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  چکیده
بختیاري ودار در استان چهارمحالیکی از آفات درختان میوه هسته Mercetaspis halli (Green) (Hemiptera: Diaspididae)شپشک سپردار 

در شهرسـتان   1392و  1391هاي شناسی آفت روي درختان بادام و هلو در سالاست که ضرورت توجه جدي به آن وجود دارد. در این پژوهش زیست
درختان باغ و انتقال به آزمایشگاه، جمعیت زنده شامل پوره، حشرات کامل نر هاي آلوده از قسمتبرداري ین منظور پس از نمونهسامان بررسی شد. به هم

زائـی  آن نیز بررسی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که این سپردار به روش تخم زنده شمارش و دوره زندگی آفت و تغییرات فصلی جمعیتو ماده 
آید. در این شرایط به طور همزمان تمام هاي بعدي تداخل نسل بوجود میکند و به دلیل طوالنی بودن دوره تولید پوره در نسل اول در نسلمی مثلتولید

آید یمراحل زیستی حشره قابل مشاهده است. بررسی تغییرات جمعیت نیز نشان داد این آفت داراي دو نسل کامل است و گاهی نسل سوم نیز به وجود م
هـا  ها و زیـر پوسـتک  گیري کرده در منافذ، شکافشوند. این آفت زمستان را به صورت ماده کامل جفتکه با سرد شدن هوا در مرحله پورگی تلف می
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  1مقدمه
هـاي  یکـی از شپشـک   Mercetaspis halli (Green)شپشـک  

دار است که جزء آفات مهم درختان میوه هسته Diaspididaeخانواده 
هاي خراسان، مرکزي و سـمنان  از استاندر ایران این آفت ). 3است (

. ایـن شپشـک از   )10گزارش شده است ( روي گیالس، بادام و زردآلو
هـاي تهـران، اصـفهان، یـزد،     روي زردآلو، گـیالس و هلـو از اسـتان   

ایـن   . همچنـین )10( تآوري شده اسکرمانشاه، فارس و کرمان جمع
هاي فارس، اصفهان، کرمان، سیستان و بلوچستان و شپشک از استان

  ).  8( تهران از روي بادام، هلو و پسته گزارش شده است
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هاي آبی درختان بادام و هلـو در  هکتار است که باغ 38139بختیاري 
). 1باشـد ( هکتـار مـی   3270و  15195هاي این استان به ترتیب باغ

بنابراین با توجه به گسـتردگی کشـت بـادام و هلـو در ایـن منطقـه       
بختیـاري  وشناسائی موانع و مشکالت کشـت در اسـتان چهارمحـال   

اهی از عوامل محدود کننده تولید هاي گیضرورت دارد. آفات و بیماري
هـاي بـادام منطقـه    ها از آفات مهم بـاغ براي باغداران است. شپشک

هستند که با مطالعه زیست شناسی و به دست آوردن جزئیات بیولوژي 
هاي مدیریت کنترل غیر شیمیایی آنها توان به راهو اکولوژي آنها می

در  M. halli رداردست یافت. در زمینه زیست شناسی و اکولوژي سپ
ایران اطالعات کافی وجود نداشت. با توجه به اهمیـت ایـن آفـت در    

بررسـی زیسـت شناسـی    هاي بادام و هلو پژوهش حاضر با هدف باغ
 در شرایط باغ روي درختان بادام و هلو انجام شـد  M. halli شپشک

تا تغییرات فصلی جمعیت شپشک، زمان شـروع فعالیـت و زمـان اوج    
  یت آن تعیین گردد.افزایش جمع

  
  هامواد و روش

  زمان، مکان و شرایط بررسی
ساله در روستاي شوراب صغیر  10از یک باغ بادام  هابردارينمونه
عالی به ساله در روستاي چم 8هکتار و یک باغ هلوي  6/0به وسعت 

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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 هکتار از توابع شهرستان سامان صورت گرفت. مشخصات 5/0وسعت 
بـه ترتیـب    ،UTM1اساس سیستم  بادام و هلو برهاي جغرافیائی باغ

