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 Pseudaulacaspis pentagonaسپردار سفید،  تیجمع فراوانی محیطی بر عواملتاثیر 

Targioni-Tozzetti یویک هایدر باغ  
 
 

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

Diaspididae) با توجه به . دكناهي تغذیه ميخانواده گي 5جنس در  121كه از  خوارآفتي است چندین
به  از جمله هلو و كيوی با تراكم باال حضور دارد. هاشپشک توت در بسياری از باغ ،بودن خوارچندین
 باغ دوجمعيت این آفت،  فراواني بای ميانگين دمای روزانه و درصد رطوبت نسبي بررسي رابطهمنظور 
درخت به صورت تصادفي انتخاب و  دور تاریخ از هر باغ در ه و ندشهر انتخاب شددر شهرستان قائم كيوی

 1931 های اردیبهشت و آذر سالدر فواصل بين ماه جهت هر درخت چهارموجود در  حشرات ماده بالغ
 چهاری زماني ذكر شده دارای نتایج نشان داد كه فراواني این آفت در فاصله. آوری و شمارش شدندجمع

 21/19/1931و در پي آن  29/10/1931شمارش شده در تاریخ  سپردارین ترو بيش باشداوج جمعيت مي
كمترین  .حشره در هر واحد نمونه برداری وجود داشت 11/91و  11/91طور ميانگين بهبه ترتيب  ،بود

با  .عدد شپشک شمارش شد 05/11كه به طور ميانگين تعداد  بود 10/11/1931تاریخ  مربوط بهتعداد 
فراواني آفت با ميانگين دمای روزانه  توان نتيجه گرفت كهبا عوامل محيطي مي مطابقت جمعيت آفت

 ی عکس دارد.ی مستقيم و با درصد رطوبت نسبي رابطهرابطه
 

 عوامل محيطيجمعيت،  فراوانيكيوی،  سپردار سفيد،کلیدی:  گانواژ
 

 مقدمه  -1
راسته باالها، ایزیررده دو لپه رده نهاندانگان، از شاخه گلدار، Actinidia diliciosa درخت كيوی با نام علمي

Dillennidae ، راستهEricales  و تيرهActinidiaceae  توتیا شپشک  سپردار سفيد(. 1باشد )مي 
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti ایپاپا اهيگ یرو 1330بار در سال  نياول یبرا (Carica 

papaya L.) سپردار بودن  خوارچندینبا توجه به (. 0شد ) اهيگ نیا يبه آفت اصل لیزود تبد يليخشد و  یيشناسا
شاخه، تنه، برگ  یرو توانديماین آفت . در بسياری از باغات از جمله هلو و كيوی با تراكم باال حضور دارد ، این آفتسفيد

تنه و  یكند، اما عمده تراكم شپشک توت رو خسارت جادیا با تغذیه از شيره گياهي مستقر شده و زبانيم اهيگ وهيو م
قاعده تاج درخت  يانيحداكثر تراكم آفت در قسمت م زبان،يتنه درختان م ی. روباشديم زبانيم اهانيگ هایشاخه

باشد و در مناطق مختلف تعداد مي محيطيشناسي این آفت تحت تاثير عوامل زیست (.19و  2)است  دهیمشاهده گرد
باشد گيری كرده ميهای بالغ جفتگذراني این آفت به صورت مادهزمستاندارد.  نسل 1-2است و بين  های متفاوتنسل

 (.11و  11)
سپردار گذران و نيز تفریخ تخم اولين نسل های زمستانگذاری مادهروی تخم را تاثير درجه حرارت پژوهشگران

و  5/11در دمای  آفتهای نسل اول ی و تفریخ تخمگذارو طبق نتایج، ميزان تخم كردندطي چهار سال بررسي  سفيد
در دماهای مختلف و نيز روی  سپردار سفيدی نشو و نمای باروری و طول دوره (.12درجه به اوج خود رسيد ) 3/11

ی نشو و نمای این زميني و توت سفيد در شرایط آزمایشگاهي مورد بررسي قرار گرفت. طول دورهسيبهای كيوی، ميزبان
روی  سپردار سفيدی زندگي درجه بيشترین باروری را داشت. طول دوره 25دمای  در با افزایش دما كاهش یافت و حشره
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سپردار باروری  پژوهشگران (.9دست آمد )زميني بههای دیگر بوده و بيشترین باروری روی سيبتر از ميزبانكيوی طوالني
های متحرک بيشترین تعداد پوره و زميني بررسي ی سيبكدو و غدههای هلو، را در دماهای مختلف و روی ميزبان سفيد

 91و  25، 21، 15در دماهای  حشره. باروری این گزارش كردندزميني درجه سلسيوس و روی گياه سيب 25را در دمای 
بود. باروری  ی بالغ()پوره متحرک به ازای هر ماده 1/11و  1/06، 6/56، 3/11زميني به ترتيب درجه سلسيوس روی سيب

