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 چکیده

اقتصادی جددی بدیای صوصدو       تهدید به عنوان یک که، از جمله آفاتی است  Maconellicoccus hirsutus (Green)شپشک آردآلود صورتی
 یدرجه 35±2و  30، 25، 20دصای 4در  شناسی آفت زیست . در این توقیقشودصوسوب صیگیصسییی کشاورزی در بسیاری از صناطق گیصسییی و نیمه

هدای  روی بوتده  بیگدی هدای  و نید  درون قسد    ((ساعت )روشدنایی: تداری ی   10:14وری درصد و دورة ن 65±5)رطوبت نسبی  سلسیوس در آزصایشگاه
در این بیرسدی صیدانگین طدول کد       شد. صطالعهی در فضای سب  شهیی اهواز صی بان گیاههمچنین تغیییا  انبوهی آن روی این  و بیرسی چینی ختمی
بود. همچندین   روز 93/36±64/0و  18/38±68/0، 68/51±84/0، 18/91±15/1تیتیب ی رشدی شپشک صاده از تخم تا صیگ در دصاهای با ، بهدوره

در دصدای   روز صواسدبه شدد.   37/21±62/0و  33/24±58/0، 67/33±48/0، 69/60±57/1تیتیدب  های نی در شیایط صذکور بهاین صقدار بیای شپشک
دصای ی سلسیوس بیشتیین و در درجه 20های صاده و نی در دصای ی رشدی بیای شپشکطول ک  دوره ها تسییخ نشدند.تخم ی سلسیوسدرجه 1±15
های بیگی، تعداد تیین دوره زندگی و بیشتیین باروری را داشت. بی اساس نتایج قس درجه شپشک کوتاه 30در دصای  ی سلسیوس کمتیین بود.درجه 35
ل تدا سدو    نتایج حاص  از بیرسی انبوهی جمعیت نشان داد که نس  او هست نس  در سال تعیین شد. حداکثی در اهواز های شپشک آردآلود صورتینس 

تواند دورنمای صناسبی به صوققین در  دادند، دارای بیشتیین جمعیت بودند. تلسیق اطالعا  حاضی با توقیقا  گذشته صیهای بهاره را تش ی  صیکه نس 
 خصوص تالش بیای کنتیل این آفت در اییان ارائه دهد.

 

 : تغیییا  جمعیت، تعداد نس ، فضای سب شهییهای کلیدیواژه

 

 مقدمه
1  

 Maconellicoccusآردآلددددددود صددددددورتی شپشددددددک

hirsutus(Green)(Hem.: Pseudococcidae)  تهدیددد اقتصددادی
جدی بیای صوصو   کشاورزی در بسیاری از صنداطق گیصسدییی و   

گیصسییی است و در صور  عد  کنتیل، خسدار  آن بده صددها    نیمه
این آفدت در قداره آصیی دا،     (.4و  10، 7رسد )صیلیون د ر در سال صی

پدیاکن  دارد و دارای بدی  از   آفییقا، آسیا و نی  استیالیا و اقیانوسدیه  
ها ارزش اقتصدادی  گونه گیاه صی بان است که تعداد زیادی از آن 330
تدوان بده    کندد صدی  (. از جمله خساراتی که این آفت ایجاد صی4) دارند
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های جوان و صدیگ  ها و شاخهتیشح زیاد عسلک، بدش لی شدید بیگ
سدم در صود     گیاه صی بان اشاره کید که این بدش لی در اثدی ت ریدق  

با وجود آن ده ایدن شپشدک از     (.4و 16شود ) تغذیه شپشک، ایجاد صی
بده بعدد در    1370از دهه  در اییان صشاهده شده است، اصا 1348سال 
هدای   عنوان آفت گد ارش شدده و صی بدان   بههای جنوبی کشور استان

(. آفدت صدذکور بدیای    11 و 10صختلسی را صورد حمله قیار داده است )
 چینددی هددای ختمددیدر اسددتان خوزسددتان از روی درختچدده بددار اولددین

Hibiscus rosa-sinensis L.(Malvaceae)  در شهی اهواز در بهمن
 (.2و  1شناسایی شد ) آوری وجمع 1388صاه سال 
تیین صی بان شپشک آردآلود صهم H. rosa-sinensis چینیختمی

است کده در  دار و همیشه سب  ای گ بوته ،(. این گیاه8) صورتی است
عنوان یک گیداه زینتدی کاشدته    گیصسییی بهصناطق گیصسییی و نیمه

هدوایی  ب و بدا شدیایط آ  جمله گیاهانی است کده   شود. این گیاه ازصی
شد  خسار  این  ی خوبی دارد.سازگار خوزستان و استان شهی اهواز

حددی   ز بهچینی در بیخی صناطق اهواهای ختمیشپشک روی درختچه

 )علوم و صنایع كشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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های آلوده و خسار  قاب  تدوجهی بده   به قطع درختچه بوده که صنجی
 (.1فضای سب  شده است )

هدا   ثی بی بقا و انبوهی شپشدک ؤدصا ی ی از عواص  صهم صویطی ص
مو بدا سدیعت بسدیار کمتدیی اتسداق      در دصای پایین رشد و ن باشد.صی
افتد و صد  زصان صاندگاری حشدیه در هدی صیحلده رشددی بیشدتی       صی

اهای با تی ارتباط غیی خطی بین سیعت رشد حشیه خواهد بود. در دص
توان دصای بهینه بیای رشد و اف ای  دصا وجود دارد. بی این اساس صی

و نمو حشیه و حد با  و پایین دصایی بیای رشد حشیه را صعین نمدود.  
کند تا شدیایط پدیورش حشدیه در آزصایشدگاه     این اطالعا  کمک صی

