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 كيدهچ

 :.Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti (Hemi ،توتیا شپشک سپردار سفید 

Diaspididae) به منظور دکنخانواده گیاهی تغذیه می 5جنس در  121خوارکه از آفتی است چندین .
شهر انتخاب شد در شهرستان قائم کیوی باغ دوتغییرات جمعیت شکارگرهای این آفت، مطالعه شناسایی و 

 افزارو سپس با استفاده از نرم انجام 1951-55ها در طی دوره ی یک ساله آوری و شمارش نمونهو جمع
که شامل خانواده مختلف،  سهاز شکارگرها یی شده های شناسا. نمونهمورد آنالیز قرار گرفت SASآماری 

 Chrysoperla carnea و .Chilocorus bipustulatus (L.) ،Cybociphalus spهای گونه

(Stephens)  .جهت  چهاردر  هانتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که میانگین جمعیت شکارگربودند
هم نداشتند ولی در داری باتفاوت معنی روی درخت )جنوب، شمال، شرق و غرب( اصلی جغرافیایی

بیشترین تعداد  22/12/1951به صورتی که در تاریخ  .دار مشاهده شدهای مختلف، تفاوت معنیتاریخ
مشاهده و ( عدد 97/1 ± 25/1کمترین تعداد ) 12/12/1951( و در تاریخ عدد 91/7 ± 59/1شکارگر )

 نیا یرو وئیدتیاز حشرات شکارگر و پاراز یمختلف هایو گونه کیولوژیعوامل کنترل ب آوری گردید.جمع
 .ندوآن استفاده ش می تواند در مدیریت تلفیقیحشره 

  
 شناسایی، تغییرات جمعیت، شکارگر کیوی، سپردار سفید،کلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه  -1
شپشک از جمله  (.9) است شده معرفی و کشف شناساناست که در قرن حاضر توسط گیاه کیوی از جمله گیاهانی

 نام به که آفت این. است کشور آن کیوی هایاست که در کشور زالندنو شیوع داشته وجزء آفات اصلی باغحشراتی 
Hemiberlesia rapax این. شودمی منتقل دیگر کشورهای به صادراتی هایمیوه با همراه معموالً شود،هم نامیده می 

 ضرر و خسارت اغلب اما. کندمی وارد فراوانی آسیب ،تازه هایتان جوان و نهالدرخ به و کرده تغذیه گیاهان شیره از حشره
( زمستان) گیاه استراحت فصل در روغنی سموم از استفاده ،آفت این با مبارزه برای روش بهترین. آوردنمی ببار کلی
توت مشاهده گردیده که کیوی را مورد حمله  شپشک شبیه اینقره شپشک نوع یک تنها کنون تا ایران در(. 1) باشدمی

 شودمی رفع سمپاشی با شدید آلودگی حالت در و گرددمی شکار طبیعت در کفشدوزک نوع یک وسیلهبه و دهدقرار می
 Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti (Hemi.: Diaspididae) ،توتیا شپشک سپردار سفید  (.1)

                                                 
 ، راست چين(B Nazanin .pt 11اول ) 
(، دانشکده و دانشگاه محل يا سمت كاريو رشته تخصصي ) درجه علمي -2

 ، راست چين(B Nazanin .pt 11نويسنده دوم ) تحصيل
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های توت وارد همراه با نهال 1915سال از د و کنخانواده گیاهی تغذیه می 5جنس در  121آفتی است چندین خوارکه از 
های کشور، به سرعت در سراسر استان شد و به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی در شمال( ایران )استان گیالن

توت، گردو، هلو، گیالس و کیوی استقرار ) های متعدد از جملهآذربایجان )دشت مغان( روی میزبان و گیالن، مازندران
از حشرات  یمختلف هایدارد و گونه یطوالن یسابقه سپردار سفیددر کنترل  کیولوژیاستفاده از عوامل کنترل ب .(7یافت )

 .(5) اندنترل آن استفاده شدهکه جهت ک کنندیم تیحشره فعال نیا یرو وئیدتیشکارگر و پاراز
 
 هاشمواد و رو -2

مراحل  .دیاجرا گرد استان مازندران ،شهرشهرستان قائمهای کیوی مذکور در سطح باغ تحقیقمراحل اجرائی 
انجام گردید. به  تهران دانشگاه شاهد در شناسی و انسکتاریوم دانشکده علوم کشاورزیآزمایشگاهی آن در آزمایشگاه حشره

دو باغ کیوی که سابقه آلودگی به آفت  ،در شرایط طبیعی و روی درختان کیوی شکارگرهاور مطالعه تغییرات جمعیت منظ
برای  فوتمو  مالکالو مناطق  شهرمقائدر شهرستان  ،گردیدها اجرا نمیپاشی در آنهای قبل داشته و عملیات سمرا در سال