 (.6ی بالغ( گزارش گردید ))پوره متحرک به ازای هر ماده 5/23و  3/15ترتيب درجه به 25آفت روی هلو و كدو در دمای 
گذاری هفت ی تخمعدد و طول دوره 125زميني ی سيبروی غده سپردار سفيدطي تحقيقات انجام گرفته متوسط تخم 

 سپردار سفيد(. 3تخم گزارش شد ) 11توسط تخم این حشره روی توت سفيد چنين م. هم(5) تا هشت روز مشاهده شد
تاثير ميانگين  با ارتباط در (.1) داردی ماده تخم به ازای هر حشره 115طور متوسط در نواحي غربي استان مازندران به

 استان شهرمیقا طقهمن یويك باغات در آفت نیا تيجمع راتييتغ درجه حرارت روزانه و درصد رطوبت نسبي محيط بر
آن با ارتباط و  ديسف سپردار تيجمع راتييتغ قيتحق نیا در ن،یبنابرا. است نگرفته صورت یامطالعه كنون تا مازندران

 .گرفت قرار مطالعه موردعوامل محيطي 
 

 هاشمواد و رو -2
مراحل  .دیاجرا گرد ناستان مازندرا ،شهرشهرستان قائمهای كيوی مذكور در سطح باغ تحقيقمراحل اجرائي 

انجام گردید. به  تهران دانشگاه شاهد در شناسي و انسکتاریوم دانشکده علوم كشاورزیآزمایشگاهي آن در آزمایشگاه حشره
های قبل دو باغ كيوی كه سابقه آلودگي به آفت را در سال ،روی درختان كيوی آفت مذكورجمعيت فراواني  بررسيمنظور 

انتخاب برداری برای نمونه فوتمو  مالكالو مناطق  شهرقائمدر شهرستان  ،شدنميها اجرا شي در آنپاداشته و عمليات سم
 11از  جمعيت آفت فراوانيپاشي صورت نگرفت. جهت بررسي گونه سمدر این دو باغ طي یک سال بررسي هيچ. شدند

 11در مجموع ) دو هفته یک بار انجام شد به صورتهایي از هر دو باغ بردارینمونه 1931آبان  0تا  31اردیبهشت 
برای انجام كيلومتر و سابقه آلودگي شدید به سپردار در این باغ ها وجود داشت.  9-2ها از هم حدود فاصله باغ. مرحله(

پردار سكه گذاری گردیدند. با توجه به اینبرداری در هر باغ، در هر تاریخ دو درخت به صورت تصادفي انتخاب و نشانهنمونه
كند از هر درخت چهار شاخه در چهار جهت جغرافيایي شرق، ی اصلي گياه ميزبان خود فعاليت ميروی شاخه و تنه سفيد

 ترجيحاً از وسط شاخه مترسانتي 11هایي از شاخه به طول نمونهشاخه( انتخاب و  یکغرب، شمال و جنوب )هر جهت 
طور جداگانه در یک پاكت كاغذی قرار داده ه هر جهت از هر درخت بههای مربوط بتوسط قيچي باغباني بریده و نمونه

آوری شد. روی هر جمع باغ 2از مجموع  شاخه آلوده 16شدند و به آزمایشگاه منتقل شدند. در مجموع در هر تاریخ ، 
ها با كمک یک ونهبرداری یادداشت شد. بررسي نمبرداری، شماره درخت و جهت نمونهپاكت نام منطقه باغ، تاریخ نمونه

ها با توجه به تراكم بسيار زیاد سپردار سفيد بر روی شاخه برداری انجام گرفت.ميکروسکوپ و در روز نمونهدستگاه استریو
 متریسانتي یکحلقه  یکها و برای رفع این مشکل، بر روی هر نمونه شاخه، شاخهها روی آن و عدم امکان شمارش كليه
كليه حشرات موجود در این حلقه توسط ماژیک مشخص گردیده و سپس اقدام به شمارش  اخهبه صورت تصادفي روی ش

های مربوط دستگاه شمارشگر، شمارش و در فرمتوسط یک (Female Scaleسپر حشره ماده )تعداد سپس  گردید.مي
مقدار بارندگي رطوبت نسبي،  زانه، ميانگين درصداطالعات مربوط به عوامل محيطي ازجمله ميانگين دمای رو. گردیدثبت 

ترین ایستگاه هواشناسي به از اداره كل ایستگاه هواشناسي قراخيل قائمشهر كه نزدیکروزانه و مقدار ساعات آفتابي روزانه 
 تهيه شد. ،های مورد مطالعه بودباغ

 
 یج و بحثانت -3
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آورده  1های مختلف در شکل ماه در P. pentagona، توتسپردار نمودار خطي نتایج تغييرات فراواني جمعيت 
 دهد. ، ميانگين درجه حرارت و درصد رطوبت نسبي را در روزهای مختلف نشان مي2شده و همچنين شکل 

 

 
برداری در های مختلف نمونهدر تاریخ P. pentagona، توتسپردار تغييرات فراواني جمعيت حشرات ماده بالغ  -1شکل 

