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 چکیده

که به درختان نارنج،  استاز آفات مهم در منطقه شیراز Nipaecoccus viridis Newsteadشپشک آردآلود جنوب 
ن گیاهی در روي این سه میزبا 1387و  1386که طی سال هاي هایی در بررسی . خرزهره و توت خسارت می زند

نوسانات  يزنده بر رو یرزنده و غ عواملنقش  یژهآفت و به و ینا یتجمع ینامیسمد .انجام گرفت شیرازمحدوده شهر 
روي درخت  واوایل اردیبهشت در شپشک روي درختان نارنج و خرزهره این  فعالیت. گردید مطالعهشپشک  یتجمع

با  که در حالی. دبو ماهناطق اوج اول جمعیت شپشک در اواخرخرداد در اغلب م. ماه مشاهده گردید توت در اوایل مرداد
با مساعد شدن هوا در اوایل شهریور ماه . کاهش شدیدي را نشان دادجمعیت شپشک  گرم شدن هوا در مرداد ماه،

روي  تاثیر منفی مورچه ها بر در این بررسی .شدباال رفت و در اواسط مهر اوج دوم جمعیت دیده آن مجددا جمعیت 
در بین عوامل غیر زنده، هرس و سم پاشی  .ه استشدمشخص به خصوص در زمان تخمریزي  دشمنان طبیعی فعالیت

 .بیشترین تاثیر را بر نوسانات جمعیت آن داشتند ،دوره فعالیت شپشک آرد آلود جنوبه در طول شدهاي انجام 
  

  نارنج خرزهره، ،تغییرات جمعیت شپشک آردآلود جنوب،  :واژه ها کلید
  

  همقدم
 Nipaecoccus viridis جنوب آردآلود شپشک

 (Hom: Pseudococcidae) Newstead ی یک
که داراي میزبان  ستا فارس استان مهم در ازآفات

 انار، خرزهره، توت، ،مرکبات چون يهاي متعدد
 وه،یم به آفت نیا .)1( استی نیزم بیس و مو ر،یانج
و با  کند یم حمله گیاهان قهی یحت و ساقه برگ،

پوشش نمدي سفیدي را در  ،تنیدن تارهاي مومی
 ویژگیکه این  )14(وجود می آورد ه اطراف خود ب

می  علیه آن را تقریباً بی اثر مبارزه شیمیایی بر
 دیتول عسلک اه،یگ ي رهیش از هیتغذ بر عالوه .نماید
 رای مناسب اریبس طیمح شپشک نیا توسط شده

این قارچ  .دینما یم همفرا نیفوماژ قارچ رشدي برا
 کاهد یم آن رشد از و دوشگیاه می  فتوسنتز مانع

مورچه ها  جذب باعث نیعسلک همچن ترشح .)8(
 که مناطقی بعض در مثال به عنوان .می گردد
 ).Technomyrmex albipes Smith)  Fr مورچه

 دهایتوئیپارازدر فعالیت تداخل  لیدل دارد به وجود
 .)11( شود یم شپشک نیا تیجمع شیافزا باعث

در شرایط گلخانه بیولوژي شپشک آرد آلود جنوب 
ه دشبررسی  )14( ١ركیردیم و شرفاي توسط 

درختان مرکبات نها گزارش کردند که آ .است
                                                             
1- Sharaf & Meyerdirk  
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براي زیادي  آمادگی به خصوص لیموترش یفرنیالکا
 Forel   Crematogaster antaris  مورچه جلب

انجام شده بر اساس بررسی هاي  .نشان می دهند
جمعیت این گونه بر روي مرکبات ) 2(توسط خدامان 
اهواز داراي دو نقطه اوج در  آب و هوایی در شرایط

 درمطالعاتی نیز  )3( نوین .فصول بهار و پاییز است
 آردآلود شپشک جمعیت انبوهی و نوسانات نهیزم

انجام داده آن در خوزستان ی عیطب دشمنان و جنوب
  1387 و 1386ال هاي س درتحقیق  این .است

بر شیراز ي در منطقه را تغییرات جمعیت این آفت 
مورد  خرزهرهو  توت هاي گیاهی نارنج، روي میزبان