پاشی صورت نگرفت. جهت بررسی تغییرات گونه سمطی یک سال بررسی هیچدر این دو باغ انتخاب گردید. برداری نمونه
هایی از هر دو باغ برداریسال نمونهیک مدت به 1955اردیبهشت  11تا  1951اردیبهشت  11جمعیت شکارگرها از 

تا فروردین سال به صورت هر دو هفته یک بار و از دوم بهمن  1951ها تا دوم بهمن ماه برداریصورت گرفت. این نمونه
برداری در هر باغ، در هر تاریخ دو درخت به صورت تصادفی انتخاب بار انجام شد. برای انجام نمونهبعد به صورت ماهی یک

کند از هر ی اصلی گیاه میزبان خود فعالیت میکه شکارگرها روی شاخه و تنهگذاری گردیدند. با توجه به اینشد و نشانه
شاخه( انتخاب و شکارگرهای  یکهار جهت جغرافیایی شرق، غرب، شمال و جنوب )هر جهت درخت چهار شاخه در چ

وری شدند. آصورت مستقیم با دست و یا به وسیله آسپیراتور از روی شاخه جمعشکارگرها به آوری شدند.روی آن جمع
چوب متصل بود، همانند صفحه ضلع آن به  1سانتی متر که  51چنین در برخی موارد، پارچه سفیدی به طول و عرض هم

پس از افتادن شد و های آلوده با دست ضربه وارد میگرفت و به شاخههای آلوده قرار میی سفید قاب مانند زیر شاخه
  وری شدند.آجمع ،شکارگرها روی پارچه

های جرا درآمد. دادههای کامل تصادفی به ادر قالب طرح بلوک ها فوقبرداریهای حاصل از نمونهآنالیز آماری داده
نرم انجام شد. برای آنالیز آماری از  Duncanها به روش و مقایسه میانگین ANOVAآماری دست آمده با استفاده روشهب

و  بندیردههای آوری شده از کتابهای جمعبرای شناسایی نمونه .استفاده گردید SPSS version 9.1افزار آماری 
آوری شده برای دکتر مهدی های جمعه، نمونهاشناسایی کفشدوزک تایید فاده شد. برایهمچنین متخصصین مربوطه است

 موزه تاریخ طبیعی( ارسال شد و توسط ایشان شناسایی گردید. -زارع )اداره کل محیط زیست استان یزد
 

 یج و بحثانت -3
 Cybocephalidae و Chrysopidae ،Coccinellidaeهای کیوی اغلب از خانواده هایشکارگرهای موجود در باغ

که در ادامه به شرح خصوصیات  کنندتغذیه می P. pentagonaسپردار سفید کیوی،بودند که از مراحل مختلف آفت 
 .ها می پردازیممرفولوژیک و بیولوژیک آن

3-1-Chilocorus bipustulatus (Linnaeus)  
ها ترین برتری کفشدوزکدهند. مهمرا تشکیل می درصد از حشرات مفید در کنترل طبیعی آفات 51ها کفشدوزک 

ی کامل و هم الرو دارای فعالیت شکارگری هستند. این است که هم حشره ،یر دشمنان طبیعی شناخته شدهنسبت به سا
قرار  Chilocorinae و زیر خانواده Coccinellidae ، خانوادهColeoptera در راسته Chilocorus های جنسکفشدوزک

از شکارگرهای مهم  Chilocorus bipustulatus (L.) (Col.: Coccinellidae) ،ایلکهگونه کفشدوزک نقابدار دو دارند.
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و به  5/1تا  9 طولبه، حشراتی هاکفشدوزکاین  .باشدمی Eriococcidae و Diaspididae خانواده و سپرداران هاشپشک
ای تیره که روی آنها سه لکه ها به رنگ قهوهپوشمحدب هستند. بال میلیمتر و به شکل بیضی پهن و کامالً 1تا  8/2عرض 

شود. سطح پشتی براق و فاقد مو و سطح زیرین بدن پوشیده از موهایی به هم دیده مینارنجی در یک ردیف و چسبیده به
سفید کیوی در  ارسپردها به ویژه ها و شتهباشد. این کفشدوزک از شکارگرهای مهم شپشکرنگ سفید مایل به زرد می

 باشد.دنیا می
3-2- Cybociphalus sp. 

