
  
  يي جمعيت شپشك استراليا ديناميسم وشناسي زيستبررسي 

Maskell (Hom., Margarodidae)  Icerya purchasi شمال ايراندر  
 

 3 آقاجانزاده سيروس -*2 آرش راسخ-1ثاني محمدفاضل حالجي

  22/4/1390:تاريخ دريافت
  27/2/1391:تاريخ پذيرش

  
  چكيده

شناسي و تغييرات جمعيـت آفـت          جهت بررسي زيست   .استو شرق گيالن    مركبات در استان مازندران      هاي ي يكي از آفات مهم باغ     يشپشك استراليا 
سه از هر درخت هر ده روز يكبار  .به طور تصادفي انتخاب گرديد .Citrus sinensis L  پرتقال تامپسون ناول، درخت10در غرب استان مازندران، تعداد

در غرب مازنـدران دو تـا   شپشك نتايج مشخص نمود كه   .تفكيك شمارش شد  ه  بدر آزمايشگاه    مختلف آفت    مراحلجدا و    متر   سانتي 10طول    سرشاخه به 
مـاه  اواسـط تير ماه ظاهر شده و در  هاي سن يك از اوايل خرداد نسل اول پورهدر دو سال اول بررسي تغييرات جمعيت شپشك، در  .سه نسل در سال دارد   
، نـسل دوم  1383 و  1382هـاي     در سـال   .ل سوم اين اوج جمعيت پوره سن اول در اواخر خرداد مـاه مـشاهده شـد                ند، اما در سا   ديرسبه اوج جمعيت خود     

، اوج جمعيـت  1384، اما نظر به سه نسلي بودن شپشك در سـال  دي رسخودشهريور ماه ظاهر شده و در اوايل مهر ماه به اوج        اوايل  هاي سن يك در      پوره
 مـدت زمـان مرحلـه       . تعيـين گرديـد     تخم 645±108ميانگين زادآوري آفت    . واخر مرداد و اواسط مهر ماه مشاهده شد       نسل دوم و سوم پوره سن اول در ا        

صـورت  ه  اين شپشك ب  .  روز تعيين شد   20±3 و   17±4اول و دوم در شرايط طبيعي به ترتيب           سن  هاي    پورهطول دوره رشدي      روز و  12±2 تفريخ تخم، 
 Rodaliaكفـشدوزك اسـتراليايي   . كنـد گـذراني مـي   هـا زمـستان    ماده كامل در سـطح زيـرين بـرگ   حشرات ياو سوم هاي سن  پوره، هاي سن دو پوره

cardinalis Mulsant  شوند، حضور فعال داردهايي كه سمپاشي نمي هاي مركبات، به ويژه باغ بطور پراكنده در باغعنوان شكارگر اين شپشك  به.  
  

  ييرات جمعيت، كفشدوزك استراليايي، مركبات    شپشك استراليايي، تغ:هاي كليدي واژه
 

     3 2 1 مقدمه
ايـن  . باشـد   مركبات مهمترين محصول باغي استان مازندران مـي       

 هكتار سطح زير كشت مركبات و توليـد         95000استان با داشتن حدود     
  ).1(داراست را  تن مقام اول توليد در ايران 1600000ساالنه  

 در استان مازندران از جملـه دمـا و         محيطي مناسب دليل شرايط    هب
هـاي مركبـات     هـا از مهمتـرين آفـات بـاغ          شپـشك  رطوبت مناسـب،  

با تغذيه از شيره گياهي سبب تـضعيف        اين حشرات   . شوند  محسوب مي 
ها  ريزش برگ خسارت به صورت     ، در جمعيت باال   شوند كه   ميدرختان  

همچنين ترشح عـسلك موجـب جـذب قـارچ        . شود ميظاهر  ها   و ميوه 
،كاهش سطح فتوسنتز درختان و كـاهش بازارپـسندي         )فوماژين(دوده  

 Maskell   Icerya ييشپــشك اســتراليا. دشــومحــصول مــي

                                                            
  ، رامسر مركبات كشور مربي پژوهش و استاديار پژوهش موسسه تحقيقات-3و1
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purchasi است كه عالوه بـر ارقـام        4خوار  از آفات مهم چندين     يكي 
ها و درختان  زينتـي مثمـر و           مختلف مركبات، تعداد زيادي از درختچه     