هدف از این تحقیق جمع .  برسی قرار داده است
اطالعات الزم از دینامیسم جمعیت آفت و آوري  

کاربرد آن در برنامه هاي مبارزه بیولوژیک و 
   .بوده است تامدیریت تلفیقی آف

  
  ها مواد و روش

تنوع گونه اي دشمنان طبیعی در این بررسی 
 1386-87هاي شپشک آردآلود جنوب در طی سال

 طول با فارس استان مرکز در شهر شیراز
 ییایجغراف عرض و شرقی درجه 52/32ییایجغراف

 جهت به توجه با .شد انجام یشمال درجه 39/29
 دما در وتتفا نیهمچن و ییایجغراف مختلف يها
 -1شامل،  ندشدانتخاب  ریز شرح به همنطقپنج در

 منطقه - 2 رازیش شمال غربی در آباد یمعال منطقه
 قران دروازه منطقه - 3 رازیش شرق در سرداران بلوار
 شهر غربی جنوب در آباد عادل منطقه -4 شمال در
 مرکز در تقریبا انقالب بازار-5 و ارم بلوار منطقه -4
سبز فضاي  وهر دو جزکه خرزهره نارنج و   .شهر

شیراز هستند تقریباً به طور همزمان آلودگی به 
 رظنولی درخت توت هم از شپشک را نشان دادند 

که گیاهی خزان نظر  زمان آلودگی و هم از این
از  . کننده است با میزبان هاي دیگر تفاوت داشت

 اوایل اردیبهشت درها  اولین آلودگیآنجا که 
اوایل لذا نمونه برداري ها از  دوشمی  مشاهده

ه ها ننمو. انجام گرفتاوایل زمستان تا  اردیبهشت
نمونه برداري . گرفتندقرار دو سال مورد مطالعه طی 

.  گرفتانجام    )13( ١طبق روش رولتس و همکاران
و  )بین یقه و تاج درخت ( قسمت میانی از نمونه ها

طور  به هر هفته. نددشبه سایه درخت انتخاب  رو
حدود  طول هب سرشاخه آلودههشت تصادفی تعداد 

 جدا از هر درخت  متر و با پنج برگ، سانتی 30
نمونه هاي مربوط به هر درخت و هر ناحیه  .گردید

 سپس. گرفتدر کیسه هاي پالستکی مجزا قرار 
طالعات مربوط به نوع میزبان گیاهی، محل جمع ا

درج  آوري و زمان نمونه برداري روي هر نمونه
هر کدام از نمونه . آزمایشگاه منتقل شدندبه  گردید و

و  2ضمن تفکیک پوره هاي سنین  ها در آزمایشگاه
ثبت تغییرات  جهت شمارش وپوره ها از بقیه  3

.  منتقل گردید یک ظرف استوانه ايبه  )13( جمعیت
 سانتی 25و ارتفاع  15پالستیکی به قطر  این ظرف

 جلوگیري از خروج تآن جهقسمت باز  کهبود متر 
تهویه مناسب هوا با پارچه توري ارگانزا  حشرات و
هر  استخراج دشمنان طبیعی،به منظور . بسته شد

روز در اتاقک رشد  15یک از ظروف مذکور به مدت 
 55±5درجه سانتیگراد، رطوبت  25±2در دماي 

  .نگهداري شدند 12:12درصد و دوره نوري 
هر هفته ) 10( ٢بر اساس مدل گیگر و همکاران

طور همزمان با عمل نمونه برداري از جمعیت به 
مورچه هایی تعداد  شپشک در تیمارهاي مربوطه ،

بر روي تنه درختان نارنج تردد می نمودند نیز به که 
با  .نددششمارش و در جدولی ثبت قیقه د 3مدت 

که خرزهره عالوه بر شپشک به شته توجه به این 
ک سهم شپشک براي می شود و تفکینیز آلوده 
 در ل می باشد،رچه ها در این حالت مشکجلب مو

این میزبان انجام مورچه ها بر روي نتیجه شمارش 
توت نیز آلودگی چندانی به مورچه درختان . نگرفت

  .ها نشان ندادند
                                                             
1- Roltsch et al. 
2- Geiger et al.  
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  :آنالیز آماري
 ، براي تجزیه و تحلیل داده هاي به دست آمده

