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پیشگفتار
بیش از  ۲۸۰۰۰۰هکتار سطح کشت مرکبات در ایران ،در سه منطقۀ مرکباتکاری شامل نوار ساحلی
دریای خزر (گیالن ،مازندران و گلستان) ،نواحی مرکزی (فارس ،کرمان ،کرمانشاه ،ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد و
یزد) و سواحل خلیج فارس و دریای عمان (خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان) برآورد شده
است .بر اساس آخرین اطالعات آماری وزارت جهادکشاورزی ،ایران مقام نهم از نظر سطح زیر کشت مرکبات و
مقام هفتم از نظر میزان تولید در جهان را دارست (احمدی و همکاران .)۱۳9۳ ،مرکبات در مناطقی کشت
میشوند که رطوبت و دمای نسبی باالیی دارند ،و معموال در معرض آفات و بیماریهای مختلفی قرار میگیرند.
از میان آفات مرکبات ،شپشکهای گیاهی ،بهخصوص در نوارساحلی شمال و مناطق گرم جنوب ایران ،که
حرارت و رطوبت برای رشد حداکثری آنها وجود دارد اهمیت فراوانی دارند 9۸۱ .گونه شپشک گیاهی روی
مرکبات در دنیا گزارش شده ،که از این تعداد  ۱74گونه از منطقه پالئارکتیک هستند ).(Garcia et al., 2017
در ایران حدود  ۲4گونه شپشک گیاهی متعلق به چهار خانواده روی مرکبات فعال میباشند ،آنها تقریبا تمام
قسمتهای گیاهان میزبان را مورد حمله قرار میدهند .شپشکها بخوبی توسط باد ،آب ،خاک ،انسان ،حیوانات
اهلی و وحشی پراکنده میشوند و تجارت جهانی نیز یک عامل مهم در انتشار جهانی آنان است.
هدف اصلی این مطالعه ،فراهم آوردن اطالعات الزم در مورد شپشکهای گیاهی مرکبات ایران است)۱ :
شناسایی شپشکها در حد امکان براساس ریختشناسی در مزرعه  )۲اعتبارسنجی شناسایی مزرعهایی با تهیه
اسالیدهای میکروسکوپی  )۳زیستشناسی شپشکها بهطور کلی  )4شناخت اهمیت اقتصادی ،دامنه میزبانی،
پراکنش جهانی و داخلی هر گونه شپشک گیاهی و  )۵شناسایی دشمنان طبیعی در حد امکان.
در این مطالعه ،از یافتههای علمی مربوط به زیستشناسی ،اهمیت اقتصادی ،دشمنان طبیعی شپشکهای
گیاهی سایر محققین ایرانی و در مواردی محققین خارجی استفاده شده است .الزم است از مطالعات همکاران که
با حفظ امانت در این کتاب استفاده شده است تشکر و سپاسگزاری شود .همچنین عالوه بر ترسیمها ،تصاویر و

پراکنشهایی که نویسنده عهدهدار تهیه آن بوده است ،از ترسیمها و تصاویری استفاده شده است که منبع
استفاده آنها با ذکر منبع مشخص شده است.