). 15  و14 ،10، 2(وب مـي شـوند      غير مثمر نيز ميزبان اين آفت محس      
اين حشره حتي قادر است به درختان ميوه سردسيري متعلق بـه تيـره              

). 2( نيز حمله كرده و خـسارت قابـل تـوجهي وارد نمايـد               5گلسرخيان
 بـا   6 توسـط ماسـكل  1878براي اولين بار در سال     ي  يشپشك استراليا 

ـ     . هاي ارسالي از نيوزلند شناسايي شـد        نمونه ا گياهـان   ايـن شپـشك ب
هاي مركبات     سال تمام باغ   10آكاسيا به كاليفرنيا منتقل شد و در طي         

، بـه صـورتي كـه صـنعت مركبـات           )11(جنوب كاليفرنيا را آلوده كرد      
هـاي مختلفـي كـه بـراي      كاليفرنيا را تا مرز نابودي پيش بـرد و روش        

كنترل شپشك بكار برده شده بود موثر واقع نـشد تـا اينكـه  در سـال              
  را  Rodolia cardinalis Mulsantكفشدوزك استراليايي،1888

كنتـرل  ). 9(جهت كنتـرل آفـت از اسـتراليا بـه كاليفرنيـا وارد كردنـد                
                                                            
4- Polyphage  
5- Rosaceae  
6- Maskell    

  )علوم و صنايع كشاورزي(حفاظت گياهان  نشريه
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ــرل    ــين كنت ــشدوزك اســتراليايي اول شپــشك اســتراليايي توســط كف
  . باشد بيولوژيك موفق يك آفت غيربومي در سطح جهان مي

ركبات از ايتاليـا بـه      هاي م   شپشك استراليايي همراه با انتقال نهال     
 در اميركالي مازنـدران     1304ايران وارد شد و براي اولين بار در سال          

در پي آن، كفشدوزك اسـتراليايي در سـال         ). 8  و 7،  3،  2(گزارش شد   
  ). 2( از فرانسه به ايران آورده شد 1310

تغييـرات جمعيـت     شناسـي و      پژوهش با هدف بررسي زيـست     اين  
بـه مرحلـه    استان مازندران   غرب  يط طبيعي   شراي در   يشپشك استراليا 
هـاي سـن    زمان اوج حـضور پـوره   تعيين تعداد نسل و  اجرا درآمد، تا با     

همچنـين ارقـام     . شـود  ترين زمان مبارزه با آفـت تعيـين        مناسب،    اول
از رامـسر تـا      ( اسـتان مازنـدران   غـرب   هـاي     مختلف مركبات در بـاغ    

مورد بازديد قـرار    ) ابكسراز لنگرود تا چ    (شرق استان گيالن  و  ) چالوس
ها و ارقـام مختلـف مركبـات مـشخص         گرفت تا وضعيت آلودگي گونه    

هـاي انجـام شـده شـكارگران شپـشك نيـز         طي نمونه بـرداري   . گردد
  . آوري و مورد شناسايي قرار گرفت جمع

  
  ها مواد و روش
  مكان مطالعه

 )از رامسر تا چالوس   (هاي غرب استان مازندران       اين مطالعه در باغ   
ميزان بارنـدگي   . انجام شد ) از لنگرود تا چابكسر   (و شرق استان گيالن     
متر بوده و داراي آب و هـواي           ميلي 800-1200ساالنه در اين مناطق     

  ). 17(باشند  مرطوب مي
  

  ريخت شناسي و زيست شناسي شپشك 
ــه ــرگ مجموع ــشك   اي از ب ــاوي شپ ــات ح ــان مركب ــاي درخت ه

از هر مرحلـه رشـدي حـشره مـورد           نمونه   50آوري و     استراليايي، جمع 
ارزيابي قرار گرفت تـا مشخـصات ظـاهري مراحـل مختلـف رشـدي               