یک طرح دو سال متوالی، آزمایش در قالب طی در 
و مکان  شد کامال تصادفی نامتعادل در نظر گرفته

هاي مورد نمونه گیري در این طرح به عنوان تیمار 
هاي مربوط  به منظور ترسیم نمودار. فرض گردیدند

 EXCELبه تغییرات جمعیت شپشک از نرم افزار

  .استفاده شد 2003

 
 نتایج

تغییرات جمعیت شپشک آرد آلود جنوب در سال 
1386:  
هاي انجام شده نشان داد که ظهور افراد  سیبرر

زمستان گذران شپشک آرد آلود جنوب در سال 
اولین . بوده است از اوایل اردیبهشت ماه 1386
ان نارنج و خرزهره منطقه ها در روي درخت شپشک
گرم تر بودن هوا  علت آنکه  ،دهظاهر ش سرداران

ي گیر در این منطقه نسبت به سایر مناطق نمونه
با افزایش درجه حرارت، جمعیت شپشک آرد  .بود

آلود جنوب نیز در مناطق مختلف افزایش یافته و از 
ل تیرماه به اوج جمیعت خود یااواخر خرداد تا او

و خسارت شدیدي به درختان موجود در  ندرسید
با افزایش درجه حرارت . کردند فضاي سبز شهر وارد

در مستقر شپشک هاي در اوایل مرداد ماه، اکثر 
روي اندام هاي در معرض تابش آفتاب مانند برگ از 

و تنها آنهائی که در روي مکان هاي  رفتندبین 
 .ندمحفوظ ماند داشتندمخفی و سایه دار درخت قرار 

 . یافت تا اوایل شهریور ماه ادامه کاهش جمعیتاین 
اوایل شهریور ماه به بعد به دلیل مساعد شدن  از

ن رشد مجدد درختان، شرایط آب و هوایی و همچنی
شپشک آرد آلود جنوب جمعیت خود را بازسازي 

بار  و در دهه اول و دوم مهرماه براي دومین نموده
ولی در تمامی مناطق . رسیدبه اوج جمیعت خود 

که دلیل  ،بود پیک دوم جمعیت کوچکتر از پیک اول
  فعالیت دشمنان طبیعی و سرد شدن هوا را آن 

 :این دشمنان شامل  ).1شکل ( می توان دانست
 Anagyrus pseudococci پارا زیتوئید زنبورهاي

Girault, Dactylopii Howard A. 
Leptomastix nigrocoxalis Compere پشه  و

  Dicrodiplosis manihoti Harris  شکارگر
در این  ها ترین آن مهم ،از بین این دشمنان. بود

  .بود  A. pseudococci Giraultبررسی زنبور
به دلیل  ها از اوایل آبان ماه جمیعت شپشک

در  ابشد و در اواخر آذرماه تقریاسته کاهش دما ک
  .شد یافت نمی یبرداري شپشک اکثر مناطق نمونه

مقایسه تغییرات جمیعت شپشک آرد آلود جنوب 
  :1386روي نارنج در مناطق مختلف در سال 
روي درختان  فعالیت شپشک آرد آلود جنوب

در اوایل اردیبهشت ماه قه سرداران در منط نارنج
سریع فعالیت شپشک ها در این منطقه .  شروع شد

شروع آباد  یدر منطقه معال .بودمناطق  دیگرتر از 
آب و احتماال . بود مناطق دیگرآلودگی دیرتر از 
 انتقالها در  عدم فعالیت مورچهو  تر هواي خنک
. بوده است از علل آن روي درختان برشپشک ها 

عیت شپشک در تمام مناطق در خرداد ماه به جم
در مرداد ماه به دلیل افزایش . دیپیک اول خود رس
در اکثر مناطق کاهش یافت  ها دما جمعیت شپشک

 آن هااز اوایل شهریور با مساعد شدن هوا رشد  اما
و در آبان ماه به  افزایش یافتدر اکثر مناطق مجدداً 
رختان دشپشک جمعیت . دیپیک دوم جمعیت رس

 قطانمبقیه  ازماه  تیر درمنطقه عادل آباد نارنج 
دماي کمتر این آن علت . بود تربیشنمونه گیري 