بیندی شدود و    در طبیعدت پدی    صشخص گیدد، پویایی جمعیت حشیه
ها و یا رهاسازی دشمنان طبیعدی بدیای   ک  زصان صناسب کاربید آفت

درجده   27(. در آصیی دا دصدای   15 و 12، 5کنتیل آفت به دست آیدد ) 
( اصا در 5روی ختمی چینی بیای رشد آن صناسب تشخیص داده شده )

درجه دصای صناسب بیای رشد آن صعیفدی شدده اسدت.     38هند دصای 
 Praecitrullus fistulous (Stocks)البته آزصای  اخیدی روی گیداه  

(Cucurbitaceae) ( 12انجا  شده است .) 
شناسدی شپشدک   ای روی زیسدت کنون صطالعده باتوجه به این ه تا

در اییان انجا  نگیفته است،  ز  است  M. hirsutusآردآلود صورتی 
شناسی شپشک در صنطقده انجدا    که توقیقا  پایه درخصوص زیست

هدد  از   گیید تا بتوان از نتایج آن، جهت کنتیل آفت اسدتساده نمدود.  
 .Mورتی شناسدی شپشدک آردآلدود صد     این توقیدق، صطالعده زیسدت   

hirsutus تعیدین   در شدیایط آزصایشدگاهی و نید     دصاهای صختلف در

-و روی بوتده  1های بیگدی در قس  تعداد نس  و تغیییا  جمعیت آن

 فضای سب  شهیی اهواز بود. در چینی های ختمی
 

 ها مواد و روش

 M. hirsutusشناسی آزمایشگاهی زیست

از روی  هددای بددالغی بودنددد کددهصدداده، ی شپشددکجمعیددت اولیدده
کده  در شهیک صس ونی سازصان آب و بدیق  چینی های ختمیدرختچه

و بده آزصایشدگاه    آوریاولین کانون آلودگی در شهی اهدواز بدود، جمدع   
 ها از دشمنان طبیعدی صنتق  شد. پ  از اطمینان از عاری بودن نمونه

از آنها در صطالعا  استساده شد. جهت انجا  این آزصایشدا  از ردیو    
 قبد  از انجدا    شدد.  صتدی( اسدتساده  سدانتی  8×6×2شسا  ) پالستی ی

بیای دو نس  در آزصایشگاه پیورش یافت و بدا  آزصایشا  جمعیت اولیه
جدوان   نتاج آنهدا آزصایشدا  آغداز شدد. درون هدی ردی  یدک بدیگ        

صیطوب قیار گیفت. روی هی بدیگ   کاغذی چینی روی دستمال ختمی
ساعت قب  گذاشته شده بود  12در  که سن چهار الی پنج عدد تخم هم

صور  روزانه بیرسی شددند. پد  از   زصان تسییخ، بهتا  قیار داده شد و

                                                           
1- Clip-cage 

شد.  ها از روی بیگ حذ ی آن، بقیه2خ نده هایپورهاستقیار ی ی از 
 صور  روزانه انجدا  گیفدت و  ت یار آغاز شد و به 40این صشاهدا  با 

ی  در ژرصیناتور و طول دوره صیاح  صختلف رشدی ثبت شد. این آزصا
ی سلسدیوس، رطوبدت   درجده  35±2و  30، 25، 20، 15در پنج دصای 

 انجا  گیفدت.  )تاری ی:روشنایی( 14:10ی نوری درصد و دوره 5±65
 عددد شپشدک صداده بعدد از     20به صنظور بیرسی تولید صث  شپشدک  

های نی نگهداری شد تدا ندوت تولیدد    ی سن سه، جدا از شپشکصیحله
به دلی  این ه شدمارش   ا دوجنسی بودن( آنها تعیین شود.صث  )ب یزا ی

های تولیدی روزانه شپشک صستل   جابجایی آن و خدالی کدیدن   تخم
له صوجب تن  بده شپشدک و   وزانه کیسه تخم شپشک بود، این صسأر

شد. بنابیاین از شدمارش تخدم روزانده     گذاری آن صیجلوگییی از تخم
ارج شده از کیسه تخم شپشک های خ نده خ خودداری شد و فقط پوره
 صاده شمارش و ثبت شد.

 

در  هلا  رگیلی  در قفل   M. hirsutus تعیین تعداد نسل  

 شگایط صحگایی

های آن های رشدی شپشک و تعیین تعداد نس بیرسی طول دوره
اهدواز   ی نیوسدایت چینی در صنطقده های ختمیدر سال، روی درختچه

("E37 '42 °48 N"48 '20 °31)  .49این آزصدای  بدا   انجا  گیفت 
های صتدوالی در فصدول صختلدف سدال     قس  بیگی آغاز شد و در نس 

های بیگی پنج الی ش  عدد تخدم  یک از قس  درون هی اداصه یافت.
، قیار داده شد و تا زصان ساعت قب  گذاشته شده بود 12در  که سن هم

ها، استقیار ی ی از خ ندهروزانه صورد بازدید قیار گیفتند. پ  از  تسییخ،
هدای  یک از قسد   ها از درون قس  بیگی حذ  شدند. هیی آنبقیه

صدور  روزانده صدورد    ی زندگی شپشک، بهبیگی تا کاص  شدن چیخه
بازدید قیار گیفت و تغیییا  صیبوط به صیاحد  رشددی شپشدک ثبدت     

 شد. این آزصای  به صد  ی سال انجا  شد.
 