  . شپشك تعيين شود
براي بررسي زيست شناسي شپشك استراليايي در شرايط طبيعي،         

 تخم در حال تفريخ روي پـنج   كيسه15 تعداد  1383در خرداد ماه سال     
در يك بـاغ در   .Citrus sinensis Lدرخت پرتقال تامپسون ناول،  

 دوره رشدي هر يـك       طول ،ها  با ظهور پوره  . غرب رامسر قرار داده شد    
دليل انتخاب اين ميزبان گياهي اين اسـت        . از سنين پورگي تعيين شد    

تـرين   كه درخت پرتقال تامپسون ناول بعنـوان مهمتـرين و اقتـصادي           
  .   باشد گونه مركبات كشت شده در منطقه مي

هـاي موجـود    ري آفت، ميانگين تعداد تخمبراي تعيين ميزان زادآو  
 قـرار   %75هاي تخـم درون الكـل         كيسه.  كيسه تخم تعيين شد    20در  

هـا    شدند تا با حل شدن پوشش مـومي و تبخيـر الكـل، تخـم                داده مي 
  .  تر شمارش شود راحت
  

  دامنه ميزباني و پراكنش شپشك 
ــان ــين ميزب ــراي تعي ــراكنش شپــشك   ب ــاهي آفــت و پ هــاي گي

برداري در محل مطالعه بـين غـرب     ، نمونهI. purchasiي، استرالياي
هاي مختلف    استان گيالن و شرق استان مازندران از روي ارقام و گونه          

   . مركبات بعنوان ميزبان احتمالي شپشك انجام پذيرفت
  

  تغييرات فصلي جمعيت شپشك 
،  تعـداد    1384 لغايـت     1382هاي    طي ارديبهشت تا دي ماه سال     

مپسون ناول در يك باغ آلوده در غرب رامـسر انتخـاب و              درخت تا  10
متـر از    سانتي10 روز يكبار، از هر درخت سه سرشاخه بطول    10در هر   

قطورترين قسمت تـاج درخـت، بريـده و درون كيـسه پالسـتيكي بـه                
در زيـر استريوميكروسـكوپ، مراحـل مختلـف         . آزمايشگاه منتقل شـد   

 تعـداد حـشرات در هـر        ميـانگين . رشدي آفت به تفكيك شمارش شد     
 سرشـاخه   30مرحله رشدي از متوسط تعداد هـر مرحلـه رشـدي روي             

ها براي تخمين تغييرات جمعيت فصلي شپشك         از اين داده  . بدست آمد 
بـرداري از      آفت بـا نمونـه     گذران زمستانمرحله  . استراليايي استفاده شد  

 هاي آلوده آفت در فصل زمستان تعيـين گرديـد و بـراي تعيـين             كانون
ــاري    ــون آم ــذران، از آزم ــستان گ ــه رشــدي زم ــرين مرحل ــراوان ت ف

ANOVA  One-Way   و آزمـون تكميلـي Post-hoc Tukey 
   . استفاده شد

  
  دشمنان طبيعي

هاي فعال    هاي متعدد كفشدوزك    ، گونه 1383از ارديبهشت تا آبان     
. آوري و شناسـايي شـد       هاي مركبات در محل مورد مطالعه جمع        در باغ 

صورت جداگانه در يك ظرف پتري        هاي كفشدوزك به    ههر يك از گون   
محتـوي مراحـل مختلـف      ) متر ارتفاع   يك سانتي × متر قطر    سانتي 11(

هـا از شپـشك       رشدي شپشك قرار داده شدند تـا تغذيـه احتمـالي آن           
  .  استراليايي تعيين شود

  
  نتايج

  ريخت شناسي و زيست شناسي شپشك
رايط طبيعــي در شــي ي شپــشك اســترالياشناســي زيــستبررســي 

 12±2  آفـت    متوسط طول دوره جنيني   كه در تابستان،    مشخص نمود   
ها به رنگ قرمز مايل بـه نـارنجي بـوده و نزديـك بـه               تخم. روز است 

  . شوند تر مي تفريخ پر رنگ
هاي سن يك پس از خروج از كيـسه تخـم، قرمـز               رنگ بدن پوره  

 48 تـا    24هـا    ايـن پـوره   . باشـد   ها سياهرنگ مي    بوده و پاها و شاخك    
هـا    اغلـب در سـطح زيـرين بـرگ         ،خروج از كيسه تخم   پس از   ساعت  