 .1931شهر در سال های كيوی منطقه قائماغب
 

های اردیبهشت و آبان سال ی بين ماهاوج جمعيت در فاصله چهارسپردار توت دارای  1بر اساس اطالعات موجود در شکل 
درجه و  21روزانه  دمایاردیبهشت ميانگين  11توان نتيجه گرفت كه در تاریخ مي 2و  1. با مطابقت شکل بود 1931

عدد بود. دومين اوج جمعيت در  20های شمارش شده باشد و ميانگين جمعيت شپشکدرصد مي 01رطوبت نسبي حدود 
خرداد شمارش شده و این در حالي بود كه درجه حرارت روزانه با شيب مالیم افزایش و درصد رطوبت نسبي  21تاریخ 

ختلف دارای نوسانات زیادی بودند. دومين و سومين اوج جمعيت به ترتيب در درصورتي كه در روزهای م ،كاهش یافته بود
طور مگيری كاهش یافت و بهشآذر جمعيت آفت به طور چ 0مهر مشاهده گردید. در تاریخ  29مرداد و  15های تاریخ

خود رسيد و شمارش شد و این در حالي بود كه درصد رطوبت نسبي به بيشترین حد  سپردار سفيدعدد  11ميانگين 
 درجه حرارت كاهش یافت.
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های كيوی منطقه برداری در باغهای مختلف نمونهتغييرات ميانگين دما و درصد رطوبت نسبي روزانه در تاریخ -2 شکل 
 1931شهر در سال قائم

 
 ،يت این آفت پژوهشي صورت نگرفته استبا توجه به اینکه تابحال در زمينه تاثير عوامل محيطي بر فراواني جمع

 تراكم با داریمعني همبستگي حرارت و رطوبتباشد. بنابراین اطالعاتي برای مقایسه با نتایج این تحقيق در دسترس نمي

 رابطه كهوریطهدادند ب نشان Diaspididae) (Hem.: Targ. blanchardi Parlatoriaا، خرم معمولي شپشک جمعيت

 تغييرات بر حرارت تأثير چند هر. است مستقيم صورتبه رطوبت با و معکوس صورتبه حرارت با آفت جمعيت تراكم
 جنس هایگونه سایر با رابطه در شده انجام پژوهش. باشدمي ناچيز هاآن اثرات تفاوت اما ه است،بود ترقوی آفت جمعيت

Parlatoria نسبي رطوبت با منفي همبستگي و دما با مثبت بستگيهم دارای هاآن جمعيت تراكم كه است داده نشان نيز 

 2115-2111و  2119-2111در تحقيقي كه در طول دو سال  .ردكه با نتایج تحقيق حاضر مطابقت دا ،(11) است بوده
، سپتامبر و نوامبر ریلوآهای دارای سه اوج جمعيت در ماه P. pentagonaانجام گرفت، مشخص شد كه سپردار سفيد، 

مراحل نابالغ این آفت دارای چهار هجوم جمعيتي بوده در همان مدت زمان در صورتي كه مراحل بالغ دارای  .ستبوده ا
گذاری كرده و های بارور از فوریه شروع به تخمهای فوریه، مه، جوالی و ژانویه  بوده است. مادهتي در ماهيچهار هجوم جمع

 جمله از هوا و آب كه است دادهنشان  تحقيق این نتایج كلي طوربه (.1) ها به اوج خود رسيده بوددر ماه مه جمعيت تخم

 توانمي هاآن جمعيت تغييرات با هوایي و آب عوامل روابط از و بودهسفيد  سپردار جمعيت تغييرات بر مؤثر بسيار عوامل

 .نمود استفاده هاآن طغيان بيني پيش برای
 

  نابعم -4
نامه فوق  انیو كنترل آن. پا Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-tozzetti). شپشک توت 1901 .غ محله، كرد يباغبان. 1

 ص. 31دانشگاه تهران،  سانس،يل
 .انتشارات فرهنگ جامع ،. كيوی و پرورش آن. تهران1902. ج ،كوهي، م. و محمدیعبدی سنه. 2
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Study of environmental factors on the aboundance of the white scale, 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti in Kiwi orchards  
 

 

 
 

Abstract 

The white scale, Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti (Hemi.: Diaspididae) is a 

polyphagous pest feeding on 120 genera of 5 plant families. According to the its polyphagous, it is 

infested many peach and kiwi fruit orchards with high density. In order to determine relationship 

between mean daily temperature and relative humidity with abundance of the pest, two kiwi 

orchards were chosen in Ghaemshahr County, and on each date two trees were randomely selected 

and adult females in the four directions of each tree were collected and counted in the intervals 

between April and November 2015. The results showed that the aboundance of the pest in the 

listed time interval had four peak population and the highest scale were counted on 19.10.2015 and 

subsequently 11.07.2015, on average, 31.44 and 30.81 insects were per sample unit, respectively. 
The lowest number was on 30.09.2015 with an average number of 14.75 scales that were counted. 
Compliance with environmental factors, it can be concluded that the aoundance of pest insect 

population is positively related with mean daily temperature and is inversely associated with 

relative humidity. 

Keywords: white scale, kiwi, population abundance, Environmental factors 