 در شگایط صحگایی M. hirsutus رگرسی تغییگات جمعیت

 جهت تعیین چگونگی تغیییا  انبوهی جمعیت شپشک در اهدواز، 
ی (هی دو هسته ی بار از دو صنطقده 17به روش ساوث وود و هندرسن )

ی کشداورزی دانشدگاه   شهیک صس ونی سازصان آب و بیق و دانش ده
حدددود سدده کیلددوصتی از ی دددیگی ی فاصددلهشددهید چمددیان اهددواز بدده

بدیداری پدنج درختچده    هایی صور  گیفت. در هی نمونده بیداری نمونه
صور  تصادفی انتخاب و از چهار جهت جغیافیایی در دو ارتسات با   به

صتدی جددا و بده     هدایی بده طدول پدنج سدانتی     و پایین درختچه، شداخه 
صیاح  صختلدف رشددی شپشدک شداص       آزصایشگاه صنتق  شد. سپ 

کاص  نی و صداده بده تس یدک     های سنین صختلف و حشیا تخم، پوره

                                                           
2- Crawlers 
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 ها شمارش و ثبت شد. روی شاخه و بیگ
 

 ها تجزیه و تحلی  داده

هدای رشددی از تولید     بیای تج یه و تولی  آصداری طدول دوره  
در صدور  صعندادار شددن تولید       طیفده اسدتساده شدد.    واریان  یک

و بدا   درصدد  1های بدست آصدده در سدطح احتمدال    واریان ، صیانگین
آزصددون نیصالیتدده بدده دو روش  صقایسدده شدددند. SPSS20افدد ار  نددی 

Shapiro-Wilkinson  افددد ار  در ندددیSPSS  و روشAnderson-

Darling  اف ار  در نیMinitab15  انجا  گیفدت.   درصد 1و در سطح
 سازی شدند. ها از طییق صواسبه ریشه دو  نیصال درصور  ل و  داده

 

 نتایج و بحث

 M. hirsutusآزمایشگاهی  شناسیزیست

درجده   20نشان داد که در دصدای   نتایج حاص  از تولی  واریان 
 ;F=214.5صیددددانگین طددددول صیاحدددد  رشدددددی تخددددم )   

df=3,131;P<0.001 ( سددددددددن یددددددددک ،)F=226.1; 

df=3,112;P<0.001( سدددددددددددددن دو ،)F=112.5; 

df=3,103;P<0.001( سن سه ،)F=42.2, df=3,100;P<0.001 ،)
گددذاری (، تخددمF=63.8;df=3,88;P<0.001گددذاری )قبدد  از تخددم

(F=85.3;df=3,83;P<0.001   افددددددددددددیاد کاصدددددددددددد ،)
(F=348.5;df=3,83;P<0.001  و کدددددددد  دوره زندددددددددگی )
(F=733.5;df=3,83;P<0.001) داری بیشتی  به طور صعنی هادر صاده

درجده صیدانگین    20دصدای  همچندین در   (.1از سایی دصاها بود )جدول 
(، سدن  F=191.3;df=3,112;P<0.001طول صیاح  رشدی تخدم ) 

(، سددددددددددن دو F=183.6;df=3,106;P<0.001یددددددددددک )
(F=61.2;df=3,97;P<0.001   سدددددددددددددن سددددددددددددده ،)
(F=158.3;df=3,90;P<0.001  سددددددددددددن چهددددددددددددار ،)
(F=114.6;df=3,89;P<0.001)(  افیاد کاص ،F=25.5; df=3,76; 

P<0.001( و ک  دوره زندگی )F=410.5; df=3,76; P<0.001 در )
 (.2داری بیشتی از سایی دصاها بود )جدول  صعنی نیها به طور

 به طور کلی در هی دو جن  های رشدیبا اف ای  دصا طول دوره
طدول  ن بیرسدی صیدانگین   در ای به طوری که، نی و صاده کاه  یافت.

، 25، 20ی رشدی شپشک از تخم تدا صدیگ آن در دصاهدای    ک  دوره
تیتیدب  صداده بده  هدای  ی سلسیوس، بیای شپشدک درجه 35±2و  30
بود. همچنین این صقددار بدیای   روز  93/36و  18/38، 68/51، 18/91

و  33/24، 67/33، 69/60تیتیدب  های نی در شیایط صذکور بده  شپشک
ی سلسیوس درجه 15هایی که در دصای روز صواسبه شد. تخم 37/21

نگهداری شدند، بعد از صدتی چیوکیده شده و از بین رفتندد و بیرسدی   
طدول  ناسی در این دصا صقدور نگیدیدد. بیشدتیین و کمتدیین    شزیست

 35و  20بده تیتیدب در دصدای     های صاده و ندی ی زندگی شپشکدوره
هدا نشدان داد کده در دصاهدای     بیرسدی  اتساق افتاد. ی سلسیوسدرجه

ای کدده جداگاندده و دور از ادههددای صددشپشددکهددیی یددک از  صختلددف
اری ن دیده و بعدد از   گدذ های نی نگهداری شدده بودندد، تخدم    شپشک

گدذاری،  گذشت حدود یدک صداه از بدین رفتندد. بندابیاین بدیای تخدم       
هدای تولیدد شدده در دصاهدای     گیدیی  ز  بدود. صیدانگین پدوره     جست
و  2/322±18/6، 8/268±82/7، 2/152±25/6الذکی بده تیتیدب    فوق
درجده، در بقیده دصاهدا     35و  25به ج  دصاهدای   بود. 86/11±3/240

 ;F=76.25) دار داشدتند  هدا بدا ی ددیگی اخدتال  صعندی     تعدداد پدوره  

df=3,84; P<0.0001.)  تدیین دوره  درجه شپشک کوتاه 30در دصای
چنانچده قصدد پدیورش انبدوه      زندگی و بیشدتیین بداروری را داشدت.   