و  494252متــر،  2020( طـول و عــرض جغرافیــایی برابـر   ارتفـاع، 
شهرسـتان  باشـد.  ) می359433و 489975متر،  1866) و (3596979

سامان داراي آب و هواي نیمه مرطوب با تابستان معتدل و زمسـتان  
 يدما نیانگیر و ممتیلیم 1/333 انهیسال یبارندگ نیانگیو مسرد است 

در باغات مورد بررسی در  ).7( باشدیم وسیدرجه سلس 3/13 انهیسال
این پژوهش، شیوه آبیاري بصورت غرقابی و هفـت روز یکبـار تکـرار    

هـا در  پاشی به منظور مبارزه با آفات و بیماريشد و هیچگونه سممی
 باغات انجام نمی شد.

  
  هاي آزمایشگاهیبرداري و بررسینمونه

به صورت آغاز گردید و  1391این پژوهش از فروردین ماه سال  
هـاي سـال   بـرداري از شـاخه  نمونـه هفتگی در طول فصل رشد گیاه 

ساله انجام شد و سپس در آزمایشگاه با استفاده از ساله و دوجاري، یک
به منظـور بررسـی   استریو میکروسکوپ شمارش آفت صورت گرفت. 

بـرداري و  گذرانی نمونـه نحوه زمستانمیزان جمعیت زنده و مشاهده 
یید این شپشـک  أها به صورت ماهانه ادامه یافت. شناسایی و تبررسی

پزشکی کشور خانم مهندس مقدم توسط محقق مؤسسه تحقیقات گیاه
 انجام شد.

درخـت و از هـر    4برداري هفتگی از هر باغ به تصـادف  در نمونه
رداشت شد. به منظور متر بسانتی 10-15سرشاخه به طول  10درخت 

بنـدي و تـا زمـان    اتیلن بستههاي پلیها درکیسهحفظ رطوبت، نمونه
داري شـدند.  درجه سلسیوس در یخچال نگـه  4تا  3بررسی در دماي 

ها به آزمایشگاه تعداد کل سپرهاي ماده و یک روز بعد از انتقال نمونه
هـاي  ههاي سن یک متحرك و تثبیت شده و پـور نر زنده، تعداد پوره

سن دو، تعداد حشره نر و نیز تعداد تخـم حشـره بـه روش دسـتغیب     
) مـورد بررسـی و   9 و 4ازیورت و یولجن تـرك (  ؛بهشتی و همکاران

هـاي هفتگـی، طـول    شمارش قرار گرفت. با استفاده از نتایج شمارش
و حشرات بالغ  2و  1هاي سن زایی و زمان ظهور پورهدوره تخم زنده
ها بیشتر در محل اتصـال شـاخه   ها روي شاخهششمارتعیین گردید. 

هاي ایجاد شده روي شاخه انجام شد سال جاري و سال قبل و شکاف
)3 .(  

و  29/2/1391بـرداري (  شمارش تعداد تخم، در سه تاریخ نمونـه 
) انجام شد. بـراي شـمارش تعـداد تخـم از     12/3/1391و  5/3/1391

هـا داخـل محتویـات    تخـم کردن سپردار ماده و مشاهده هاي لهروش
شکم زیر استریومیکروسکوپ و تهیه اسالید میکروسکوپی بـا شـفاف   

هـاي داخـل شـکم سـپردار زیـر      کردن جسم شپشک و مشاهده تخم
عـدد سـپردار مـاده     30میکروسکوپ استفاده شد. در هـر آزمـایش از   

                                                        
1- Universal Transverse Mercator 

   ).3استفاده شد (
ه گذران ایـن شپشـک، از ابتـداي آذر مـا    براي تعیین فرم زمستان

هاي آلـوده بـه شپشـک از    ها ماهانه انجام شد. سرشاخهبردارينمونه
هاي بادام و هلو برداشت شد و با تهیـه اسـالید میکروسـکوپی از     باغ

هـا  افراد زنده، مرحله رشدي حشره و امکان وجود تخم در بدن مـاده 
  بررسی شد.