 Cybocephalusدر جهان گزارش شده است که جنس Cybociphalidae خانواده ر حال حاضر شش جنس ازد 

Erich گیگونه از این جنس در جهان شناسایی شده است که هم 151ترین جنس این خانواده است و تابحال بزرگ 
(. این 1شوند )شناخته می (Diaspididae)ای متعلق به این جنس به عنوان شکارگر سپرداران هگونه .شکارگر هستند

که سر و سینه اول آن به شدت خمیده و نسبت به بقیه بدن به حالت عمودی  ،به رنگ سیاه است شکارگر سوسکی کوچک
  .باشندای میپای سینهای رنگ هستند که دارای سه جفت قرار گرفته است. الروهای آن سفید با سر قهوه

پیش از فعال شدن آفت، در اسفند ماه فعال شده و در همین زمان در حالت فعالیت  گرحشرات کامل این شکار
-صورت حشرات کامل زمستانگونه مذکور احتماالً به نشود بنابرایگیری روی درختان آلوده به سپردار دیده میجفت

ها ایجاد کرده و به تغذیه از های مضرس و نامنظم در سپر مادههای خود سوراخحشرات کامل با آرواره .کندگذارنی می
شکل طویل و سفید رنگ خود را در های بیضیتخم کوتاه، زمانمدت پس از  پردازد.گذاران آفت میحشرات ماده زمستان

هایی که پیشینه کنترل ونه در باغاین گ .کنندگذارند و الروها پس از خروج تخم از حشرات ماده تغذیه میزیر سپرها می
 .را دارندایجاد مرگ و میر باالی آفت  ییها وجود نداشته با جمعیت زیاد تواناشیمیایی در آن

3-3- Chrysoperla carnea (Stephens) 

و خانواده  Hemerobioidea، باالخانواده Neuroptera، راسته Neuropteroideaسبز به باالراسته  یبالتور
Chrysopidae متر لییم 25تا  29 حدود های بازمتر و عرض ان با بالملی 19طول بدن حشره کامل حداکثر . تعلق دارد

 رنگ به در پشت بدن حشره یک نوار ،رنگ سبز تا سبز مایل به زرد استاین حشره در زمان فعالیت دارای بدنی به. است
گذران به رنگ . حشرات کامل زمستانهستند رنگ سبز هارگبال. شودمی دیده شکم و سینه طول در سراسری روشن زرد

 به طول رنگ،های پایدار این شکارچی سبزتخم ای متمایل به قرمز دارند.ای به رنگ قهوهسبز متمایل به زرد بوده و زمینه
متر میلی 9حدود  والًشود. طول پایه تخم معمای بلند با قابلیت خمش گذارده میمتر است و روی پایهلییم 5/1تا  8/1

 .شوندمی گذاشته انفرادی صورت به هاتخم C. carnea بالتوری سبز، متر متغیر است. درمیلی 2تا  5/2طور کلی است و به
از نظر شکل ظاهری دارای سه  رسد.متر میمیلی 5/8در انتهای رشد خود به  الرو به رنگ زرد مایل به خاکستری بوده و

شود که با موهایی هایی دیده میها برجستگیای و شکمی آنهای سینهدر طرفین مفصل ست وای اجفت پای سینه
ها آرواره ،کندیای متمایل به قرمز جلب نظر می به رنگ قهوهرپوشیده شده است. در هر طرف بدن یک نوار طولی سراس

مرغی شکل نرم و شفاف که ای تخمداخل پیلهشفیره در  ت.ای تبدیل شده اسهای مکنده بسیار رشد کردهدر الرو به قالب
 قرار دارد. ،رسدمتر میمیلی 2/1طول آن حداکثر به طول 

 تغییرات جمعیت شکارگرها -3-3
 درصد 5 سطح برداری درنمونه مختلف هایتاریخ بین در شکارگرها ، تعدادهاداده واریانس تجزیه نتایجبر اساس 

 ها،مقایسه میانگین به توجه بامختلف مشاهده نشد.  هایجهت این اختالف بیناما  ،دارد وجود داریمعنی اختالف
شکارگر در این جهت مستقر بودند و  55/2شمال بود که به طور میانگین به تعداد  جهت در شکارگرها جمعیت بیشترین

 بین داریمعنی فاوتت آوری شد ولیشکارگر مشاهده و جمع 17/2میانگین  تعداد به طور ترینکم دارای غرب جهت
 .نشد ها مشاهدهاز جهت یکهیچ
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 اختالف که دهدمی نشان( 1)جدول برداری نمونه مختلف هایتاریخ در شکارگرها تعداد میانگین مقایسه نتایج
، 12/12/1951، 22/12/1951 هایتاریخ به ترتیب در شکارگرها تعداد .دارد مختلف وجود هایتاریخ بین داریمعنی

 ترینکم. دارد وجود داریمعنی تفاوت تاریخ چهار این بین که است بوده مقدار بیشترین 15/15/1955و  25/15/1951
 .مشاهده شد 12/12/1951 هایتاریخ در جمعیت میزان