شپشک به صنظور پیورش دشمنان طبیعی آن وجود داشته باشدد، ایدن   
  باشد.دصا صناسب صی

شناسی ایدن   ( در بیرسی زیست5) هم اراننتایج توقیق چانگ و 
ی سلسدیوس  درجده  15های ختمی چینی در دصای شپشک روی قلمه

در  ها در این دصا صشابه بود. با نتایج این توقیق یعنی عد  تسییخ تخم
طددول دوره زندددگی  درجدده سلسددیوس 30و  25، 20سددایی دصاهددای 

 30ه در روز بدود کد   8/52و  5/52، 6/94تیتیدب  های صاده بهشپشک
حاضدی بدود. ایدن صقدادیی بددیای      تدی از نتدایج توقیددق  درجده طدو نی  

طول کشدید کده در   روز  8/29و  9/34، 1/70تیتیب های نی به شپشک
روز طدو نی تدی از    10درجه سلسیوس دوره زندگی حددود   20دصای 

در  تواند این باشد کده ها صیتوقیق حاضی بود. ی ی از عل  این تساو 
چیندی اسدتساده   هدای ختمدی  از قلمده  (5) و هم ارانچانگ آزصایشا  

چینی استساده شدد کده   های ختمیگیدید، اصا در توقیق جاری، از بیگ
دلید  دیگدی    شددند. البته روزانه و قب  از ناصناسب شدن، تعویض صدی 

تواندد تسداو  احتمدالی در    اختالفا  صوجدود در ایدن دو توقیدق، صدی    
این دو توقیق باشد. زیدیا در   ی شپشک استساده شده درجمعیت اولیه

درجده   35توقیق حاضدی شپشدک توانسدت دوره زنددگی خدود را در      
( 5سلسیوس با صوفقیت ت می  کند اصا در صطالعه چانگ و هم داران ) 

های بیرسی شده نتوانستند صیاح  بعدی رشدد را بدا    هیی کدا  از تخم
ه صوفقیت طی نموده و این دصا بعنوان حد صتوقدف کنندده رشدد حشدی    

در  (5) چاندگ و هم داران  با توجه بده این ده آزصایشدا      صعیفی شد.
درجده   30صیاصی آصیی ا انجا  شده که دارای صیانگین دصای پایینتی از 

سلسیوس در سال است، شاید حضور این شپشک در اقلیم گی  جنوب 
اییان توانسته توانایی با تیی بیای توم  گیصا در جمعیت آن ایجداد  

 نماید.
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 دما چهار در چینیختمی برگ روی Maconellicoccus hirsutusمادةافراد  )روز( یاستاندارد( طول مراحل مختلف رشد یخطا (±میانگین -1 جدول

 آزمایشگاه در
Table 1- Mean (±SE) duration of different life stages (day) for females of Maconellicoccus hirsutus on Chinese hibiscus leaf at 

four laboratory constant temperatures 

 Stages/ یرشد مراحل Temperature (C°)دما
35 30 25 20 

5.93±0.16c 6.33±0.25c 8.71±0.17b 14.33±0.37a تخم/Egg 

6.17±0.17c 5.6±0.22c 8.31±0.23b 17.12±0.62a  1سن/Nymph 1 

4.12±0.27c 5.5±0.28b 6.23±0.28b 14.09±0.67a  2سن /Nymph 2 

5.12±0.31c 6.00±0.28c 7.7±0.29b 11.72±0.73a  3سن/Nymph 3 

7.20±0.58b 5.70±0.36b 6.63±0.29b 15.52±0.87a  گذاریقب  از تخم/Preoviposition 

6.13±0.36c 7.37±0.33bc 8.54±0.35b 17.53±0.91a گذاریتخم/Oviposition 

15.87±0.52c 14.93±0.35c 20.54±0.41b 35.65±0.68a  افیاد کاص/Adults 

36.93±0.64c 38.18±0.68c 51.68±0.84b 91.18±1.15a ک  زندگی/Life span 

 (.>LSD ،01/0Pآزصون )  است دار صعنی اختال  عد  دهنده نشان ردیف هی در صشابه حیو  با هایصیانگین

Means in each row followed by the same letters are not significantly different (LSD test, P<0.01). 

 
 دما چهار در چینیختمی برگ روی Maconellicoccus hirsutus نرافراد  )روز( یاستاندارد( طول مراحل مختلف رشد یخطا (± میانگین -2 جدول

 آزمایشگاه در
Table 2- Mean (±SE) duration of different life stages (day) for males of Maconellicoccus hirsutus on Chinese hibiscus leaf at 

four laboratory constant temperatures 

 Stagesمراحل رشدی/  Temperature (C°) دما
35 30 25 20 

5.90±0.18c 6.70±0.29c 8.63±0.19b 15.4±0.50a تخم /Egg 

6.04±0.27c 5.61±0.20c 8.08±0.18b 17.48±0.80a  1سن /Nymph 1 

4.00±0.21c 4.19±0.15c 5.72±0.24b 9.10±0.46a  2سن /Nymph 2 

2.01±0.72c 2.04±0.68c 3.03±0.17b 7.22±0.34a  3سن /Nymph 3 

1.95±0.50d 3.26±0.18c 4.93±0.19b 7.06±0.35a  4سن /Nymph 4 

1.56±0.12d 2.38±0.17c 3.15±0.21b 4.31±0.28a  افیاد کاص /Adults 

21.37±0.62c 24.33±0.57c 33.67±0.48b 60.69±1.57a  ک  زندگی/Life span 

 (.>LSD ،01/0Pآزصون ) است دار صعنی اختال  عد  دهنده نشان ردیف هی در شابهص حیو  با هایصیانگین

Means in each row followed by the same letters are not significantly different (LSD test, P<0.01). 