به منظور مشخص کردن تعداد نسل آفت پس از بررسی تغییرات 
-Three)هاي آماري، شـامل میـانگین سـه نقطـه     ، دادهجمعیت آفت

point moving averages) بـرداري از  هاي سه تـاریخ نمونـه  یا داده
هاي سـن اول و  تعداد شمارش شده مراحل زیستی سپردار شامل پوره

وارد شـدند. محاسـبه    Excelحشره بالغ ماده در برنامـه کـامپیوتري   
برداري براي تجسم وضـعیت یـا   میانگین سه نقطه یا سه تاریخ نمونه

تـر بـه رونـد    آرایش زمانی جمعیت سپردار و یا عینیت بخشیدن دقیق
فصلی جمعیت سپردار انجـام شـد. زیـرا همـان گونـه کـه زمـان یـا         

برداري، اختیاري  نمونه هاي)برداري، مثالً اولین تاریخ(هاي نمونه تاریخ
دادي شـروع شـدند،   یا دلبخواه بودند یعنی از یک زمان یا تاریخ قـرار 

هاي نمونـه تر یا دیرتر) در تاریخیک تغییر یا جابجائی چند روزه (زود
هـا   تواند آرایش و شکل جمعیـت سـپردار را روي منحنـی   برداري، می

تغییر دهد. لذا با توجه به جابجائی احتمالی مراحـل زیسـتی آفـت در    
میانگین  ازبرداري، استفاده برداري از محل نمونهلحظه یا زمان نمونه

از جمعیتـی کـه در   برداري یعنی اسـتفاده  سه نقطه یا سه زمان نمونه
هـاي   آید بعـالوه جمعیـت زمـان   برداري بدست میهمان لحظه نمونه

هـاي جمعیـت و   برداري قبل و بعد یعنی مجموعاً سه نقطه، اوجنمونه
تـر  آرایش آن را روي منحنی منطقی، عینی و قابل تصورتر و مناسب

هاي بدست آمده و با دهد. در نهایت نوسانات جمعیتی با دادهنشان می
رسم نمودار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نقـاط اوج و  

 آرایش جمعیتی آن تعیین شد. 
  

  هاتجزیه داده

 log10هـا بـه   براي نرمال شـدن و تثبیـت واریـانس، تمـام داده    
[1+x])     تبدیل شدند و نمودارهاي تغییـرات جمعیـت بـا اسـتفاده از (

 رسم شدند. Excelبرنامه کامپیوتري 
  

  نتایج  
  تخم حشرات ماده تعیین

باشـد. در بررسـی تعـداد    زا میزنده -آفتی تخم M. halli سپردار
تخم حشرات ماده سپردار روي درخت بادام، در روش له کردن سپردار 

عدد تخم شـمارش گردیـد و در روش    18ماده حداقل یک و حداکثر 
عـدد تخـم    16تهیه اسالید میکروسـکوپی، حـداقل یـک و حـداکثر     
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هـاي  شمارش گردید. به این ترتیب تفـاوتی در تعـداد تخـم در روش   
شـود. همچنـین روي درخـت هلـو،     ش تخم دیده نمـی مختلف شمار

و  1برداري در روش اول یعنی با له کردن سپردار ماده حـداقل   نمونه

ــداکثر  ــالید     22ح ــه اس ــد و در روش تهی ــمارش ش ــم ش ــدد تخ ع
عـدد   16و حـداکثر   4ها حداقل برداريمیکروسکوپی در همین نمونه

 ).1 تخم شمارش گردید (جدول
  

     تعداد تخم حشرات ماده روي درختان بادام و هلو )SE ( میانگین -1جدول 
Table 1- Mean number (MeanSE) of female insects egg on almond and peach trees 

   میانگین روش دوم
Mean of second method 

      میانگین روش اول
Mean of first method 

  بردارينمونهحله مر
Sampling stage   

2.07                ± 7.36  
3.43              ± 8.4  
2.90 ±  7.9  

2.37                ± 7.26  
3.40              ± 10.73  
3.57              ± 14.23  