 روز سـطح  7 تا 5 پس از .شوندويژه اطراف رگبرگ اصلي مستقر مي      هب
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طـول دوره  . شـود  اي زرد رنـگ پوشـيده مـي    بدن از يك پوشش پنبـه   
  .  روز بود17±4هاي سن يك،  رشدي پوره

. آمــددســت   روز بــه20±3م پــوره ســن دومــدت زمــان رشــدي 
اليـه مـومي    . شوند  اي ظاهر مي    هاي سن سوم در زير پوشش پنبه        پوره

هاي سن سوم پس از تعويض جلد و تبديل به حشره كامـل             نازك پوره 
 و حــشرات مــاده اغلــب روي ســومهــاي ســن  پــوره. شــود محــو مــي
  . شوند ميمستقرها  ندرت روي ميوه هو بمستقر شده ها و تنه  سرشاخه

نگ قرمز مايل بـه نـارنجي بـوده و پاهـا و             بدن حشرات ماده به ر    
 تنه و   ،ها  حشرات ماده اغلب سطح شاخه     .باشد  ها سياهرنگ مي    شاخك

ها پس     ماده .دندههاي تخم ترجيح مي     كيسه توليدها را جهت     زير برگ 
طـول كيـسه تخـم      . كننـد   از سه هفته شروع به توليد كيسه تخم مـي         

 خـط   13 تـا    11داراي   برابر طول بدن حشره مـاده بـوده و           5/2حدود  
اي كيـسه تخـم تـا پايـان          از زمان ترشـح پوشـش پنبـه       .  طولي است 

شپشك در  ميانگين زادآوري    . كشيد  طول  روز 15±2 ،تخمگذاري آفت 
   .شد تعيين تخم 645±108شرايط طبيعي غرب  رامسر، 

  
  دامنه ميزباني و پراكنش شپشك 

تقـال  از جملـه پر   ي روي ارقام مختلـف مركبـات        يشپشك استراليا 
هـاي    تامپسون ناول، پرتقال والنسيا و پرتقال محلي و همچنـين گونـه           

نارنج، ليموشيرين، گريپ فروت و نـارنگي انـشو در منـاطق چـالوس،              
عباس آباد، تنكابن، رامسر، لنگرود، كالچاي، چابكسر، رودسر، نشتارود         

 براساس مـشاهدات صـورت گرفتـه، ظـاهراً          .شد مشاهده   و سلمانشهر 
  .   هاي گياهي بود وي ليمو شيرين بيشتر از ساير ميزبانجمعيت آفت ر

  
  تغييرات فصلي جمعيت شپشك 

 در غرب استان مازنـدران مـشخص        آفتبررسي تغييرات جمعيت    
و سـال    دو نـسل در    1383 و   1382هاي    مذكور در سال  آفت  نمود كه   
يـك نـسل كامـل حـشره در         .  سه نسل در سال داشت     1384در سال   
گذران آفـت     فرم زمستان  .كشيد روز طول    75±8 ،1383 سال   تابستان

هاي سن سوم و  حشرات كامل ماده        هاي سن دوم، پوره   صورت پوره   به
 ولـي در شـرايط آب و هـوايي          .شـد ها مـشاهده     در سطح زيرين برگ   

 در اولـين    .گذران افزايش يافـت     مساعد، جمعيت حشرات ماده زمستان    
 دوم و حـشرات كامـل       هاي سن   سال اين پژوهش، ميانگين تعداد پوره     

متـر، بـه ترتيـب          سـانتي  10گذران روي سه سرشـاخه بطـول          زمستان
- پـوره  1382در سال   ). 1شكل  ( شمارش شد    2/3±9/0 و   1/2±5/14

ــستان  ــت زم ــشترين جمعي ــاي ســن دوم بي ــشكيل داد  ه ــذران را ت گ
)1/3±4/23) (001/0 P< (         و بعد از اين مرحله رشدي حشرات كامـل
بـه ترتيـب بيـشترين      ) 4/2±7/0(ي سن سـوم     هاو پوره ) 1/2±8/10(