 هرس .هرس درختان استروش تیر ماه و ناحیه در 
ث می شود شپشک ها باع ناحیهدر این  شکل چتري

 .محفوظ بمانندسایه دار درخت  در قسمت داخلی و
میزبان هاي  به دلیل محدود بودن در این منطقه

دشمنان  فعالیت نسبتاً خوبو آلوده به شپشک 
 Anagyrus pseudococciکه مهمترین آن طبیعی

Girault  جمیعت شپشک زودتر از بقیه  رشد ،بود
 ).1شکل (د یمناطق به پایان رس
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مقایسه تغییرات جمیعت شپشک آرد آلود جنوب 
  :1386روي خرزهره در مناطق مختلف در سال 

 انگیاه د کهمشخص کرجام شده هاي ان بررسی
اردیبهشت به دلیل در اوایل  سرداراندر خرزهره 

باالتر بودن دماي هوا در این منطقه زودتر از بقیه 
طور کلی ه ب .دادندنقاط عالئم آلودگی را نشان 

جمعیت شپشک در منطقه بازار انقالب کم ترین 
منطقه سرداران در خرزهره هاي  .انبوهی را داشت

این امر همراه با  .شد یپاشسم 30/4/86تاریخ 
. جمعیت شپشک شدافزایش دما سبب کاهش شدید 

 15/3/86در منطقه عادل آباد در تاریخ این اقدام 
روز بعد از  20حدود . نتایج مشابهی به همراه داشت

جمعیت شپشک مجدداً شروع به  ،پاشی این سم
اي که جمعیت شپشک در  به گونه. افزایش کرد
ور ماه براي بار دوم به اوج خود رسید اواخر شهری

  . )2شکل (

تغییرات جمعیت شپشک آرد آلود مقایسه 
مناطق مختلف در جنوب روي درختان نارنج 

  :1387در سال 

دماي هوا در  میانگینبه دلیل اینکه  87در سال 
 با بود بیشتر 86سال نسبت به زمان مشابه در بهار 

درختان . دشروع گردی ترزودنیز  ها فعالیت شپشک
نارنج منطقه سرداران که از لحاظ شرایط آب و 

اواسط فروردین  درهوایی گرم تر از بقیه مناطق بود 
 87در سال . را نشان دادندماه اولین عالئم آلودگی 

سال گذشته دو منطقه دروازه قرآن و معالی  انندنیز م
با  .آباد دیرتر از بقیه مناطق آلودگی را نشان دادند

از  87ینکه میانگین دماي هوا در سال اتوجه به 
بیشتر بود و زمان شروع آلودگی به شپشک  86سال 

جمعیت  اول پیک ،در اکثر مناطق زودتر اتفاق افتاد
 ده روز جلوتر از سال  تقریبا شپشک در اکثر مناطق 

در مرداد ماه به دلیل گرمی هوا مقدار . بود 1386
از اواسط  .ها از بین رفتند زیادي از جمعیت شپشک

شهریور با مساعد شدن شرایط آب و هوایی مجدداً 
ها جمعیت خود را بازسازي نموده و در اواخر  شپشک

 يکمتر نسبتا مهرماه پیک دوم جمعیت با تعداد
دلیل سرد ه بنیز در اواخر آذرماه . گردید تشکیل

ها  شپشک ،پائیزه شدن هوا، وقوع بارندگی و هرس
  .)3شکل ( از بین رفتند
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  شیراز خرزهره در مناطق مختلف يسال رو 1386در  N.viridis ت شپشکیرات جمعییتغ - 2 شکل
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تغییرات جمعیت شپشک روي خرزهره در 
  :1387مناطق مختلف در سال 

     اولین عالئم آلودگی به شپشک در روي 
هاي منطقه سرداران در اواسط فروردین  خرزهره

شد جمعیت در منطقه بازار انقالب ر. اتفاق افتاد
صورت عادي ادامه یافت و در اوایل ه شپشک ب

تیرماه به پیک اول جمعیت خود رسید ولی در 
هاي  دلیل سم پاشیه مناطق عادل آباد و سرداران ب

اواخر  ي ازانجام گرفته جمعیت شپشک به مقدار زیاد
سم پاشی . تا اواسط تیرماه کاهش یافت ماه خرداد