 First stage مرحله اول
 Second stageمرحله دوم 

 Third stageمرحله سوم 

  هلو
Peach 

3.27 ±7.73 
3.41  ± 7.33 

2.67 ±5.4 

 بادام First stageمرحله اول  6.96 ±   2.80
 Second stage Almondمرحله دوم   6.8 ± 2.74

   Third stageمرحله سوم   5.33 ± 1.62
  

 هاي این حشـره بیضـی و سـفید رنـگ    از لحاظ شکل کلی، تخم
 حشـره در زیـر   ها خارج از بدنگاه تخمهیچدر این پژوهش  .باشد می

ها قبل از خارج شـدن از بـدن حشـره مـاده     سپر مشاهده نشد و تخم
و پوره سن یک متحرك براي یافتن مکان جدیـد تغذیـه   تفریخ شده 

 از اسالید میکروسـکوپی با تهیه . پرداختروي میزبان به جستجو می
هـا  پـوره  قبل از خروج تخم از بدن ماده، که ده شدمشاهدار ماده رسپ

پـوره را بـه خـود    شـکل   رشد جنینی را کامـل کـرده و   هاتخمدرون 
 وها به صـورت مـنظم   این بررسی مشاهده شد که تخمدر  اند. گرفته
بـه   لزجـی مـایع   اند و بـه کمـک  یکدیگر چیده شده اي در کناردسته

ج از بـدن  وخـر زمـان  در پوسته تخم تفریخ شده  ند.اهمدیگر چسبیده
   .دش تازه متولد شده مشاهده پوره به همراهسفید شفاف ، ماده

هاي پاییز و زمستان نشان داد که نرهاي ایـن  برداري نتایج نمونه
هـا از بـین   سپردار قادر به زمستانگذرانی نبوده و پس از تلقـیح مـاده  

ها نهگیري کرده زمستان را در کنار جواهاي کامل جفتروند و ماده می
  کند.هاي سنین مختلف سپري میهاي پوست، روي شاخهو شکاف

با گرم شدن هوا از اواخر بهمن ماه وجود تعداد کمی تخم در بدن 
روي درختان بادام مشاهده  M. halliگذران سپردار هاي زمستانماده

هـا تخـم   شد. ولی از اواخر فروردین ماه تقریباً در بـدن بیشـتر مـاده   
این زمان، همزمان با اتمـام دوره گلـدهی در بیشـتر    مشاهده شد که 

ارقام درختان بادام مورد مطالعه بود. بـه تـدریج از اواخـر اردیبهشـت     
هاي متحرك نسل اول پس از خـروج بـه   زائی مشاهده شد. پوره پوره

هـایی از درخـت کـه    ها) و قسمتها (بیشتر کنار جوانهسمت سرشاخه
هاي در حال رشد همان سال شاخه تازه رشد کرده بودند رفته و روي

هـایی کـه روي پوسـت    ها هم در شکافمستقر شدند. تعدادي از پوره
تر درخت ایجاد شده و در حال تـرمیم بودنـد مسـتقر    هاي مسنشاخه

هایی ). پوره2و  1روز ادامه یافت (شکل  45زائی به مدت  شدند. پوره
ه رشد خود ادامه داده زایی متولد شده بودند بکه در اولین روزهاي پوره

گـذران هنـوز   هاي زمستانو مراحل تکاملی خود را در زمانی که ماده
زائی بودند کامل نمودند. بنابراین در اواسط تیر ماه ترکیبی  مشغول پوره

گذران متولد شدههائی که از ماده زمستانهاي نسل دوم و پوره از پوره
به وجود آمد که این مادهاند قابل مشاهده بود. در نتیجه تداخل نسل 

تاز (متولد شده هاي پستاز قادر به تولید دو نسل و پورههاي بالغ پیش
گذران) قادر به تولید یک نسل دیگر بود. به در اواخر عمر ماده زمستان

 و درروبرو شد مشکل با  يها تا حدودنسل کیتفکدلیل تداخل نسل، 
بـه   .آفـت حضـور داشـت    یستیمراحل ز تمام رشدهر زمان از فصل 