در سـال   ). >P 001/0(فراواني مراحل زمـستان گـذران را دارا بودنـد           
ــوره   1383 ــصورت پ ــشك ب ــذراني شپ ــستان گ ــن دوم   زم ــاي س ه

بود و بـين ايـن دو مرحلـه         ) 5/8±1/1(يا حشرات كامل    ) 9/2±1/12(
در ايـن سـال     ). >P 785/0(رشدي اختالف معني داري مشاهده نشد       

بررسي ها  . هاي سن سوم زمستان گذران در طبيعت مشاهده نشد        پوره
 نشان داد كه بـر خـالف سـال اول پـژوهش، حـشرات             1384در سال   

و ) 2/9±9/1(گذران از بيشترين فراواني برخوردار بودنـد         كامل زمستان 
اختالف معنـي داري داشـتند      ) 0/6±1/1(هاي سن دوم    نسبت به پوره  

)043/0 P< .(  هـاي سـن     نيز همانند زمستان گذشته پوره     در اين سال
  .    سوم زمستان گذران در طبيعت مشاهده نشد

هـاي سـن يـك از     پـوره در سال اول و دوم  مطالعه در نسل اول،  
ماه به اوج جمعيت    يل تير در اوا و  ماه در طبيعت ظاهر شده       اوايل خرداد 

 10 روي سـه سرشـاخه       45±9/3  و    45±7/4به ترتيب   ( رسيدند   خود
اوايل از در سال اول و دوم،    هاي سن يك     نسل دوم پوره   .)متري  نتيسا

شـكل  ) (5/53±1/5(در اوايل مهـر     به ترتيب   شهريور ماه ظاهرشده و     
شـكل  (به اوج جمعيت خود رسـيدند       ) 0/61±4/5(و اواخر شهريور    ) 1
هاي سن اول در سه نـسل    در سال سوم پژوهش، اوج جمعيت پوره  .)2

ــرداد     ــر خ ــب در اواخ ــه ترتي ــوالي ب ــرداد  )5/57±8/4(مت ــر م ، اواخ
  ).  3شكل (مشاهده شد ) 0/74±2/7(و اواسط مهر ) 1/6±0/61(

ماه در  تير   از اوايل    دومهاي سن    پورهدر اولين سال مطالعه، اولين      
  رسـيدند    ماه به اوج جمعيت خـود     داد  يل مر در اوا و  طبيعت ظاهر شده    

 حداكثر جمعيت نسل دوم اين پوره در اواسـط مهرمـاه          .)2/34 ± 9/4(
ها در نسل اول      اوج جمعيت اين پوره   ). 1شكل  (ديده شد   ) 2/5±4/36(

و براي  ) 2شكل  (به ترتيب در اواخر تير و اوايل مهر         1383و دوم سال    
يل تير، اوايـل شـهريور و        به ترتيب در اوا     1384سه نسل متوالي سال     

  ). 3شكل (اواخر مهر ماه مشاهده شد 
، اولين حشرات كامل نسل اول در اواخر خرداد مـاه           1382در سال   

ديده شدند و اين حشرات در اواسط شهريور ماه به اوج جمعيـت خـود               
اوج جمعيت حشرات كامل در سال دوم پژوهش در         ). 1شكل  (رسيدند  

  ).2شكل (اواخر خرداد ماه مشاهده شد 
  

  دشمنان طبيعي
ي كفشدوزك فعال   بعنوان تنها گونهR. cardinalisكفشدوزك 

آوري   هـاي كفـشدوزك جمـع       روي شپشك فعاليت داشت و ساير گونه      
. هاي مركبات بعنوان شكارگر اين شپشك  نقشي نداشـتند           شده در باغ  

هايي كه    هاي مركبات، به ويژه باغ      اين كفشدوزك بطور پراكنده در باغ     
  .  شدند، حضور فعال داشتمپاشي نميس

  
  بحث

، )2( سال از ورود شپشك استراليايي به ايـران          90با گذشت حدود    
بررسي جامعي روي اين آفت مهـم مركبـات در شـمال كـشور انجـام                