دلیل اینکه در ه بانجام گرفته در منطقه سرداران 
اواخر تیرماه انجام گرفت و بعد از آن هم دماي هوا 

مرداد ماه افزایش یافت تا حد زیادي در کنترل  در
در منطقه با این حال  .جمعیت شپشک مؤثر بود

عادل آباد دو هفته بعد از سم پاشی و کاهش موقتی 

مجددا جمعیت شپشک آرد آلود در اواخر خرداد ماه، 
و در اوایل شهریور به سازي گردیده جمعیت آن باز

به دلیل فعالیت  مذکور تاریخ در .دیخود رساوج 
  بویژه زنبود پارازیتوئید(دشمنان طبیعی  خوب

 A. pseudococci( کنترل  خوبمعیت شپشک ج
در مناطق عادل آباد و بازار انقالب در مرداد ماه . دش

کاهش جمعیت شپشک  ،دماي هواافزایش بر اثر 
ولی از اواسط شهریور با  )4شکل( ردیدمشاهده گ

مساعد شدن هوا مجدداً بر جمعیت آنها افزوده 
 گردید و در اواسط مهر تا اوایل آبان در این مناطق

در در حالی که  مشاهده شد، پیک دوم جمعیت
 دشمنان طبیعی، منطقه عادل آباد به دلیل فعالیت

  .دیمشاهده نگردشپشک آرد آلود پیک پائیزه 
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  روي درختان خرزهره در مناطق مختلف 1387در سال   N. viridis تغییرات جمعیت شپشک -4شکل
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  و زنبور N. viridisمقایسه تراکم شپشک 
  A. pseudococci  نارنج و روي درختان

  : متوالی دو سالخرزهره بین 
آردآلود  در مقایسه اي که بین تراکم شپشک

 روي درختان  A. pseudococci نبورجنوب و ز
و  86مناطق مختلف بین دو سال  نارنج و خرزهره

تراکم ، مرکب صورت گرفتتجزیه وسیله ه ب 87
در  1387و  1386جمعیت شپشک بین دو سال 

 5در سطح  داري اختالف معنیدرختان  این روي
ولی در ) <05/0P و  =64/1F( ددان نشان درصد
معنی اختالف داراي نارنج  درختان زنبور روي مورد
 .)<P 01/0 و =F 87/7( دبو درصد 5در سطح  دار

در  87تراکم جمعیت شپشک در سال  علت کاهش
 اینفعالیت  خاطر به 86اغلب مناطق نسبت به سال 

  ).1جدول ( بودزنبور 
  زنبورشپشک آردآلود و مقایسه تراکم جمعیت 

pseudococci A.  درختان نارنج و روي
  : مناطق مختلف طی دو سال متوالی خرزهره در

 زنبور شپشک و در مقایسه تراکم جمعیت
  A. pseudococci  87و  86 دو سال طی 

مشخص گردید که تراکم زنبور در منطقه ارم با همه 
 داراي اختالف با بقیه مناطق عادل آبادمناطق به جز

. )2جدول ( گردیددر سطح یک درصد معنی دار 
در  تنها با منطقه دروازه قرآن منطقه عادل آباد نیز

در . اختالف معنی دار نشان داد درصد یکسطح 
از نظر  درصد یکدر سطح  بقیه مناطق اختالفی

. )<P 01/0 و=F 7/4( تراکم زنبور مشاهده نگردید
طق اولی در مورد مقایسه تراکم شپشک، من

 یکدر سطح  با هم مناطق و ارم عادل آباد سرداران،
ولی با دیگر مناطق در  دندانن اختالف نشا درصد

سطح یک درصد اختالف داشتند اگرچه مناطق 
سطح یک در  دروازه قران و معالی آباد هم با هم

 )<01/0P و=F 9/10( اختالف نداشتند درصد
در مقایسه میانگین تراکم شپشک و زنبور  ).2جدول(
درختان خرزهره در مناطق مختلف طی دو  وير

نظر تراکم شپشک سال مشخص شد که هم  از 
 مناطق سرداران و عادل آباد با منطقه بازار انقالب

 33/30( اختالف نشان دادند  درصد یکدر سطح 

F= 01/0 و P>(  ولی در بررسی تراکم زنبور، منطقه
  درصد یکدر سطح عادل آباد از دیگر مناطق 

جدول ( )<P 01/0 و  =F 29/8( اددان شاختالف ن
3(.  