 

های ختمدی چیندی    شناسی این حشیه روی بیگ در صطالعه زیست
درجه سلسیوس در آزصایشگاه در دو توقیق صج ا توسدط   27در دصای 

اح  رشددی  (، طول صی3( و آریستی ابال و هم اران )13پیساد و خان )
ن دیک به توقیق حاضی بود. بی اساس نتایج به دست آصده از توقیدق  

گییی نیازصند است کده بدا   حاضی این شپشک بیای تولیدصث  به جست
( صطابقت دارد. اگیچده گ ارشداتی از تولیدد    5نتایج چانگ و هم اران )

صث  آن به طییق ب یزایی یا تیکیبی از تولیددصث  جنسدی و ب یزایدی    
 (.4دارد )وجود 

 30( کمتیین صی ان تولید تخم در 5در صطالعه چانگ و هم اران )
تخدم( بدود. در    300درجده )  25تخدم( و بیشدتیین آن در    103درجه )

درجده   20حالی که در توقیق حاضی کمتیین تعداد پوره ثبت شدده در  
( بدود. آریسدتی ابال و   322درجده )  30( و بیشتیین آن در دصدای  152)

تخم را روی سده واریتده صختلدف     377و  312، 309نی  ( 3هم اران )
درجه ثبت نمودند. اصا به طور کلی صی ان بداروری   27ختمی در دصای 

 540تا  84این حشیه بی اساس گونه صی بان گیاهی بسیار صتساو  و از 
در صطالعدده حاضددی سددیعت رشددد   (.4تخددم گدد ارش شددده اسددت ) 

نظی صشابه آزصای  کت ی و های نی از صاده بیشتی بود و از این  شپشک
( بود که در دو فص  زصستان و تابستان روی کدو تنب  در 9کای )بالی

( حشیا  صاده 5هند انجا  گیفت. اصا در آزصایشا  چانگ و هم اران )
درجه(  30به ج  در دصای های نی )با اختال  اندکی سییعتی از شپشک

ر توقیقی طول عمی ( د12ی بلوغ رسیدند. پتی  و هم اران ) به صیحله
، 25صاده از یک نژاد ب یزای شپشک آردآلود صورتی را در پنج دصدای  

بیرسدی   P. fistulousی سلسیوس روی گیاه درجه 42و  38، 35، 29
ی درجده  35و  25دصاهدای   ها طول عمی این شپشک را درکیدند. آن
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روز گ ارش کیدندد کده از نتدایج     33/19و  33/22تیتیب سلسیوس به
(. اخدتال  صوجدود   1)جددول   ی جداری کمتدی اسدت   از صطالعه حاص 

احتما ً به علت تساو  در نوت گیاه صی بان استساده شده در دو توقیدق  
پیساد و خدان   باشد.ی شپشک صیو یا تساو  احتمالی در جمعیت اولیه

( نشان دادند که طول دوره زندگی شپشک و درصدد بقدای آن در   13)
ی چهار صی بدان گیداهی صتسداو  صقددار     درجه سلسیوس رو 27دصای 

کمی با ی دیگی تساو  داشت. اگی چه صی ان باروری شپشک روی این 
( چیخده  3داری نداشت. آریستی ابال و هم داران )  گیاهان تساو  صعنی

درجه روی سه رقم ختمی چینی که  27زندگی این حشیه را در دصای 
باشدند را بیرسدی    رفت حساسیت صتساوتی به این آفت داشته انتظار صی

گدذاری  نموده و نتیجه گیفتند که نیخ رشدد، بقدا، انددازه و دوره تخدم    
اگی چه باروری شپشدک روی   شپشک روی این سه رقم تساوتی ندارد.

 رقم حساس بیشتی بود.
 

هلا  رگیلی در   در قفل   M. hirsutus نسل  تعلداد   حلداثرگ 

 شگایط صحگایی

ی نیوسایت در صنطقه 1390بی اساس نتایج به دست آصده در سال 
حداکثی هسدت نسد  در    های شپشک آردآلود صورتیاهواز، تعداد نس 

صیانگین طول صیاحد  رشددی   (. همچنین 3 سال تعیین گیدید )جدول
(، سددددن یددددک  F=44.4; df=5,197; P<0.001تخددددم )

(F=40.6;df=5,197; P<0.001 ( سدن دو ،)F=54.6;df=5,197; 

P<0.001( سددن سدده ،)F=58.4;df=5,197; P<0.001 ،) قبدد  از
( و کدد  ایددن دوره F=58.3;df=5,197; P<0.001گددذاری )تخددم

(F=102.7;df=5,197;P<0.001 در نس ) ها با  های صختلف در صاده
هدای  نس  اول با تخدم  (.4داری داشت )جدول  ی دیگی اختال  صعنی

گذران، در اواسدط فدیوردین   های بالغ زصستانگذاشته شده توسط صاده
همدین   طدول انجاصیدد. بده   دو  اردیبهشت بده ی شد و تا نیمهصاه آغاز 

هددای بعدددی نیدد پ  از بلددوغ هددی شپشددک و بددا آغدداز تیتیددب نسدد 
های گذاشدته شدده نسد  قبد  اداصده پیددا کدید.        گذاری، با تخم تخم

 ،هدا صتاسسانه به دلی  صش ال  در بیرسی هم صان تعدداد زیداد نمونده   
اصدا از   غ صاده صیسدی نشدد.  صانی شپشک بالثبت دقیق طول صد  زنده

حدداکثی تعدداد نسد  در     آنجا که هد  این بخ  از آزصایشا  تعیدین 
ها، ثبت گذاری صادهطبیعت بود، پ  از بلوغ افیاد هی نس  و آغاز تخم