و شمال خوزستان   ) 6 و   5(نگرفته بود و تنها مطالعاتي در استان فارس         
  .  روي اين شپشك انجام پذيرفت) 2(
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هاي   عمده مرگ و مير شپشك، در پوره      ) 10(به گزارش بودنهايمر    

تواند ناشي از عدم توانـايي آنهـا در اسـتقرار             دهد كه مي    خزنده رخ مي  
. باشـد ) گـراد    درجـه سـانتي    8/38(روي گياه ميزبان و يـا دمـاي بـاال           

 درجـه   40±1ماي  همچنين در پژوهش ديگري، پرورش شپشك در د       
در پژوهش حاضر نيـز     ). 2(گراد به دليل تلفات شديد ميسر نشد          سانتي

تفاوت قابل توجهي بين اوج جمعيت تخم و پوره سن يك مشاهده شد            
  . باشد هاي خزنده مي كه نشانگر درصد باالي تلفات روي پوره

ــدران   بررســي تغييــرات جمعيــت شپــشك در غــرب اســتان مازن
يل خـرداد ظـاهر      در اوا  اولهاي سن    ل پوره مشخص نمود كه نسل او    

نظر به اينكه اين . دنرسماه به اوج جمعيت خود مي     شده و در اواسط تير    
تـرين    ترين و حساس    دوره رشدي در كنترل شيميايي به عنوان مناسب       

شود، بنـابراين بنظـر ميرسـد بهتـرين زمـان             دوره رشدي محسوب مي   
  . وايل تيرماه باشدكنترل شيميايي شپشك از اواخر خرداد تا ا

هـاي    هاي شپشك اسـتراليايي طـي سـال         زمان آغاز و پايان نسل    
 در شرف آباد دزفول در نسل اول از اوايل فـروردين تـا اوايـل                83-82

تير، در نسل دوم از اوايل تير تا شهريور و بـراي نـسل سـوم از اوايـل                   
 هـاي زمـاني در سـال        ايـن دوره  ). 2(مهر تا اوايل فروردين تعيين شد       

سوم پژوهش حاضر كه شپشك سه نسلي بود براي نسل اول از اوايل             
خرداد تا اواسط مرداد، در نسل دوم از اوايل مـرداد تـا اواسـط مهـر و                  

زمـان آغـاز    . براي نسل سوم از اوايل مهر تا اواخر خرداد بدسـت آمـد            
نسل اول در شمال كشور نسبت به منطقه گرمتـر جنـوب يـك وقفـه                

ه و براي نسل دوم يك وقفه زماني يـك ماهـه را             زماني تقريباً دو ماه   
اما نسل سوم در دو منطقه بطور همزمان در اوايل مهر مـاه             . نشان داد 
 .          آغاز شد

هـاي مركبـات      بـاغ  شپشك در شـرايط طبيعـي     ميانگين زادآوري   
، در شرايط طبيعي دزفول روي پرتقال       )12( تخم   800 تا   600كاليفرنيا  
 480±32، روي نارنگي پـرل      266±20ي نارنج   ،  رو  303±20سياورز  

، كه بـا توجـه بـه        )2(دست آمد     به تخم 504±42 و روي گريپ فروت   
تفاوت شرايط محيطي و همچنين گياه ميزبان، با نتايج ايـن پـژوهش             

   .دهد هايي را نشان مي تفاوت) 108±645(
درشرايط كاليفرنيا حـدود  ي يشپشك استرالياطول يك نسل كامل     

هاي پرتقال سياورز در شـرايط آزمايـشگاهي          و روي نهال  ) 13(سه ماه   
 65 ±5گـراد و رطوبـت نـسبي           درجـه سـانتي    17± 1در دماي ثابـت     

گـراد و در       درجـه سـانتي    27±1 روز و در دماي ثابـت        173±8درصد،  
ــسبي  ــت ن ــان رطوب ــد 144 ±9، هم ــن ). 2( روز محاســبه گردي در اي
  .  بدست آمدروز 75±8  در فصل تابستانپژوهش طول اين دوره

ها سه نـسل در سـال        تعداد نسل اين شپشك در برخي از پژوهش       
تعداد نسل شپـشك در اسـتان   ). 15 و   10،  7،  4،  2(گزارش شده است    