 

  انگین تراکم شپشک آردآلود و زنبور پارازیتوئید روي درختان مختلف مقایسه می -1 جدول
  بین دو سال متوالی

  میزبان گیاهی 

 نارنج  خرزهره نوع حشره

  1386میانگین سال  1387میانگین سال  1386میانگین سال  1387میانگین سال  

 64/52  ± 17/5  a 

 

09/60  ± 58/5  a 

 

98/57 ± 6/3  a   
 

a 59/3±16/70 شپشک 

51/34  ± 61/5  a 98/12  ± 18/1  a 17/25  ± 89/2  b 8/10  ± 77/0  a زنبور 

  داختالف معنی داري ندارن % 5ح حروف مشابه در ردیف ها بر اساس آزمون توکی در سط
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مقایسه میانگین تراکم شپشک و زنبور پارازیتوئید روي درختان نارنج در مناطق مختلف  - 2جدول
 توالیطی دو سال م

  مکان
 

  نوع حشره
  
  

  شپشک
  

  زنبور

  سرداران عادل آباد ارم دروازه قرآن معالی آباد

      

26/5 ± 88/48  b 

 
16/15  ± 69/4  bc 

03/43  ± 43/3  b 

 
46/12  ± 45/1   

41/67  ± 78/4  a  

 

88/29  ± 03/5  a 

83/82  ± 87/5  a 

 
30/2 ± 02/23  ab 

87/5± 67/72  a 

 
30/15  ± 11/2 bc 

 

  اختالف معنی داري ندارند % 5ها بر اساس آزمون توکی در سطح مشابه در ردیف  حروف
  
  
  

مقایسه میانگین تراکم شپشک و زنبور پارازیتوئید روي درختان خرزهره در مناطق مختلف  - 3جدول
  طی دو سال متوالی

  
  نوع حشره

  
  شپشک

  
  
  زنبور

 مکان

  بازار انقالب  سرداران  عادل آباد 
    
 17/80  ± 53/8  a 38/67  ± 59/5  a 

 

70/1± 22/21  b 

  53/36  ± 39/6  a 95/16  ± 06/5 b 6/14  ± 16/2  b 

  اختالف معنی داري ندارند % 5بر اساس آزمون توکی در سطح حروف مشابه در ردیف ها 
  

تأثیر مورچه هاي همزیست با شپشک آرد آلود 
  :جنوب درمناطق مختلف

جمعیت  در تراکممورچه هاي همزیست فعالیت 
ک عسل میزان و هاي پارازیتوییدزنبورتعداد  ،شپشک
مورچه ها در قبال  .)4و2( است تأثیر گذار تولید شده

 آن هااز  کنندتغذیه اي که از عسلک شپشک می 
در مقابل زنبورهاي پارازیتوئید محافظت کرده و 

در منطقه . گردند حتی مانع تخم گذاري زنبورها می
زیاد شپشک هیچ گاه  عادل آباد علیرغم تعداد

که می توان دلیل  نرسیدانتظار  حدجمعیت زنبور به 
ی دانست که فراوان ترین یآن را وجود مورچه ها

ه انبوهی را در تمام مناطق به خود اختصاص داد
در مناطق دیگر مانند دروازه قرآن و ارم نیز  .ندبود

مورچه ها فعالیت داشتند و به خصوص در اوایل 
جلوگیري  ها از رشد سریع جمعیت آن هاظهور زنبور
 کعسل میزانتأثیر دیگر مورچه ها روي . می کردند

در منطقه دروازه  .استتولید شده توسط شپشک ها 
قرآن در تمامی سال تعداد زیادي مورچه به صورت 

که هیچ گاه در این نحوي  فعال حضور داشتند به
باقی مدت طوالنی بر روي گیاه ه ب کعسلمنطقه 
در مناطق سرداران و معالی آباد بیشترین . دننمی ما
به طوري که در  ،مشاهده گردید عسلکر امقد
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در  عسلکاولین مشاهده منطقه سرداران تاریخ 
  .)4جدول( اوایل خرداد بود