 
 همراه با خطای استاندارد P. pentagona ،های سپردار سفید کیویشکارگرمقایسه میانگین تعداد  (1) جدول

 .1951-55های شهر، در طی سالهای کیوی قائمبرداری در باغتلف نمونههای مخدر تاریخ
 Mean± SD بردارینمونه تاریخ Mean± SD بردارینمونه تاریخ
11/12/1951 1/52 ± 1/2 hij* 17/18/1951 92/1 ± 11/2  gh 

21/12/1951 92/1 ± 22/1  ghi 21/18/1951 91/1 ± 91/1  ijk 

7/19/1951 15/1 ± 81/2  f 15/15/1951 92/1 ± 11/1  jklm 

21/19/1951 92/1 ± 11/2  gh 15/15/1951 98/1 ± 75/1  klmn 

11/11/1951 89/1 ± 87/2  f 11/11/1951 91/1 ± 51/1  lmn 

18/11/1951 91/1 ± 51/2  f 18/11/1951 91/1 ± 91/2  n 

11/15/1951 25/1 ± 25/9  ef 12/11/1951 91/1 ± 12/1  ijkl 

15/15/1951 91/1 ± 51/9  d 12/12/1951 25/1 ± 97/1  n 

25/15/1951 95/1 ± 25/1  c 12/11/1955 92/1 ± 52/1  hij 

12/12/1951 75/1 ± 51/2  b 12/11/1955 92/1 ± 15/2  g 

22/12/1951 59/1 ± 91/7  a 11/12/1955 92/1 ± 12/2  gh 

15/17/1951 25/1 ± 75/9  de 11/12/1955 25/1 ± 22/9  de 

29/17/1951 27/1 ± 15/9  ef 

 .اعداد است یداریحروف مختلف در جدول نشان دهنده معن *        

 
-می دارای نوسانات چشمگیری 1951-55 طی سال شکارگرهای سپردار سفید کیوی در که است آن بیانگر نتایج

های ه دارای فراز و نشیبپایین بود ولی با گذشت زمان ک شکارگرهاجمعیت  11/12/1951در اوایل سال در تاریخ . دنباش
به بیشترین تعداد خود رسید. پس از آن با  22/12/1951مختصری هم بود، اما سیر صعودی داشت تا اینکه در تاریخ 

ترین تعداد رسید. به کم 1951 /12/12ای داشته تا اینکه در تاریخ هظکاهش قابل مالح شکارگرهاگذشت زمان جمعیت 
از جمله شکارگرهایی که در حال در مطالعات گذشته  .تشگذارگرها دوباره رو به افزایش جمعیت شکا 1955با شروع سال 

 Chilocorus stigma ،Lindorus lophanthae ،Microweiseaتغذیه از شپشک توت دیده شده عبارتند از: 

coccidivora ،Cybocephalus nr.nigritulus ،Chrysoperla rufilabris ،Dentifibula viburni ،
Hemisarcoptes malus Shimer  های محققان، کفشدوزک بر اساس یافته .(8)بودندL. lophanthae  شکارگر عمومی

(. طی مطالعاتی که 5) می نمایدخوبی این آفت را کنترل های باال بهو اصلی شپشک توت در فلوریدا بوده و در جمعیت
 ترین شکارگررا به عنوان فعال C. stigmaو  L. lophanthaeمحققان صورت گرفت، دو گونه کفشدوزک برخی توسط 

-ی مراحل آفت حمله نموده و مورد تغذیه قرار دادهمعرفی نمودند. این دو شکارگر به همه P. pentagona سپردار سفید،
نیز  از ایراندر گذشته باشد که شکارگر فعال شپشک توت می C. bipustulatusای، دار دولکهکفشدوزک نقاب (.2اند )

 (2گزارش شده است )
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Abstract 
The white scale, Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti (Hemi.: Diaspididae) 

is a polyphagous pest that feeds on 120 genera of 5 plant families. In order to identify 

and study of population fluactuations of pest predators, two kiwi orchards in 

Qaemshahr city were selected and collecting and counting the samples was carried 

out during the one-year period 1394-95 and then data were analyzed using SAS 

statistical software. Samples of identified predators of three different families, which 

includes species Chilocorus bipustulatus (L.), Cybociphalus sp. and Chrysoperla 

carnea (Stephens), respectively. Results of statistical analysis showed that the 

average population of predators in the geographical directions of the tree (South, 

North, East and West) were not significantly different from each other but in different 

dates, the difference was significant. So that on 26.06.1394, the highest number of 

predators (7.31 ± 0.53 number) and on 2.12.1394, the lowest number (0.37 ± 0.25 

number) were observed and collected. Biological control agents and various species 

of the insect predators and parasitoides can be used in integrated pest management. 
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