مشـخص   قاًیدق ت،یدوم در جمع نسل يهاپوره با پیدایشکه  يطور
ـ  گـذران هسـتند  هاي زمسـتان مادهسن اول از  يهاد که پورهشن از  ای

  .اندتاز نسل اول تولید شدهبالغین پیش
بـرداري و تفکیـک   هاي مختلف نمونهجمعیت در تاریخ با بررسی

به حضور جمعیت باالئی از سـن اول  توان مراحل مختلف تکاملی می
پورگی در سه زمان مختلف پی برد که در واقع شروع هر نسـل ایـن   

روز بود.  60. طول مدت نسل اول حدوداً )4و  3 شکل(باشد آفت می
هاي سن اول از اواسط تیرماه بود. نسل دوم آفت با خروج پوره شروع

مشاهده شدند. ظهور  ها تا اواسط مرداد ماه در جمعیت سپرداراین پوره
حشرات ماده کامل نسل دوم از اوایـل شـهریور مـاه مشـاهده شـد و      

نر نیز در نیمه اول شهریور ماه از مرحله شفیرگی خارج  حشرات کامل
در شهریور ماه نسل سومی هم مشاهده گردید که شامل نتـاج   شدند.
ه تازهاي نسل دوم بود ولی رشد تمام مراحل این نسل تا آخر ادامپیش

اي که از حشرات ماده .نیافت و تعداد زیادي با شروع سرما تلف شدند
ي سوم شهریور ماه ظاهر شدند پس از تلقیح شـروع بـه رشـد و    دهه

اي هاي ایـن نسـل سـپري قهـوه    ترشح پرده زیر شکمی نمودند. ماده
 .Mرنگ و ضخیم و پرده زیر شکمی کامل تولید نمودنـد. بنـابراین   

halli ن سالیانه داراي دو نسـل کامـل و یـک نسـل     در منطقه ساما
شود قادر بـه تکمیـل   ناقص است. نسلی که در شهریور ماه تولید می
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 ). 2شوند (جدول با دماي پایین پاییزه تلف میدوران پورگی و رسیدن به مرحله بلوغ نبوده و پس از مصادف شـدن  
  

 روي درختان بادام و هلو M. halliسپردار هاي بالغ تعداد پوره سن یک و ماده ماهانه میانگین -2جدول 
Table 2- Mean number of crawler and female insects of M. halli scale on almond and peach trees  

 اکتبر
October  

 سپتامبر
September  

 آگوست
August  

 جوالي
July  

 ژوئن
June   

  می 
May 

 آوریل
April 

 ماه
Month 

  

0 0.033 
  بادام 0  0.076  0.273  0.046  0.024 

Almond  

 
 

  میانگین ماهانه تعداد پوره سن یک
Mean number of crawler  

 هلو  0  0.258  0.073  1.006  0.036 0.041 0.009
Peach    

 بادام  1.992  1.086  0.778  0.547  0.575 0.484 0.727
Almond  

 
 

 میانگین ماهانه تعداد ماده بالغ
 Mean number of female insects  

 هلو  0.900  0.612  0.226  0.344  0.361 0.489 0.675
Peach  

 

 
  هاي مختلف درختان بادامروي قسمت M. halliتغییرات جمعیت بالغین ماده سپردار -1شکل 

  ها: میانگین سه نقطه داده2 ها و منحنی: میانگین داده1منحنی 
Figure 1- Population changes in adult female M. halli scale on different parts of almond trees. 