  
  بحث

نتایج بدست آمده در زمینه تغییرات جمعیت 
شپشک آرد آلود در شیراز نشان داد که در طی سال 

   مناطق مورد نمونه گیري در کلیه  1386- 87هاي 
بجز منطقه معالی آباد این آفت داراي دو پیک 

اردیبهشت  طیشپشک مذکور . بوده استی جمعیت
زمان ) 5( و همکاران نوین. گردیدماه در محیط ظاهر

شروع فعالیت این شپشک را در منطقه دزفول روي 

 احتماال که گزارش کرددرختان مرکبات اواخر اسفند 
 تر بودن هواي دزفول نسبت به شیرازدلیل آن گرم 

پیک نخست جمعیت شپشک  در مطالعه حاضر .است
 .دیده شدتیرماه و پیک دوم در مهرماه شیراز در ها 

از منطقه ) 2(خدامان  ارائه شده ي هبا نتیجاین یافته 
) 5( و همکاران ولی نوین. مطابقت داردخوزستان 

یک تنها پ در منطقه مذکور براي شپشک آرد آلود
که به دلیل فعالیت  ندو معتقد نددکربهاره را عنوان 

. تشکیل نمی شود دشمنان طبیعی پیک پائیزه

  
  

تعداد مورچه در ( 87تغییرات جمعیت مورچه در مناطق مختلف نمونه برداري در سال -4جدول 
  )دقیقه 3تنه یک درخت آلوده در مدت  روي رفت و آمد حال

  
آباد عادل تاریخ نمونه  معالی سرداران دروازه قرآن ارم 

87.2.3 22 19 19 8 0 

87.2.10 54 38 18 0 0 

87.2.20 92 58  49 0 5 

87.2.30 97 61 54 0 2 

87.3.4 107 68 58 0 4 

87.3.14 101 71 52 0 0 

87.3.20 95 60 51 0 3 

87.3.27 99 65 57 0 0 

87.4.4 104 70 48 0 0 

87.4.11 110 63 53 0 1 

87.4.18 100 72 39 0 0 

87.4.24 87 69 49 0 . 
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تحقیقی که روي شپشک آرد آلود انگور 
(Planococcus ficus Signoret)  انجام داده

 ریتدر ماه را زمان پیک اول جمعیت شپشک  ند،بود
که نتایج  ند،دگزارش کرمرداد ماه در  را و پیک دوم

) 9( ١و همکاران دان .را تایید می کندتحقیق حاضر 
در  P. ficus جمعیت شپشک پیک که ندنشان داد
حدود  ٢یندره سن کوانس گرم جنگلی و ي منطقه

ظاهر  3دره کواچال خنکي یک ماه زودتر از منطقه 
پیک اول جمعیت  ،بر اساس مطالعه فوق. شود می

و پیک دوم خرداد و  اردیبهشتهاي  شپشک در ماه
 ولی در منطقه یده شدد شهریورتا  دامرددر ماه هاي 

 پیک جمعیت شپشک در ماه هاي دره سن کوانس
تحقیق  ازنتایج بدست آمده . گزارش شد دامردتا  تیر

بر روي شپشک آرد آلود مذکور با مطالعه انجام شده 
مبنی بر این که شروع فعالیت در شیراز جنوب 

شپشک در منطقه سرداران که دماي باالتري دارد 
مناطق در . مطابقت داردد، زودتر انجام می گیر

در ماه هاي گرم مطالعه شده جمعیت شپشک مذکور 
تمام همین امر نیز در . )9( تابستان کاهش می یابد

  .مشاهده شدنیز  حقیقاین تمناطق 
بر اساس بررسی هاي انجام شده توسط خدامان 

بر روي مرکبات شپشک آرد آلود جنوب جمعیت ) 2(
اوج در فصول بهار و اهواز داراي دو نقطه  شهردر 

فعالیت شپشک هاي زمستان گذران از . بودپاییز 
و افزایش جمعیت تا می شود اواخر اسفندماه شروع 

از این هنگام به بعد با باال . بدیامی تیرماه ادامه 
شپشک جمعیت رفتن درجه حرارت، تلفات زیادي به 

.  ودشمی آردآلود جنوب به خصوص تخم ها وارد 
روي برگ ها به  ها آن شود تعداد این امر سبب می