، )3( نسل گزارش شده است      4 تا   3و آريزوناي آمريكا      ) 6 و   5(فارس  
اما اين شپشك در دو سال اول پژوهش حاضر در شرايط آب و هوايي              

دو نـسل  ) 15(ان همانند پژوهش ديگري در كشور پرتقال غرب مازندر 
در سال و در سال سوم مطالعه سه نسل در سال داشت، كـه ايـن امـر             
نشان دهنده تاثير شـرايط آب و هـوايي سـاالنه بـر تعـداد نـسل ايـن         

چنانچه نظر به باالتر بـودن ميـانگين دمـا در سـال             . باشد  شپشك مي 
رسد ايـن امـر عامـل          نظر مي   نسبت به دوسال اول پژوهش، به      1384

الزم بـذكر   ). 16(در سال مذكور باشـد        اصلي سه نسلي شدن شپشك      
 نـسل در    4هاي گرمسيري بيش از       است كه شپشك حتي در زيستگاه     

  ).2(سال ندارد 
هاي مركبات دزفول به حاالت مختلـف رشـدي و            اين آفت در باغ   

درحاليكـه  ، )2(كنـد  گـذراني مـي   اغلب به صورت پوره سن دو زمستان     
گذران شپـشك را      مطالعات انجام شده در كشور پرتقال، شكل زمستان       

بر اساس مشاهدات انجام گرفتـه      ). 16(حشرات ماده جوان تعيين كرد      
هاي سن دوم،   صورت پوره   بهگذران آفت      فرم زمستان در اين پژوهش،    

هـا   در سـطح زيـرين بـرگ      هاي سن سوم و  حشرات كامل مـاده          پوره
هاي سـن دوم يـا      هاي مختلف رشدي پوره      و در سال   دشو مشاهده مي 

. حشرات كامل مراحل رشدي غالب زمستان گـذران را تـشكيل دادنـد            
بنظر ميرسد كه شرايط آب و هـوايي نقـش مهمـي در تعيـين فـراوان              

 كـه   1384ترين مرحله رشدي زمستان گذران دارد، چنانچـه در سـال            
هش مشاهده شده بود،    باالترين ميانگين دما نسبت به دوسال اول پژو       

الزم به ذكـر  . حشرات كامل فرم غالب زمستان گذران را تشكيل دادند      
هاي سن سوم زمستان گذران تنها در سال اول پـژوهش      پورهاست كه   

  .     و آن هم با انبوهي پايين مشاهده شدند
تـرين ميزبـان      گياه ليموشيرين را بعنـوان مناسـب      ) 10(بودنهايمر  

اظهار داشت كرد كـه شپـشك اسـتراليايي بـه           شپشك معرفي نمود و     
اند نسبت به آنهـايي       هاي ليمو شيرين پيوند شده      درختاني كه روي پايه   

در مـشاهدات بعمـل     . كه روي پايه نارنج هستند، كشش بيشتري دارد       
هـاي شـمال خوزسـتان،     از بـاغ ) 2(آمده توسط اسفندياري و همكاران   

ين، گريپ فـروت و     شدت خسارت شپشك روي نارنگي پرل، ليموشير      
بكرايي بيشتر بود ولي روي نـارنج جمعيـت و خـسارت كمـي از آفـت               

بر اساس مـشاهدات انجـام شـده در         . نسبت به ساير مركبات ديده شد     
اين پژوهش، ليمو شيرين بيشترين حساسيت را بـه ايـن آفـت نـشان               

بـرداري و آنـاليز داده هـا          دهد، هرچند كه اين ادعا نيازمند به نمونه         مي
  .باشد مي

هاي مركبات شـمال خوزسـتان و اسـتان           برداري در باغ    طي نمونه 
) 2(فارس، در تمام فصول سال حشره نر شپشك استراليايي ديده شـد             

در مـورد چرخـه    . اما در طول تحقيق حاضر حـشره نـر مـشاهده نـشد            
تنها . زندگي حشره نر به دليل كمياب بودن، اطالعاتي ارايه نشده است     

 روز 14-20دوره شــفيرگي شپــشك نــر را بــين ) 15(كــوزادا و دبــاخ 
  .  ندا هگزارش كرد
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