Graph 1: Mean of data  and Graph 2: Three- points moving average  
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 روي قسمت هاي مختلف درختان هلو  M. halliتغییرات جمعیت بالغین ماده سپردار -2شکل 

 ها: میانگین سه نقطه داده2 ها و منحنیگین داده: میان1منحنی 
Figure 2- Population changes in adult female M. halli scale on different parts of peach trees 

 

  
 روي درختان بادام  M. halli تغییرات جمعیت پوره سن یک سپردار -3شکل 

 ها: میانگین سه نقطه داده2 ها و منحنی: میانگین داده1منحنی 
Figure 3- Population changes in crawler of M. halli scale on almond tree 
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 روي درختان هلو  M. halliتغییرات جمعیت پوره سن یک سپردار -4شکل 

 ها: میانگین سه نقطه داده2 ها و منحنی: میانگین داده1منحنی 
Figure 4- Population changes in crawler of M. halli scale on peach trees 

  

هاي انجام شده جمعیت کمی از حشرات بالغ برداريدر تمام نمونه
رسد نرها سهم کمـی از  جنس نر شمارش گردید. در ظاهر به نظر می

بقایاي سپر حشرات نر و ماده دهند، ولی بررسی جمعیت را تشکیل می
روي شاخه نشان داد تقریباً جمعیت برابـري از هـر دو جـنس تولیـد     

شود. علت این تفاوت بین حشرات نر زنده و بقایاي آنها، به عمـر   می
گـردد. مشـاهدات ایـن    کوتاه یک تا دو روزه نرها در طبیعت باز مـی 

رنـد روي  هاي حشرات نر بیشتر تمایـل دا پژوهش نشان داد که پوره
هـا  هاي صاف چوب مستقر شوند، در صورتی که مـاده میوه یا قسمت

ها را هاي ایجاد شده روي تنه یا شاخهمعموالً جاهاي تاریک و شکاف
هاي کامل نسل اول معموالً ماده کنند.براي محل زندگی انتخاب می

گردنـد. تعـداد بسـیار    هاي جدید هر سال مشاهده مـی روي سر شاخه
شـوند کـه داراي   هاي سال قبل مسـتقر مـی  روي شاخه معدودي نیز

به طور کلی از نظـر زیسـت   باشند. اي روشن میسپري به رنگ قهوه
روي درختان هلـو و بـادام مشـابه     M. halliشناسی وضعیت سپردار 

شود مربوط ها مشاهده میاست ولی تفاوتی که در زمان پیدایش نسل
ست که باغ هلو در یک محـل  هاي انتخابی هلو و بادام ابه محل باغ

  ).4و  3شکل (گرمتري نسبت به باغ بادام قرار داشت 
  

  بحث
آلودگی درختان گوجه، بادام، زردآلو و هلو در منطقـه سـامان بـه    

فاژ است و بیشتر بیانگر این است که این آفت پلی M. halliشپشک 
کند. به دلیل شباهت ظاهري بـه شپشـک   یمدرختان رزاسه را آلوده 

هـاي میـوه کمتـر    در باغ Laing prunorum Diaspidiotusگوجه 
هـا و  بیشتر کنار جوانـه  M. halliمورد توجه واقع شده است. شپشک 

هـا را بـراي اسـتقرار انتخـاب     ها و زاویـه اتصـال شـاخه   درون شکاف
ولـی در  شـود  هاي باال مـورد توجـه واقـع مـی    نماید و در جمعیت می

هاي سـن  پوره کند.هاي ابتدایی کمتر توجه باغدار را جلب میجمعیت
هـا  قبل از ساکن شدن به مدت چند ساعت روي شاخه M. halliاول 

هـاي  روند تا مکانی براي تغذیه پیدا کنند. سـپرها زیـر جوانـه   راه می
تر هستند. در فصل بهار هاي روي تنه درخت فراوانرویشی یا شکاف

هاي آلوده هاي نزدیک به شاخههاي متحرك روي میوهپوره برخی از
انـدازي قابـل   شوند. جنس نر و ماده بعد از اولـین پوسـت  مشاهده می

تشخیص هستند. ماده تا تبدیل شدن به حشره بالغ دو بار و نرها چهار 
هاي این آفت همزمان با خروج از بدن کنند. تخماندازي میبار پوست

شوند لذا هیچ تخمی بیرون از بدن ماده قابل مشاهده ماده تفریخ می
گیاهـان را   M. halliشـوند. تغذیـه   ها مشاهده مینیست و فقط پوره