در  باقی ماندهتخم هاي شدت کاهش یابد و تنها 
. ندانممی زنده  حفاظت شده گیاهقسمت هاي 

 وبا مساعد شدن هوا  ماه مجددا از اواخر شهریور

                                                             
1- Daane et al.  
2- San quacin Valley  
3- Coachella valley  

حشرات حاصل از  ،رشد فصلی مرکبات در منطقه
شروع به فعالیت نموده و به سرعت این نسل 

گونه که  همان .ندنکمی ي جمعیت خود را بازساز
 آرد آلود جنوب   اشاره شد رشد و نمو شپشک

د وشمی روي مرکبات در فصل زمستان متوقف نبر
   .)5( می گرددطوالنی تر طول دوره رشد و نمو اما 

نتایج بدست آمده از اثر همزیستی مورچه ها با 
نشان داد جنوب در مطالعه حاضر  شپشک آرد آلود

یار مؤثري در میزان عسلک که مورچه ها اثر بس
 ها یی که مورچههادر جا. شپشک بر روي گیاه دارند

تولید  ها د عسلک فراوانی توسط شپشکنحضور ندار
پوره ها در عسلک در نتیجه تعدادي از . می شود

 . آن ها کاهش می یابدجمعیت  غرق می شوند لذا
در منطقه سرداران  نارنج روي این نتیجه به وضوح

که در کار اختاللی به دلیل ورچه ها م . دیده شد
همانند ( دنایجاد می کن A. pseudococci زنبور

از تخم گذاري و افزایش  )منطقه ارم و دروازه قرآن
افزایش  باعثد و ننکمی نسل این زنبور جلوگیري 

که  کرداعالم ) 6(نیکان . می شوندجمعیت شپشک 
شکارگر شپشک ( براي رهاسازي کفشدوزك کریپت

. باید نخست مورچه ها را کنترل کرد )ردآلودهاي آ
که مورچه ها از عوامل نمود وي همچنین عنوان 

مفید در تداوم جمعیت شپشک ها می باشند که با 
به این ) 2(خدامان . ت داردقابطممطالعه حاضر نتایج 

هاي  که در صورت حضور مورچهنکته اشاره دارد 
 پوره هاي شپشک در درصد پارازیتیسمهمزیست 
ها مورچه و در غیاب یافته بسیار تنزل  آردآلود جنوب

 سن اول هاي این نسبت به خصوص در مورد پوره
) 4(دژاکام . به صد درصد می رسد شپشک مذکور

در  ها نتایج مشابهی مبنی بر دخالت مورچه
به در منطقه دزفول   A. dactylopiiپارازیتیسم زنبور
ر عمل د منفی تاثیر ها مورچه. ه استدست آورد

. )7(دارند زنبور پارازیتوئید  گونه15پارازیته کردن 
اظهار کردند که با مهار مورچه  )9( دان و همکاران

درصد  P. ficus هاي همزیست با شپشک
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 1390، اسفند ماه 2شماره  34، جلد )مجله علمی کشاورزي(گیاه پزشکی 

 

 73حدود  تا.pseudococci   A زنبور پارازیتیسم
   .فتایافزایش درصد 

بین زمان الزم براي گزارش کرد که ) 7( 1بارتلت
 2تاثیر منفی میزانازیتوئید ها و تخم گذاري پار

ها ارتباط وجود دارد و  مورچه ها بر روي فعالیت آن
به جز چند مورد استثنایی، در مجموع اکثریت 
پارازیتوئیدها در زمان تخم گذاري براي مدت زمان 
خیلی کوتاه تحت تاثیر منفی مورچه ها قرار می 

 که مهمتعدادي از پارازیتوئید هاي همچنین . گیرند
براي تخم گذاري به دو تا سه دقیقه وقت نیاز دارند 

قادر به در صورت وجود مورچه ها بر روي درختان 
کلیه یافته هاي فوق  .)12، 2( فعالیت مناسب نیستند

از تحقیق حاضر مبنی بر  ید کننده نتایج حاصلیتا
اثرات آنتاگونیستی مورچه هاي همزیست بر 

   .ندبیوکنترل شپشک هاي آردآلود می باش
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