی ترین مهم   L. ambiguous Haliday:زنبور      
 قسمت در بلند موهاي وجود سازد، می متمایز L. fabarum گونه از را

 قسمت موهاي از موها این. است جلویی بال انتهایی حاشیه پایین
  .هستند بلندتر بال باالیی

Coccinella septempunctata L. (Col.: Coccinellidae (
فعالیت این کفشدوزك در تمام نقاط  :اي کفشدوزك هفت نقطه

هاي گوناگونی که روي نباتات زراعی و غیرزراعی  ایران روي شته
  .)1365رجبی، (گزارش شده است  ،کنند زندگی می
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  شیمیایی مبارزه - 5-4

 و دارند کنترل تحت را ها شته جمعیت معموالً طبیعی دشمنان     
کش استفاده از ترکیبات حشره .است نیاز ندرت به شیمیایی کنترل

و در صورت رسیدن آفت به  در صورت طغیانی شدنعلیه شته سیاه 
 از جوان درختان روي ها شته ردیابی است الزم( آستانه زیان اقتصادي

و زیر نظر ) گیرد صورت) مهر تا فروردین( ها آن فعالیت زمان
 هـاي کلینیک و نباتات حفظ کارشناسان( شناسی سممتخصص 

ین شته در فصل زراعی تواند از تراکم جمعیت امی )پزشکی گیاه
 در باغبانی معدنی هاي روغن یا اختصاصی هاي کش شته کاربرد. بکاهد

هاي موسپیالن، کش حشره .شوند می توصیه نیاز صورت
و تپکی از  )سایهلوترین المبدا+  تیامتوکسام( کلوپراید، افوریاایمیدا

از محصوالت  در بسیاري هاي موثر در مبارزه علیه شته سیاه کش شته
هاي چاي پس از که برگ  با توجه به اینشود  اما توصیه می ؛دنباش می

و  رسندنوش به مصرف انسان می مستقیم به عنوان دمفرآوري به طور 
از ترکیبات  در نتیجه بهتر است .دنممکن است سبب مسمومیت شو

  .مدت استفاده شود گیاهی با دوره کارنس کوتاه
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