کند و ممکن است کاهش عملکرد داشته باشد. با این حال، ضعیف می
هایی است کـه مسـتقیماً روي   مهمترین آسیب  اقتصادي بوسیله پوره

هـاي مختلـف درختـان    وي قسمتکنند. جنس ماده رمیوه تغذیه می
هاي جنس نر به ندرت و فقط در تابستان مشـاهده  ثابت شده و پوره
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   .)3شوند (می
هاي بادام و هلوي شهرستان سامان، این سپردار زمستان را در باغ

هاي ها و زیر پوستکگیري کرده در منافذ، شکافبه صورت ماده جفت
غم این کـه در اوایـل پـاییز    رعلیکند. درختان هلو و بادام سپري می

ها و تعدادي پوره سن اول و دوم و جنس نر بالغ مشاهده شد، این پوره
جنس نر در مراحل بعدي از سرما تلف شدند و قادر به بقاء در زمستان 
نشدند و در فصل سرما (آذر ماه) اثري از این سنین باقی نماند و تنها 

  ودند.حشرات ماده کامل در زمستان قابل مشاهده ب
هاي ) و همچنین بررسی3بر اساس مطالعات برلینگر و همکاران (

زمستان را به صورت ماده بالغ تلقیح شده  M. halli ، سپردار )6( گیل
هاي زمستان گذران داراي پوشش درصد ماده 90گذراند و بیش از می

هاي بررسی هاي تلقیح شده است.غشایی بودند که نشان دهنده ماده
هاي تلقیح شـده را  شده در این پژوهش نیز زمستانگذرانی مادهانجام 

  نشان داد.
زایی در این به دلیل تدریجی بودن تولید تخم و رفتار تخم زنده 

سپردار از پایان تیر ماه تداخل نسل در این حشره دیده شـد و از ایـن   
ي مراحل زیستی آفت به صـورت  تاریخ به بعد تا آبان ماه تقریباً همه

وجود داشت. این حشره فاقد دیاپوز اجبـاري اسـت و در صـورت     توأم
کـه  وقفه می تواند ادامه نسل بدهد، به طوريمساعد شدن شرایط بی

در فروردین ماه همزمان با گرم شدن هوا تشکیل تخم در بدن سپردار 
هـاي سـن اول را در   زنـده زا، پـوره  شروع شد و حشـرات مـاده تخـم   

به این ترتیب در منطقه سامان دو نسـل   اردیبهشت ماه تولید کردند.
کنـد. در بررسـی   کامل و یک نسل تا مرحله پورگی در سال تولید می

توسط برلینگر و همکاران روي درختان هلو  M. halliبیولوژي سپردار 
این حشـره  ) 3و شلیل تولید سه نسل براي آن گزارش گردیده است (

ا تمـام در هـر سـال    در کالیفرنیا داراي یک نسل کامل و یک نسل ن
مقایسه مناطق زیست آفت و تعداد نسل تولید شده بیـانگر   ).6است (

این است که در مناطق گرمتر فعالیت آفت تداوم بیشـتري دارد. ایـن   
هاي تاریک و مرطوب گیاه نظیر اتصال میـوه بـه   سپردار بیشتر محل

 هـاي نمایـد. پـوره  دمگل و طوقه درختان را براي استقرار انتخاب می
هاي نارنجی رنگ روي پوست میوه سپردار روي میوه باعث ایجاد لکه

پسندي شده ولی رنگ در تعداد کم گاهی باعث بازارمی شود که این 
پسندي رت شدید و بد شکلی میوه از بازاردر جمعیت باال به دلیل خسا

هاي درختـان بـادام در آخـر    هاي شدید برگکاهد. در آلودگیهلو می
کنند، ن طبیعی روي درخت خشک شده و ریزش نمیفصل قبل از خزا

شود و موجب عـدم   هاي بادام دیده میناهنجاري رشد نیز روي شاخه
هـایی کـه آلـوده    گردد. ضـمناً شـاخه  هاي بادام میرشد طبیعی شاخه

ریباً کنند. دم میوه هاي بادام نیز تقهاي ریزتري تولید میهستند میوه
که خسارت اقتصادي چنـدانی هـم    شودهمیشه به این آفت آلوده می

  ندارد.  