 3بالغ نس  قب  صتوقف و نس  جدیدد بیرسدی شدد. جددول      های داده
ی در طول صیاح  صختلف رشدد  4زصان آغاز و پایان هی نس  و جدول 

قاعدتا بدا توجده بده این ده دوره      دهد.هی نس  را در طبیعت نشان صی
هدای ایجداد شدده    گذاری افیاد صاده کاص  طدو نی اسدت، نسد    تخم

های دییتی صتولد شدده در   هایی که پوره همپوشانی داشته و تعداد نس 
 کنند کمتی خواهد بود.طول سال ایجاد صی

تان با کداه  دصدای هدوا    های ششم و هستم در پایی  و زصسنس 
صصاد  شده و سیعت رشد شپشک در این دو نس  به شد  کداه   
یافت. در طول فص  زصستان اص دان بیرسدی طدول صیاحد  صختلدف      

ی صدوصی  رشدی شپشک صیسی نشد. چون خارج کیدن شپشک از توده
هدا در  بیرسدی  ی تخم در این فص  باعث از بین رفتن آن شدد. کیسه

طول زصستان نشان داد صیاح  صختلف رشدی در این زصان رداهیا بدا   
 کندی رشد صواجه هستند. 

 

 1390ی نیوسایت اهواز در سال  چینی در منطقه های برگی روی ختمیدر قفس Maconellicoccus hirsutusتعداد نسل شپشک  -3 جدول

Table 3- Number of generations of the mealybug Maconellicoccus hirsutus in clip cages on Chinese hibiscus shrubs at new site 

region of Ahvaz in 2011 

 متوسط رطوبت نسبی
Average of RH 

 متوسط درجه حرارت
Average of 

temperature 

 پایان نسل
End of 

generation 

 شروع نسل
Start of 

generation 

 نسل
Generation 

38.7% 28.4°C Early May Early April 1 

  اواسط فیوردین اواسط اردیبهشت  

34.1% 35.8°C Late June Early May 2 

  اواسط اردیبهشت اوای  تیی  

35.9% 37.5°C Late July Late June 3 

  اوای  تیی اوای  صیداد  

38.1% 37°C September Late July 4 

  اوای  صیداد شهییور تا اوای  صهی  

40.3% 31.1°C Late October September 5 

  شهییور تا اوای  صهی اوای  آبان  

46.7% 17.7°C January Late October 6 

  اوای  آبان دی صاه  

50.9% 13.9°C Early April January 7 

  دی صاه اواسط فیوردین  



 237 ...در چینیروي ختمی Maconellicoccus hirsutus زیست شناسی شپشک

های برگی در قفس Maconellicoccus hirsutusماده های مختلف شپشک نسل )روز( رشد یدورهطول  (استاندارد یخطا±) میانگین -4جدول 

 1390در سال  اهواز تچینی در منطقه نیوسایهای ختمیروی درختچه

Table 4- Mean (±SE) duration (day) of different generations of the mealybug Maconellicoccus hirsutus in clip cages on 

Chinese hibiscus shrubs at new site region of Ahvaz in 2011 

 6نسل 

Generation6 
 5نسل 

Generation5 
 4نسل 

Generation4 
 3نسل 

Generation3 
 2نسل 

Generation2 
 1نسل 

Generation1 
 مراحل رشدی

Developmental stages 
10.33±0.33a 7.03±0.20c 5.58±0.14d 6.2±0.20d 6.14±0.15d 8.4±0.31b تخم /Egg 

       

13.67±0.61a 8.09±0.34c 6.84±0.22c 7.57±0.32c 7.65±0.22c 9.93±0.31b  1سن /Nymph 1 

       

13.8±0.45a 7.68±0.32c 11.05±0.36b 7.43±0.23c 7.60±0.24c 7.82±0.24c  2سن /Nymph 2 

       

14.92±0.78a 8.77±0.42c 12.21±0.65b 7.80±0.25cd 7.37±0.25de 6.64±0.20e  3سن /Nymph 3 

       

15.04±0.68a 8.00±0.42b 9.53±1.20b 6.4±0.35c 5.28±0.21c 5.87±0.20c 
-قب  از تخم 

 Preoviposition/گذاری

       

67.75±2.31a 39.59±0.80c 45.21±1.12b 35.40±0.65d 34.04±0.62d 38.67±0.85c  / صجموتtotal 

 (.>LSD ،01/0Pآزصون ) است دارصعنی اختال  عد  دهنده نشان ردیف هی در صشابه حیو  با هایصیانگین

Means in each row followed by the same letters are not significantly different (LSD test, P<0.01). 
 

درجه در آزصایشگاه تسییخ نشدد، بده    15در دصای  نجا که تخمآاز 
و بهمن که صیانگین دصای صویط در اهواز  های دی رسد در صاه نظی صی
در ایدن   رسد رشد حشدیه تاحددی صتوقدف گدیدد.    درجه صی 15به زیی 

ی پ  از خارج شدن از تخدم در اطدیا  تدوده    های خ ندهفص  پوره
اده ص دان صناسدبی را   ی صد ی تخم و در صجداور  حشدیه  صوصی کیسه

های سنین بعدد نید  در   جستجو کیده و در همان جا صستقی شدند. پوره
انددازی  های صوصی باقی صانده و در همدان صود  پوسدت    بالی توده

گدذرانی ایدن آفدت    کیدند و به رشد خود اداصه دادند. بنابیاین زصسدتان 
صیاح  صختلف رشددی در صجداور     ش  جمعی و به صور  دسته به
ی تخدم  ی صاده و در درون یا در  بالی صواد صوصی کیسهلنی حشیهک

 .ها سپیی شدی درختچهدر ش ا  و درز تنه و شاخه
عواص  صختلف صویطی صانند دصا، رطوبت، دوره ندوری و صی بدان   

( 6ثی باشد. فلچدی ) ؤتواند بی تعداد نس  آفت صگیاهی در هی صنطقه صی

در هند گ ارش  1ی پوساصنطقهنس  در سال در  10بیای این شپشک 
کیده است. با توجه به صساعد بودن شیایط آب و هوایی در آن صنطقه 

تواند قابد  توجیده باشدد.    نسبت به اهواز تعداد نس  بیشتی در آنجا صی
گ ارش دیگیی از بیرسی زیست شناسی ایدن حشدیه در طبیعدت بده     

 دست نیاصد.