بررسی  ) در3نتایج پژوهش حاضر با آنچه که برلینگر و همکاران (
هاي درخـت  در همه قسمت M.halli خود مبنی بر این که سپرهاي 

هـاي در حـال رشـد یـا در محـل      شدند ولی در زیر جوانـه ساکن می
تـري از  هاي اصلی جمعیت فراوانهاي پوست درخت روي شاخهشکاف

) 3سپردار بوده است مطابقت داشت. مطالعـات برلینگـر و همکـاران (   
کنـد و  مـی  گیاهـان را ضـعیف   M. halliنشان داد که تغذیه سپردار 

ممکن است کاهش عملکرد داشته باشد. با این حال، مهمترین آسیب 
شـود.  هاي ثابت شده روي میـوه ایجـاد مـی   اقتصادي به وسیله پوره

هاي قرمز رنگ به قطر تغذیه سپردار شامل گودشدگیآسیب ناشی از 
هاي قرمز بود که بعد از مرگ سـپردارها  متر در پوست، یا لکهمیلی 2

یابند. که این موضوع خود بخود قیمت میوه در بـازار را بـه   توسعه می
حاضـر نیـز همـه انـواع      دهد. در بررسیطور قابل توجهی کاهش می

مطالعه در منطقه سامان بـه خـوبی    هاي موردخسارت در درختان باغ
تا زمانی که دما مناسب باشد و شرائط اجازه  به طور کلی .مشهود بود

که مشـاهدات در  باشد. به طوريدهد این آفت قادر به تولید نسل می
عالی نشان داد که در اواخـر شـهریور مـاه    منطقه شوراب صغیر و چم

لغین روي میزبـان  هـاي سـن اول و دوم و بـا   ترکیبی از جمعیت پوره
حضور دارند. این تولید مثل ممتد و بدون وقفـه در تعـداد دیگـري از    

که سپردار هم مشاهده شده است، به طوري Diaspididaeهاي گونه
 6تـا   2توانـد  می Aonidiella aurantii (Maskell)قرمز مرکبات 

سال برحسب فراهم بودن شرائط محیطی تولید نماید. آفـت   نسل در
نسل و در مناطق  3قرمز در مناطق گرم در استرالیا در هر سال  سپردار

  ). 2کند (نسل در سال تولید می 2سرد ساحلی 
با توجه به این که تقریباً بیشتر فصل بهار و تمام فصل تابسـتان  

ها متولد و پس از خارج شدن از زیر سپر بـه  هاي سن اول از مادهپوره
بسـیار   ل شیمیایی ایـن سـپردار  پردازند، کنترگردش روي میزبان می

هـا حضـور   ي طوالنی روي سرشاخهها در دورهمشکل است. زیرا پوره
ي خروج ها در صورتی مؤثر است که دورهدارند و مبارزه علیه این پوره

طور کلی با توجه به وجود تداخل نسل و ظهور آنها طوالنی نباشد. به
ها و بالغین، مبارزه با ها و همچنین حضور همزمان پورهتدریجی پوره

آن با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا استقرار حشرات ماده کامل و حتی 
ها و درزها باعث حفاظـت قابـل   ها، داخل شکافها در زیر جوانهپوره

شـود و در  توجه مراحل زیستی آفت در مقابل اثر سموم شیمیایی مـی 
هاي باغ عال درنتیجه موجب بقاي این آفت و حذف دشمنان طبیعی ف

توان پیشنهاد نمود که با اعمال گردد. به هر حال میمورد سمپاشی می
مدیریت صحیح و مطلوب و به خصوص با کاهش مصرف سـموم یـا   

هاي معدنی بتوان خسارت ناشی از جمعیت سایر آفات را ناچیز و روغن
یا غیر اقتصادي نمود و در عین حال با اتکاء به دشمنان طبیعی موجود 

 ، خسارت این آفت را بدون مصرف سموم شیمیایی کاهش داد.  در باغ
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