 

 صحگایی در شگایط M. hirsutus تغییگات جمعیت شپشک

بدیداری از جمعیدت شپشدک آردآلدود     نتایج نمونه 3تا1های  ش  
در دو  1391لغایدت تیدی    1390صاه از فیوردین  16صورتی را به صد  

                                                           
1- Pusa 

ی صنطقه اهواز در شهیک صسد ونی سدازصان آب و بدیق و دانشد ده    
چینی نشدان  های ختمیکشاورزی دانشگاه شهید چمیان روی درختچه

های تغیییا  جمعیت حشدیا    اختصار ش   به دلی  رعایت دهند.صی
 نی ارائه نشده است. 

در  1390-91هدای  شیوت فعالیت شپشک آردآلود صورتی در سال
 1390صداه  ی دو  فدیوردین بدیداری، از نیمده  هدای صدورد نمونده   صو 

(. تا قبد   3های بالغ بودند )ش   صور  صادهصشاهده شد که اغلب به
هدای  زیدی پوسدتک تنده و شداخه     از این تاریخ شپشدک در شد ا  و  

هدا، اثدیی از آن دیدده    ه و بدیگ هدا پنهدان بدود و روی شداخ    درختچه
های جوان و تدازه  اصا در این تاریخ هجو  شپشک روی شاخه ،شد نمی

هدا و  روئیده صشاهده شد. وجود تعداد زیادی صورچه در اطیا  شپشدک 
ی هندده ها، نشدان د های درختچهها روی تنه و شاخهحیکت نواری آن
هدای  هدا از پناهگداه  ها در جابجایی و انتقال شپشکنق  صهم صورچه

های تازه روئیده بود و با دنبدال کدیدن   و بیگ هگذارن به شاخزصستان
شد به وجود آلودگی و صو  استقیار شپشدک پدی   ها، صیصسیی صورچه
های جدوان صی بدان،   های بالغ پ  از صستقی شدن در قسمتبید. صاده
گذاری کیدند و پد  از صدد  کوتداهی جمعیدت نسدبتا      تخمشیوت به 

هدا دیدده شدد.    زیادی از صیاح  رشدی صختلف شپشک روی درختچه
هدا  های اردیبهشت و خدیداد روی درختچده  تیاکم جمعیت آفت در صاه

هدای ندی، همچندین    (. تعداد شپشدک 3تا  1های  بسیار زیاد بود )ش  
گییی، در این صوقع از سال تهای زیستی آنها صانند پیواز و جسفعالیت

 بیشتی صشاهده شد.
ی کشاورزی دانشگاه شهید چمیان، با صسداعد شددن   در دانش ده

هایی چینی، شپشکهای ختمیی درختچههوا در پایی  و روی  دوباره
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های جوان راهی شده و و بیگ هکه زنده صانده بودند، صجدداً روی شاخ
ها نسبت به فص  ا جمعیت آنشیوت به بازسازی جمعیت خود کیدند اص

 (. 3تا  1های  بهار بسیار کمتی بود )ش  
 در شهیک صس ونی سازصان آب و بیق اهواز در سه زصان از سدال 

های هم یست پاشی علیه صورچهیک سیی اعمال ناخواسته شاص  سم
(، کشت گیاهان آفتدابگیدان در  2/5/90)در  با شپشک آردآلود صورتی

( و هدیس  30/5/90)در  چینی آلوده به شپشکهای ختمیزیی درختچه
(، توسط صسئولین آن شهیک صور  گیفدت.  20/9/90)در  هادرختچه

ها شدود   توانسته باعث کاه  جمعیت آفت در این زصان این اعمال صی
حال به خداطی جمعیدت زیداد شپشدک در      (. با این3و  2، 1های  )ش  

و نمودارهدای   شهیک صذکور، تغیییا  زیادی در صجموت حاص  نشدد 
های بالغ در دو صنطقه روند ی سانی را نشان دادند ها و صادهتخم، پوره

  (.3و  2، 1های  )ش  
هدای گیفتدده شددده از هددی دو  در طدول فصدد  زصسددتان در نموندده 

تدا   1های  ی صورد بیرسی، اثیی از شپشک صشاهده نشد )ش   صنطقه
ن داد که این آفت ها نشارختچههای داخلی د( اصا بیرسی تنه و شاخه3
ها و زیدی پوسدتک   صور  حا   صختلف رشدی در درزها و ش ا  به

ی تخدم،  هدا و در  بدالی صدواد صدوصی کیسده     ی درختچهتنه و شاخه
 1391صجددا با آغاز بهار  جمعی زصستان را سپیی نمود.صور  دسته به

 هدای هایی که از عواص  طبیعی در اصان صانده بودند، از پناهگاهشپشک
هدای تدازه روییدده    و بیگ هگذران خود خارج شده و روی شاخزصستان

 (. 3راهی گیدیدند )ش   
نشدان داد کده    نتایج حاص  از بیرسی تغیییا  جمعیدت شپشدک  

دادندد، دارای  هدای بهداره را تشد ی  صدی    نس  اول تا سو  کده نسد   
بیشدتیین   رسدد طبق صشاهدا  بده نظدی صدی    بیشتیین جمعیت بوده و

های گدی   ه صی بان وارد کیدند. نس  چهار  صصاد  با صاهخسار  را ب
سال و اوای  صیداد تا شهییور بود. بیاسداس نتدایج حاصد  از بیرسدی     

در ایدن زصدان تلسدا  زیدادی در جمعیدت       صویایی جمعیت شپشک،
شپشک وارد شد. این کاه  جمعیت و تلسا  آن عدالوه بدی افد ای     

بان کده صنجدی بده طدو نی     بی  از حد دصا و ناصناسب شدن گیاه صی 
ی بلدوغ پدی  از   های سنین دو، سده و دوره ی رشدی پورهشدن دوره

علت فعالیت زیداد  تواند بههای قب  شد، صیگذاری نسبت به نس تخم
در  Nephus arcuatus Kapur (Col.:Coccinellidae)کسشدوزک 

ی صندداطق هددای آلددوده(. بیرسددی درختچدده1ایددن زصددان نیدد  باشددد )
های بیداری شده نشان داد که در تابستان، ناصناسب شدن قسمت نمونه

بود، باعدث شدد   خارجی گیاه صی بان که بیشتی در صعیض نور خورشید 
ها پناه بیده، بنابیاین تنهدا  های داخلی درختچه ها به قسمتکه شپشک

سدی  دار و صوسدو  بده  هدای سدایه  ها کده در قسدمت  تعداد کمی از آن
د. نس  پنجم هم صان با کاه  نسبی دصای هدوا  بیدند، زنده صاندن صی

چیندی در شدهییور تدا اواخدی صهدی      های ختمیو روی  صجدد درختچه
 تی کاص  شد. اتساق افتاد و بنابیاین نسبت به نس  چهار  سییع

پاشدی  چنان ه ذکی شد در شهیک صس ونی سازصان آب و بیق سم
بین بیدن  نظور ازصها بهناخواسته تنه و خاک اطیا  بیخی از درختچه

ی آن کاه  جمعیت آفت بود. های هم یست رخ داد که نتیجهصورچه
همچنین استقیار شپشک روی گیاهان آفتابگیدان کاشته شده در زیدی  

نشدان داد کده در    1390چیندی در اواخدی صدیداد    های ختمدی درختچه
هایی که در صور  وجود صی بان صناسب، آفت این گیاهان را به ختمی

یصای زیاد و خسار  شدید آفت ناصناسب شده بودند تدیجیح داده  اثی گ
ها صستقی شده اسدت. گیاهدان آفتدابگیدان بعدد از صددتی از      و روی آن

ثیی بسیار زیدادی در کداه    تواند تأیص صنطقه حذ  شد که این اقدا 
هدای  جمعیت آفت داشته باشد. این اقداصا  و همچنین هیس درختچه

صنجی به کاه  جمعیدت شپشدک    1390رصاه این صنطقه در اواسط آذ
تاکنون گ ارشی از بیرسی تغیییا   .تا بهار سال بعد در این صنطقه شد

 جمعیت این شپشک در شیایط صویایی صنتشی نشده است.
بیرسی جدول زندگی این شپشک نشان داده است که بدا داشدتن   
 نیخ تولید صث  و بقای زیاد قابلیت اف ای  جمعیدت خدود را در صدد    

(. همچنین چنان ه پیشتی ذکی شدد رداهیا   13 و 5، 4زصان کوتاه دارد )
جمعیت صوجود در جنوب اییان توانایی بیشتیی در توم  دصدای بدا    

تواندد بده سدایی    دارد. با توجه به این ه این آفدت بده طدور بدالقوه صدی     
سیق اطالعا  حاضی با توقیقی کده  های کشور گستیش یابد، تل استان

ن طبیعی روی جمعیت این شپشک در اهواز را بیرسدی  ثییا  دشمناتأ
تواند دورنمای صناسبی به صوققین در خصدوص تدالش    (، صی1نموده )

 بیای کنتیل این آفت در اییان ارائه دهد.
 

 سپاسگزاری

نویسندگان صیاتب تش ی خود را از دکتی هاجسون از صوزه صلی ول  
 این صقاله صسدتخیج از  نمایند.به خاطی شناسایی گونه شپشک ابیاز صی

ای است که با حمایت صالی دانشدگاه شدهید چمدیان اهدواز     پایان ناصه
 انجا  گیفته است.
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 اهوازشهرک سازمان آب و برق در و چینی در دانشگاه شهید چمران روی ختمی Maconellicoccus hirsutus تغییرات جمعیت تخم -1شکل 

Figure 1- Population fluctuations of eggs of Maconellicoccus hirsutus on Chinese hibiscus shrubs at Shahid Chamran 

University campus and residential complex of Khuzestan Water & Power Authority 

 

 
 شهرک سازمان آب و برق در اهواز وچینی در دانشگاه شهید چمران روی ختمی Maconellicoccus hirsutusهای تغییرات جمعیت پوره -2 شکل

Figure 2- Cumulative population fluctuations of nymphal instars of Maconellicoccus hirsutuson Chinese hibiscus shrubs at 

Shahid Chamran University campus and residential complex of Khuzestan Water & Power Authority 
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شهرک سازمان آب و برق در و چینی در دانشگاه شهید چمران روی ختمی Maconellicoccus hirsutusهای بالغ تغییرات جمعیت ماده -3 شکل

 اهواز

Figure 3- Population fluctuations of adult females ofMaconellicoccus hirsutus on Chinese hibiscus shrubs at Shahid Chamran 

University campus and residential complex of Khuzestan Water & Power Authority 
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